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By chwała Jej Syna tu się dokonywała
Rozmowa z ks. prałatem dr Eugeniuszem Derdziukiem

proboszczem Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie,
kustoszem Sanktuarium Maryjnego

Krasnobrodzkie  sanktuarium, 
to  ważne  miejsce  kultu  reli‐

gijnego  dla  naszych  parafian,  w  któ‐
rym  odprawiane  są  różnego  rodzaju 
nabożeństwa  i  organizowane wydarze‐
nia  związane  z  kultem  religijnym, 
gdzie prowadzą swoją działalność róż‐
ne  parafialne  grupy  religijne  oraz  od‐
bywają się wydarzenia kulturalne o za‐
sięgu  ogólnopolskim  i  międzynarodo‐
wym.  To  także  główne  sanktuarium 
diecezji  zamojskolubaczowskiej,  zna‐
ne  nie  tylko  na  jej  terenie.  Co  roku 
przybywają  tu  bowiem  tysiące  piel‐
grzymów z różnych stron naszego kra‐
ju,  ale  też  spoza  jego  granic,  aby mo‐
dlić  się  u  stóp  Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej,  prosić  o  potrzebne  łaski 
i dziękować za już otrzymane. 

Krasnobrodzkie  sanktuarium  –  Ko‐
ściół  pw.  Nawiedzenia  Najświętszej 
Maryi  Panny  wraz  z  klasztorem  podo‐
minikańskim  i  innymi  towarzyszącymi 
im  zabudowaniami  tworzą  zespół 
klasztorny, który jest też cennym zabyt‐
kiem,  chętnie  odwiedzanym  nie  tylko 
przez  pielgrzymów,  ale  również  przez 
turystów    miłośników  historii  i  znaw‐
ców architektury i sztuki.

W trosce o te obiekty, ich gospoda‐
rze  –  proboszczowie  parafii,  od  wielu 
lat  czynią  starania,  aby  pozyskiwać 
fundusze i w miarę ich posiadania pro‐
wadzić  prace  renowacyjne.  Poprzez  te 
działania  nie  tylko  zabezpieczają  ich 
trwałość,  aby  zachować  je  dla  następ‐
nych pokoleń, ale także poprawiają ich 
wizerunek, dzięki czemu nasze sanktu‐
arium staje się coraz piękniejsze.

O  rozmowę  na  temat  prowadzo‐
nych  prac  poprosiłam  ks.  prałata  dra 
Eugeniusza  Derdziuka    proboszcza 
Parafii  Nawiedzenia  NMP  w  Krasno‐
brodzie. Oto jej treść:

M.  Cz.:  Księże  Proboszczu,  od  dłuż
szego  już  czasu  zarówno  parafianie, 
jak i odwiedzający nasze sanktuarium 
pielgrzymi  i  turyści  mogą  zauważyć 
kolejne  etapy  prac  remontoworeno‐
wacyjnych,  które  są  prowadzone  przy 
krasnobrodzkich  obiektach  sakral‐
nych. Jak długo trwają te prace i  jaki 
zakres obejmują?
Ks.  E.  D.    Po  przyjściu  do  parafii 
w  Krasnobrodzie  jesienią  2010  roku 
widziałem ogrom prac,  jakich dokonał 

przede mną ks. Prałat Roman Marsza‐
lec. Ostatnią wielką inwestycją był ko‐
ściół  p.w.  Zesłania  Ducha  Świętego. 
Po  powstaniu  parafii  przy  tamtejszym 
kościele  przyszedł  czas  na  prace  przy 
Sanktuarium. 

Rozpoczęliśmy  je w  roku  2011  od 
wykonania  izolacji  poziomej  i  piono‐
wej  fundamentów kościoła. Pozyskali‐
śmy  na  ten  cel  dofinasowanie  z Mini‐
sterstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Naro‐
dowego.  Jesienią  tegoż  roku prace  zo‐
stały  zakończone.  Pomyślałem  wtedy, 
że  trzeba  najpierw  stworzyć  projekt 
renowacji  całości  Zespołu  Klasztorne‐
go,  by  potem,  na  ile  fundusze  pozwo‐
lą,  odnawiać  etapami  całość.  W  roku 
2012  przystąpiliśmy  do  prac  projekto‐
wych,  których  podjęła  się  pani 
mgr  arch.  Barbara  Skórzyńska  z  ze‐
społem. W połowie  roku  2013  projekt 
był gotowy.

M.  Cz.:  Prace  prowadzone  na  obiek‐
tach  zabytkowych,  to  duża  odpowie‐
dzialność,  ale  również  i  duży  koszt, 
zapewne  nie  do  udźwignięcia  przez 
parafię. Czy oprócz programów Mini‐
stra Kultury  i Dziedzictwa Narodowe‐
go  ubiegał  się  Ksiądz  o  inne  środki 
zewnętrzne?
Ks. E. D.  – Tak. W  2013  roku,  kiedy 
mieliśmy już gotowy projekt nadarzyła 
się możliwość  skorzystania  z  dofinan‐

sowania  z  tzw. Funduszy Norweskich. 
We  wrześniu  tego  roku  złożyliśmy 
wniosek na  sumę prawie 16 milionów 
zł.  Tyle  wtedy  opiewał  kosztorys  od‐
nowy  całości  zespołu  klasztornego 
i  kościoła  z  fundacji  Królowej  Marii 
Sobieskiej,  jak  na  potrzeby  wniosku 
zatytułowaliśmy  nasz  obiekt.  Niestety 
mimo tego, że wniosek przeszedł wstęp‐
ne  weryfikacje  pozytywnie,  funduszy 
nie  otrzymaliśmy.  W  tamtym  rozdaniu 
żaden  z  podmiotów  Kościoła  Katolic‐
kiego  w  Polsce  dotacji  nie  otrzymał   
względy ideowe. 

M. Cz.: Obiekty sakralne,  to nie tylko 
kościół i klasztor, ale również kaplice. 
Tam  też  były  prowadzone  prace  mo‐
dernizacyjne?
Ks. E. D. – W roku 2012 dzięki środ‐
kom  finansowym  pozyskanym  za  po‐
średnictwem  LGD  „Nasze  Roztocze” 
z „Programu Rozwoju Obszarów Wiej‐
skich  na  lata  20072013”  dokonaliśmy 
zagospodarowania terenu przy Kaplicy 
na  Wodzie.  Ponadto  odbudowana  zo‐
stała  organistówka,  w  której  obecnie 
mieszkają  Siostry  Imienia  Jezus,  wy‐
konano  wiele  prac  na  cmentarzu  grze‐
balnym  (konserwacja  drzew,  wybruko‐
wanie  alejek,  wykonanie  daszków  na 
murze ogrodzeniowym), dokonano kon‐
serwacji spichlerza i księgozbioru podo‐
minikańskiego.

No  i  odnowiono wszystkie kaplice 
dojazdowe  w  naszej  parafii.  Zaczęło 
się  od  wymiany  pokrycia  dachu 
w  Wólce  Husińskiej,  potem  wymiana 
okien  i  odnowienie  elewacji,  nie  mó‐
wiąc  o  pomniejszych  pracach,  jak 
zmiana  nagłośnienia,  czy  stacji  drogi 
krzyżowej.  Podobnym  tropem  poszły 
inne  miejscowości:  Majdan  Mały, 
Majdan Wielki, Łuszczacz, Dominika‐
nówka  i  Hutków.  Ciężar  tych  remon‐
tów  idących  w  dziesiątki,  a  niekiedy 
i  w  setki  tysięcy  złotych  ponosili 
mieszkańcy tych wiosek. Jestem z nich 
bardzo  dumny.  Proszę  teraz  zobaczyć, 
jak owe kaplice wyglądają…

M. Cz.: Wróćmy do tematu prac reno‐
wacyjnych  przy  sanktuarium.  Wiem, 
że  brak  dofinansowania  z  funduszy 
norweskich  nie  zniechęcił  Księdza  do 
ubiegania  się  o  środki  finansowe  na 
kontynuowanie prac?
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Ks. E. D.  – To  prawda. W  roku  2016 
złożyliśmy wniosek do Programu Roz‐
woju Obszarów Wiejskich w Lublinie. 
Niestety nic nie otrzymaliśmy, gdyż za 
dużą  powierzchnię  w  obiekcie  klasz‐
tornym  zajmowały  mieszkania  księży. 
W  roku  następnym  złożyliśmy  wnio‐
sek  do  Programu  Operacyjnego  Infra‐
struktura  i  Środowisko  w  Warszawie 
i też nic nie otrzymaliśmy. 

M. Cz.: Mimo tych niepowodzeń prace 
przy sanktuarium są kontynuowane. 
Ks.  E.  D.    Pozostało  nam  życzliwe 
tylko Ministerstwo Kultury i Dziedzic‐
twa  Narodowego.  Dzięki  pozyskiwa‐
nym  środkom  w  roku  2016  dokonali‐
śmy  remontu  konserwatorskiego  fron‐
tonu  kościoła.  Prace  obejmowały  od‐
nowienie  rzeźb  na  szczycie  frontonu, 
wykonanie  fresku oraz  remont  i malo‐
wanie elewacji. 

M.  Cz.:  Zaskakujący  dla  wszystkich 
był  intensywny,  bordowy  kolor  gzym‐
sów, które pojawiły  się po malowaniu 
elewacji  frontonu. Skąd  się  one wzię‐
ły?
Ks. E. D.    Przy dokonywaniu odkry‐
wek  konserwatorskich  okazało  się,  że 
są  trzy  warstwy  tynków.  Na  pierwot‐
nej,  najstarszej  warstwie  odnaleziono 
na gzymsach fragmenty kolorów. Było 
to swoistym szokiem. Nikt się tego nie 
spodziewał  i  w  planach  restauracyj‐
nych  nie  brano  tego  pod  uwagę. Ale 
należało się nad tym pochylić. Dlatego 
były  aż  trzy  komisje  konserwatorskie, 
by ostatecznie  zatwierdzić  kolorystykę 
elewacji. Konserwator zabytków zade‐
cydował,  że  ma  być  taka,  jak  jest 
obecnie.

M. Cz.: Prace rozpoczęte w roku 2016 
były  kontynuowane  w  roku  następ‐

nym?
Ks.  E.  D.    W  roku  2017  ponownie 
otrzymaliśmy  dotację  z  MKiDN 
i z  tych środków oraz ze środków Lu‐
belskiego  Konserwatora  Zabytków 
i  własnych  dokonano  restauracji 
kruchty  wejściowej  do  kościoła:  ele‐
wacji  ścian,  tablicy  fundacyjnej 
i drzwi. W roku następnym także uda‐
ło się pozyskać środki z MKiDN i wy‐
konano  odnowienie  elewacji  zachod‐
niej,  a w  roku 2019 wykonano  elewa‐
cję  południową  i  wschodnią  oraz 
boczne elewacje dzwonnicy.

M. Cz.:  Skoro mowa  o  dzwonnicy,  to 
warto też wspomnieć o dzwonach?
Ks. E. D. – Tak. To  cała  historia.  Pe‐
wien  nasz  parafianin  zaczepił  mnie 
i  spytał,  jak  się ma  sprawa  z  dzwona‐
mi. Postanowił bowiem coś w tej dzie‐
dzinie  ufundować. A  ja  już  wcześniej 
myślałem  o  zrobieniu  nowoczesnych 

sterowań  naszych  dzwonów.  Gdy  we‐
szliśmy  na  dzwonnicę,  to  okazało  się, 
że  są  dwa  czynne  dzwony,  a  w  kącie 
stoi  pokryty  grubym  kurzem  duży 
dzwon  z  1754  roku,  wykonany 
w Gdańsku w pracowni IOH.   GOTT‐
FER.  ANTHONŸ.  Napis  na  nim 
brzmiał:  „GLORIA  IN  EXSELSIS 
DEO  POPVIVM  CONVOCO  MOR‐
TVOS  DEPLORO,NVBES  REPEL‐
LO”,  co  znaczy  "Chwała  na  wysokości 
Bogu.  Zwołuje  lud  opłakuje  zmarłych, 
rozgania chmury"

Pragnę  zaznaczyć,  że  w  archiwum 
parafialnym  jest  dokument  mówiący 
o  zarekwirowaniu  przez  armię  rosyj‐
ską w 1914 roku pięciu dzwonów. Jak 
to się stało, że ten pozostał, jest tajem‐
nicą.

Podjęliśmy decyzję,  by ufundować 
nowy dzwon wielkości owego pęknię‐
tego,  zrobić  nowoczesne  sterowanie 
czasu  dzwonienia,  no  i  odnowić  stary 
dzwon.  To  ostatnie  zadanie  sfinanso‐
wali  rodzice  dzieci  pierwszokomunij‐
nych  2019  roku,  a  na  pozostałe  prace 
znaleźli  się  dobrzy  ludzi,  którzy  ufun‐
dowali całość. Na nowym dzwonie zo‐
stał umieszczony napis: „CZUWAJ ŚW. 

JÓZEFIE  NAD  KRASNOBRODZKIM 
SANKTUARIUM TWOJEJ OBLUBIE‐
NICY MARYI ROK 2019”.

M. Cz.: Pomimo braku dofinansowa‐
nia  podjął  Ksiądz  trudną  decyzję 
o  kontynuowaniu  rozpoczętych  przy 
sanktuarium  prac. 
Ks.  E. D.   W  związku  z  tym,  że  nie 
otrzymaliśmy  żadnej  wielkiej  dotacji 
przystąpiliśmy  do  poważnych  prac  li‐
cząc  na  środki własne,  czyli  ofiarność 
dobrych  ludzi. Tak więc w  roku  2018 
dokonaliśmy  konserwacji  i  wymiany 
niektórych  elementów  więźby  dacho‐
wej  na  kościele.  Ponadto  uporządko‐
wano  i  ocieplono  strych  kościoła.  In‐
westycja  kosztowała  ok.  140  tys.  zł. 
Dokonano  też  izolacji  poziomej  i  pio‐
nowej  fundamentów  północnej  ściany 
klasztoru i ścian wirydarza. W tym zaś 
roku podjęliśmy się największego wy‐
zwania,  jakim  jest  wymiana  dachu  na 
klasztorze. Koszt całości według kosz‐
torysu  miał  wynosić  prawie  dwa  mi‐
liony  złotych.  Licząc  na  Opatrzność 
Bożą  wraz  z  Radą  Duszpastersko
Ekonomiczną  Parafii  i  za  zgodą 
ks.  Biskupa  podjęliśmy  to  wyzwanie. 
Opatrzność  Boża  czuwała,  bo  korzy‐
stając  z  rusztowań  ustawionych  przy 
elewacji  zachodniej  kościoła,  zajrzeli‐
śmy pod blachę miedzianą,  którą  była 
obita sygnaturka na kościele. I okazało 
się,  że  wiele  elementów  drewnianych 
jest  kompletnie  spróchniałych.  Po 
konsultacjach  z  konserwatorem  zabyt‐
ków  i  władzą  diecezjalną  podjęliśmy 
decyzję  o  wymianie  całościowej  kon‐
strukcji  drewnianej  sygnaturki  i  po‐
krycie  ją  na  nowo  blachą  miedzianą. 
Dodatkowo  konserwator  zabytków 
zgodził  się  na  tzw.  bawole  oczka 
w dachu klasztoru. A to wszystko pod‐
wyższyło  poważnie  koszty  całości. 
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Jednak  Bogu  dzięki  Boża  Opatrzność 
czuwa  i  posługuje  się  hojnością  serc 
naszych  parafian  i  gości.  Na  ponad 
trzy  czwarte  kosztów  całości  zadania 
mamy środki zabezpieczone.

M. Cz.: Zakres prowadzonych działań 
jest  ogromny  i  wysiłek  Księdza  Pro‐
boszcza  również.  Czy  po  zakończeniu 
rozpoczętych  prac  związanych między 
innymi  z  wykonaniem  nowego  dachu 
na  klasztorze  planuje  Ksiądz  jeszcze 
jakieś zadania inwestycyjne? 
Ks.  E.  D.    Chcemy  w  przyszłości 
kontynuować prace  przy Sanktuarium: 
dokończenie  dachu  i  wykonanie  od‐
wodnienia  całości  klasztoru. A  następ‐
nie  dokonać  odnowienia  elewacji 
klasztoru. Marzy się by profesjonalnie, 
według  najnowszej  techniki,  ogrzać 
kościół i korytarze klasztoru. Pozostaje 
do  zagospodarowania  podwórko,  na 
którym  według  projektu  miałyby  być 
odwierty na pompy ciepła. Czekają na 
swoją  kolejkę  brama  wejściowa  do 
Sanktuarium  i  mury  okalające  całość. 
Czeka nas remont całego budynku tzw. 
starej gminy. Byłby tam dom pielgrzy‐
ma z kilkoma pokojami  i miejscem na 
gastronomię  i  spotkania.  Pracy  nie  za‐
braknie. Oczywiście wszystkie  te prace 
materialne mają  służyć  temu,  by  pięk‐
niało miejsce, które  sobie Matka Boża 
obrała,  by  chwała  Jej  Syna  tu  się  do‐
konywała.

