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W ostatni weekend ubiegłego miesiąca miały miejsce 
centralne uroczystości związane z 50. rocznicą działalno-
ści Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 
Patronat honorowy nad nimi objęły władze Krosna - pre-
zydent Piotr Przytocki i przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Słyś oraz powiatu krośnieńskiego - starosta 
Jan Juszczak i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz 
Krężałek. 

„Przystań” już kilka razy sygnalizowała czynną 
obecność tej korporacji w naszym mieście i regionie. Jej 
działacze, rozmiłowani w swej „małej ojczyźnie” oraz 
mocno związani z nią mentalnie i emocjonalnie, od wielu 
lat aktywnie na jej rzecz pracują. 

Na program dwudniowych obchodów złożyły się czte-
ry powiązane z sobą części, z których każda miała inny 
wymiar i charakter.

Obchody rozpoczęła (27 IX; godz. 10.00) XXXI Uro-
czysta Sesja Rady Miasta Krosna, która odbyła się w auli 
krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Otworzył ją, powitał reprezentantów władz państwowych 
oraz samorządowych województwa, powiatu i miasta, 
jak również gospodarzy obiektu i wielu zaproszonych 
gości, prowadzący obrady Stanisław Słyś. Po informacji  
„50 lat SMZK”, którą przedstawił Marian Terlecki, 
prezes organizacji, grono społeczników uhonorowano 
odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi, resorto-
wymi i lokalnymi. 

Z rąk Małgorzaty Chomycz, wicewojewody podkar-
packiego i Stanisława Piotrowicza, senatora RP Krzyże 
Zasługi odebrali: Andrzej Prugar (Złoty) i Tadeusz 
Łopatkiewicz (Srebrny). Przedstawiciele władz pań-
stwowych przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” wręczyli 9. społecznikom z Krosna 
(Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Stanisław Pomprowicz, 
Stanisław Steliga, Halina Tenerowicz), Krakowa (Artur 
Bęben), Lublina (Leon Ginalski) i Wrocławia (Antoni 
Chojcan).

Równocześnie prezes Marian Terlecki, który od kilku-
nastu lat kieruje organizacją, odebrał z rąk P. Przytockiego 
medal „Za zasługi dla Krosna”, a z rąk J. Juszczaka pa-
miątkowy grawerton, który w uznaniu dla Stowarzyszenia 
przekazały władze powiatu. Liczna grupa długoletnich  
i zasłużonych działaczy organizacji otrzymała od Prezy-
denta i Przewodniczącego Rady Miasta Krosna okolicz-
nościowe listy gratulacyjne z pamiątkowymi znaczkami  
z herbem miasta. Wykonany z związku z Jubileuszem 
medal pamiątkowy otrzymali też reprezentanci władz 
lokalnych, krośnieńscy radni, przedstawiciele szeregu 
współpracujących instytucji oraz 60. działaczy korpo-
racji. 

Podczas sesji Stowarzyszenie odebrało liczne wy-
razy uznania, laudacje i gratulacje od wielu organizacji  
i instytucji kultury. Na koniec P. Przytocki zaprezentował 
„Strategię rozwoju miasta Krosna na lata 2004-2013”, 

uchwaloną przez Radę w r. 2004. W ramach ciekawego 
pokazu multimedialnego omówił konkretne (zrealizowane 
i zaplanowane) działania miasta w takich obszarach strate-
gicznych jak: Ład przestrzenny - Przedsiębiorczość - Sfera 
społeczna - Ekologia - Wizerunek.

Tego dnia po południu (godz. 15.00) rozpoczęło się 
tradycyjne Spotkanie „Na rodzinnej ziemi 2008”. Ten 
doroczny, przyjacielski kontakt przedstawicieli 5. Oddzia-
łów Stowarzyszenia (Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław  
i Krosno) tym razem miał miejsce w Krościenku Wy-
żnym, skąd wywodził się dr med. Antoni Lorens (1888-
1962), jeden z głównych inicjatorów i projektodawców 
korporacji przed półwieczem. Uczestnicy spotkania, zapo-
znawszy się najpierw z dawnym zespołem dworskim (inf. 
Zdzisław Gil), przybyli do Szkoły Podstawowej, gdzie 
w sali z malarstwem Tadeusza Marszałka wysłuchali 
ciekawej prelekcji „Z przeszłości Krościenka Wyżnego” 
(dr Edward Marszałek), a rzeczową relację dotyczącą 
aktualnej problematyki gminy, która ostatnio odnotowała 
znaczące sukcesy (m.in. w 2005 r. tytuł najlepszej gminy 
w kraju) przedstawił wójt Jan Kuźnar. Miłośnicy regionu 
(126 osób) obejrzeli też ekologiczny program artystyczny 
w wykonaniu uczniów szkoły.

