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Ofiarowanie Pańskie
Święto Ofiarowania Pańskiego
obchodzone jest 2 lutego. To
właśnie w czterdziesty dzień
po narodzeniu Jezusa Maryja
i Józef ofiarowali Go w świątyni. Zgodnie z głoszonymi
podaniami, Kościół Ofiarowanie Pańskie obchodził już IV
wieku, za papieża Gelazjusza,
ale dopiero w V wieku zostało
wyznaczone na drugi dzień lutego. Święto w Kościele katolickim znane jest również pod
nazwą Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny lub Matki Bożej Gromnicznej.
Według Prawa Mojżeszowego
każda kobieta przez czterdzieści dni po urodzeniu chłopca
i przez osiemdziesiąt dni po
urodzeniu dziewczynki była
nieczysta. Nie wolno było jej
dotykać niczego świętego ani
wchodzić do świątyni. Po upływie tego czasu musiała złożyć
ofiarę z jednorocznego baranka,
a w przypadku, gdy była uboga
z dwóch synogarlic lub młodych
gołębi. Czytamy o tym w Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 22-23)
- Gdy zaś nadszedł dzień poddania
ich oczyszczeniu zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Go
do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: Każde
pierworodne dziecko płci męskiej
będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie
z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub
dwa gołąbki Na spotkanie Maryi i Józefowi wyszedł Starzec Symeon,
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który od początku zdawał sobie
sprawę, że Jezus jest Bogiem.
My, jako ludzie wierzący, również powinniśmy wyjść naprzeciw Synowi Bożemu. To święto
przypomina nam, że w Eucharystii nie chodzi o to, aby być na

na nowo wnieść, potrzebujemy na
nowo potwierdzić Jego obecność
w sobie. - Dlatego święto Ofiarowania Pańskiego nie musi być
jedynie upamiętnieniem ważnego wydarzenia dla wszystkich katolików. Może na nowo

Święto Matki Bożej Gromnicznej wpisało się także w kulturę
ludową. W Polsce kojarzone jest
przede wszystkim z obrzędem
poświęcenia gromnic. Wiele
osób, przynosząc do kościoła te świece, często czyni to

źródło: www.pixabay.com

niej tylko obecnym, ale przede
wszystkim, aby ją przeżyć. Abp
Grzegorz Ryś w swoim kazaniu
nauczał – Mamy przynieść Jezusa do swojej świątyni - świątyni
swojego serca i człowieczeństwa,
żeby odkryć Jego obecność w nas
i żeby ją potwierdzić. Ten dzień
trzeba przeżyć w taki sposób, aby
odkryć, że każdy z nas jest świątynią Boga, ale potrzebujemy Go

wzbudzić w nas potrzebę odbudowania w sobie świątyni
Boga, chęci przystąpienia do
Komunii Świętej i nakarmienia się Jego ciałem. To dzień,
w którym możemy uświadomić sobie, że mimo naszej
grzeszności Pan Bóg widzi
w naszym człowieczeństwie
Swoją świątynie i chce, abyśmy również ją dostrzegli.

ze względu na tradycję, nie
znając genezy. Gromnice mają
przypominać nam ewangeliczną perykopę, według której Jezus, zgodnie z prawem
żydowskim, jako dziecko był
ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wspomniany już
Starzec Symeon, widząc Dziecię, wypowiedział proroctwo,
nazywając Jezusa - światłem na

oświecenie pogan i chwałą Izraela.Dawniej przywiązywano dużą
wagę do tego, aby świece były
wykonywane z wosku pszczelego. Również starannie je przyozdabiano, w każdym regionie
w inny sposób. Poświęconą
gromnice starano się donieść
zapaloną do domu, by od niej
rozpalić ogień, zwiastujący zgodę i miłość w rodzinę. Do dzisiaj symbol Bożej jasności zapala się w trudnych chwilach,
np. podczas burz stawia się je
w oknach. Gromnice rozpala się
również przy umierającym, aby
jej światło ogarnęło go w ostatnich chwilach na ziemi i ulżyło
w odejściu. Dla konającego symbolizuje odbicie światła doskonałego, czyli Chrystusa. W Kościele katolickim 2 luty to dzień,
który według tradycji kończy
czas śpiewania kolęd, a także
ozdób świątecznych. Choć w Liturgii okres ten zakończył się
w Niedzielę Chrztu Pańskiego to
właśnie w Święto Ofiarowania
Pańskiego po raz ostatni widzimy Jezusa jako małe dziecko.
Anna Janczyk
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Leśne Radio

Porady prosto z lasu
Z poradnika lubelskiego leśnika – to nazwa nowego cyklu, który będzie publikowany
co miesiąc na łamach „Roztoczańskiego Głosu” z myślą o wszystkich czytelnikach
gazety.
Jakie drewno będzie najlepsze
na opał? Jak wybrać miejsce do
posadzenia swojego drzewa czy
też gdzie leży granica pomiędzy
lasem państwowym, a prywatnym – to tylko kilka z pytań,
na które postaramy się odpowiedzieć Państwu w kolejnych
wydaniach. Wachlarz poruszanych zagadnień ma być na tyle
szeroki, aby zainteresować jak
największe grono odbiorców
i w prosty, przystępny sposób
rozwiewać ich wszelkie wątpliwości – przede wszystkim te
dotyczące naszych lasów oraz
związanych z nimi problemów
„z życia wziętych”, ale też – jak
wskazuje nazwa naszej rubryki
– służyć przydatnymi radami,
które będą mogli wykorzystać
na co dzień.
Sprawdzone wieści
z pierwszej ręki
-Wychodzimy naprzeciw licznej
rzeszy czytelników „Roztoczańskiego Głosu”. Cieszymy się, że co
miesiąc będziemy mogli docierać
do Państwa domów z naszym

leśnym cyklem. Mamy nadzieję, że posłuży on za cenne źródło informacji i pożytecznych
wskazówek - tłumaczy dyrektor
RDLP w Lublinie Zygmunt Byra
dodając, że w publikowanych
materiałach nie zabraknie treści związanych z funkcjonowaniem naszej organizacji, mając
na względzie potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie jej działalności, w związku
z szeregiem nieprawdziwych
i niezweryfikowanych w żaden
sposób informacji z jakimi każdego dnia można spotkać się
w przestrzeni publicznej. Niepodważalne fakty są takie, że
Lasy Państwowe to największą
w Unii Europejskiej organizacją
odpowiedzialną za zarządzanie
lasami publicznymi.
Zapewniamy trwałość terenów
leśnych prowadząc zrównoważoną gospodarkę, dzięki której
systematycznie wzrasta lesistość
Polski. Sadzimy więcej drzew niż
wycinamy, chronimy ojczyste lasy
i udostępniamy je społeczeństwu.