M. Cz.: Dziękuję  za  rozmowę  i  życzę, 
aby  Opatrzność  Boża  dalej  czuwała 

nad  prowadzonymi  przez  Księdza 
Proboszcza  inwestycjami,  dzięki  któ‐
rym  nasze  sanktuarium  i  jego  otocz‐
nie  będzie  jeszcze  piękniejsze.  Życzę 
też  hojnych  darczyńców,  którzy  ze‐
chcą  wesprzeć  finansowo  to  wielkie 
dzieło.
Ks. E. D. – Na koniec pragnę wyrazić 
wielką  wdzięczność  wszystkim  na‐
szym parafianom  i wszystkim przyby‐
wającym  do  naszego  Sanktuarium,  za 
wielkie  zrozumienie  i  za ofiarność,  ja‐
kiej  doświadczamy.  Podam  jeden 
przykład. Cztery  lata  temu  jesienią za‐
dzwonił  pan  spod  Poznania  i  powie‐
dział,  że  w  czasie  wakacji  był  w  na‐
szym Sanktuarium i modlił się do Pani 
Krasnobrodzkiej o powodzenie wypra‐
wy  w  Himalaje.  Wyprawa  się  udała, 
a w jej trakcie miał często przed oczy‐

ma  krasnobrodzki  wizerunek. 
Wdzięczny za  to przesłał kilka  tysięcy 
złotych.  Sytuację  powtórzył  w  dwu 
następnych  latach.  Myślę,  że  o  to 
święte  miejsce  troszczy  się  sam  Bóg 
i  porusza  serca  dobrych  ludzi,  którzy 
okazują swoją hojność…. 

M. Cz.: Wsparcie finansowe jest dalej 
potrzebne? 
Ks. E. D. – Tak potrzeby są duże, więc 
gdyby  ktoś  chciał  i  mógł  wesprzeć 
dzieło remontu to podaję nr konta ban‐
kowego:  Bank  Spółdzielczy  w  Toma‐
szowie  Lubelskim,  nr  konta:  62  9639 
0009 2002 0055 0749 0001

Rozmawiała Mariola Czapla

Wielkimi  krokami  zbliża 
się  28.  Finał  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy! 
Informujemy,  że  organizujemy 
zbiórkę  przedmiotów  do  licytacji 
podczas 28. Finału WOŚP. Wszyst‐
kich  zainteresowanych  zachęcamy 
do składania przedmiotów na licy‐
tację. Zainteresowane osoby prosi‐
my  o  kontakt  z  Koordynatorem 
WOŚP  na  teren  gminy  Krasno‐
bród  P.  Sławomirem  Mazurem, 
nr tel.508 063 808.

Zapowiada się wspaniały  finał! 
Mamy  już  akceptację  kilku  zespo‐
łów  muzycznych  (różne  gatunki 
muzyki).  Przewidziane  także  inne 
atrakcje.  O  szczegółach  będziemy 
informować.

Organizatorzy WOŚP z Krasnobrodzie

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
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Wniosek na modernizację 
i rozbudowę oświetlenia ulicznego
Gmina  Krasnobród,  po  dwóch  mie‐

siącach  przygotowań, w  dniu  5  grudnia 
2019  roku,  złożyła  wniosek  do  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Lu‐
belskiego  w  Lublinie  o  dofinansowanie 
w  ramach  osi  priorytetowej  5  Efektyw‐
ność  energetyczna  i  gospodarka  nisko‐
emisyjna, Działania 5.5 Promocja nisko‐
emisyjności  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubelskie‐
go na lata 2014 2020

Wniosek pn. „Modernizacja i rozbu‐
dowa  oświetlenia  ulicznego  w  gminie 
Krasnobród”  zakłada:  budowę  oświetle‐
nia  ulicznego  zasilanego  ze  stacji  Ka‐
czórki  i  Hutki,  budowę  oświetlenia 
ulicznego przy ul. Sanatoryjnej, Kwiato‐
wej,  Różanej  i  Wiśniowej,  wymianę 
opraw  na  istniejących  słupach  na  ulicy 
Sanatoryjnej  w  miejscowości  Krasno‐
bród  oraz  kompleksowy  system  inteli‐
gentnego  sterowania  oświetleniem 
z  możliwością  zastosowania  regulacji 

mocy  i  zarządzania  poszczególnymi 
oprawami.

Wnioskowana  całkowita  wartość 
projektu  1  455 638,63  zł, wnioskowa‐
na  wartość  wydatków  kwalifikowal‐
nych 1 193 169,62 zł.

Samochód z WTZ
w Dominikanówce dla ZS 

w Krasnobrodzie
W związku z zakupem nowego samo‐

chodu    autobusu  marki  MercedesBenz 
Sprinter Mercus dla Warsztatu Terapii Za‐
jęciowej  w  Dominikanówce,  którego  do‐
konano w  listopadzie  2019  roku  ze  środ‐
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Pro‐
gramu  wyrównywania  różnic  między  re‐
gionami  III”  w  obszarze  D  oraz  budżetu 
Gminy Krasnobród, autobus który dotych‐
czas  był  na  wyposażeniu  WTZ,  został 
przekazany  do  Zespołu  Szkół  w Krasno‐
brodzie i służy do przewozu uczniów. Na‐
tomiast samochód, który wcześniej był na 
wyposażeniu szkoły będzie sprzedany. 

Zagospodarowanie parku przy
sanatorium

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 
21 listopada 2019 roku pomiędzy Gminą 
Krasnobród  a  firmą  GARDEN  MAX, 
rozpoczęły  się  prace  związane  z  zago‐
spodarowaniem  parku  przy  sanatorium. 
Są  one  realizowane  w  ramach  II  część 
projektu  pn.  „Zachowanie  i  udostępnie‐
nie  najatrakcyjniejszych  elementów 

dziedzictwa naturalnego”  realizowanego 
przez  Gminę  Krasnobród  i  Powiat  Za‐
mojski. Projekt obejmuje budowę tarasu 
widokowego,  wykonanie  elementów 
małej architektury oraz zasadzenie ziele‐
ni.  Termin  realizacji  umowy  to  lipiec 
2020 r.

Całkowita  wartość  zadania  to 
600 tys. zł brutto, w tym dofinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego w wysokości 
85 procent kosztów kwalifikowalnych. 

Samochód dla MGOPS
w Krasnobrodzie

W  dniu  26  listopada  2019  r.  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal 
podpisał  porozumienie  z  dyrektorem 
Zakładu  Karnego  w  Opolu  Lubelskim 
mjr Cyprianem Basem w  sprawie  prze‐
kazania Gminie Krasnobród samochodu 
osobowego.  Jednostka  w  Opolu  Lubel‐
skim  na  wniosek  burmistrza  przekazała 
samochód  Citroen  Berlingo,  który  bę‐
dzie  użytkowany  przez  pracowników 
MGOPS w Krasnobrodzie. 

Auto  dotychczas  użytkowane 
w MGOPS było juz w bardzo złym sta‐
nie,  dlatego  wymiana  była  bardzo  po‐
trzebna.  Dzięki  współpracy  z  dyrekto‐
rem  Okręgowym  Służby  Więziennej 
w  Lublinie  płk  Krzysztofem  Stefanow‐
skim oraz kierownictwem Zakładu Kar‐
nego  w  Opolu  Lubelskim,  Gmina  Kra‐
snobród  pozyskała  kolejne  auto,  które 

pozwoli  na  sprawną  realizację  zadań 
wymagających  mobilności  pracowni‐
ków. Auto zostało przekazane nieodpłat‐
nie  z  pełnym  wyposażeniem  i  komple‐
tem opon zimowych.

XIII sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie

W  dniu  30  grudnia  2019  roku    (tj. 
poniedziałek)  o  godz.  12.00 w Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  odbędzie  się 
XIII  sesja VIII  kadencji Rady Miejskiej 
w  Krasnobrodzie.  Jednym  z  głównych 
tematów obrad  będzie  budżet  gminy  na 
rok 2020. 

Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019
Akcyjne relacje, podsumowania i podziękowania

Akcja  Pomóż  Dzieciom  Prze‐
trwać  Zimę  2019  w  Krasno‐

brodzie była organizowana nieco inaczej 
niż w poprzednich edycjach, gdyż zbiór‐
ka darów rzeczowych była rozłożona na 
dwa dni  –  sobotę  i  niedzielę  23  i  24  li‐
stopada.  Poza  tym  pojawiły  się  nowe 
inicjatywy  mające  na  celu  zwiększenie 
efektów zbiórki.

Zbiórka darów
W  sobotę,  w  godz.  od  8.00  –  14.00 

dary  (artykuły  spożywcze,  słodycze, 
środki  czystości,  artykuły  szkolne,  za‐
bawki,  książki)  zbierane były w Krasno‐
brodzie,  w  sklepach:  AMC  Market 
Adamczuk,  Biedronka  i  Delikatesy Cen‐
trum,  natomiast  w  niedzielę:  w  sklepie 
spożywczym na Podklasztorze,  przy Ka‐
plicy  w  Kaczórkach  oraz  w    Krasno‐
brodzkim Domu Kultury.

Koncert charytatywny
Zbiórce darów w KDK, towarzyszył 

tradycyjnie  koncert,  który  rozpoczął  się 
o godz. 15.00. Biletem wstępu były sło‐
dycze.  Program  koncertu  był  zróżnico‐
wany. Dzieci  i młodzież ze szkół z  tere‐
nu gminy Krasnobród,  a  także uczestni‐
cy  zajęć  prowadzonych w KDK wystą‐
pili  z  inscenizacjami  i  prezentacjami 
muzycznymi (wokalnymi i instrumental‐
nymi). Koło teatralne „Babiniec” z KDK 
działające  pod  kierunkiem  Marioli  Ka‐
weckiej  zaprezentowało  dwa  skecze 
„Antygona” i „Śpiąca Królewna”, dzieci 
ze  Szkoły  Podstawowej  w  Majdanie 
Wielkim  śpiewały  piosenki  i  wystąpiły 
z  pełną  humoru,  ale  też  cennych  spo‐
strzeżeń inscenizacją, a uczniowie Szko‐
ły  Podstawowej  w  Kaczórkach  zapre‐
zentowali  układ  taneczny  oraz  przedsta‐
wienie  pt.  „Królewna  Śmieszka”.  Pro‐
gramy zostały przygotowane pod opieką 
nauczycieli  –  Joanny  Kwiatkowskiej 
i Marioli Czekirdy oraz Anny Szkałuby. 
Podczas  koncertu  wystąpili  też  instru‐
mentaliści:  Hanna  Maruszak    grając  na 
gitarze,  a  także  uczestnicy  zajęć  nauki 
gry  na  instrumentach  dętych  prowadzo‐
nych w KDK  przez  kapelmistrza Mate‐
usza  Krawca:  Jagoda  Skiba,  Bartłomiej 
Smoluch, Kamil Małka,  Krzysztof  Zub, 

Marianka  Sachajko  oraz  rodzeństwo 
Norbert i Ala Buryło, z którymi wystąpił 
też  ich  nauczyciel.  Wystąpiła  również 
Gabriela Szpyra uczęszczająca na zajęcia 
nauki  gry  na  gitarze  prowadzone 
w  KDK  przez  Jarosława  Monastyrskie‐
go,  która  zaśpiewała  dwie  piosenki 
akompaniując sobie na gitarze.

Pod  koniec  koncertu  wystąpili 
uczniowie  klasy  VII  b  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie z humorystyczną insce‐
nizacją pt.  „Trudny  szkolny dzień” przy‐
gotowaną pod kierunkiem nauczycielki p. 
Renaty  Koperwas,  a  potem  ich  koledzy 
z  ZS  zaprezentowali  etiudy  teatralne 
przygotowane  pod  kierunkiem  p.  Haliny 
Gontarz.  Wszystkie  prezentacje  publicz‐
ność nagradzała dużymi brawami.

Aukcja
Poszczególne  występy  przeplatane 

były  aukcją,  podczas  której  licytowano 
piękne  upominki  przygotowane  i  prze‐
kazane na rzez akcji PDPZ przez Powia‐
towy  Ośrodek  Wsparcia  w  Krasnobro‐
dzie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Do‐
minikanówce,  Spółdzielnię  Socjalną 
„Warto”, Zespół Szkół w Krasnobrodzie 
i  Deko Raj Małgorzata Gielmuda.  Były 
to m. in.: stroiki bożonarodzeniowe, ma‐
skotkiprzytulanki, obrazki, prace wyko‐
nane  z wikliny  tradycyjnej  i  papierowej 
oraz rózgi.

Warto  podkreślić,  że  zebrana  na  sali 
publiczność  bardzo  aktywnie  włączyła 
się do aukcji licytując poszczególne upo‐
minki,  spośród  których  niektóre  uzyski‐
wały  ceny  ponad  100  zł. Wszystkie  au‐
kcyjne fanty, a było ich ponad 40, znala‐
zły swoich odbiorców. W sumie wartość 
zebranych  darów  dzięki  aukcji  powięk‐
szyła  się  o  1.397,00  zł  –  taką  właśnie 
łączną kwotę wylicytowano  i  za  nią  za‐
kupiono  produkty  na  rzecz  akcji.  Zgod‐
nie bowiem z jej zasadami w ramach ak‐
cji PDPZ nie można zbierać pieniędzy.
Słodkie stoisko KGW Krasnobród
W tegoroczną akcję włączyło się rów‐

nież  krasnobrodzkie  Koło  Gospodyń 
Wiejskich poprzez przygotowanie w KDK 
swojego  „słodkiego”  stoiska.  Panie  upie‐
kły  pyszne  ciasta,  których  można  było 
spróbować na miejscu, ale była też moż‐

liwość  zakupienia  „gościńca”  z  zesta‐
wem  ciast  do  degustacji w  domu. Uzy‐
skany dochód w kwocie 400 zł członki‐
nie  koła  zamieniły  na  dary  rzeczowe 
i przekazały na rzecz akcji PDPZ.

Stoisko informacyjne MGOPS
Stoisko  w  KDK  przygotował  też 

MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Spo‐
łecznej w Krasnobrodzie – współorgani‐
zator  akcji.  Jego  obsługą  zajmowały  się 
pracownice  ośrodka  wraz  z  panią  kie‐
rownik Bożeną Ożgą, które udzielały in‐
formacji  na  temat  „Karty  Dużej  Rodzi‐
ny”  oraz  „Karty  Seniora”.  Na  miejscu 
można  było  też  wypełnić  dokumenty 
niezbędne  do  uzyskania  obu  kart  oraz 
otrzymać materiały promocyjne. 

Ponadto,  informacje  o  formach 
wsparcia dużych rodzin i seniorów prze‐
kazane  były  podczas  koncertu  i  uzupeł‐
nione prezentacją multimedialną.

Podsumowanie
XXVII  edycję  Ogólnopolskiej  Akcji 

PDPZ 2019  na  pewno można  zaliczyć  do 
udanych. Między innymi względu na efekty 
zbiórki – zebrano łącznie 709,45 kg darów, 
czyli o 20 kg więcej niż w ubiegłym roku. 
Na wynik ten miała wpływ między innymi 
aukcja,  która  prowadzona  była  w  ramach 
koncertu.  Pozyskana  podczas  niej  wartość 
fantów jest nowym rekordem.

Zebrane  dary  przekazane  zostały  do 
MiejskoGminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie – współor‐
ganizatora  zajmującego  się  ich  rozda‐
niem  osobom  potrzebującym.  Pomocą 
rzeczową  objęto  120  rodzin  z  terenu 
miasta i gminy Krasnobród. 

Cieszy  fakt, że w czasie  tegorocznej 
akcji  pojawiły  się  nowe  inicjatywy ma‐
jące na celu ubogacenie imprezy, zwięk‐
szenie  efektów  zbiórki  oraz  pomoc  po‐
trzebującym.  Pierwszą  z  nich  było  sto‐
isko  z  ciastami  przygotowane  przez 
KGW Krasnobród.

Druga  inicjatywa  to  promocja  form 
wsparcia rodzin i seniorów.

Akcja  PDPZ  2019  była  akcją,  która 
odbyła się w naszym mieście po raz 25. 
Organizację  akcji  w  Krasnobrodzie  za‐
inicjowała  w  1995  roku  Małgorzata 
Misztal,  która  była  też  jej  szefem  przez 
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kilka  pierwszych  lat.  Rozpoczęta  przez 
nią inicjatywa na stałe wpisała się do ka‐
lendarza wydarzeń  naszego miasta  i ma 
swoich kontynuatorów. Niektórzy z nich 
są  w  akcji  od  samego  początku,  aż  do 
chwili obecnej.

25 lat akcji PDPZ, to tony zebranych 
darów,  to  setki  potrzebujących,  których 
obdarowano paczkami, to liczne koncer‐
ty  towarzyszące zbiórce,  to  rzesze osób, 
które  były  zaangażowane w  organizację 
akcji  i  zbiórkę  darów,  to  także  tysiące 
uśmiechniętych słoneczek – symboli ak‐
cji, rozdanych darczyńcom.