Zwiedziwszy następnie kościół parafialny pw.  
św. Marcina, o którym interesująco opowiadał proboszcz 
ks. Jan Szpunar i prowadzoną przez Zofię Przybyłę 
wiejską Izbę Muzealną, trzecią w powiecie (po Zyn-
dranowej i Jaszczwi), powrócili do szkoły, aby wspólnie 
z gospodarzami spożyć spóźniony lunch, podzielić się 
wrażeniami, wymienić doświadczenia i wznieść toast za 
dalszą pomyślność.

Następnego dnia (28 IX; godz. 10.30), w związku  
z kończącą się obecnie statutową kadencją władz, członko-
wie organizacji rozpoczęli Walne Zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze, które obradowało w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta (ul. Staszica). Po wykonaniu wymaganych 
procedurą czynności, wysłuchano sprawozdań z działal-
ności (2005-08) i udzielono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu.

Po dyskusji, podjęto szereg uchwał i dokonano wyboru 
nowych władz korporacji na najbliższe trzy lata. Zarządem 
Głównym (25 osób) kieruje obecnie Prezydium (7 osób) 
w składzie: Marian Terlecki (prezes), Stanisław Steliga 
i Halina Tenerowicz (wiceprezesi), Andrzej Kosiek (se-
kretarz), Irena Farska (skarbnik) oraz Andrzej Prugar 
i Maciej Zborowski (członkowie). Na czele Głównej 
Komisji Rewizyjnej (3 osoby) stanęła Teresa Sznajder.

Tego samego dnia (godz. 18.00) członkowie Stowa-
rzyszenia, ich rodziny i zaproszeni goście uczestniczyli  
w uroczystym jubileuszowym koncercie galowym, który 
z udziałem zespołów zagranicznych i miejscowych odbył 
się w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie i trwał dwie godziny.

Wystąpiły trzy zespoły chóralne z zagranicy: Koszycki 
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Delegacja Komandorii Polskiej Wojskowego i Szpital-
nego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy składała się z: 
HSH Chev. Krzysztofa Konstantego Księcia Radziwiłła 
GCLJ-J
Rev. O. Grzegorza Przemysława von Badziąga-Borrmann 
OFMCap.,ChLJ 

Wczesnym rankiem 12 września 2008 roku z lotniska 
im. F. Chopina w Warszawie, żegnana przez Confr. Grze-
gorza hr. Grabskiego OLJ, oficjalna delegacja Polskich La-
zarytów, udała się do Manchester w Anglii w celu wzięcia 
udziału w Kapitule Generalnej Wojskowego i Szpitalnego 
Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. 

Po przybyciu do Manchester, delegacja udała się bezpo-
średnio na obrady Kapituły Generalnej Kawalerów i Dam 
Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozo-
limy, który zgromadził delegatów z 42 jurysdykcji całego 
świata. W czasie jej trwania, dokonano wyboru Wielkiego 
Mistrza Zakonu św. Łazarza jednogłośnie przez aklamację 
wszystkich głosujących. Został nim J. Ex. Chev. Karol 
Gerada y Burobon, Markiz Almazàn jako 49 Zwierzchnik 
Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza. 

W godzinach wieczornych delegacja polska uczestni-
czyła w nieoficjalnej gali, która miała miejsce w Manchester 
United Football Ground, Old Trafford. Wielkim zaszczytem 
dla niej było spożywanie uroczystej kolacji z Protektorem 
Zakonu św. Łazarza J. Em. Patriarchą Grzegorzem III La-
ham oraz wieloma wysokimi dostojnikami Wojskowego  
i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z całego świata. 