Dostarczamy na rynek odnawialny, certyfikowany i najbardziej ekologiczny surowiec jakim
jest drewno zapewniając tysiące
miejsc pracy, nie tylko leśnikom,
lecz także wszystkim pracowniom
branży leśno-drzewnej przyczyniając się do rozwoju rodzimego
przemysłu. Nie korzystamy z pieniędzy podatników, za to w szerokim zakresie wspieramy inicjatywy rządowe i samorządowe
służące lokalnym społecznościom.
Mimo tego nie brakuje adwersarzy
próbujących bezpodstawnie podważać niemal stuletni dorobek wypracowany przez pokolenia naszej
braci leśnej – zaznacza dyrektor.
–Naszą rolą jest prostować każdy
nierzetelny przekaz i robić to, co
do nas należy, czyli troszczyć się
o zachowanie lasów w jak najlepszym stanie dla potomnych, bo to
jest priorytet przyświecający misji
leśnika.
Otwarci na pytania
Naszym zamysłem jest również poruszanie zagadnień nieoczywistych, które często mogą

(fot.: Sławomir Dedes, Nadleśnictwo Chotyłów)

rodzić wiele znaków zapytania. Wszak nie każdy musi mieć
w małym paluszku regulacje
w zakresie wycinki drzew na
terenie własnej posesji, mniej
powszechne zasady związane z zachowaniem się w lesie
czy znać zawiłą ścieżkę postępowania w przypadku zmiany
przeznaczenia działki leśnej.
Dlatego też w każdym wydaniu
„Roztoczańskiego Głosu” rozłożymy wybrany temat na czynniki pierwsze – postaramy się
o wyjaśnienie go jak najprostszym językiem, a w uzasadnionych przypadkach przedstawimy

także odpowiednią wykładnie
prawną. Zachęcamy do współtworzenia cyklu „Z poradnika
lubelskiego leśnika” poprzez
nadsyłanie pytań związanych
z nurtującymi Państwa sprawami. Prosimy o wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną
na adres: redakcja@roztoczanskiglos.pl. W miarę możliwości
postaramy się o uwzględnianie
Państwa zapytań w kolejnych
numerach miesięcznika. Życzymy miłej lektury!
Paweł Kurzyna
RDLP w Lublinie

Nadleśnictwo Biłgoraj ku czci
Powstańców Styczniowych
W uroczysku Knieja, koło miejscowości Ciosmy w gminie Biłgoraj odbyły się
uroczystości historyczno-patriotyczne ku czci Powstańców Styczniowych
zorganizowane przez Nadleśnictwo Biłgoraj.
Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym
polskim powstaniem narodowym. Wybuchło 22 stycznia
1863 roku, miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew. 21 stycznia 2022 roku, w 159. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego, w Nadleśnictwie Biłgoraj rozpoczęły się uroczystości
historyczno-patriotyczne. Podczas nich Anna Magdziarz przybliżyła genezę, przebieg i skutki
zrywu, zwracając szczególną
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uwagę na jego przyczyny - Młodzi polscy patrioci, zagrożeni
przez Wojsko Carskie, chwycili za
broń. Ich sprzeciw ku narastającej rusyfikacji, jak również terroru
ze strony władz rosyjskich stał się
determinantem Powstania Styczniowego. Mimo przeważającej
siły militarnej wojsk rosyjskich powstanie to trwało do jesieni 1984r.
Klęska Rosji, jaką ponieśli w Wojnie Krymskiej stała się przyczyną
rozbudzenia nadziei Polaków na
odzyskanie niepodległości. Narastająca rusyfikacja, łamanie praw

ze strony władz rosyjskich, przyczyniła się do stawiania oporu
społeczeństwa i tworzenia tajnych
organizacji spiskowych, jak i również patriotycznych. - Aspekty
patriotyczne były od pokoleń
pielęgnowane wśród leśników.
Lasy, a także znajdujące się w
nich gajówki czy leśniczówki są
świadkami wielu bitew. Na terenie gminy Biłgoraj jest wiele
miejsc pamięci, które pokazują
i przypominają historię polskiej
drogi do wolności.
Joanna Ferens
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Konkurs pn. „Ziemia Hrubieszowska od
kuchni – Bożonarodzeniowe Smaki”
W dniu 16 stycznia 2022 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego oraz
wręczenie nagród. Organizatorem konkursu była Starosta Hrubieszowski Aneta
Karpiuk.
W dniach od 16-22 grudnia 2021
roku, Starosta Hrubieszowski
Aneta Karpiuk wraz z Radnym
Rady Powiatu Hrubieszowskiego Marcinem Zającem oraz
Dyrektorem Wydziału Organizacji, Kultury, Sportu i Promocji
Pawłem Kłosińskim wizytowali 15 Kół Gospodyń Wiejskich
oraz 1 Klub Seniora. Każde
spotkanie, było wspaniała formą do poznania lokalnych tradycji, kultury oraz zwyczajów,
a przede wszystkim mieszkańców poszczególnych miejscowości. W każdym z tych miejsc,
Komisja Konkursowa zetknęła
się z niesamowitą wręcz polską
gościnnością, która stworzyła niezapomnianą atmosferę
domowego ciepła i tradycji bożonarodzeniowych.
Starosta
Hrubieszowski Aneta Karpiuk
podkreśliła, jak ważne jest
wsparcie dla Kół Gospodyń
Wiejskich, które pozwala na
aktywizację oraz budowanie
tożsamości kulturowej i przywiązania do ziemi naszych
ojców Powiatu Hrubieszowskiego. Jest nam niezwykle
miło, że wśród tego grona znaleźli się również panowie, którzy z dużym zaangażowaniem
pomagają gospodyniom w przygotowaniach. Tabela laureatów
przedstawia się następująco:

KGW Trzesczany Drugie
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Drogojówka
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

Klub Seniora „Platan” Nieledew
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Drohiczany
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Jagiellonki Horodło
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Staszic
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Mołodiatycze
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Liski
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

Kategoria I - Tradycyjna potrawa wigilijna:			
I miejsce – ex aequo KGW
Kułakowice III, Klub Seniora
„Platan” Nieledew, KGW Horodło, KGW Staszic
II miejsce – ex aequo KGW Mieniany, KGW Drohiczany, KGW
Mołodiatycze, KGW Liski
III miejsce – ex aequo KGW
Miedniki, KGW Kosmów, KGW
Drogojówka, KGW Zosin
Wyróżnienia – ex aequo KGW
Stefankowice, KGW Wolica,
KGW Trzeszczany Drugie, KGW
Wola Uchańska