Choć w przeciągu blisko  trzydziestu 
lat znacznie poprawiła się sytuacja mate‐
rialna dzieci  i  rodzin,  to nadal  są osoby, 
które  potrzebują  pomocy.  Wychodząc 
temu  naprzeciw,  od  trzech  lat,  zgodnie 
z regulaminem, pomimo iż akcja nazywa 
się  „Pomóż  Dzieciom  Przetrwać  Zimę” 
to  dary  można  przekazywać  nie  tylko 
dzieciom i ich rodzinom, ale również in‐
nym  osobom  potrzebującym  pomocy, 
np. osobom starszym.

Akcja  PDPZ  to  także  ćwierć  wieku 
współpracy z Panią Ewą Dados  pomy‐
słodawczynią  i  głównym  szefem  akcji, 
Kawalerem Orderu Uśmiechu,  redaktor‐
ką Radia Lublin –  instytucji, przy której 
od  samego  początku  akcja  ma  swoją 
główną  siedzibę.  Dziękujemy  za  miłą 
współpracę. 

Warto  organizować  takie  akcje,  aby 
pomagać  innym,  ale  także  dlatego  że 
uczą nas jak dzielić się z innymi, mobili‐
zują  do  aktywności  i  integrują  społecz‐
ność lokalną.

Podziękowania
Organizacja  Akcji  PDPZ  2019 

w  Krasnobrodzie  była  możliwa  dzięki 
zaangażowaniu  wielu  osób  i  instytucji, 
którym  serdecznie  dziękuję  za  wszelką 
pomoc w tym przedsięwzięciu.

Dziękuję: 
Wolontariuszom  zbierającym  dary, 

którymi byli: dyrekcja  i nauczyciele Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie – Elżbieta 
Działa,  Krystyna  Czapla,  Magdalena 
Antoniak,  Danuta  Korzeniowska,  Justy‐
na  Kwaśniewska,  Beata  Twardowska, 
Danuta  Pawelec,  Alina  Piela,  Barbara 

Dziura, Beata Gmyz, nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach – Katarzyna 
Lalik i Katarzyna Nowosad, nauczyciele 
Szkoły  Podstawowej  w  Majdanie Wiel‐
kim  –  Alicja  Głąb,  Krystyna  Szozda, 
Zdzisława  Fus,  a  także  Zuzanna  Bełz 
i Marzena Mazurek z Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury,  Wanda  Sachajko  oraz 
Zofia  Podolak  z  MiejskoGminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno‐
brodzie,  która  wraz  z  pracownicami 
MGOPS Donatą Roczkowską i Dagmarą 
Nowak  zajmowała  się  także  zwożeniem 
darów.  Dziękuję  również  Marioli  Ka‐
weckiej  i  Jarosławowi  Monastyrskiemu 
z  KDK    wolontariuszom  zajmującym 
się innymi akcyjnymi zadaniami.

Przyjaciołom  akcji  –  młodzieży  ze 
Szkolnego  Klubu Wolontariatu  działają‐
cego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie 
pod  opieką  p.  Danuty  Korzeniowskiej 
oraz  uczniom  szkół  podstawowych 
w Kaczórkach  i Majdanie Wielkim    za 
pomoc  w  zbiórce  darów.  Swoją  pomoc 
zaoferowali:  Agnieszka  Koman,  Maja 
Podolak, Julia Piechowiak, Wiktoria Bu‐
kała,  Kinga  Majdanik, Wiktoria  Działa, 
Natalia Kopczyńska, Julia Mróz, Angeli‐
ka Rzepecka, Daria Bryła, Martyna Mę‐
kal,  Kinga  Piskor,  Marianna  Sachajko, 
Barbara  Gałka,  Zuzanna  Adamczuk, 
Szymon Tracz,  Kacper  Konopka, We‐
ronika  Tyrka,  Małgorzata  Rzepecka, 
Dominik  Gromek,  Mateusz  Borek, 
Agnieszka Prus, Kinga Cisek, Mateusz 
Piskor,  Oliwia  Działa,  Paula  Koniec, 
Kacper Wietrzyk, Wiktoria Zub, Karol 
Wróblewski,  Michał  Piela,  Aleksandra 
Dziura,  Patryk  Adamowicz,  Dominika 
Skóra,  Dawid  Pakuła,  Maja  Gradziuk, 
Dominika  Surmacz,  Kamila  Tytuła, 

Martyna  Piwko,  Natalia  Ja‐
sina,  Adrian  Romaszko, 
Aleksandra  Żmuda,  Natalia 
Kawka, Katarzyna Piłat.
    Właścicielom  sklepów, 
w których zbierane były da‐
ry za umożliwienie przepro‐
wadzenia  zbiórki:  Kazimie‐
rzowi, Jolancie i Wacławowi 
Adamczukom  –  właścicie‐
lom  sklepu  AMC  Market 
Adamczuk,  Małgorzacie 
i  Januszowi Kurantowiczom 

– właścicielom  Sklepu  spożywczego  na 
Podklasztorze  oraz  kierownictwu  skle‐
pów Biedronka i Delikatesy Centrum.

Księżom  Proboszczom  –  ks.  prała‐
towi  dr  Eugeniuszowi  Derdziukowi 
i  ks.  Romanowi  Sawicowi  z  krasno‐
brodzkich  parafii  oraz  ks. Arturowi  So‐
kołowi z parafii w Bondyrzu za promo‐
wanie akcji w ramach ogłoszeń parafial‐
nych.

Ofiarodawcom fantów na aukcję – 
pani  kierownik Urszuli Czapli  z Warsz‐
tatu  Terapii  Zajęciowej  w  Dominika‐
nówce,  pani  dyrektor  Gabrieli  Przytuła 
z  Powiatowego  Ośrodkowi  Wsparcia 
w  Krasnobrodzie,  pani  Magdalenie 
Drożdż  –  prezes  Spółdzielni  Socjalnej 
„Warto”, pani Halinie Gontarz z Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie,  a  także 
Małgorzacie  Gielmudzie  z  kwiaciarni 
„DekoRaj”.

Wykonawcom  koncertu  –  wszyst‐
kim  występującym  podczas  koncertu 
oraz nauczycielom,  instruktorom  i  opie‐
kunom  młodych  artystów,  którzy  mieli 
swój  udział  w  przygotowaniu  poszcze‐
gólnych punktów programu.

Wystawcom  –  Członkiniom  Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie  za 
pyszne ciasta serwowane na stoisku.

Darczyńcom  –  za  przekazane  dary, 
ofiarowane w  sklepach,  przy  kaplicy,  czy 
też  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury. 
W  sposób  szczególny  dziękuję  pani 
Bożenie  Korzeniowskiej  –  dyrektor 
BETASOAP Sp.  z  o.o. w Szewni Dol‐
nej  za  przekazanie  cennego daru w po‐
staci  produktów  firmy  (ponad  1000  szt. 
mydła).

Dziękuję  również  pani  kierownik 
Bożenie  Ożga  i  pracownikom  Miej‐
skoGminnego Ośrodka Pomocy Spo‐
łecznej  w Krasnobrodzie  za  przygoto‐
wanie  stoiska  informacyjnego,  pomoc 
w  organizacji  akcji  (zbiórka,  zwożenie, 
liczenie  zebranych  darów)  oraz  przygo‐
towanie  paczek  i  przekazanie  ich  oso‐
bom potrzebującym.

Mariola Czapla
Szef Sztabu Akcji PDPZ

w Krasnobrodzie
Fotoreportaż str. 1415
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W  grudniu  ukazała  się  trzecia 
płyta  zespołu  folklorystycz‐

nego „Wójtowianie” pod  tytułem „Jest 
takie  miejsce…”,  która  podobnie  jak 
wcześniej  wydane  krążki  jest  zwień‐
czeniem  kolejnego  okresu  działalności 
zespołu,  tym  razem  25lecia  (obchody 
jubileuszu odbyły się w roku 2018).

  Na  płycie  utrwalono  20  utworów 
wybranych  z  obszernego  repertuaru 
zespołu. Są  to  piosenki  ludowe, m.in.: 
„Lipka”,  „Na  rozstaju  stoi  chatka”, 
„Czerwona  jarzębina”,  „Ławeczka”, 
„Wisi  jabłko,  wisi”,  piosenki  o  Kra‐
snobrodzie  i  Roztoczu:  „Roztoczańska 
piosenka”,  „Ach, Roztocze”  i  „Jest  ta‐
kie miejsce”, których autorami są daw‐
ni kierownicy zespołu  Zbigniew Mo‐
lenda  i  Marianna  Olszewska  oraz 
utwory  o  tematyce  patriotycznej  takie 
jak „Rozłączenie” (Za Niemen) i „Pol‐
skie  Kwiaty”.  Członkowie  zespołu 
zdecydowali  też  o  umieszczeniu  na 
płycie  piosenki  pt.  „Dzwon”  –  utworu 
dedykowanego  „Wójtowianom”,  a mó‐
wiącego  o  pamięci  i  tęsknocie  za  ro‐
dzinnym  krajem  Polaka  przebywające‐
go  na  emigracji.  Autorem  słów  jest 
Norbert Dubiński  krasnobrodzianin od 
ponad 30 lat mieszkający w Australii. 

Płyta „Jest takie miejsce…” to 
zbiór  piosenek,  które  zo‐
stały  nagrane  przez  zespół 
po  raz  pierwszy,  ale  są  też 
trzy  utwory,  które  ukazały 
się już na wcześniej wyda‐
nych  płytach.  Wśród  nich 
jest m.in.  tytułowa  piosen‐
ka  „Jest  takie  miejsce”, 
a także „Roztoczańska pio‐
senka”  i  „W  moim  ogró‐
deczku”.

Nagrania utworów, któ‐
re  znalazły  się  na  płycie 
dkonano  w  dniach  1921 
października  2019  roku 
w  sali  widowiskowej  Kra‐
snobrodzkiego Domu Kul‐
tury,  która  w  czasie  trzy‐
dniowej  sesji  pełniła  funk‐
cję studia nagrań. 

W  sesji  nagraniowej 
wzięli udział wszyscy człon‐
kowie  obecnego  składu  ze‐
społu  „Wójtowianie”,  czyli 
10 osób, w tym 7 pań (wo‐
kal): Alicja  Parkitny    kie‐
rownik  zespołu,  Wiesława 
Dąbrowska  (alty),  Alicja 

Olszewska, Elżbieta Piela, Alina Słota, 
Wanda  Sachajko,  Zofia  Przytuła  (so‐
prany)  oraz  3  panów    (kapela): Miro‐
sław  Berlin    kierownik  kapeli  (akor‐
deon),  Bogusław  Najda  (bębenek) 
i  Witold  Sokoliński  (kontrabas).  Na‐
grania i obróbki utrwalonego materiału 
dokonała firma Lech Pukos – Gunslin‐
ger Studio z Lublina.

Płyta  jest  opakowana  w  digipack 
z kieszonką na książeczkę – 12stronico‐
wą wkładkę  do  digipacku, w  której  za‐
warte  są  informacje  o  zespole  i  o  Kra‐
snobrodzie oraz teksty dwóch piosenek. 
Materiał  tekstowy  uzupełniony  jest 
zdjęciami  zespołu  oraz  ciekawych 
miejsc  w  Krasnobrodzie.  Zdjęcia  po‐
chodzą  z  archiwum  KDK  i  zespołu 
„Wojtowianie”, a także z ostatniej, ple‐
nerowej  sesji  fotograficznej  „Wójto‐
wian”,  która odbyła  się w dniu  rozpo‐
częcia nagrań. 

Opracowanie  graficzne  materiałów 
związanych z wydaniem płyty, to dzie‐
ło  rodzinne  wykonane  przez  siostry. 
Projekt  okładki  i  nadruku  na  płycie 
wykonała Anna Borek,  a  projekt  ksią‐
żeczki Justyna Chrabąszcz.

Płyta została wydana w ilości 3000 
egzemplarzy. Są  to egzemplarze, które 
będą rozprowadzane nieodpłatnie, jako 

materiał  promujący  kulturę  ludową 
naszego  regionu  oraz  zespół  „Wójto‐
wianie” i Krasnobród.

Całkowita  wartość  projektu,  to 
kwota 17 030,00 zł, w tym dofinanso‐
wanie  15  327,00  zł,  wkład  własny 
KDK  1 703,00 zł. 

Wydanie  płyty  zespołu  „Wójto‐
wianie”  to  zadanie  realizowane  przez 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  w  ra‐
mach  grantu  pn.  „Wsparcie  aktywno‐
ści  kulturalnej  mieszkańców  Gminy 
Krasnobród”  mającego  na  celu 
wzmocnienie kapitału społecznego ob‐
szaru  LGD  Nasze  Roztocze,  współfi‐
nansowanego  ze  środków  Unii  Euro‐
pejskiej  w  ramach  działania  19 
„Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego 
w ramach  inicjatywy LEADER”, Pod‐
działanie  19.2.  „Wsparcie  na  wdraża‐
nie operacji w ramach strategii rozwo‐
ju  lokalnego  kierowanego  przez  spo‐
łeczność”  Programu  Rozwoju  Obsza‐
rów  Wiejskich  na  lata  20142020. 
Grant realizowany w ramach LSR Sto‐
warzyszenia LGD „Nasze Roztocze”.

„Wojtowianom”  gratulujemy,  fanom 
zespołu życzymy miłego słuchania.

Mariola Czapla

„Wójtowianie” nagrali trzecią płytę
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Dobiega końca realizacja szkoleń z Mikro‐
projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfro‐

wych  mieszkańców  Gminy  Krasnobród” 
w  ramach  Projektu  Fundacji  EProsperity  pn. 
„W  sieci  bez  barier”  dofinansowanego  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa,  III  Oś 
Priorytetowa  Cyfrowe  kompetencje  społeczeń‐
stwa,  Działanie  3.1  Działania  szkoleniowe  na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt  realizowany  przez  Gminę  Krasnobród 
obejmował  organizację  bezpłatnych  szkolenia 
z  zakresu  rozwoju  kompetencji  cyfrowych  w  7 
blokach szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. 
Mój  biznes  w  sieci,  3.  Moje  finanse  i  transakcje 
w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 
5.  Tworzę  własną  stronę  internetową  (blog),  6. 
Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci.

Podczas  szkoleń,  które  rozpoczęły  się  we 
wrześniu 2019 roku  i będą  trwały do końca grud‐
nia  br.  swoją wiedzę  informatyczną  poszerzą  144 
osoby  dorosłe,  które  ukończyły  25  rok  życia  za‐
mieszkałe na  terenie Gminy Krasnobród. Koordy‐
natorem  projektu  jest  pani  Małgorzata 
MiecznikBorkowska.

Mariola Czapla

Rozwój kompetencji 
cyfrowych

XI sesja w dniu 29.11.2019 r.
Stawki  podatków  lokalnych  na 

2020 rok były głównym tematem sesji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  któ‐
ra  odbyła  się  w  piątek  29  listopada. 
Radni  postanowili  nieco  podwyższyć 
podatki  rolny i od środków transpor‐
towych,  od  nieruchomości  pozostawić 
na dotychczasowym poziomie. Do ob‐
liczenia  stawki  podatku  rolnego  rada 
obniżyła  cenę  kwintala  żyta,  podaną 
przez Główny Urząd Statystyczny z 58 
złotych  46  groszy  do  44  złotych.  Ta 
decyzja oznacza, że w przyszłym roku 
mieszkańcy  gminy  Krasnobród  zapła‐
cą  za  hektar  przeliczeniowy  110  zło‐
tych  czyli  o  10  złotych  więcej  niż  te‐
raz. O  kilka  procent wyższe, w  zależ‐
ności  od  rodzaju  pojazdów,  będą  rów‐
nież stawki podatku od środków trans‐
portowych.  Natomiast  uchwały 
w  sprawie  podatku  od  nieruchomości, 
która  również zakłada wzrost od kilku 
do  kilkunastu  procent,  radni  nie  przy‐
jęli.  To  oznaczałoby,  że  w  2020  roku 
będą  obowiązywać  dotychczasowe  za‐

sady  i  stawki  podatkowe.  Akceptacji 
radnych  nie  zyskała  także  uchwała 
w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od 
nieruchomości.    W  tym  przypadku 
chodziło  o  to,  by  objąć  podatkiem  od 
budynków  mieszkalnych  także  rolni‐
ków,  którzy  w  tej  chwili  takiego  po‐
datku nie  płacą. Takie  rozwiązanie  nie 
jest  sprawiedliwe,  ale  większość  rad‐
nych  uznała,  że  nie  powinno  być 
zmieniane    wyjaśnia  burmistrz  Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal. 

Nadzwyczajna XII sesja
w dniu16.12.2019r. 