W sobotę przed południem delegacja polska miała 
możliwość zwiedzania metropolii Manchesterskiej, 
oprowadzana przez wspaniałego przewodnika Igora Prze-
mysława Łaszczyka. Po południu natomiast w Katedrze 
Manchesterskiej o godzinie 17.00 miała miejsce uroczysta 
liturgia pod przewodnictwem J. Em. Patriarchy Grzegorza 
III Lahamy, w trakcje której po złożeniu przysięgi na urząd 
Wielkiego Mistrza Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. 
Łazarza z Jerozolimy został wprowadzony J. Ex. Chev. 
Karol Gerada y Burobon, Markiz Almazàn. Delegacja 

Kapituła Generalna Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy 
12-13 września 2008 roku.

Relacja z udziału w Kapitule Generalnej Wojskowego i Szpitalnego Zakonu świętego Łazarza z Jero-
zolimy delegacji Jurysdykcji Polskiej w dniach od 12 do 13 września 2008 roku. 

polska uczestniczyła w tej uroczystości w najważniejszej 
procesji głównej tak podniosłej liturgii. J. Ex. Komandor 
Chev. Krzysztof Książę Radziwiłł GCLJ-J, postępował 
wśród Głów Jurysdykcji Zakonu św. Łazarza z całego 
świata, natomiast Kapelan Generalny O. Grzegorz Badziąg 
OFMCap.,ChLJ wraz z J. Em. Protektorem Grzegorzem 
III Lahamą. Przed rozpoczęciem tej uroczystości miała 
miejsce inwestytura, którą po raz ostatni poprowadził 
ustępujący Wielki Mistrz Jego Królewska Wysokość Chev. 
Książę Franciszek de Burbon y Escanasy. Warto zaznaczyć, 
że wśród osób przyjmowanych był Kapelan Generalny 
O. Grzegorz Badziąg OFMCap.,ChLJ. Po zakończeniu 
uroczystej ceremonii, wszyscy wzięli udział w uroczystej 
gali na cześć nowego Wielkiego Mistrza Wojskowego  
i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. 

W niedzielę 14 września, delegacja polska, udała się 
do Polskiego Kościoła w Manchester, obsługiwanym przez 
Księży Zmartwychwstańców. Tam Msze św. w intencji Po-
lonii Angielskiej celebrował Kapelan O. Grzegorz Badziąg. 
Po Mszy św. delegację polską podejmował kawą Konsul 
Generalny RP w Manchester z małżonką, a następnie obia-
dem Ojciec Prowincjał Andrzej Zuziak TChr. 

Trzeba dodać, że delegacji polskiej towarzyszył wspa-
niały człowiek - Polak mieszkający w Manchester Pan Igor 
Przemysław Łaszczyk, któremu delegacja polska składa 
oficjalne podziękowanie za czas i dyspozycyjność.

o. Grzegorz Badziąg

Delegacja Polskich Lazarytów w towarzystwie nowowybranego 
Wielkiego Mistrza Zakonu św. Łazarza

Chór Nauczycielski (Słowacja - dyr. Jan Hrubovčák), 
spontanicznie oklaskiwany za żywe tańce Zespół Folk-
lorystyczny „Zemplin” z Michaloviec (Słowacja - cho-
reograf Peter Cicák; kierownik kapeli L’ubomir Buraš) 
oraz wykonujący profesjonalnie trudne technicznie utwory 
Chór Kameralny im. Mychajła Werbytskiego ze Stryja 
(Ukraina - dyr. Igor Mychajliw). 

Obok Zespołu Tańca Ludowego „Pogórzanie”  
z podkrośnieńskiej Głowienki (choreograf Małgorzata 
Machnik), który wykonał wiązankę tańców krośnieńskich, 
nasze miasto godnie i bardzo korzystnie reprezentowały: 
Chór Mieszany „Echo” (dyr. Mariola Waliszko), Chór 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. (dyr. Re-

nata Zajdel) oraz Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. (dyr. Małgorzata Sokołowska-Faryj). 
W drugiej części koncertu młodzież tej Szkoły (orkiestra 
smyczkowa i chór mieszany) wykonała „Suitę Krośnień-
ską” w 10. obrazach, która była ciekawą i udaną stylizacją 
dawnej lokalnej muzyki ludowej. 

Finałowym akcentem koncertu, który słowem wiązała 
Mariola Waliszko, było obdarowanie osób prowadzących 
zespoły medalami pamiątkowymi i kwiatami. Natomiast 
orkiestra i zjednoczone pięknymi głosami zespoły chóralne 
licznie przybyła publiczność nagrodziła mocnymi brawami 
za potężnie i imponująco zaprezentowany na koniec utwór 
„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. 

A.K.
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