Kategoria II - Wypiek Bożonarodzeniowy
I miejsce - ex aequo KGW Kosmów, KGW Zosin, KGW Trzeszczany Drugie, KGW Drohiczan
II miejsce – ex aequo KGW Stefankowice, KGW Drogojówka,
KGW Staszic, KGW Horodło
III miejsce - ex aequo KGW
Kułakowice III, Klub Seniora
„Platan” Nieledew, KGW Liski,
KGW Miedniki
Wyróżnienie – ex aequo KGW
Mołodiatycze, KGW Mieniany,
KGW Wola Uchańska, KGW Wolica
Kategoria III - Wygląd stołu wigilijnego
I miejsce – ex aequo KGW Mieniany, KGW Liski, KGW Mołodiatycze, KGW Staszic
II miejsce – ex aequo KGW Kosmów, Klub Seniora „Platan”
Nieledew, KGW Horodło, KGW
Drohiczany
III miejsce – ex aequo KGW
Trzeszczany Drugie, KGW Zosin,
KGW Kułakowice III, KGW
Miedniki
Wyróżnienia – ex aequo KGW
Drogojówka, KGW Wola Uchańska, KGW Wolica, KGW Stefankowic.
Nagrody wraz ze Starostą Hrubieszowskim Anetą
Karpiuk wręczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin
Romanowski, Dyrektor Samodzielnego
Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Alicja Jarosińska oraz Radny Powiatu Hrubieszowskiego Marcin Zając. Konkurs to
przede wszystkim dobra zabawa i tak dziś ważna integracja
z mieszkańcami w pandemicznej rzeczywistości, Starosta
Hrubieszowski Aneta Karpiuk,
postanowiła przekazać dla reprezentantów każdego Koła
Gospodyń Wiejskich nagrodę
Starosty oraz okolicznościowe
podziękowania. Dziękujemy państwu za wszystkie tradycyjne przysmaki, przygotowane

z ogromną pasją i sercem za
Waszą gościnność oraz każde
dobre słowo. To tak ważne aby
tradycja, zwyczaje oraz unikalne, regionalne przepisy mogły
przetrwać – aby jak najdłużej
stanowiły ostoję naszej Małej
Ojczyzny, z myślą o przyszłych
pokoleniach.
Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i dziękujemy
za udział, jednocześnie już dziś
zapraszamy Państwa do kolejnej edycji!
Artykuł nadesłany

KGW Zosin
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Kosmów
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Wola Uchańska
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Europejki Stefankowice
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Mieniany
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Kułakowice
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Miedniki
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)

KGW Wolica
(fot.: arch. SP w Hrubieszowie)
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Lasy na Kresach

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Oleszyce
Ochrona lasu to bardzo obszerny dział, zajmujący się przede wszystkim działaniami
mającymi na celu zabezpieczeniea lasu przed szkodliwymi czynnikami różnego
pochodzenia.
Przed chorobotwórczymi grzybami, przed owadami, przed
szkodami od zwierzyny. Generalnie rzecz ujmując jest to szereg zabiegów chroniących las
w taki sposób, by w dobrym
„zdrowiu” dotrwał do dorosłości, czyli ponad stu lat. Niekiedy
konieczne jest podjęcie natychmiastowych kroków, gdy las
staje w obliczu zagrożenia np.
atakiem szkodników owadzich,
z czym zetknęliśmy się kilka lat
temu, gdy liczebność chrabąszcza majowego zagrażała drzewostanom. Jednak w większości są to zabiegi profilaktyczne,
czego przykładem może być
zabezpieczanie drzewek przed
zgryzaniem przez zwierzynę
płową. Młode sadzonki są smakowitym kąskiem dla saren,
jeleni czy nawet zajęcy, szczególnie w okresie zimowym. Dlatego jesienią, przed nastaniem
zimy, leśnicy zabezpieczają sadzonki na różne sposoby: można posmarować wierzchołki
sadzonek preparatem, który
smakowo i zapachowo jest nieatrakcyjny, są to tzw. repelenty.
Bardziej naturalnym sposobem
jest zastosowanie pakuł lub
owczej wełny.
Ochroną lasu jest też wiele
działań chroniących zwierzęta
i dających im szansę na przetrwanie szczególnie tam, gdzie
równowaga biologiczna może
być zachwiana czyli zajmuje się ochroną zwierząt w tym

owadów, ptaków, ssaków i innych. Leśnicy wykonują wiele
działań, mających na celu ułatwienie zwierzętom przeżycie
w lesie, a przede wszystkim zapewnienie im na tyle dogodnych
warunków, by nie migrowały
w obszary bardziej zurbanizowane. W Nadleśnictwie Oleszyce można przytoczyć mnóstwo
przykładów zwiększania różnorodności biologicznej. Podczas
sadzenia nowych pokoleń lasu,
oprócz gatunków głównych,
czyli takich, które stanowić będą
w przyszłości drzewostan dojrzały jak np. dąb, buk, sosna,
jodła, grab, lipa, sadzimy również gatunki biocenotyczne
i miododajne – drzewa i krzewy owocowe, będące z jednej
strony skuteczną tarczą rozpraszającą ryzyko hodowlane,
a z drugiej strony jest to baza
pokarmowa dla zwierząt: pożytek dla owadów zapylających
oraz owoce dla ptaków i gryzoni. Dzięki mnogości gatunków
na jednej powierzchni, gdzie
pojawia się obok gatunków lasotwórczych jarzębina, róża dzika,
czereśnia ptasia, bez czarny i koralowy, dzikie jabłonie i grusze,
głóg ryzyko wystąpienia choroby lub ataku szkodnika owadziego jest zmniejszone.
Tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla zwierząt, wkraczają z pomocą leśnicy. Świetnym przykładem są
skrzynki lęgowe dla ptaków,

Warsztaty budowy skrzynek lęgowych dla ptaków (fot.: N. Hamułka)