Nowe stawki podatku od nieruchomości
Rada  Miejska  w  Krasnobrodzie 

podniosła większość  stawek  podatków 
od  nieruchomości  na  2020  rok. Decy‐
zje w tej sprawie zapadły podczas sesji 
nadzwyczajnej, która odbyła się w po‐
niedziałek  16  grudnia. Na  poprzedniej 
sesji  pod  koniec  listopada  rada  posta‐
nowiła nie zmieniać stawek, ale potem 
grupa  radnych  uznała,  że  wobec  pla‐
nowanych  inwestycji  gmina musi  zna‐

leźć  źródła  ich  finansowania.  Stąd 
wniosek o zwołanie nadzwyczajnej se‐
sji, na której większość radnych posta‐
nowiła zmienić wcześniejsze decyzje. 

Ostatecznie  podczas  poniedziałko‐
wych  obrad  za  uchwałą w  tej  sprawie 
zagłosowało  10  radnych,  a  4  było 
przeciw.  Większość  stawek  będzie 
wyższa od obecnych. Na przykład po‐
datek  od  gruntów,  związanych  z  dzia‐
łalnością  gospodarczą  wzrośnie  z  72 
do  80  groszy  za  metr  kwadratowy,  a 
podatek od pozostałych gruntów został 
podwyższony  z  23  do  25  groszy.  Po‐
datek  od  budynków mieszkalnych  zo‐
stał  ustalony  na  poziomie  60  groszy   
zamiast  obecnych  58,  a  od  budynków 
związanych  z  działalnością  gospodar‐
czą  wzrośnie  z  19  złotych  50  groszy 
do 21  złotych. Stawki  podatku od bu‐
dynków  związanych  z  udzielaniem 
świadczeń  zdrowotnych  i  od  pozosta‐
łych  budynków,  pozostają  na  dotych‐
czasowym poziomie. 

Ias24.eu 

Podatkowe sesje Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji krasnobrodzkie‐
go Orszaku Trzech Króli,  która  odbędzie  się  w  dniu  6 

stycznia 2020. Po  raz piąty ulicami naszego miasta będą wędro‐
wali Trzej Królowie, a wraz z nimi  ich orszaki, które mamy na‐
dzieję, stworzą mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród oraz para‐
fianie dwóch krasnobrodzki parafii i parafii w Bondyrzu. Tym ra‐
zem będą wędrowały pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”.

W rolę trzech króli wcielą się reprezentanci trzech parafii dzia‐
łających na terenie gminy Krasnobród, wytypowani przez ich pro‐
boszczów. Oprawę muzyczną zapewnią miejscowe zespoły. 

Trasa naszego orszaku nie ulegnie zmianie i rozmieszczenie 
scen również. Czyli orszak tradycyjnie wyruszy z Placu Siekluc‐
kiego  w  centrum  miasta,  gdzie  zlokalizowana  będzie  I  scena 
„Ogłoszenie spisu  i wyruszenie do Betlejem”. Betlejem to Kra‐
snobrodzki Dom Kultury, gdzie rozegrana będzie II scena „Ma‐
ryja  z  Józefem  poszukują  noclegu”.  Potem  orszak wyruszy  do 
sceny III „Anioł u Pasterzy” przy budynku Urzędu Miejskiego, 
a następnie uda się na Podklasztor, gdzie przy ulicy Tomaszow‐
skiej będzie scena IV „Pałac Heroda”. Przed wejściem do Sank‐
tuarium Maryjnego będzie scena V „Przygotowanie”, a w sank‐
tuarium przy żłóbku  VI   „Złożenie hołdu”. Zwieńczeniem or‐
szaku będzie Msza święta odprawiona w Sanktuarium.

Orszak będzie realizowa‐
ny w oparciu o scenariusz na‐
pisany przez Pawła Murdzka 
  polonistę  z  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  który  zo‐
stał  nieco  zaktualizowany 
przez  panie  Marzenę  Gęślę 
i Renatę Nowosielecką, rów‐
nież polonistki tej szkoły.

Organizację orszaku wspiera Fundacja „Orszak Trzech Króli”. 
Dzięki temu otrzymaliśmy już orszakowe materiały promocyjne do 
rozdania wśród uczestników, takie jak śpiewniki, korony i naklejki. 
Z poprzedniej edycji są 4 duże sztandary.

W imieniu organizatorów naszego orszaku, którymi są: Para‐
fia NNMP w Krasnobrodzie, Burmistrz Krasnobrodu i Krasno‐
brodzki Dom Kultury, serdecznie zapraszamy do udziału w tym 
wydarzeniu.  Zachęcamy  do  przebrania  się  w  barwne  stroje 
(czerwone, zielone i niebieskie) i utworzenie orszaków poszcze‐
gólnych królów. Mile widziane są też inne stylowe stroje. 

Szczegółowe informacje i program orszaku już wkrótce po‐
dane będą w Internecie i na plakatach. 

Mariola Czapla

Orszak Trzech Króli 2020

W  dniu  4  grudnia  2019  roku, 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyło  się  ostatnie  spotkanie 
podsumowujące  edycje  roku  2019 Aka‐
demii Rozwoju i Przedsiębiorczości.

Cykl spotkań Akademii trwał od mar‐
ca  2019  r.  Szkolenia  poruszały  kwestie 
rozwojowe,  zarządzanie  czasem,  rozwój 
umiejętności  asertywnej  komunikacji  czy 
też motywacji.

Szkolenia  prowadziła  wolontary‐
stycznie  trenerka/coach  akredytowany 
przez  ICF  na  najwyższym  poziomie 
kompetencyjnym Master Certified Coach 
(MCC ICF) – pani Małgorzata Misztal.

Wielkie  podziękowania  dla  dr  Mał‐
gorzaty Misztal (Szkoła Coachów MERI‐
TUM) za przekazaną wiedzę, wielkie ser‐
ce i poświęcony czas!

Serdeczne  podziękowania  dla współ‐

organizatorów  i  partnerów  akcji:  Dyrek‐
tora  KDK  Marioli  Czapli,  Burmistrza 
Krasnobrodu  Kazimierza  Misztala  oraz 
Członków Stowarzyszenia Perspektywy!
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZEST‐
NIKOM!

Gratulujemy  uczestnictwa  i  życzymy 
dalszego rozwoju osobistego!

Małgorzata MiecznikBorkowska

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości



Gazeta     rasnobrodzkaGrudzień 201912

W  sobotę  7  grudnia  2019  roku 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyła  się  II  część  warsztatów 
kulinarnych  organizowanych  przez  Sto‐
warzyszenie  KulturalnoNaukowe  „Do 
Źródeł”.  Warsztaty  przeprowadzili  pań‐
stwo  Elżbieta  i  Jerzy  Wójcikowie. 
W  warsztatach  wzięło  udział  20  osób 
z  terenu Gminy Krasnobród. Uczestnicy 
przygotowali 6 potraw (śledzie w czeko‐
ladzie,  barszcz gryczany, pasztet  z  ryby, 
sałatka  ziemniaczana  z  boczkiem  i  wę‐
dzoną rybą, pierogi z opieniek, ciastecz‐
ka  pomarańczowe),  które  na  koniec 
spotkania wspólnie degustowali.

Z uwagi na  zakończenie bloku kuli‐
narnego  w  imieniu  Zarządu  Stowarzy‐
szenia wręczyliśmy  podziękowania  oraz 
specjalne  upominki  wykonane  przez 
Spółdzielnię  Socjalną  „Warto”  dla 
współorganizatorów:  p.  Eli  i  Jerzego 
Wójcików, p. Marioli Czapli   Dyrektor 

KDK,  p.  Katarzyny  Działy  i  p.  Doroty 
Sikory – wolontariuszkom. Złożono tak‐
że  podziękowania  dla  p.  Janusza Osia   
zcy  Burmistrza  Krasnobrodu  oraz  p. 
Moniki Małyszko  przedstawicielki Lo‐
kalnej  Grupy  Działania  „Nasze  Rozto‐
cze”. Dziękujemy za uczestnictwo!

Warsztaty  były  realizowane  przez 
Stowarzyszenie  KulturalnoNaukowe 
„Do  Źródeł”  w  ramach  projektu  pn. 
„Organizacja  warsztatów  rękodzielni‐
czych  i  kulinarnych  na  terenie  gminy 
Krasnobród” mającego na celu wsparcie 
aktywności  kulturalnej  mieszkańców 
obszaru  LGD  poprzez  organizację 
warsztatów  rękodzieła  w  8  miejscowo‐
ściach  gminy  Krasnobród  i  warsztatów 

kulinarnych,  współfinansowanego  ze 
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie 
operacji w  ramach  strategii  rozwoju  lo‐
kalnego  kierowanego  przez  społecz‐
ność”  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  na  lata  20142020.  Grant  re‐
alizowany  w  ramach  strategii  rozwoju 
lokalnego  kierowanego  przez  społecz‐
ność wdrażanej przez LGD „Nasze Roz‐
tocze”.  Europejski  Fundusz  Rolny  na 
rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Małgorzata MiecznikBorkowska
koordynator

fot. Małgorzata MiecznikBorkowska
i Dorota Sikora

Unijne warsztaty kulinarne w KDK cz. 2
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W sobotę 14 grudnia 2019 ro‐
ku  w  Krasnobrodzkim  Do‐

mu  Kultury  odbyły  się  eliminacje 
rejonowe  XXVI  Międzynarodowego 
Festiwalu  Kolęd  i  Pastorałek  im.  Ks. 
Kazimierza  Szwarlika  –  Będzin  2020. 
Swój udział w eliminacjach zadeklaro‐
wały  32  podmioty  wykonawcze,  ale 
ostatecznie  na  krasnobrodzkiej  scenie 
wystąpiło  27  wykonawców.  Byli  to 
głównie  soliści  i  solistki,  choć  nie  za‐
brakło duetu i zespołów.

Prezentacje kolędowe oceniało jury 
w  składzie:  Wiesława  GrabekWoś 
(przewodnicząca)  –  nauczyciel  Szkoły 
Muzycznej  II  stopnia  im. Karola  Szy‐
manowskiego  w  Zamościu,  dyrygent 
chóru  TarnaVox  w Tarnawatce, Aneta 
Krupa – magister sztuki muzycznej,  in‐
struktor  Krasnobrodzkiego  Domu  Kul‐
tury, Andrzej  Sar  –  główny  instruktor 
ds.  dziedzictwa  kulturowego  Lubelsz‐
czyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kul‐
tury w Lublinie.

Spośród  wszystkich  kolędujących 
jurorzy  wybrali  trzech  laureatów,  któ‐
rzy  będą  reprezentowali  nasz  region 

w  przesłuchaniach  finałowych  festi‐
walu w dniach  911  stycznia  2020  ro‐
ku w Będzinie.

Laureatami  zostali:  Maja  Rębisz 
z Tomaszowskiego Domu Kultury, du‐
et Ola i Sławek Karwańscy ze Szkoły 
Podstawowej w Gródku  i  Julia  Fijał‐
kowska  z Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Modliborzycach. 

Laureaci  otrzymali  dyplomy  i  na‐
grody  finansowe  ufundowane  przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

Jury  przyznało  również  WYRÓŻ‐
NIENIA, które otrzymali:
•  Ewa  Zwolińska  z  Zespołu  Szkół 
Budowlanych  i  Ogólnokształcących 
w Biłgoraju
•  Zespół  wokalny  „SOUNDTEAM” 
z  Centrum  Muzycznego  TRYTON 
w Tomaszowie Lubelskim 
•  Zespół  wokalnoinstrumentalny 
„DOREMIFANKI”  ze  Szkoły  Pod‐
stawowej  im.  Stanisława  Staszica 
w Ulhówku
•  Franciszek  Barnowski  z  Klubu  3 
Batalionu  Zmechanizowanego  w  Za‐
mościu.

Wyróżnieni  otrzymali  pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim  wyżej  wymienionym 
gratulujemy, a  laureatom życzymy po‐
wodzenia  podczas  przesłuchań  finało‐
wych w Będzinie.

Warto  podkreślić,  że  w  latach  po‐
przednich  laureaci  wyłonieni  podczas 
krasnobrodzkich  eliminacji  zyskiwali 
również  uznanie  jurorów  przesłuchań 
finałowych,  zdobywając  tam  wyróż‐
nienia,  zajmując  nagradzane  miejsca, 
a  nawet  tytuły  laureata.  Takim  przy‐
kładem  jest  miejscowy  zespół  „Kra‐
snobrodzki  Gospel”,  który  zajął 
I  miejsce  w  jubileuszowym  25.  Mię‐
dzynarodowym  Festiwalu Kolęd  i  Pa‐
storałek  im.  ks.  Kazimierza  Szwarlika 
w Będzinie, w kategorii zespołów wo‐
kalnoinstrumentalnych.

Trzymamy  kciuki  za  naszych  re‐
prezentantów  i mamy  nadzieję  na  ko‐
lejne podobne sukcesy.

M. Czapla
Fotoreportaż  str. 13
fot. M. Kawecka

XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Zakończyły  się  warsztaty  ręko‐
dzieła  organizowane  przez 

Stowarzyszenie  KulturalnoNaukowe 
„Do Źródeł”. Obejmowały one 3 cykle 
warsztatów  w  takich  miejscowościach 
jak:  Dominikanówka,  Hutki,  Hutków, 
Krasnobród  Malewszczyzna,  Majdan 
Wielki,  Wólka  Husińska  i  Zielone. 
Podczas  każdego  z  nich  prace  wyko‐
nywały  były  innymi  technikami.  Jako 
pierwsze  odbyły  się  warsztaty  pt. 
„Kwiaty  z  bibuły  i  wycinanki”  (od  1 
do  10  października),  następnie  warsz‐
taty  „Malowania  nad  drewnie”  (od  21 
do  30  października)  oraz  „Decupage 
i  guilling”  (od  28  listopada  do  10 
grudnia).

Uczestnicy  warsztatów  korzystali 
z nich nieodpłatnie, a wykonane przez 
siebie  prace  mogli  zabrać  ze  sobą  do 

domów.  Materiały  niezbędne  do  prze‐
prowadzenia  warsztatów  oraz  honora‐
ria  dla  instruktorów  je  prowadzących 
zostały sfinansowane ze środków unij‐
nych. 

Partnerami  projektu  byli:  Urząd 
Miejski  w  Krasnobrodzie  i  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury.  Nad  prawidło‐
wą realizacją projektu czuwała Małgo‐
rzata  MiecznikBorkowska  –  koordy‐
nator projektu.  
Warsztaty  odbyły  się  w  ramach  pro‐
jektu  pn.  „Organizacja  warsztatów  rę‐
kodzielniczych  i  kulinarnych  na  tere‐
nie  gminy  Krasnobród”  mającego  na 
celu  wsparcie  aktywności  kulturalnej 
mieszkańców  obszaru  LGD  poprzez 
organizację warsztatów rękodzieła w 8 
miejscowościach  gminy  Krasnobród 
i  warsztatów  kulinarnych  w  KDK, 

współfinansowanego  ze  środków Unii 
Europejskiej  w  ramach  poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra‐
mach  strategii  rozwoju  lokalnego  kie‐
rowanego  przez  społeczność”  Progra‐
mu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na 
lata  20142020.  Relacja  z  warsztatów 
kulinarnych – str. 12.

Grant został realizowany w ramach 
strategii  rozwoju  lokalnego  kierowa‐
nego  przez  społeczność  wdrażanej 
przez  LGD  „Nasze  Roztocze”.  Euro‐
pejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Roz‐
woju Obszarów Wiejskich: Europa  in‐
westująca w obszary wiejskie.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 16

Fot. Ze zbiorów KDK oraz Roztoczań‐
skiej Spółdzielni Socjalnej „Warto”

Warsztaty rękodzieła z „LGD Nasze Roztocze”
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„List do Świętego Mikołaja”
Kiedy  pisałam  ze  swoją  córką 

list  do  świętego  Mikołaja  po‐
myślałam,  że  fajnie  by  było  spróbować 
spełnić marzenie jakiegoś dziecka z naszej 
szkoły. Dlatego też zorganizowałam szkol‐
ną akcję „List do świętego Mikołaja”. 

Uczniowie mieli 2  tygodnie by na‐

pisać list do świętego Mikołaja i wrzu‐
cić  go  do  specjalnej  skrzynki.  Ich  za‐
daniem  było  napisać  o  czym  marzą 
i  koniecznie  uzasadnić  swoją  prośbę. 
Listów było sporo i tak naprawdę każ‐
dy  z  nich  był  uroczy.  Młodsze  dzieci 
wprost  pisały  o  jakiej  zabawce marzą, 
starsze pisały bardziej rozbudowane li‐

sty.  Kilka  listów  chwyciło  za  serce, 
kiedy  uczniowie  nie  prosili  o  nic  dla 
siebie,  tylko o zabawki dla dzieci cho‐
rych, z domów dziecka, o to by wujek 
Wiesiek wyszedł ze szpitala a tato miał 
więcej czasu. Ci uczniowie zostaną na‐
grodzeni  specjalnymi  medalami  „Zło‐
tych serc”, podczas Wigilii szkolnej. 

Mogliśmy  spełnić  tylko  jedno  ma‐
rzenie.  Wybraliśmy  list  ośmioletniego 
Dominika,  któremu  skradziono  rower. 
Chłopiec  pisał  o  tym,  że  stracił  wiarę 
w ludzi więc postanowiliśmy mu tę wia‐
rę w ludzi przywrócić. W dniu 6 grudnia 
szkolny  Mikołaj  przyniósł  Dominikowi 

do  klasy  wymarzony  rower.  Chłopiec 
był  trochę  oszołomiony,  ale  bardzo 
szczęśliwy.

Dziękujemy  wszystkim  darczyńcom 
za  cegiełki,  które  pozwoliły  spełnić  to 
marzenie.  Partnerzy:  Sklep  elektryczny 
w  Krasnobrodzie,  Pizzeria  Da  Grasso 
w  Zamościu,  Apteka  na  podcieniach 
w Krasnobrodzie, Fitness Bee Fit. Panu 
Piotrowi  Czekirdzie  z  firmy  BIGBUD 
dziękujemy za zasponsorowanie złotych 
medali  i  słodyczy,  a  pani  Małgorzacie 
Gielmudzie z DekoRaj za udekorowa‐
nie roweru.

Karolina Piotrowska

Odbiór drogi PniówekSuchowolaMaciejówka
Powiat  zakończył  drogowy  mega 

projekt.  Symboliczne  przecięcie 
wstęgi  zwieńczyło  zakończenie  zadania   
pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej 
nr  3247L  relacji:  dr.  kr.  17PniówekSu‐
chowolaMaciejówka”,  największej  do‐
tychczas  inwestycji  na  drogach  powiatu 
zamojskiego.  Zadanie jest częścią wspól‐
nego  projektu  powiatów  województwa 
lubelskiego  pn.  „Wygodniej,  szybciej, 
bezpieczniej”  poprawa  spójności  komu‐
nikacyjnej województwa  lubelskiego  po‐
przez budowę i przebudowę dróg powia‐
towych  usprawniających  dostępność  ko‐
munikacyjną  do  regionalnych 
i subregionalnych centrów rozwoju.

W ramach projektu oprócz nowej na‐
wierzchni  na  długości  19,2  km wykona‐
no m.  in.: przebudowę skrzyżowań z  in‐
nymi  drogami  powiatowymi,  gminnymi 
i  dojazdowymi,  przebudowę  mostu  na 
rzece Łabuńka w miejscowości Pniówek, 
budowę i przebudowę chodników o łącz‐
nej długości 8,7 km, budowę oświetlenia 
ulicznego  94  latarni  oraz  budowę  ronda 
w okolicy Białowoli.

Wykonawcą  robót  było  Przedsiębior‐
stwo Robot Drogowych  Sp.  z  oo. w Za‐
mościu, które zadanie realizowało w okre‐
sie dwuletnim w latach 20182019.

Koszt zadania wyniósł blisko 21 mln 
złotych, w tym:
dofinansowanie z UE – blisko 8,8 mln zł,
Powiat Zamojski  ponad 6,0 mln. zł,
Gmina Zamość  ponad 2,7 mln. zł,
Gmina Adamów  ponad 2,2 mln zł
Gmina Krasnobród – ponad 1,1 mln zł.

Przedsięwzięcie  zostało  zrealizowane 

we współpracy z gminami po terenie któ‐
rych  przebiega  przebudowana  droga,  tj. 
gm. Zamość  (droga    7,9  km,  chodnik   
5,3  km),  gm. Adamów  (droga    6,9  km, 
chodnik    3,1  km)  i  gm.  Krasnobród 
(droga  4,4 km, chodnik  0,3 km). Dzia‐
łanie  takie,  jest  dobrym  przykładem  sa‐
morządowej współpracy  oraz  skuteczne‐
go  wykorzystywania  przez  powiat  środ‐
ków zewnętrznych.

Tekst i foto: www.powiatzamojski.pl
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Akcje Szkolnego Koła Caritas
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

Boże Narodzenie to szczególny i bardzo ważny czas, 
kiedy każdemu

człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało  zapoczątko‐
wane przez CARITAS Polska w 1994r. Od blisko 20 lat ak‐
cja ma charakter ekumeniczny. Idea świątecznej świecy Ca‐
ritas  zapewnia  najmłodszym  wakacyjny  wypoczynek,  bez‐
płatne  posiłki,  stypendia  oraz wsparcie  w  rehabilitacji  i  le‐
czeniu. W  tym  roku  część  środków  zostanie  przeznaczona 
także na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitar‐
nym Wenezueli.  Świeca  Caritas  budzi  wrażliwość  naszych 
serc.

„Tak. Pomagam”
Przy współpracy  z CARITAS Diecezji  Zamojsko  – Lu‐

baczowskiej  w  dniach  6    7  grudnia  bieżącego  roku  mło‐
dzież  ze  Szkolnego  Koła  Caritas  prowadziła  zbiórkę  pu‐
bliczną  produktów żywnościowych o  długim  terminie waż‐
ności. W akcję zaangażowanych było 15 wolontariuszy, któ‐
rzy  zbierali  żywność  by  móc  przygotować  świąteczne 
paczki  dla  potrzebujących. W  koszach Caritas  znalazły  się: 
mleko,  mąka,  cukier,  makaron,  ryż,  płatki  kukurydziane, 
olej,  konserwy,  dżemy,  majonez,  herbata,  płatki  śniadanio‐
we, napoje, słodycze, a także środki czystości.

Za  serdeczne przyjęcie  i umożliwienie przeprowadzenia 
bożonarodzeniowej  zbiórki  żywności Wolontariusze  Szkol‐
nego  Koła  Caritas  w  Krasnobrodzie  wraz  z  opiekunem 
i Dyrekcją  szkoły  składają  serdeczne podziękowania perso‐
nelowi sklepów: „Delikatesy Centrum” przy ul. Lelewela 21 
oraz „Market Centrum” przy ul. 3go Maja.

Z  ogromną  wdzięcznością  dziękujemy  także  wszyst‐
kim  darczyńcom,  dzięki  którym  specjalnie  oznakowane 
kosze były ciągle pełne. 

Krystyna Piwko
Opiekun SKC

W  czwartek  5  grudnia  2019 
roku  do  Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury przybyli mali wokaliści 
  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  oraz 
uczniowie  klas  „zerowych”  z  miasta 
i  gminy  Krasnobród,  aby  zaprezento‐
wać  przygotowane  przez  siebie  pio‐
senki  w  XXV  Gminnym  Konkursie 
Piosenki  Przedszkolaka.  O  godzinie 
10.00 wszystkich  przybyłych  powitała 
dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury Mariola  Czapla,  która  oficjal‐
nie  rozpoczęła  tegoroczne  wielkie 

śpiewanie. Piosenki wykonywane były 
grupowo, w duetach i solo. 

Na scenie KDK zaprezentowali  się 
mali  artyści  z  przedszkola  w  Krasno‐
brodzie  oraz  z  oddziałów  przedszkol‐
nych  w  Majdanie  Wielkim  i  Kaczór‐
kach. A było czego posłuchać, bowiem 
do konkursu zgłoszono 201 wykonaw‐
ców. W  tym miejscu  należy  dodać,  że 
nie  wszyscy  zgłoszeni  wystąpili 
w  KDK,  bowiem  najmłodsze  przed‐
szkolaki  z  krasnobrodzkiego  przed‐
szkola  zaprosiły  przedstawiciela  domu 

kultury do siebie. I tak, 6 grudnia swo‐
je  umiejętności  muzyczne  zaprezento‐
wały  maluchy  z  grup  Biedronki, 
Smerfy i Misie.

Oba spotkania z piosenką zakończy‐
ły się wręczeniem dyplomów i upomin‐
ków oraz pamiątkowymi zdjęciami. Był 
też  tort  –  nietypowy,  bo  lizakowy,  któ‐
rym częstowano uczestników konkursu.

M. M.
Fotoreportaż – str. 27
fot. M. Mazurek

Ćwierć wieku Konkursu Piosenki Przedszkolaka
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Uroki Roztocza w kolorach jesieni
To  już  kolejna  edycja  konkursu 

organizowanego  przez  Koło 
fotograficzne  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie  we  współpracy  z  Bibliote‐
ką  Publiczną  w  Krasnobrodzie.  Tym 
razem  zadanie  polegało  na  sfotografo‐
waniu  piękna  kolorów  roztoczańskiej 
jesieni. W konkursie mogli brać udział 
nie  tylko  członkowie  koła  fotograficz‐
nego,  ale  i  dorośli mieszkańcy  i miło‐
śnicy Roztocza. Wernisaż odbył się 28 
listopada w Galerii „Przystanek” w In‐
formacji  Turystycznej  w  Krasnobro‐
dzie. W wydarzeniu wzięli udział auto‐
rzy  fotografii,  swoją  obecnością  za‐
szczyciły  nas  panie  dyrektor  Elżbieta 
Działa i Krystyna Czapla.
W  niezwykły,  jesienny  nastrój  wpro‐
wadził nas Hubert Kwiatkowski, który 
wykonał  utwór  Cz.  Niemena  „Wspo‐
mnienie”.  Zebranych  gości  powitała 
Katarzyna Lipska, pracownik IT. Przy‐
pomniała również o wieloletniej współ‐
pracy  ze  szkolnym  kołem  fotograficz‐
nym.  O  celu  i  efektach  konkursu 
i  przygotowaniach  wystawy  opowie‐
działa  Halina  Gontarz    opiekun  koła 
fotograficznego i inicjatorka konkursu. 
Swoje spostrzeżenia na temat wystawy 

wyraziła  pani  dyrektor 
Elżbieta Działa. Zauwa‐
żyła,  że  znane  nam 
miejsca  nabrały  wyjąt‐
kowego  wyrazu.  Pod‐
kreśliła  talent  autorów 
wystawy  zwłaszcza,  że 
uczestnikami  są  coraz 
młodsi uczniowie naszej 
szkoły.  Następnie  przy‐
szedł czas na ogłoszenie 
wyników  konkursu 
i  rozdania  nagród  prze‐
kazanych  przez  pana 
burmistrza  Kazimierza 
Misztala  i  Bibliotekę 
Publiczną w Krasnobro‐
dzie.

Nad  oceną  i  wyło‐
nieniem najlepszych  fo‐
tografii,  nadesłanych  na 
konkurs,  pracowała  niezależna  komi‐
sja  w  składzie:  Martyna  Dziduch  – 
grafik,  absolwentka  Wydziału  Arty‐
stycznego UMCS w Lublinie, Andrzej 
Kusiak  –  fotograf,  grafik,  absolwent 
Wydziału  Sztuki  Uniwersytet  Rze‐
szowski, Justyna Rybak – fotograf, ab‐
solwentka  Lubelskiej  Szkoły  Fotogra‐

fii,  Kazimierz  Misztal  – 
Burmistrz Krasnobrodu.
      Podsumowując:  w  kon‐
kursie wzięło udział 39 auto‐
rów  z  regionu,  do  wystawy 
zakwalifikowano  80  prac  26 
uczestników.  W  ocenie  prac 
komisja brała pod uwagę: te‐
matykę  zgodną  z  założenia‐
mi  konkursu,  walory  arty‐
styczne  pracy.  Prace  ocenia‐
no w dwóch kategoriach.

Nagrodzone prace w kategorii dorośli:
I miejsce – Alicja Basoń
II miejsce – Wojciech Lewandowski
III miejsce – Małgorzata Malicka
Nagrodzone prace w kategorii  ucznio‐
wie:
I miejsce – Bartłomiej Kurantowicz
II miejsce – Jakub Mróz
III miejsce – Aneta Pastuszak

Wszystkim  uczestnikom  dziękuje‐
my za udział  i zaangażowanie  i zapra‐
szamy na kolejną edycję Uroków Roz‐
tocza. Tym razem spotkamy się za rok 
z  tematem  –  „Cztery  pory  roku    na 
Roztoczu”.  Już dziś zachęcamy do  fo‐
tografowania  zimowych  krajobrazów. 
Mażemy także wybrać ten sam motyw 
w czterech odsłonach.

Halina Gontarz

W  dniu  16  grudnia  2019  roku 
gościliśmy  w  Krasnobrodz‐

kim  Domu  Kultury  „Zbliżeniowe  Kino 
Visa”.  Filmy wyświetlane  były  od  rana, 
aż do późnych godzin wieczornych. By‐
ły  seanse  dla  grup  zorganizowanych  ze 
szkół  –  film  pt.  „Baranek  Shaun”  obej‐
rzeli uczniowie najmłodszych klas szkół 
podstawowych w Krasnobrodzie  i Maj‐
danie Wielkim,  natomiast  „Młodego  re‐
nifera Alexa”    uczniowie  klas  trzecich 
miejscowej  podstawówki.  Potem  były 
jeszcze  kolejne  seanse  dla młodych wi‐
dzów,  ale  nie  tylko    film  „Basia” 
o godz. 13.30  i kolejna projekcja „Mło‐
dego renifera Alexa” o godz. 14.30. 

Popołudniowe  seanse  zgromadziły 

natomiast  nieco  starszych  odbiorców 
oraz  osoby  dorosłe.  Z  filmu  na  kolejny 
film  frekwencja  się  poprawiała.  Naj‐
większym zainteresowaniem cieszyła się 
komedia  romantyczna  pod  tytułem  „Jak 
poślubić  milionera”  wyświetlana  jako 
ostatnia,  która  zgromadziła  niemalże 
pełną salę widzów. Warto było też zoba‐

czyć  film  „1800  gramów”    polski  dra‐
mat  obyczajowy  z  Magdaleną  Różdżką 
w roli głównej oraz kolejną komedię ro‐
mantyczną  „Last  Christmas”.  Były  to 
najnowsze  filmy,  które  swoje  premiery 
kinowe miały pod koniec  listopada  i  na 
początku grudnia.

Warto dodać,  że  tak  jak w prawdzi‐
wym kinie, tak i w naszym  okazjonal‐
nym był też popcorn.

Wielu  osobom,  które  skorzystały 
z  oferty  Zbliżeniowego  Kina  Visa 
w  Krasnobrodzie  bardzo  spodobała  się 
ta  forma spędzania wolnego czasu. Ma‐
my więc nadzieję, że podobną akcję bę‐
dziemy mogli powtórzyć za jakiś czas.

Mariola Czapla

Zbliżeniowe Kino Visa w Krasnobrodzie
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Maria  Kazimiera  Sobieska, 
primo  voto  Zamoyska,  była 

kobietą  piękną,  energiczną  i  silną. 
Zdradzana  i  lekceważona przez pierw‐
szego  męża,  namiętnie  kochana  przez 
drugiego,  urodziła  w  obu  małżeń‐
stwach  siedemnaścioro  dzieci,  z  któ‐
rych do grobu złożyła trzynaścioro. 
W historii Krasnobrodu zapisała się na 
trwałe,  kiedy  to  po  cudownym  odzy‐
skaniu  zdrowia  za  przyczyną  Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej,  ufundowała 
kościół,  który  służy  wiernym  do  dzi‐
siaj. Swój wkład w historię naszej miej‐
scowości mieli także jej mężowie; o tym 
jednak  będzie  osobna  opowieść.  Tym‐
czasem zapraszam do poznania fascynu‐
jącej historii tej niezwykłej kobiety.

„Mała d’Arquien”
Tak mawiała o Marysieńce Ludwi‐

ka  Maria,  królowa  polska,  żona  Wła‐
dysława  IV,  a potem  Jana Kazimierza, 
która przybywając w 1645  r.  z Francji 
do  Polski,  przywiozła  ze  sobą  cztero‐
letnią  wówczas  dziewczynkę,  swoją 
chrzestną  córkę.  Maria  Kazimiera, 
ur. 28 czerwca 1641 r. w Nevers, była 
jednym  z  siedmiorga  dzieci  markiza 
Henryka de  la Grange d’Arquien. Ród 
był stary, ale  tak zubożały, że nie miał 
we  Francji większego  znaczenia,  a  je‐
go  powodzenie  zależało  od  królew‐
skiej  łaski.  W  Polsce  ktoś  nazwał 
dziecko Marysieńką  i  tak  już  pozosta‐
ło.  Wkrótce  potem  dziewczynkę  ode‐
słano do Francji, do szkół. Wróciła  ja‐
ko  trzynastoletnia  panienka  i  od  razu 
zaczęła  zwracać  uwagę  niepospolitą 
urodą.  Była  drobną,  pełną  wdzięku 
osóbką  o  kształtnej  kibici,  nieskazitel‐
nej  cerze  i  bujnych,  kasztanowych, 
lekko kręconych włosach. Duże, ciem‐
ne oczy miały niezwykłą żywość spoj‐
rzenia i blask, który malarze na próżno 
starali  się  utrwalić  na  płótnie.  Pięknie 
tańczyła  i  śpiewała,  była  dowcipna 
i  inteligentna.  Błyszczała  na  królew‐
skich  salonach.  Taką  Marysieńkę  po‐
znał  i  taką  się  zachwycił  Jan  Sobieski 
i być może starałby się o jej rękę, gdy‐
by  nie  najazd  Szwedów  i  obawa,  że 
matka może nie wyrazić zgody na ślub 
z  cudzoziemską  dwórką.  Jakiś  czas 
później piękną, choć pozbawioną posa‐
gu panną zainteresował się Jan Zamoy‐
ski, wojewoda  sandomierski  i  III  ordy‐
nat.  Królowa  przyjęła  jego  oświadczy‐
ny. Co prawda o  narzeczonym mówio‐
no, że  jest kobieciarzem, hulaką  i utra‐
cjuszem,  jednak  zarzuty  te  bladły 

w  blasku  jego  bajecznej  fortuny.  Po‐
nadto  ordynat  cieszył  się  poparciem 
szlachty,  wielokrotnie  bronił  zagrożo‐
nej  ojczyzny  i  nigdy  „nie  odstąpił” 
króla. Uczuć  narzeczonej  nikt  nie  brał 
pod  uwagę,  ponieważ małżeństwo  by‐
ło  „polityczne”;  poprzez  starannie 
przemyślane  śluby  swoich  dworek 
z  polskimi magnatami,  królowa,  Fran‐
cuzka  z  pochodzenia,  budowała  pro‐
francuskie  stronnictwo,  którego  celem 
był w przyszłości obiór na króla Polski 
kandydata z Francji. 