które wieszamy w miejscach,
potrzebujących obecności tych
kręgowców. Ptaki dziuplaste
szukają schronienia w starych
spróchniałych pniach drzew. Ich
domki powstają w wyniku odłamania się gałęzi i działania na to
miejsce czynników zewnętrznych jak deszcz, mróz oraz grzybów rozkładających drewno,
tworzy się dziupla. Warto dodać,
że nieliczne ptaki potrafią wykuć
własną dziuplę (zalicza się do
nich większość dzięciołów) i to
tzw. dziuplaki pierwotne. Dzięcioły co roku wykuwają dziuplę od nowa, dzięki czemu dają
miejsce pozostałym dziuplakom wtórnym (ptaki gniazdujące w „cudzych” dziuplach) oraz
szansę na rozród i wyprowadzenie lęgu. Wiele innych ptaków:
sikorka bogatka, uboga, czarnogłówka (chociaż te trzy sikory
potrafią zrobić własną dziuplę,
ale w miękkim i spróchniałym
drewnie to również korzystają
ze skrzynek lęgowych), sosnówka, mazurek, różne gatunki sów
i cały szereg innych ptaków to
dziuplaki wtórne, korzystające
z już istniejących dziupli. Leśnicy zostawiają stare i dziuplaste
drzewa w lesie, ponieważ są one
niezwykle ważne dla zwierząt,
o ile nie stanowią zagrożenia
dla ludzi pracujących lub odwiedzających las rekreacyjnie, np.
turystów i rowerzystów. Jeśli
takie dziuplaste drzewo rośnie
blisko drogi i może stwarzać
niebezpieczeństwo należy je
usunąć. Aby zapewnić ptakom
substytut wiesza się skrzynki
lęgowe, czyli drewniane budki
o różnych rozmiarach i o różnej
średnicy otworu wlotowego.
Wyróżnia się kilka typów budek:
A1, A, B, D i E gdzie A1 na najmniejszą średnicę i tutaj mogą
gniazdować wszystkie sikory
z wyjątkiem bogatki, która już
potrzebuje większej średnicy,
aż do E gdzie schronienie znajdzie gągoł, puszczyk, nurogęś,
kaczka krzyżówka. Od jesieni do
końca lutego leśnicy czyszczą
stare budki i wywieszają nowe.
Konserwacja jest niezwykle
istotna, ponieważ podczas lęgu
naniesiony materiał w skrzynce powoduje, że dno się spłyca
i ułatwić to może drapieżnikom
dostanie się do środka. Również
jest to swoisty zabieg higieniczny, pozwalający na pozbycie się

Warsztaty budowy domków dla owadów (fot.: N. Hamułka)

z budki pasożytów, odchodów
i pozostałości po poprzednim
lęgu. Tak przygotowana skrzynka najprawdopodobniej zostanie zajęta przez kolejne ptaki.
W Nadleśnictwie Oleszyce podczas zimowych zajęć edukacyjnych zorganizowano warsztaty
budowy skrzynek lęgowych
dla ptaków, gdzie harcerze z 37
DSH „Leśne Sowy” z Oleszyc
próbowali swoich sił w majsterkowaniu. Harcerki i harcerze własnoręcznie zbili z desek
nowe domy dla ptaków, które
już na najbliższej zbiórce w lesie zawisną na drzewach. W ten
sposób chcieliśmy pokazać młodzieży, jak zadbać o ptaki, bo
taką budkę możemy powiesić
w swoim ogrodzie wśród drzew,
pamiętając by nie narażać ptaków na drapieżniki (koty itp.),
by skrzynka nie wisiała w miejscu nasłonecznionym, a jej wlot
skierowany był na wschód lub
południowy wschód. Pamiętajmy, by nie montować patyczka
przy otworze wlotowym, ponieważ ułatwia to dostanie się
drapieżników do środka. Prostą

instrukcję, jak wygląda skrzynka
lęgowa można znaleźć na stronie oleszyce.lasy.krosno.gov.pl
To nie jedyne warsztaty zorganizowane przez nas, by wspomóc
zwierzęta: jesienią zorganizowaliśmy zajęcia z budowy hoteli dla owadów, gdzie przede
wszystkim dzieci ze szkół podstawowych konstruowały drewniany domek, umieszczając
w nim trzcinę, korę oraz szyszki, by schronienie znalazły tam
dzikie pszczoły, biedronki i inne
owady. W najbliższych miesiącach znów zorganizujemy
aktywne zajęcia, by przybliżyć
młodszej i nieco starszej młodzieży pracę leśnika, a także
pokazać jak łatwo sami, w najbliższym otoczeniu niewiele
musimy zmienić, by pomóc
zwierzętom i tym samym sobie,
ponieważ ponad 80% gatunków roślin uprawnych w Europie wymaga zapylenia przez
owady, więc ochrona zapylaczy
staje się dla każdego z nas priorytetem.
Nina Hamułka
Nadleśnictwo Oleszyce

Skrzynka lęgowa w Nadleśnictwie Oleszyce (fot.: T.M.)
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Dzień Babci i Dziadka w Gminie Hrubieszów
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.
Z tej okazji w gminie Hrubieszów odbyły się spotkania zorganizowane dla babć
i dziadków oraz warsztaty dla dzieci, podczas których zostały wykonane laurki.

Dzieci wykonują laurki dla babci i dziadka w Bibliotece Publicznej
w Stefankowicach (fot.: GOK Wołajowice)

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach przeprowadził warsztaty z wykonywania laurki dla

babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Mienianach, Punkcie
Przedszkolnym w Cichobórzu
przy SP w Mienianach, Szkole

Laurki wykonane przez dzieci na warsztatach poprowadzonych przez bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Moniatyczach (fot.: GOK Wołajowice)

Podstawowej w Czerniczynie oraz na świetlicy wiejskiej
w Wolicy. Pakiety na laurki zostały również przekazane do
świetlic wiejskich w Brodzicy
oraz Metelinie, a warsztaty przeprowadziły panie świetliczanki.
Warsztaty z wykonywania laurek oraz upominków dla babci
i dziadka zostały także przeprowadzone w Bibliotekach Gminy Hrubieszów: Moniatyczach,
Stefankowicach, Czerniczynie,
Kosmowie, a także w Punkcie
Bibliotecznym oraz świetlicy
wiejskiej w Teptiukowie. „Dzień
Babci i Dziadka” został również
zorganizowany na świetlicach
wiejskich w Wolicy oraz Masłomęczu. W świetlicy wiejskiej
w Wolicy odbyły się warsztaty dla najmłodszych, podczas
których zostały wykonane
piękne laurki dla Babci i Dziadka. Największą atrakcją tego
szczególnego dnia, było przedstawienie Teatrzyku Kukiełkowego Jacy-Tacy pt. „Opowieść
wigilijna”. Przedstawienie dostarczyło wielu niesamowitych
wrażeń oraz skłoniło do refleksji. Podobało się zarówno babciom, dziadkom oraz wnukom.
W świetlicy wiejskiej w Masłomęczu „Dzień Babci i Dziadka” rozpoczęto emocjonującym koncertem solowym Pani
Marceliny Pogódź-Kukiełki.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Cichobórzu (fot.: GOK Wołajowice)

Dla wszystkich Babć i Dziadków, którzy w tym dniu obchodzili swoje święto, wystąpił

również Teatrzyk Kukiełkowy
„Jacy-Tacy”.
Malwina Filańska-Marcych

Laurki wykonane przez dzieci w Puncie Bibliotecznym w Teptiukowie
(fot.: GOK Wołajowice)

UG Hrubieszów oraz GOPS w Hrubieszowie
otwarty dla mieszkańców
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej obsługujemy naszych
mieszkańców mając na uwadze w obecnym czasie składane
wnioski na dodatek osłonowy,
usuwanie azbestu z nieruchomości indywidualnych czy wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Każda
osoba wchodząca do budynku
musi postępować zgodnie z poleceniami pracowników oraz stosować środki ochrony osobistej
w postaci maseczek ochronnych
w celu zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk wykorzystując do tego
celu urządzenie umieszczone

przy wejściu na klatkę schodową oraz zachowania bezpiecznej
odległości od innych osób. W budynku na poszczególnych piętrach jednocześnie będzie mogła
znajdować się ograniczona liczba
osób. W dalszym ciągu zaleca się,
jako podstawową formę komunikacji z Urzędu oraz GOPS-em,
dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza
e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną.
Dokumenty i wnioski interesanci
będą mogli złożyć w urnie znajdującej się na parterze budynku.

ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU:
Przebywając w budynku należy
bezwzględnie:
1.Dokonać dezynfekcji dłoni.
2.Zakryć usta i nos.
3.Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w budynku.
4. Przestrzegać ograniczeń w zakresie dopuszczalnej ilości osób
mogących przybywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach budynku.
5. Ograniczyć do niezbędnego
minimum czas przebywania.

Liczba osób mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach uzależniona jest od liczby pomieszczeń,
w których prowadzona jest bezpośrednia obsługa interesantów

i wynosi odpowiednio: parter
(część gops + kasa) – 4 osoby, piętro 1 – 4 osoby, piętro 2 – 4 osoby,
piętro 3 - 4 osoby.
Urząd Gminy
w Hrubieszowie

Budynek Urzędu Gminy w Hrubieszowie (fot.: UG Hrubieszów)
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Udało się zebrać karmę dla zwierząt!
Karma została zebrana podczas charytatywnej zbiórki dla podopiecznych „AdopcjeZamość”, którą zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Moniatyczach zorganizowała
zbiórkę charytatywną dla podopiecznych „Adopcje-Zamość”.
Jest to organizacja działająca od
22 września 2016 roku i powstała z inicjatywy ludzi z pasją na
rzecz pomocy zwierzętom, które w większości zostały skrzywdzone przez życie i człowieka.
Wszystkie osoby zaangażowane w działania na rzecz AdopcjiZamość wykonują swoją pracę całkowicie bezpłatnie jako
wolontariusze, a od momentu
powstania „Adopcje-Zamość”
szanse na nowe, szczęśliwe życie znalazła bardzo duża grupa
zwierząt. Celem tego przedsięwzięcia była pomoc w zabezpieczeniu zwierząt przed
zimą nie tylko tych, które przebywają w domach tymczasowych, ale także dziko żyjących,
wegetujących na działkach szukając schronienia.
Akcja trwała od 11 października
do 17 grudnia 2021 roku a ilość
zebranych darów przerosła nasze oczekiwania.

Akcja została wsparta przez:
-Biblioteki gminy Hrubieszów
(Stefankowice,
Dziekanów,
Czerniczyn, Kosmów),
-Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach,
-Koło Gospodyń Wiejskich „Europejki” ze Stefankowic,
-Koło Gospodyń Wiejskich z Kosmowa,
-Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach,
-Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Honiatyczach,
-Szkoła Podstawowa w Ślipczu
z/s w Kozodawach,
-Szkoła Podstawowa w Dziekanowie,
-Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II W Mienianach,
-Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Mienianach z/s w Cichobórzu,
-Pracownicy sklepu Media
Expert z Hrubieszowa,
-Optyk Marta Kopiel Hrubieszów,

-Czytelników oraz osoby prywatne.
Cieszymy się, że tak wiele osób
odpowiedziało na nasz apel
i wzięło udział w naszej akcji.
Wspólnie uzbieraliśmy
253,25kg suchej karmy, 83,7kg
mokrej karmy, miski, podkłady, smycze, obroże, szelki,

szczotki, zabawki, legowiska,
drapaki, żwirek, preparaty
i obroże na odpchlenie, wycieraczki, transportery, domek,
koce, kołdry, narzuty, ścierki,
poszewki, poduszki i dywaniki. Akcja zakończyła się dostarczeniem uzbieranych darów do jednej z wolontariuszek

i ogromną satysfakcją z niesienia pomocy. Ilość uzbieranych
rzeczy jest dowodem na to, że
ludzi o dobrym sercu nie brakuje.
Iwona Tatarek
Gminna Biblioteka
Publiczna w Moniatyczach

Zebrana karma oraz pozostałe artykuły, które zostały przekazane dla „Adopcje-Zamość” (fot.: I. Tatarek)

Objazdowy Teatrzyk Kukiełkowy Jacy-Tacy
Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy-Tacy” powstał w październiku 2019 roku, przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, z inicjatywy
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Swoje Chwalimy”, aktywnie działającego
w gminie Hrubieszów.
Został stworzony samodzielnie
od podstaw, czyli od skonstruowania parawanu i tworzenia
kukiełek po własnoręczne szycie strojów i umawianiekalen-

darza występów. Teatrzyk jest
wielopokoleniowy,
tworzą
go dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Szczególny
swój udział, ogromny wkład

i wielkie zaangażowanie w działanie teatrzyku ma Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
„Swoje Chwalimy”.
Teatrzyk kukiełkowy zadebiutował przedstawieniem pt.
„O Krakowiaku i Krakowiance”.
Obecnie w swoim repertuarze
posiada spektakl pt. „Opowieść
wigilijna”, który odniósł wielki sukces podczas premiery
5 grudnia 2021 roku. Teatrzyk
jest mobilny, w związku z tym
może przyjechać na zaproszenie do świetlic, szkół, przedszkoli i instytucji kultury. Spektakl kukiełkowy pt. „Opowieść
wigilijna” został wystawiony
kilkukrotnie w świetlicy wiejskiej w Kozodawach, dla szkół
z terenu gminy Hrubieszów
oraz miasta. W świetlicy wiejskiej w Masłomęczu odbył się