Książę na Zamościu
Jan Zamoyski bardzo lubił, gdy tak 

o  nim mówiono. Wprawdzie  taki  tytuł 
prawnie mu się nie należał, jednak ma‐
jątek  i  styl  życia  były  prawdziwie 
książęce,  odziedziczył  bowiem  po 
przodkach  ordynację  zamojską  liczącą 
9 miast,  168 wsi  i  60  folwarków; nie‐
mal  państwo  w  państwie  ze  stolicą 
w  Zamościu,  pałacami  w  Krzeszowie 
i  Zwierzyńcu  oraz  dworkiem  myśliw‐
skim w Zamchu.

Urodzony 9 kwietnia 1627 r. w Za‐
mościu z ojca Tomasza, II ordynata za‐
mojskiego  i matki, Katarzyny  z książąt 
Ostrogskich  Zamoyskiej,  miał  dwie 
siostry  Gryzeldę  Konstancję,  żonę 
księcia  Jeremiego  Wiśniowieckiego, 
sławnego  obrońcy  Zbaraża,  matkę 
przyszłego  króla  Michała  Korybuta 
oraz  Joannę,  poślubioną  wojewodzie 
sandomierskiemu  Aleksandrowi  Ko‐
niecpolskiemu. Wcześnie osierociał: oj‐
ca  stracił mając  11  lat, matka  zmarła  4 
lata  później. Katarzyna  Zamoyska  jako 
pierwsza  z  rodziny  zaznaczyła  swój 
wpływ  na  historię  Krasnobrodu;  upo‐
mniała  się  bowiem  o  uwięzionego  Ja‐
kuba  Ruszczyka,  uwierzyła  w  jego 

opowieść  i  zezwoliła  na  postawienie 
w miejscu uzdrowienia  figury, o którą 
prosiła Matka Boża. 

Przyszły  ordynat  podstawowy  za‐
sób  wiedzy  zdobył  w  murach Akade‐
mii  Zamojskiej.  Następnie,  zgodnie 
z  ówczesnym  zwyczajem,  wyruszył 
w trwającą trzy lata podróż po Europie 
w  celu  uzupełnienia  wykształcenia, 
nauki  języków  obcych  i  zdobycia 
światowej  ogłady.  Trasa  wiodła  przez 
Włochy,  Francję  i  Niderlandy,  jednak 
młody  Zamoyski,  bardziej  niż  dorob‐
kiem  naukowym,  zainteresowany  był 
walorami  turystycznotowarzyskimi 
i  erotycznymi  zwiedzanych  ziem.  Po 
powrocie  do  kraju  objął  ordynację, 
jednak  swoje  rządy  rozpoczął  od  tak 
hojnych  darowizn  dla  służby  i  dwo‐
rzan,  że  wyznaczeni  ojcowskim  testa‐
mentem  prawni  opiekunowie  zdecy‐
dowali,  że  prawo  do  rozporządzania 
swym  majątkiem  uzyska  dopiero  po 
dojściu do pełnoletności  (czyli w wie‐
ku 24 lat) i unieważnili wszystkie daro‐
wizny. Zniechęcony  tym Zamoyski wy‐
jechał  w  kolejną  podróż.  Odbył  ich  co 
najmniej 4,  a  że podróżował  jak książę, 
zaciągał ogromne, obciążające ordynację 
pożyczki. Z jednej z tych eskapad przy‐
wiózł chorobę weneryczną.

Faktyczny  zarząd  nad  swoimi  do‐
brami przejął w 1651 r.,  jednak nie był 
zbyt dobrym gospodarzem. Z odziedzi‐
czonego  majątku  czerpał  pełnymi  gar‐
ściami bawiąc się, ucztując, rozdając na 
prawo  i  lewo  pieniądze  i  ziemię. 
W przeciwieństwie do dziada i ojca nie 
był  zainteresowany  karierą  polityczną, 
nie  zabiegał  też  o  urzędy  i  godności. 
Postępował w myśl  ulubionego  powie‐
dzenia:  „Król  sobie  panem  w Warsza‐
wie, a ja sobie panem w Zamościu”.

Mimo wielu przywar miał też zale‐
ty. Interesował się teatrem, zgromadził 
w  Zamościu  sporą  bibliotekę,  fundo‐
wał  i  uposażał  kościoły  i  klaszto‐
ry:  m.in.  dokończył  rozpoczętą  przez 
matkę budowę kościoła franciszkanów 
w Zamościu,  a  także  darował  domini‐
kanom  ziemię,  na  której  stoi  krasno‐
brodzki  kościół.  Był  też  dobrym  żoł‐
nierzem,  który  wielokrotnie  stawał 
w obronie Ojczyzny, a były to niespo‐
kojne czasy. Walczył przeciwko Koza‐
kom  Chmielnickiego  pod  Zborowem 
(1649  r.),  Beresteczkiem  (1651  r.), 
Żwańcem  (1653  r.),  przeciwko  Szwe‐
dom  pod  Warszawą  i  Toruniem 
(1656 r.). Prawdziwą jednak sławę zy‐
skał  jako  obrońca  Zamościa,  kiedy  to 
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Moje opowieści o Krasnobrodzie
Marysieńka cz. I  Pani Zamojska
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w  lutym  1656  r.  odmówił  otwarcia 
bram  przed  głównymi  siłami  szwedz‐
kiego  króla  Karola  Gustawa,  sławę 
tym większą, że podczas „potopu” tyl‐
ko trzy twierdze oparły się najeźdźcom 
 Gdańsk, Jasna Góra i Zamość.

Ach, cóż to był za ślub...
Uroczystości  ślubne  wyznaczone 

na  początek marca  1658  r.  trwały  trzy 
dni  i  odbywały  się  na  zamku  królew‐
skim w Warszawie w obecności obojga 
królestwa. W  programie  było  ceremo‐
nialne poznanie się narzeczonych, wy‐
głoszenie mów sławiących zacność  łą‐
czących  się  rodów  i  zalety  narzeczo‐
nych, obrzędowa kąpiel panny młodej, 
uczty,  bale  i  koncerty.  Ordynat  co‐
dziennie  obdarowywał  narzeczoną 
prezentami:  pierścieniem,  diamento‐
wym  diademem,  wysadzaną  perłami 
gotowalnią wraz z przyborami  toaleto‐
wymi  a  także  sukniami,  pośród  któ‐
rych był niezwykle cenny  i piękny so‐
bolowy szlafrok. 

3 marca ordynat poprowadził  swo‐
ją wybrankę do ołtarza. W czasie, gdy 
Marysieńka  w  komnatach  królowej 
szykowała  się  do  ślubu,  Pan  Młody 
w swoim warszawskim domu wydawał 
ucztę dla króla  i najprzedniejszych pa‐
nów  królestwa.  Potem  udał  się  na  za‐
mek. Ulicami Warszawy przeciągał or‐
szak,  jakiego  przedtem  nie  widziano. 
Najpierw  postępowało  stu  hajduków 
w  barwach  Pana  Młodego,  a  wszyscy 
w  bobrowych  kołpakach  ozdobionych 
białymi  piórami,  potem  stu  służących, 
potem  czterdziestu  dworzan  Zamoy‐
skiego  jechało na koniach przykrytych 
szkarłatnymi  czaprakami,  za  nimi 
dwudziestu  czterech  masztalerzy  pro‐
wadziło  dwadzieścia  cztery  konie  naj‐
czystszej  krwi,  za  nimi  szło  sześciu 
trębaczy,  dalej  osiemnastu  paziów 
i dwustu przyjaciół i dworzan ustawio‐
nych parami. Na końcu na wspaniałym 
rumaku  jechał  Zamoyski  w  otoczeniu 
dwudziestu  najprzedniejszych  panów 
Rzeczpospolitej,  wszyscy  pięknie 
ubrani  i  lśniący  klejnotami.  Po  ślubie, 
którego  udzielił  arcybiskup  Andrzej 
Leszczyński,  król  wydał  dla  dworu 
ucztę,  a  wieczorem  wspaniały  bal. 
Zgodnie  z  obyczajem  tę  noc  Państwo 
Młodzi spędzili osobno. Nazajutrz pani 
Zamoyska w obecności królowej przez 
cztery  godziny  przyjmowała  podarki 
i powinszowania, następnie została od‐
wieziona  do  domu  małżonka,  który 
gości  przyjął  wspaniałym  bankietem. 
Uroczystości weselne, podczas których 
wypito  300  beczek  wina,  zakończono 
balem. 

Pan Młody zapisał żonie 600 tysię‐

cy  zł.  spoza  ordynackich  dochodów 
oraz  12  tysięcy  rocznej  pensji  na  oso‐
biste  wydatki.  W  chwili  ślubu  Mary‐
sieńka liczyła niespełna 17 lat, Jan Za‐
moyski był od niej starszy o lat 15.

W małżeńskim stanie
27  marca  nowożeńcy  uroczyście 

wjechali do Zamościa. Marysieńka za‐
chwyciła  się  swoim  nowym  domem; 
paradne,  sięgające  pierwszego  piętra 
schody  prowadziły  do  komnat  urzą‐
dzonych  z  iście  książęcym  przepy‐
chem.  Sprowadzane  z  całego  świata, 
częściowo  odziedziczone  po  przod‐
kach  meble,  rzeźby,  obrazy,  naczynia 
i  bibeloty  sprawiały,  że  wnętrza  były 
przytulne  i  wytworne  zarazem.  Gości 
witała  dworska  kapela,  porządku  pil‐
nowała  gwardia,  na  złotej  i  srebrnej 
zastawie  podawano  wyszukane  potra‐
wy.  Wszędzie  pełno  było  młodzieży 
szlacheckiej,  dworzan,  paziów  i  ręko‐
dajnych.  O  wygody  mieszkańców  pa‐
łacu dbała  liczna służba. Był  też kape‐
lan, sekretarz, bibliotekarz, lekarz i ap‐
tekarz. Nad wszystkim czuwał marsza‐
łek  dworu    zaufany  i  przyjaciel  Za‐
moyskiego.  Wydawało  się,  że  nic  nie 
zmąci  szczęścia  młodej  mężatki,  cho‐
ciaż wszystko zaczęło się nie najlepiej: 
w  nocy  z Wielkiego  Piątku  na  Sobotę 
(18 kwietnia 1658 r.) w Zamościu wy‐
buchł wielki pożar. Spłonęły 34 domy, 
dzwonnica  kolegiacka,  infułatka  i  pa‐
łacowe stajnie. Znacznie ucierpiała ko‐
legiata  i  pałac.  Największą  grozę 
wzbudził  jednak  proch  wybuchający 
w  trawionym  ogniem  arsenale.  Mó‐
wiono,  że pożar  jest  karą  za  to,  że or‐
dynat nie zgodził się na darowanie ży‐
cia,  mimo  wielu  wstawiennictw,  cię‐
żarnej  kobiecie,  którą  skazano  na 
śmierć  za  zabójstwo.  Zamoyscy,  nie 
chcąc  mieszkać  na  pogorzelisku,  wy‐
jechali  do  Zwierzyńca    letniej  rezy‐
dencji  „Sobiepana”.  Wygodny,  mo‐
drzewiowy  dwór  był  tak  samo  wspa‐
niale  urządzony  jak  zamojski  pałac. 

Otaczał go rozległy park, który przyle‐
gał  do  puszczy,  gdzie  znajdował  się 
„zwierzyniec”  ogrodzony  teren  z  żu‐
brami,  łosiami,  jeleniami,  sarnami 
i  dzikami,  które  podziwiano  i  czasem 
na nie polowano. Romantyzmu całemu 
założeniu dodawały liczne altany, stawy 
i  kanały.  Marysieńka  polubiła  to  miej‐
sce,  dobrze  się  tutaj  czuła  i  tu  najczę‐
ściej przebywała.

Wkrótce  okazało  się,  jak  bardzo 
było  to niedobrane małżeństwo. Ordy‐
nat, nacieszywszy się młodą żoną, po‐
wrócił  do  kawalerskiego  trybu  życia; 
wolał spędzać czas z przyjaciółmi przy 
biesiadnym  stole,  niż  w  towarzystwie 
małżonki.  Marysieńka  nie  widywała 
go  całymi  dniami;  była  abstynentką 
i  nie  uczestniczyła  w  pijackich  zaba‐
wach, za to słyszała w swoich komna‐
tach  ich  odgłosy  a  potem  spędzała 
bezsenne noce u boku cuchnącego wi‐
nem męża. Zamoyski nie  troszczył  się 
zbytnio o  jej  potrzeby  i  uczucia   wy‐
jeżdżał bez pożegnania  się z nią, choć 
ceremonialnie  żegnał  się  z  siostrą,  nie 
odpowiadał  na  listy,  zostawiał  w  cho‐
robie,  by  spędzać  czas  z  przyjaciółmi, 
kazał  nawet  otruć  jej  ulubionego  pie‐
ska,  który  na  szczęście  przeżył.  Stale 
chodził  w  poplamionych  winem  i  je‐
dzeniem  sukniach,  używał  nocnika 
i rzadko mył ręce, co bardzo przeszka‐
dzało  dbającej  o  czystość Marysieńce. 
Z biegiem czasu ujawniły się też i inne 
wady  ordynata:  despotyzm,  upór,  gru‐
biaństwo i wybuchy agresji, zwłaszcza 
po  alkoholu,  brak  względów  dla  in‐
nych  (prócz  kompanów  od  kielicha) 
osób. Dużym problemem była niekon‐
trolowana  rozrzutność  Zamojskiego, 
co  zadłużało  ordynację;  bardzo  często 
uczty  w  zamojskim  pałacu  kończyły 
się  wniesieniem  do  jadalni  tac  z  pira‐
midalnie ułożonymi dukatami, którymi 
biesiadnicy  „częstowali  się”  do  woli. 
Do  tego  wszystkiego  doszły  zdrady 
małżeńskie; co prawda przed ślubem or‐
dynat  zlikwidował  istniejący  w  zamoj‐
skim  pałacu  i  znany  wśród  przyjaciół 
„fraucymer  pań”,  ale  szybko  powrócił 
do tego rodzaju uciech. Kolejnym zmar‐
twieniem był stan zdrowia „Sobiepana”, 
który cierpiał na dnę moczanową, zwaną 
potocznie  podagrą  i  kiłę,  jednak  nie  le‐
czył się, a styl życia jaki prowadził,  tyl‐
ko potęgował skutki obu chorób.

Marysieńka  próbowała  wpływać 
na  zmianę  zachowania małżonka,  jed‐
nak bezskutecznie. Na wszystkie uwa‐
gi  ordynat  miał  tylko  jedną  odpo‐
wiedź:  „Póki  ja  żyję,  będzie  tak,  jak 
chcę”.  Nie  darmo  Zamoyski  nosił 
przezwisko  „Sobiepan”.  Niewiele  za‐
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interesowania  okazywała  młodziutkiej 
ordynatowej  także  siostra  Jana    Gry‐
zelda, która po owdowieniu i stracie na 
skutek  powstania  kozackiego  całego 
majątku, znalazła wraz z synem w do‐
mu  brata  opiekę  i  schronienie  aż  do 
śmierci. Wzorem państwa poszła  służ‐
ba.  Dworzanie  lekceważyli  swoją  no‐
wą  panią,  opieszale  i  niestarannie wy‐
konywali  jej  polecenia.  Ordynat  nie 
interweniował,  a  Gryzelda  nie  mogła 
lub nie chciała pomóc.