Aktorzy i kukiełki jako wcielenia Scrooge’a (fot.: GOK Wołajowice)

spektakl dla dzieci. Z okazji
„Dnia Babci i Dziadka”, w świetlicach w Wolicy oraz Masłomęczu, teatrzyk wystąpił dla
seniorów. „Opowieść wigilijna”
została również wystawiona
dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Moniatyczach.Grafik grupy teatralnej
na kolejny miesiąc jest równie

napięty. Jacy-Tacy w lutym,
wystąpią w świetlicach gminy
Hrubieszów oraz w sąsiednich
gminach. Z ofertą można zapoznać się dzwoniąc do Gminnego
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach,
kontakt telefoniczny: 84 698 14
86.
Malwina Filańska-Marcych
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Najpiękniejsze bombki przedszkolaków!
W grudniu 2021 r. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie ogłosił Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Najpiękniejsze
bombki przedszkolaków”, nad którym Patronat objął Wójt Gminy Hrubieszów
- Tomasz Zając.
Konkurs adresowano do dzieci
3-4 oraz 5-6 letnich z punktów
i oddziałów przedszkolnych należących do Gminy Hrubieszów.
Celem konkursu - oprócz pobudzania twórczej wyobraźni dzieci i rozbudzanie ich zdolności
plastycznych - było promowanie aktywności twórczej dzieci,
rozbudzanie zainteresowania
symboliką i tradycjami Świąt
Bożego Narodzenia, integracja środowiska przedszkolnego
i lokalnego. Nadesłano 18 prac
konkursowych z następujących
miejscowości: Ślipcze z siedzibą
w Kozodawach, Mieniany z siedzibą w Cichobórzu i Czerniczyna. Podczas oceniania prac,
komisja konkursowa brała pod
uwagę: zgodność z wytycznymi zawartymi w regulaminie
m.in. wielkość bombki, wkład
dziecka w wykonywaniu pracy
konkursowej, zgodność pracy
z tematem, technikę wykonania, oryginalność, pomysłowość
i estetykę. Uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania, więc wszystkim należą się
wielkie gratulacje. Na pochwałę zasłużyli również rodzice
i opiekunowie, którzy bacznym

okiem obserwowali dzieci oraz
wspierali je podczas wykonywania prac.Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana
Wójta – Tomasza Zająca, za
objęcie konkursu Honorowym
Patronatem oraz za udzielenie
wsparcia finansowego na zakup
nagród dla dzieci. Po dokładniej
analizie prac konkursowych, komisja w skład, której wchodziły:
przewodnicząca komisji – Barbara Frykowska oraz członkowie komisji – Agata Zając, Anna
Karcz wyłoniła zwycięzców:
I kategoria wiekowa 3-4 latki:
I miejsce – Marcelina Świerczek - Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;
I miejsce (ex aequo) - Wiktoria
Ciesielczuk – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach;
II miejsce – Lena Kaczkowska Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie;
III miejsce – Wojciech Pytka Punkt Przedszkolny przy Szkole

Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie;
Wyróżnienia:
• Emilia Bielecka – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica
w Czerniczynie;
• Zofia Rybicka - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica
w Czerniczynie.
II kategoria wiekowa 5-6 latki:
I miejsce – Maja Dziewiczkiewicz - Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie,
I miejsce (ex aequo) – Amelia
Maślanka Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach,
II miejsce – Tomasz Bielecki Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie,
II miejsce (ex aequo) – Tymon
Garbacz - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mienianach
z siedz. w Cichobórzu,		
III miejsce - Julia Bojarska -

Dzieci, biorące udział w konkursie (fot.: SP Czerniczyn)

Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie,
III miejsce (ex aequo) – Antonina Zielińska - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu z siedzibą
w Kozodawach.
Wyróżnienie:
- Mikołaj Pikuła – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach z siedzibą w Cichobórzu.
Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia. W imieniu
Wójta, nagrody i dyplomy wręczał Robert Palichleb - Sekretarz
Gminy Hrubieszów oraz Bożena Nowosad - Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. ks. Stanisława
Staszica w Czerniczynie.
Justyna Świerczek
Szkoła Podstawowa
w Czerniczynie

II Sąsiedzkie Kolędowanie w Kozodawach
16 stycznia 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Kozodawach, sąsiedzi spotkali się
by wspólnie zaśpiewać najpiekniejsze polskie kolędy.
Kolędy to wyjątkowe pieśni religijne wyrażające radość z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.
W Kościele katolickim kolędy
wykonuje się od Pasterki do
Święta Chrztu Pańskiego. Jednakże w Polsce kolędy tradycyjnie śpiewa się do Święta Ofiarowania Pańskiego, które wypada
2 lutego. Samo słowo „kolęda”
wywodzi się z łacińskiego słowa „calendae”- oznaczającego
pierwszy dzień miesiąca, czyli
początek czegoś nowego. Początkowo kolędy śpiewano
wyłącznie w języku łacińskim.
Według tradycji chrześcijańskiej
autorem pierwszej kolędy był
św. Franciszek z Asyżu. Najstarsza kolęda polska pochodzi

z 1424 roku i zaczyna się od słów:
„Zdrow bądź, Krolu Anjelski”.
Najpiękniejsze kolędy, to kolędy
polskie. Śpiewamy je w świątyniach katolickich podczas nabożeństw oraz w domach z rodzinami podczas świąt. Przez cały
okres bożonarodzeniowy organizujemy koncerty na żywo, jak
również oglądamy transmisje
telewizyjne. Niestety, nie ma
w naszej pięknej, polskiej tradycji świątecznej wspólnego
śpiewania kolęd przez współmieszkańców i sąsiadów poza
uroczystościami kościelnymi.
Z taką inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy” z Kozodaw, które w dniu 16 stycznia

2022 roku w miejscowej świetlicy wiejskiej zorganizowało II
SĄSIEDZKIE KOLĘDOWANIE.
Drugie, bo pierwsze odbyło się
dwa lata temu. W ubiegłym
roku, ze względu na pandemię zostało odwołane. To był
piękny, magiczny, świąteczny
wieczór. Kolędy śpiewali wspólnie, nie tylko najbliżsi sąsiedzi
z Kozodaw, ale też z sąsiednich
miejscowości naszej gminy:
z Mienian, Łotoszyn, Masłomęcza i Brodzicy. Przy akompaniamencie gitary zabrzmiały
najpiękniejsze kolędy i pastorałki, te dobrze znane i nowsze,
które warto poznać. Wspaniała,
świąteczna atmosfera sprawiła, że wspólne śpiewanie stało

się wyjątkowym, niezapomnianym przeżyciem. W planach
jest coroczna edycja sąsiedzkiego kolędowania, dzięki temu
w gminie Hrubieszów tworzy

się nowa tradycja.
Bożena Grzegorzek
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje Chwalimy”

Sąsiedzi podczas kolędowania (fot.: SSK „Swoje Chwalimy”)
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Rzeka Bug uatrakcyjnia Gminę Hrubieszów
Nieuregulowane koryto, wiele gatunków zwierząt i możliwość spędzania wolnego czasu na
różne atrakcyjne sposoby!