Drogi  małżonków  rozchodziły  się 
coraz bardziej. Marysieńka nie zaznała 
szczęścia  także  w  macierzyństwie. 
Mąż  zaraził  ją  chorobą  weneryczną, 
z  którą  zmagała  się  potem  przez  całe 
życie.  Nie  umiano  wtedy  skutecznie 
leczyć kiły, a  to powodowało poronie‐
nia  lub  narodziny  dzieci  z  tak  dużymi 
wadami, że umierały bardzo wcześnie. 
Rok  po  ślubie  Zamojska  urodziła  cór‐
kę,  której  nadano  imiona  królowej. 
Dziecko było bardzo słabe i zmarło po 
miesiącu. W  styczniu  1660  r.  urodziła 
martwego  syna  po  tym,  jak  nieszczę‐
śliwie  wypadła  z  sań  w  czasie  prze‐
jażdżki.  Chorowała  potem  długo. 
W  tym  samym  roku,  w  grudniu,  uro‐
dziła Katarzynę Barbarę. Dziewczynka 
była bardzo chorowita i zmarła w wie‐
ku  2  lat.  Matka  nie  pożegnała  się 
z  córką,  ponieważ  przebywała  w  tym 
czasie  we  Francji.  Cztery  lata  później 
na  świat  przyszło ostatnie dziecko Za‐
moyskich. Dziewczynka żyła  tak krót‐
ko, że nie nadano jej imienia.

Astrea i Celadon
Swoje  pierwsze dziecko Marysień‐

ka  urodziła  w  Warszawie  pod  opieką 
królowej  i  tam,  dochodząc  do  siebie, 
spotkała  ponownie  Jana  Sobieskiego. 
W  nim  odżyły  dawne  uczucia,  ona 
znalazła  towarzysza  rozmów  i  jedno‐
cześnie  sąsiada,  ponieważ  ich  posia‐
dłości graniczyły ze sobą. Sobieski był 
przeciwieństwem  Zamoyskiego.  Po‐
stawny,  przystojny,  szarmancki  wobec 
kobiet, wykształcony, a przede wszyst‐
kim  trzeźwy,  szybko  zainteresował 
rozczarowaną małżeństwem Marysień‐
kę. Początkowo znajomość  ich ograni‐
czała  się  do  sąsiedzkich  spotkań,  po‐
życzania  książek,  bo  oboje  lubili  czy‐
tać oraz listownej wymiany aktualnych 
informacji.  Sobieski  opisywał  ordyna‐
towej  co  dzieje  się  w Warszawie  i  na 
królewskim  dworze.  Ona  żaliła  się  na 
małżeńskie niedole  i samotność, prosi‐
ła  o  załatwienie  drobnych  spraw 
w  stolicy.  Z  biegiem  czasu  znajomość 
zacieśniała  się.  Teraz  oboje  szukali 
okazji  do  spotkań,  najczęściej w Zwie‐
rzyńcu  lub  Warszawie,  a  listy  stawały 

się  coraz  bardziej  osobiste.  Rodziła  się 
miłość.  Warszawskim  spotkaniom  za‐
kochanych dyskretnie patronowała kró‐
lowa, która bardzo szybko zorientowała 
się,  że  na  samowolnego  Zamoyskiego 
nie  ma  żadnego  wpływu,  ale  na  zako‐
chanego Sobieskiego już tak.

We wrześniu 1661 r. w pustym ko‐
ściele Karmelitów w Warszawie, przed 
ołtarzem, Marysieńka  i  Sobieski  przy‐
sięgli  sobie  dozgonną  wiarę  i  miłość, 
a  na  znak  ślubowania  wymienili  pier‐
ścionki.  Od  tego  momentu  ich  kore‐
spondencja stała się  regularna  i  intym‐
na. By uniknąć  zdemaskowania,  zako‐
chani zaczęli używać w listach opraco‐
wanego przez siebie szyfru. I  tak: Ma‐
rysieńka  to  Astrea,  Róża,  Jutrzenka, 
Esencje,  Sobieski  to  Celadon,  Jesień, 
Proch, Orondat lub Sylwander. Zamoj‐
ski  był  nazywany  Fujarą,  Makrelą, 
Fontanną, Gryzelda  Basetlą lub Bryt‐
fanną.  Listy  to  konfitury  lub  owoce, 
a miłość  pomarańcze.

Listów  było  więcej  niż  spotkań. 
Opowiadają  o  miłości,  tęsknocie,  tro‐
sce o ukochaną osobę, oczekiwaniu na 
spotkanie:  „Dziwię  się,  że  już  od 
dwóch dni nie mam od WMści żadne‐
go owocu, przysparza  to biednej Róży 
niemało  zmartwienia  i  budzi  w  niej 
lęk,  że  Jesieni mogła  przeszkodzić  ja‐
kaś choroba, a to byłaby rzecz, od któ‐
rej Róża jeszcze bardziej by zwiędła… 
Niechże  Proch  szuka  sposobów,  żeby 
widywać swoją Różę, dla Esencji  spo‐
tkanie  z  Prochem  byłoby  największą 
radością”1    pisała Marysieńka  do  So‐
bieskiego w jednym z listów.

Wiosną  1662  r.  ordynatowa  wyje‐
chała  do  Francji.  Wyprawa  ta  nosiła 
znamiona  skandalu  i  była  szeroko  ko‐
mentowana  w  kraju,  bowiem  Mary‐
sieńka nie tylko zabrała ze sobą znacz‐
ną  sumę pieniędzy,  ale  zarząd nad po‐
darowanymi  przez  męża  dobrami  po‐
wierzyła  Janowi  Sobieskiemu.  „Lepiej 
było w domu się ożenić ze szlachcian‐
ką  jaką  Polską,  zdrowiejby  było  i  po‐
żyteczniej”2    komentował  tę  sytuację 
współczesny  pamiętnikarz.  Wojewo‐
dzina  brała  lecznicze  kąpiele,  cieszyła 
się  obecnością  dawno  nie  widzianej 
rodziny,  a  także  oglądała  wystawione 
na  sprzedaż  posiadłości,  myślała  bo‐
wiem  bardzo  poważnie  o  rozwodzie 
i  zamieszkaniu  wraz  z  Sobieskim  we 
Francji.  Z  planów  tych  jednak  nic  nie 
wyszło:  Sobieski  odmówił  przyjazdu, 
stawiając  sprawy  ojczyzny  wyżej  niż 
uczucie,  a  mąż  zablokował  jej  docho‐
dy, nie odpowiadał na listy i nie wysy‐
łał  pieniędzy.  Jesienią  1663  r.  Zamoy‐
ska  wróciła  do  Polski,  przywożąc  ze 

sobą  brata  Ludwika.  Zamoyski  nie 
znosił szwagra, przez co bardzo często 
dochodziło  do  awantur,  chorował  też 
coraz  bardziej  i  jak  zwykle  nie  dbał 
o  siebie. Z Ukrainy, gdzie  trwały wal‐
ki,  nadchodziły  złe  wieści    Sobieski 
został  poważnie  ranny  podczas  oblę‐
żenia  Głuchowa.  Marysieńka  opłaki‐
wała śmierć kolejnego dziecka.

W  Wielkim  Tygodniu  1665  r.  or‐
dynat zaniemógł  tak poważnie, że spi‐
sał  testament. Wyraził w nim m.in.  ta‐
ką  prośbę:  „A  skoro  Pan  Bóg  duszę 
moją  z  ciałem  rozłączy,  aby  wszyst‐
kich  kapłanów  zamówiono,  tu  w  Za‐
mościu  zostających,  i  przy wszystkich 
kościołach w majętnościach moich bę‐
dących, aby msze święte odprawowali, 
(...)  żeby  się  ze  trzy  tysiące  mszy 
świętych  na  ubłaganie  Majestatu  Bo‐
żego  za  grzechy  moje  odprawić  mo‐
gło”3.  Przy  umierającym  czuwała  tyl‐
ko  siostra,  ponieważ  żona  przebywała 
u  boku  królowej  w  Warszawie.  Jan 
„Sobiepan”  Zamoyski  zmarł  bezpo‐
tomnie  7  kwietnia  1665  r.  na  dwa dni 
przed 38 rocznicą swoich urodzin. 
Marysieńka była wolna.

Joanna Cios

Przypisy
1.    za H. Matławska  „Marysieńka  i Zwierzy‐
niec”, str.48
2.  „Latopisiec  albo  kroniczka  Joachima  Jerli‐
cza”, Tom II, str.63
3.  „Testamenty  Jana, Tomasza  i  Jana  „Sobie‐
pana” Zamoyskich”, str.93

Źródła:
Czermak W. „Potrójne śluby Jana Sobieskiego 
i Marysieńki” w „Przewodnik Naukowy i Li‐
teracki.  Dodatek  do  „Gazety  Lwowskiej” 
1890, R.18 nr 11, 12 (dostęp internetowy)
Czubara K.  „Jan  „Sobiepan” Zamoyski”, Za‐
mojski Kwartalnik Kulturalny nr 1, 1986
Kaczorowski W.  „Testamenty  Jana,  Tomasza 
i  Jana  „Sobiepana”  Zamoyskich”,  Uniwersy‐
tet Opolski, Opole 2007
Komaszyński M.  „Maria  Kazimiera  D’Arqu‐
ien Sobieska królowa Polski 16411716”, Wy‐
dawnictwo Literackie, Kraków 1883,
„Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza” 
Z rękopisu wydał K. Wł. Wójcicki, Warszawa 
1853, (dostęp internetowy)
Matławska  H.  „Marysieńka  i  Zwierzyniec”, 
Zwierzyniec 1992,
„Opisanie  wesela  Jana  Hrabi  na  Tarnowie 
i  Jarosławiu  (...)  wyjęte  z  pamiętnika  Fran‐
cuzkiego  pod  tytułem  „Jean  Casimir  Roi  de 
Pologne” w Niemcewicz J. U. „Zbiór pamięt‐
ników  historycznych  o  dawnej  Polszcze”, 
Tom IV, Lipsk 1839 (dostęp internetowy)
Witusik A. „O Zamoyskich, Zamościu  i Aka‐
demii  Zamojskiej”  Wydawnictwo  Lubelskie, 
Lublin 1978.
Foto:
Jan  „Sobiepan”    źródło  „Wikipedia”, Mary‐
sieńka  źródło „ciekawostkihistoryczne.pl”
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III Konkurs ortoepiczny
w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

Po raz trzeci w naszej szkole od‐
był się Międzyszkolny Konkurs 

Ortoepiczny „Jesień z Poprawną Polsz‐
czyzną”.  Kolejny  raz  inicjatorem  tego 
ciekawego przedsięwzięcia  jest nauczy‐
ciel  języka  polskiego  Paweł  Murdzek. 
W  eliminacjach  szkolnych  przeprowa‐
dzonych  3  października  w  19  szkołach 
macierzystych brało udział 325 uczniów. 
Do  finału  zakwalifikowało  się  35 
uczniów ze szkół podstawowych i 13 ze 
szkół średnich. 

Finał odbył się w Krasnobrodzie 29 
października  2019  roku;  ogłoszenie 
wyników  nastąpiło  27  listopada.  Przed 
uroczystością  nauczyciela  i  uczniowie 
uczestniczyli  w  warsztatach.  Dla  na‐
uczycieli  zajęcia  na  temat  „Literatura 
bez słów. O kształtowaniu umiejętności 
opowiadania”  prowadziła  dr Małgorza‐
ta Peroń (KUL), natomiast dla uczniów 
„Słowa  na  sprzedaż  –  perswazja  w  ję‐
zyku  reklamy”  mgr  Aleksandra  Ko‐
złowska (KUL).

Podczas  finału  konkursu uczestnicy 
wysłuchali poezji śpiewanej i mówionej 
o  tematyce  jesiennej. Część artystyczną 
w  wykonaniu  uczniów  naszej  szkoły 
przygotowały  nauczycielki  Renata  No‐
wosielecka i Karolina Piotrowska.

Konkurs  został  objęty  honorowym 
patronatem przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty  Teresę  Misiuk,  Dziekan  Wy‐
działu  Humanistycznego  dr  hab.  Mag‐
dalenę CharzyńskąWójcik i Burmistrza 
Krasnobrodu Kazimierza Misztala.
Opiekę  merytoryczną  sprawowała  Pro‐

dziekan  Wydziału  Nauk  Humanistycz‐
nych  KUL  dr  hab.  Jolanta  Klimek
Grądzka, prof. KUL. 

Komisja  oceniająca  w  składzie: 
Marzena  Gęśla,  Renata  Nowosielecka 
i  Paweł  Murdzek  ustaliła  następujące 
wyniki konkursu:

Kategoria szkół podstawowych
I  miejsce    Jakub  Trybalski,  Szkoła 
Podstawowa  nr  1  im.  Sługi  Bożego 
Księdza  Prymasa  Stefana  Kardynała 
Wyszyńskiego  w  Biłgoraju,  opiekun 
Anna Skubis;
II miejsce ex aequo  Natalia Brzusz‐
kiweicz  i Anna Biszczak,  Szkoła Pod‐
stawowa w Trzydniku Dużym, opiekun 
Aldona Borowska;
III  miejsce    Weronika  Bielawska, 
Szkoła  Podstawowa  im.  Tadeusza  Ko‐
ściuszki  w  Husynnem,  opiekun  Beata 
Edelman.

Wyróżnienia:
Michał  Dziura,  Szkoła  Podstawowa 
nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa 
Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego 
w Biłgoraju, opiekun Ewa Madejek;
Damian Walczak, Szkoła Podstawowa 
im.  Dzieci  Zamojszczyzny  w  Złojcu, 
opiekun Elżbieta Rak;
Martyna  Bednarz,  Szkoła  Podstawo‐
wa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Pry‐
masa  Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Biłgoraju, opiekun Anna Skubis;
Jakub  Koman,  Szkoła  Podstawowa 
im.  Marii  Konopnickiej  w  Teratynie, 
opiekun Krystyna Król.

Kategoria szkół średnich
I miejsce   Aleksandra Kolbuch,  Ze‐
spół  Szkół  Budowlanych  i  Ogólno‐
kształcących  w  Biłgoraju,  opiekun 
Iwona Startek;
II miejsce  Mateusz Przygon, Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie,  opiekun Danuta Ko‐
rzeniowska;
III  miejsce    Małgorzata  Kraczow‐
ska,  Zespół  Szkół  Budowlanych 
i  Ogólnokształcących  w  Biłgoraju, 
opiekun Celina Wojtak.

Wyróżnienia:
Julia Hyz, Zespół Szkół Budowlanych 
i  Ogólnokształcących  w  Biłgoraju, 
opiekun Anna Flor;
Bartłomiej  Wołowiec,  Liceum  Ogól‐
nokształcące  im.  św.  Jana  Pawła  II 
w Krasnobrodzie,  opiekun Danuta Ko‐
rzeniowska;
Agnieszka  Gałka,  Zespół  Szkół  Bu‐
dowlanych i Ogólnokształcących w Bił‐
goraju, opiekun Celina Wojtak.

Organizatorzy  pragną  szczególnie 
podziękować za pomoc w pracach me‐
rytorycznych  i  organizacyjnych  nastę‐
pującym osobom: pani Prodziekan Wy‐
działu  Nauk  Humanistycznych  KUL 
dr  hab.  Jolancie  KlimekGrądzkiej, 
prof.  KUL,  paniom  dyrektorkom  na‐
szego  zespołu  Elżbiecie  Dziale  i  Kry‐
stynie  Czapli  oraz  paniom  Magdalenie 
Wójtowicz i Agacie Mazurkiewicz. 

Marzena Gęśla
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W  tym  wyjątkowym  czasie 
Świąt  Bożego  Narodzenia 

warto  zastanowić  się  nad  niezwykłym 
darem  jaki darmo otrzymaliśmy od Pa‐
na Boga – życiem i miłością. Rodzi się 
pytanie w jakich warunkach te dary re‐
alizowane są w pełni? Mam nadzieję, że 
w poszukiwaniu odpowiedzi na to pyta‐
nie  pomocna  będzie  poniższa  relacja 
z wydarzenia w  tak bliskim nam kraju, 
jakim  od  16.  X.  1979  roku  stały  się 
Włochy.

Dnia  22  października  2019  roku 
w Auli  św.  Jana Pawła  II przy kościele 
św. Stanisława BM w Rzymie  została 
zainaugurowana  wystawa  malarska  15 
obrazów  olejnych  Urszuli  Rychlińskiej 
poświęconych  różnym  etapom  życia 
małżeńskiego.  Każdy  z  obrazów  opa‐
trzony  jest  fragmentami  papieskich  do‐
kumentów  „Evangelium  vitae”  oraz 
„Familiaris  consortio”  autorstwa  Jana 
Pawła  II.  Wydarzenie  to  wpisuje  się 
w  obchody  100lecia  urodzin  naszego 
kochanego Ojca Świętego oraz 25lecia 
ogłoszenia  encykliki  „Evangelium  vi‐
tae” przypadające na 2020 rok.

Wystawa  objęta  patronatem Amba‐
sady RP przy Stolicy Apostolskiej  oraz 
kard. Stanisława Dziwisza trwać będzie 
do  stycznia  2020  roku  (Polacy  nie  po‐
zwalają  światu  zapomnieć o  nieocenio‐
nym  wkładzie  Papieża  Jana  Pawła  II 
w rozwój kultury i myśli społecznej).