Meandry Bugu w Czumowie
(fot.: J. Fuchs)

Bug jest jedną z nielicznych,
większych rzek w Europie
o nieuregulowanym korycie.
Na odcinku prowadzącym
wzdłuż gminy Hrubieszów

rzeka jest częścią wschodniej
granicy Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na tym odcinku Bug silnie meandruje. Rzeka obfituje w wiele
gatunków ryb. Na uwagę zasługują: płoć, leszcz, karp, szczupak, sum, kleń, okoń, ukleja
i sandacz. Dla wędkarzy to wymarzona rzeka. Jej wody zamieszkują bobry. Na obrzeżach
doliny licznie żerują bociany
i czaple siwe. Nad Bugiem żyje
blisko 200 gatunków ptaków.
Podczas wiosenno-jesiennych
wędrówek można tutaj zobaczyć m.in. łabędzie i żurawie.
W dolinie rzeki odkryto wiele
rzadkich gatunków owadów,
wśród nich przepiękne motyle dzienne. W miejscowości

Ślipcze Bug przechodzi w odcinek przełomowy, przebijając
się przez lessowe wzniesienia.
Jest to jeden z najpiękniejszych
odcinków rzeki. Ciekawe jest
także ujście Huczwy do Bugu,
to już w Gródku. Wspomnę
jeszcze, że nadbużańskie łąki podczas wiosennych wylewów
- zamieniają się w piękne jeziorka. Wszystko to powoduje,
że dolina Bugu jest malownicza
i dodaje uroku miejscowemu
krajobrazowi. Duże zainteresowanie rzeką powoduje, że coraz
bardziej rozwija się turystyka
kajakowa i uruchomiane są
kolejne na naszym terenie wypożyczalnię kajaków. Dla miłośników przyrody atrakcją jest
drewniana tuba akustyczna

Ślipcze - przełom Bugu (fot.: J. Fuchs)

ustawiona niedawno w Ślipczu. Korzystając z niej możemy słuchać odgłosów natury
a także schronić się np. przed
deszczem. Bug na naszym terenie jest granicą między Polską

i Ukrainą, stanowiąc jednocześnie granicę Unii Europejskiej.
Jacek Fuchs
GOK Wołajowice

Drewniana tuba w Ślipczu (fot.: J. Fuchs)

Ujście Huczwy do Bugu w Gródku (fot.: J. Fuchs)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Mieszkańcy gminy Hrubieszów pielęgnują tradycję i przekazują ją kolejnym pokoleniom.
W poprzednim numerze prezentowaliśmy przepis na pierogi z ziemniakami i cebulą
tzw. „Kryzysówki” wykonywane przez Klub Seniora „Srebrne
Świerki” z Kułakowic Trzecich.
Kolejnym regionalnym produktem, który trafił na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest „Zupa jabłkowa
hrubieszowska” wykonywana
przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Stefankowicach.
„Zupa jabłkowa hrubieszowska”
Składniki
60 dkg jabłek
1 litr wody
1 dkg mąki ziemniaczanej
Cynamon

19 dkg cukru
¼ litra śmietany
Wykonanie
40 dkg jabłek umyć, podzielić
na części, zalać gorącą wodą,
ugotować. Przetrzeć przez
sito, podprawić mąką wymieszana z zimnym wywarem

zagotować. Osłodzić połączyć
ze śmietaną. 20 dkg jabłek obrać
i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach, włożyć do zupy. Podawać na zimno lub na gorąco
z grzankami, ziemniakami lub
kluskami.
Smacznego!

Zupa jabłkowa (fot.: arch. GOK Wołajowice)

„Zupa jabłkowa i jej składniki”
Miły mój!
Bym błędu Ewy z raju nie popełniła
Jabłkiem Cię jak ona Adama nie
będę kusiła
Lecz zupę jabłkową Ci polecam
I na Twoją reakcję czekam.
Smak, zapach, delikatność, konsystencja
Wszystko to sprawi, że młodość
ci wróci.
Smutek, złość, niezadowolenie
w radość obróci.
Bo zupa jabłkowa ma siłę tajemną
Potrafi czynić cuda, a to jest
sztuka
Szczególnie wtedy gdy ktoś miłości szuka.
W niej znajdziesz wszystko

Serce, miłość, pocieszenie,
zaspokojenie głodu
I wielkie dla ciała wytchnienie.
60 dag jabłek- specjalność ojca
1 litr wody- nieodłączne źródło
życia
1 dag mąki ziemniaczanej- zapach ziemi
Cynamon- ciepło ogniska domowego
10-15 dag cukru- słodka miłość
matki
¼ litra śmietany- zapach wsi
Mix tych składników przywraca
wspomnienia
Dzieciństwa, wczesnej młodości
i obietnicę pomyślnej starości.
Janina Olszak
Stefankowice
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Dziekanów i Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie
Gmina Hrubieszów posiada wiele walorów przyrodniczych, ciekawych i pięknych
krajobrazów. Na jej terenie znajduje się wiele zabytków, które dokumentują bogatą
przeszłość i tradycję. Prezentujemy Dziekanów, miejscowość, z którą silnie związany był
Stanisław Staszic.

Rządcówka, budynek drewniany z 1816 r (fot.: J. Fuchs)

Ksiądz Stanisław Staszic, będąc
posiadaczem dóbr hrubieszowskich, utworzył na tym terenie
w 1816 r. Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie. Była to pierwsza na ziemiach polskich tego
typu fundacja o charakterze
spółdzielczym, w skład której
weszły następujące wsie: Białoskóry, Bohorodyca, Busieniec,
Czerniczyn, Dziekanów, Jarosławiec, Poberażany, Putnowice i część Szpikołos, a także
osada Podzamcze i wójtostwo
hrubieszowskie. Kontrakt TRH
podpisało 329 okolicznych gospodarzy. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie miało na

celu m.in. wzajemne ratowanie się w nieszczęściach, rozwijanie oświaty i kultury oraz
polepszenie opieki społecznej.
W związku z tym zostało przyznane prawo do otrzymywania
stypendium, do którego miał
prawo każdy kończący szkołę
podwydziałową lub wydziałową. Przy wyborze stypendystów kierowano się zdolnościami i stopniem zamożności
rodziców.
Głównym zadaniem Towarzystwa, było przyczynienie się
do wzrostu gospodarczego na
tym terenie. Za sprawą Stanisława Staszica chłopi zostali