W  uroczystości  otwarcia  wystawy 
udział  wziął  archiprezbiter  Bazyliki 
Santa  Maria  Maggiore  kard.  Stanisław 
Ryłko, abp Edward Nowak, Ambasador 
RP  przy  Stolicy  Apostolskiej  Janusz 
Kotański  oraz  otwierający  wystawę 
rektor  kościoła  Św.  Stanisława  B.  M. 
w  Rzymie  i  kierownik  Sekcji  Polskiej 
Sekretariatu  Stanu  Stolicy Apostolskiej 
ks. prał. Paweł Ptasznik.

Podczas  wernisażu  artystka  –  Pani 
Urszula Rychlińska powiedziała: Malu‐
ję  dokładnie  to,  czego  doświadczam 
w mojej codzienności i obserwuję wokół 
siebie jako żona i matka. Dlatego tema‐
tem moich prac  jest małżeństwo  sakra‐
mentalne,  rodzina oraz obrona  ludzkie‐
go  życia.  Inspiracją  do  twórczości  są 
dla mnie bezcenne treści z dokumentów 
i przemówień Papieża Polaka. Dziękuję 
Panu Bogu za to, że mogę poprzez moją 
pracę  i  zarazem  misję  przybliżać  na‐
uczanie Kościoła w tej tematyce, w któ‐
rej  św.  Jan  Paweł Wielki  nie  ma  sobie 

równych.  Obecnie  nie  tyle  ważne  jest 
przypominanie,  co  ogłaszanie  tego  na‐
uczania:  przyszło  nam  bowiem  żyć 
w  czasach,  kiedy  chrześcijańskie  mał‐
żeństwo  i  rodzina  oraz  ludzkie  życie, 
szczególnie  nienarodzone  i  słabe,  są 
atakowane  jak  nigdy  dotąd.  Dlatego 
potrzeba odpowiadać na apel  św.  Jana 
Pawła  II,  który  wzywał,  aby  budować 
cywilizację życia i miłości oraz „podej‐
mować  odpowiedzialne  zadania  na 
wszystkich dostępnych nam polach”. Za 
pomocą farby i pędzla staram się inspi‐
rować  i  zachęcać  odbiorców  do  zaan‐
gażowania się w ratowanie tych warto‐
ści.  Dziś  trzeba  szczególnie  wspierać 
małżonków  sakramentalnych,  aby  po‐
konując  wszelkie  próby  i  przeciwności, 
pozostali  sobie  wierni  do  końca,  opie‐
rając  się  na  fundamencie,  jakim  jest 
Chrystus.  Jeżeli  małżonkowie  wchodzą 
w  rzeczywistość  dialogu  z  Bogiem  na 
każdej  płaszczyźnie  swojego  życia,  są 
w  stanie  sprostać  najtrudniejszym  za‐
daniom. Jednak czerpanie  i korzystanie 
z  mocy  sakramentalnej  w  chrześcijań‐
skim  małżeństwie  jest  możliwe  tylko 
wówczas,  gdy  mąż  i  żona  pielęgnują 
jedność  z  Chrystusem,  czyli  trwają 
w  łasce  uświęcającej,  karmią  się  Eu‐
charystią,  czytają  Słowo  Boże  i  wspól‐
nie się modlą. Stają się oni  tym samym 
niezbędnym  przykładem  i  świadectwem 
dla  swoich  dzieci,  które  w  przyszłości 
założą własne rodziny. 

Urszula Rychlińska  jest  absolwentką 
Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii 
Sztuk  Pięknych  oraz  Studium  Teologii 
Rodziny  przy  Papieskiej Akademii Teo‐
logicznej  w  Krakowie.  W  swoich  pra‐
cach  przedstawia  kobietę  i  mężczyznę, 
stworzonych  na  podobieństwo  Boga 
i  powołanych  do  miłości  małżeńskiej. 
Nawiązuje w nich do nauczania św. Ja‐
na  Pawła  II  nt.  rodziny,  małżeństwa 
i  ochrony  życia.  Cykl  malarski  „Męż‐
czyzną  i  niewiastą  stworzył  ich”  włą‐
czony  został  do  ekspozycji  Muzeum 
Archidiecezjalnego Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Krakowie. Duże zaintereso‐
wanie wzbudziły również wystawy zor‐
ganizowane w Domu Polskim w Buda‐
peszcie,  w Muzeum Archidiecezjalnym 
w  Poznaniu  oraz  naszym Muzeum Ar‐
chidiecezjalnym  w Lublinie.

Jak sama mówi: Dzięki  łasce Bożej, 
także  w  codziennej  zwyczajności  i  sza‐
rości  dostrzegam  wiele  barw  .  Do‐

świadczam bliskiej  obecności Boga  nie 
tylko w  relacji  z  Nim  samym,  ale  rów‐
nież  w  moim  mężu,  dzieciach,  w  obo‐
wiązkach,  które  podejmuję  jako  żona 
i matka. Poprzez  swoją  pracę  zawodo‐
wą  – malarstwo  –  pragnę  stale  uświa‐
damiać sobie  i przekazywać  innym  ,  że 
realizowanie  powołania  małżeńsko  – 
rodzinnego zgodnie z wolą Boga, przy‐
nosi  dobre  owoce,  bo  zanurza  nas 
w źródle miłości – Chrystusie. 

Świadomość  celu,  do  którego  zmie‐
rzam    daje  mi  poczucie  sensu  każdej 
przeżytej  chwili,  zarówno  wszelkich 
małych  zadań  jak  i  wielkich  wyzwań. 
Opierając  się na Słowie Bożym, podej‐
muję  się  kolejnych  wysiłków  i  walk, 
gdyż  „wszystko  mogę  w  Tym,  który 
mnie  umacnia”.  W  historiach  malar‐
skich poruszam bardzo ważny dla mnie 
wątek    poszanowanie  życia  ludzkiego 
od poczęcia do naturalnej  śmierci. Bez 
tej  postawy  nie  ma  możliwości  zbudo‐
wania  prawdziwego  szczęścia  w  mał‐
żeństwie, w rodzinie, na świecie. Uzna‐
nie wartości  życia  (niezależnie  od  jego 
jakości  czy  etapu,  na  którym  się  znaj‐
duje) jest niezbędne, by kochać bliźnie‐
go jak siebie samego”.

Obraz Maryi Matki  Życia  Poczęte‐
go  pt.  „Niech  mi  się  stanie”  (str.  28) 
opatrzony  jest  cytatem  z  encykliki 
EvangeliumVitae:
O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci,  którym  nie  pozwala  się  przyjść 
na świat,
ubogich,  którzy  zmagają  się  z  trudno‐
ściami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej 
przemocy,
starców  i  chorych  zabitych  przez  obo‐
jętność albo fałszywą litość.
Spraw,  aby  wszyscy  wierzący  w Two‐
jego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić 
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,

Świętość życia, małżeństwa i rodziny
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wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Autorka obrazu Urszula Rychlińska 
podaje,  że:  ten wizerunek Maryi Matki 
Życia Poczętego pt. „Niech Mi  się  sta‐
nie”,  w  sposób  symboliczny  ukazuje 
czas  9  miesięcznego  oczekiwania  na 
narodziny Syna Bożego. Słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało między nami jesz‐
cze  w  łonie Maryi.  Od  chwili  poczęcia 
Jezus mieszka w przenajświętszym łonie 
Maryi.  Jest  jeszcze  ukryty,  ale  przecież 
tętniący  życiem boskoludzkim pod  ser‐
cem Swej Mamy. Od momentu swojego 
zaistnienia  jako  człowiek  jest  maleńki 
i  bezbronny,  ale  jednocześnie  to  potęż‐
ny,  wszechmogący  Bóg.  Syn  Boży  tak 
bardzo zapragnął upodobnić się do nas, 
że  będąc  nieskończony  zamknął  się 
w  niewielkiej,  ludzkiej  przestrzeni,  jaką 
jest Maryjne  łono. W momencie  swego 
poczęcia mały  jak  okruch w  swej  ludz‐
kiej naturze, a w swej boskości najwięk‐
szy  i  nieskończony.  Poprzez  ten  obraz 
uczę  się  wielbić  i  adorować  Jezusa 
również  w  czasie  jego  9miesięcznego 
wzrastania  w  Żywym Domu Matki  Bo‐
ga.  Brzemienna  Maryja  jest  dla  mnie 
jak oddychające Tabernakulum, jak Ży‐
wa Monstrancja nosząca w sobie Boga. 
Ta  prawdziwa Arka Przymierza  skrywa 
i  chroni  w  sobie  najcenniejszy  Skarb 
w historii ludzkości. 

Jezus,  najsłodszy  owoc  Bożego Mi‐
łosierdzia, dany dla naszego zbawienia, 
jest  tkany dłońmi Boga Ojca w Świętej 
Maryi  Dziewicy.  Utożsamia  się  z  naj‐
mniejszymi  i  bezbronnymi,  którzy  rów‐
nież  są  tkani  przez  Stwórcę  w  łonach 
swych  matek.  Poprzez  ten  fakt    Bóg 
wiele mówi  mi o dzieciach nienarodzo‐
nych.  Zaistniałe  nowe  życie  to  sacrum. 
Trzeba  je  chronić  ze  wszystkich  sił,  bo 
ono  jest  święte  i  należy  do  samego 
Stwórcy. W Maryi Bóg pragnie być ad‐
orowany.    Jeszcze  tak mały  jak  okruch 
chce być zauważony, dostrzeżony i… te‐
go nas uczy w spojrzeniu na dzieci po‐
częte. Bóg nas widział już od początku: 
„Ty  utkałeś  mnie  w  łonie  mej  matki, 
dziękuję Ci,  że mnie  stworzyłeś  tak  cu‐
downie (…) dni moje określone zostały, 
chociaż  żaden  z  nich  jeszcze  nie  na‐
stał”  (Ps  139).  „On  sam  nas  stworzył, 
my  Jego  własnością”(  Ps  100.  Bóg)  – 
inaczej  niż  ludzie  –  pochyla  się  naj‐
pierw nad najmniejszymi, bezbronnymi, 
najsłabszymi.  Aby  widzieć  i  adorować 
tego maleńkiego Jezusa, trzeba patrzeć 
oczami  wiary.  Tego  może  nauczyć  nas 

Maryja,  adorująca  Jezusa  od  początku 
Jego zaistnienia w Niej.

Jeśli  Chrystus  jest  głową  Kościoła 
a  my  jego  członkami,  to  tworzymy 
z  Nim  jedno  Ciało  Mistyczne.  Bóg 
Stwórca  jest  naszym  Ojcem,  a  Maryja 
przez  fakt bycia Matką Głowy Kościoła 
staje  się  również  naszą  Matką.  Niepo‐
kalana swymi dłońmi obejmuje  ten Ko‐
ściół a poprzez Jej prawą dłoń przepły‐
wa  błogosławieństwo  od  Boga  Ojca. 
Z serca maleńkiego Jezusa stale wypły‐
wają  promienie  łask  na  cztery  strony 
świata, układające się na kształt gołębi‐
cy, symbol Ducha Świętego. Maryja jest 
Żywą Świątynią Trójcy Świętej. Maryja 
wychodzi  z  ciemnego  tła,  niosąc wśród 
nocy pierwsze Światło  i Życie,  ratujące 
nas  od  śmierci  wiecznej.  Wieniec 
z  gwiazd  dwunastu  symbolizuje  pełnię, 
otrzymaną  od  Chrystusa.  Maryja  jest 
stale, nieprzerwanie pełna łaski, wypeł‐
niona  Bogiem,  niepokalanie  poczęta, 
od początku wolna od grzechu pierwo‐
rodnego  i  jakiegokolwiek  grzechu, 
trwale  i  w  pełni  czyniąca  wszystko 
zgodnie  z  wolą  Bożą,  najświętsza 
w  każdej  chwili  swojego  życia,  naj‐
czystsza  ze  wszystkich  istot  ludzkich, 
cała  piękna w  sobie  i we wszystkim  co 
robi, pełna godności. To Arcydzieło rąk 
Bożych. Ze swej natury pozostaje istotą 
ludzką, a z  łaski Bożej zostaje wybrana 
na Matkę Boga. Hojność i miłość miło‐
sierna Stwórcy wobec człowieka nie ma 
granic!  To  upokarza  duchy  piekielne 
najbardziej:  ich  Pogromczynią  jest 
ludzka  Niewiasta,  która  nosi  i  rodzi 
Zbawiciela – samego Boga. Niepokala‐
na Maryja, Matka Chrystusa  i  zarazem 
Matka nasza. 

Chrystus  utożsamia  się  w  sposób 
szczególny  z  najmniejszymi  i  bezbron‐
nymi,  którzy  są  tkani  przez  Stwórcę 
w  łonach  swych  matek  (por.  Psalm 
139).  Namalowane  przeze  mnie  wize‐
runki Maryi  noszącej w  łonie Dzieciąt‐
ko  Jezus  nawiązują w  swym przesłaniu 
do  dzieła  „Duchowej  Adopcji  Dziecka 
Poczętego Zagrożonego Zagładą”,  któ‐
re  powstało  w  odpowiedzi  na  orędzie 
Matki Bożej z Fatimy. 

Obraz  „Sakrament”  opatrzony 
cytatem  z  Adhortacji  Apostolskiej 
„Familiaris consortio”. (str. 28)

Urszula  Rychlińska  podkreśla,  że: 
małżeństwo    komunia  miłości  pomię‐
dzy  Bogiem  i  ludźmi,  (…)  jest  jednym 
z  siedmiu  sakramentów  Nowego  Przy‐
mierza. (…)Ta głęboka wspólnota życia 
i miłości małżeńskiej ustanowiona przez 
Stwórcę, doznaje wywyższenia i włącze‐

nia  w  miłość  oblubieńczą  Chrystusa, 
zostaje  wsparta  i  wzbogacona  Jego 
mocą  zbawczą.  Na  mocy  sakramental‐
nego charakteru małżeństwa, wzajemny 
związek  małżonków  staje  się  nieroze‐
rwalny.

Obraz  „Śpij  spokojnie”  inspiro‐
wany Adhortacją Apostolską  „Fami‐
liaris consortio” (str. 28)

Urszula  Rychlińska  podaje,  że  we‐
dle  zamysłu  Bożego,  małżeństwo  jest 
podstawą  szerszej wspólnoty  rodzinnej, 
ponieważ  sama  instytucja  małżeństwa 
i  miłość  małżeńska  są  skierowane  ku 
rodzeniu  i  wychowaniu  potomstwa, 
w  którym  znajdują  swoje  uwieńczenie. 
W  swej  najgłębszej  rzeczywistości  mi‐
łość jest  istotowo darem, a miłość mał‐
żeńska, prowadząc małżonków do wza‐
jemnego „poznania”, które czyni z nich 
„jedno  ciało”,  nie  wyczerpuje  się 
wśród  nich  dwojga,  gdyż  uzdalnia  ich 
do  największego  oddania,  dzięki  które‐
mu stają się współpracownikami Boga, 
udzielając  daru  życia  nowej  osobie 
ludzkiej.  W  ten  sposób  małżonkowie, 
oddając się sobie, wydają z siebie nową 
rzeczywistość    dziecko,  żywe  odbicie 
ich  miłości,  trwały  znak  jedności  mał‐
żeńskiej oraz żywą i nierozłączną synte‐
zę ojcostwa i macierzyństwa.

Na  zakończenie  informacja:  zachę‐
camy  uczniów  naszych  szkół  do wzię‐
cia  udziału  w  XVI  Ogólnopolskim 
Konkursie  dla Młodzieży  „Pomóż oca‐
lić  życie  bezbronnemu”  o  nagrodę  im. 
bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki.  Będzie  to 
okazja  do  refleksji  nad wartością  życia 
i godnością człowieka. Na zwycięzców 
czekają nagrody (I miejsce1500 zł., II
1200 zł., III900 zł.).

Należy  dodać,  że  bł.  ks.  Jerzy mó‐
wił,  że:  „zadaniem  Kościoła  jest  nie 
tylko  teoretyczne  głoszenie  świętości 
życia,  prawa  do  życia  nienarodzonych, 
lecz  także  praktyczna  obrona  tego  pra‐
wa”. Sam pomagał finansowo i organi‐
zacyjnie  samotnym  matkom  i  młodym 
dziewczętom  w  ciąży.  Przygotowywał 
paczki  żywnościowe  i  wyprawki  nie‐
mowlęce,  rozdawał  lekarstwa.  Był 
duszpasterzem  służby  zdrowia.  Pozo‐
stawił  nam  piękny  przykład  do  naśla‐
dowania. 

Zofia KończewskaMurdzek 

Źródła:  artykuł    KAI  z  23.X.2019r. 
pt.:Wystawa  malarstwa  inspirowanego 
nauczaniem św. Jana Pawła II nt. rodzi‐
ny  oraz    rozmowa  z  artystką  malarką 
Urszulą Rychlińską.
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