Kaplica grobowa rodziny Grotthusów w Dziekanowie (fot.: J. Fuchs)

zwolnieni z pańszczyzny i otrzymali ziemię na własność. W ramach TRH istniały również
dobra wspólne, takie jak: lasy,
stawy, magazyny, karczmy, cegielnie, młyny i tartak. Dochody
m.in. z dzierżawy dóbr wspólnych przeznaczane były zarówno na utrzymanie, jak i na
działalność Towarzystwa. Na
główną siedzibę Towarzystwa
Stanisław Staszic wyznaczył
Dziekanów, gdzie urzędował
prezes TRH i Rada Gospodarcza. Początkowo tytuł prezesa
był dziedziczony przez członków rodziny Grotthusów.
W związku z tym, że w tym
okresie prezes Towarzystwa
pełnił funkcję wójta gminy,
a Staszic związał najściślej instytucję Towarzystwa z gminą terytorialną w rozumieniu
ustroju administracyjnego Królestwa, gmina hrubieszowska,
posiadająca w swoim składzie
jedynie członków Towarzystwa, uzyskała niespotykany
w innych gminach Królestwa
organ władzy samorządowej,
jakim była Rada Gospodarcza.
Po działalności TRH zachowała
się w Dziekanowie rządcówka
i kuźnia z około 1816 r. Wyrazem
wdzięczności mieszkańców za
zasługi Stanisława Staszica jest
poświęcony mu pomnik, usytuowany przy głównej drodze.
GOK Wołajowice

Pomnik ks. Stanisława Staszica w Dziekanowie (fot.: J. Fuchs)

Pomnik J.Grotthusa (fot.: J. Fuchs)

Kuźnia, budynek murowany z 1816 r (fot.: J. Fuchs)
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Zero waste jest w modzie!
Nie tylko na mapie Polski, ale także Zamościa jest coraz więcej miejsc, dzięki którym
możemy zapobiegać marnowaniu żywności, a niepotrzebnym rzeczom dać drugie życie.
Foodsharing
Zapobieganie marnowaniu żywności, bo tym właśnie jest foodsharing, staje się coraz bardziej
popularne. Również na naszym
lokalnym podwórku możemy
dostrzec spore zainteresowanie tą ideą. Od ponad roku przy
ul. Peowiaków w Zamościu
funkcjonuje Jadłodzielnia, jako
wspólna inicjatywa PGK Sp.
z o.o. w Zamościu, diecezjalnej
Caritas i Miasta Zamość. Jest
to miejsce, w którym możemy nieodpłatnie wymienić się
niewykorzystaną żywnością.

Każdy z nas może przynieść
i zostawić produkt nadający
się do spożycia, by ktoś, kto go
potrzebuje skorzystał. Może to
być czekolada, paczka makaronu, owoce czy warzywa, ale
także gotowy posiłek. Bardzo
często gotujemy za dużo zupy
czy przygotowujemy zbyt dużą
ilość tzw. drugiego dania. Zazwyczaj porcje, które nadawały
się do spożycia wyrzucamy do
śmieci, bo nie wiemy, co z nimi
zrobić. Wystarczy zapakować,
opisać pudełko (co znajduje
się w środku i kiedy potrawa
źródło : PGK SP. z o.o. w Zamościu

Uratowana żywność w Spichlerzu Brata Alberta w Zamościu (fot.: A. Janczyk

została przygotowana), a następnie zanieść do jadłodzielni
w Hubie Przesiadkowym lub
działającego od trzech lat na naszym terenie Spichlerza Brata
Alberta, znajdującego się przy
ul. Dembowskiego 24 w Zamościu. Należy podkreślić, że
foodsharing nie polega na kupowaniu świeżych produktów.
To idea, która polega na podzieleniu się tym jedzeniem, które
już mamy i nadaje się do spożycia, a z różnych przyczyn trafi
do śmieci. W ideę foodsharingu coraz chętniej oprócz osób
indywidualnych włączają się
restauracje i sklepy. Ubite warzywa czy owoce zazwyczaj

nadają się do zjedzenia, jednak
niewiele osób chce za nie zapłacić, dlatego warto takie produkty przynieść do miejsc zajmujących się foodsharingiem.
Wolontariusze Spichlerza Brata
Alberta w ubiegłym roku uratowali z marketów ok. 35 tysięcy
kilogramów produktów spożywczych, w innym przypadku
żywność ta trafiłaby do śmieci.
Podziel się zniczem
To akcja stworzona na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, zorganizowana przez PGK
Sp. z o.o. Warto o niej pamiętać
nie tylko z okazji Święta Zmarłych. Polega na niewyrzucaniu

zniczy, które są w dobrym stanie i mogą być jeszcze użyte. Przy wejściu głównym na
cmentarz stoi regał, na którym
można zostawić znicze nadające się do powtórnego wykorzystania – czyste, niezniszczone, kompletne. W ten sposób
nie tylko dajemy drugie życie
rzeczom, ale także chronimy
środowisko przed zwiększoną
produkcją odpadów. Ze zniczy pozostawionych na regale
może nieodpłatnie skorzystać
każdy. W Administracji Cmentarza można również wypożyczyć narzędzia, takie jak : grabki, miotły i konewki.
Anna Janczyk

Ferie z Zamojskim Domem Kultury
Zamojski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do spędzenia zimowych ferii na wspólnych
zajęciach.
W 2022 roku w województwie
lubelskim ferie zimowe są
w terminie od 14 do 27 lutego.
Ze względu na trwającą pandemię wiele rodzin nie decyduje się na wyjazd poza granice
województwa. Jednak warto,
aby dzieci ten czas spędziły
na świeżym powietrzu lub zajęciach z rówieśnikami, które
pozwolą rozwinąć im swoją
kreatywność. Rodzicom, którzy jeszcze nie zaplanowali tego
czasu swoim dzieciom, Zamojski Dom Kultury wychodzi naprzeciw. Zajęcia organizowane przez ZDK, dedykowane są
do różnych grup wiekowych,
dlatego każdy znajdzie coś dla

swoich pociech. Dla najmłodszych przygotowane są zajęcia
sensoryczne pt. „Ja to czuje FAKTURA”. Starsze dzieci mają
do wyboru warsztaty:
- Projektowanie planszówek
- Interaktywny warsztat o uczuciach
- Kulturalna wycieczka do Japonii
- Warsztat Indiański
- Edukacyjno-plastyczny KICI
KICI
Szczegółowy plan wydarzeń
oraz szersze informacje znajdują się na stronie internetowej
Zamojskiego Domu Kultury:
www.zdk.zamosc.pl
Anna Janczyk

źródło : Zamojski Dom Kultury
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Wystawy upamiętniające Holocaust
„Każda ofiara ma imię” i „Jorcajt – czas chasydów” towystawy, mające na celu upamiętnienie
ofiar zagłady Żydów.
Obie wystawy można obejrzeć
w ramach obchodów XIV Międzynarodowego Dnia Pamięci
Ofiar Holocaustu. Rozpoczęły się one w dniu 26 stycznia
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Tego dnia
otworzono wystawę „Każda
ofiara ma imię”, która została wypożyczona z Muzeum
w Bełżcu. Prezentowane są na
niej sylwetki osób sprzed czasów wojny, które zostały zamordowane w obozie zagłady.
Odbyły się również wykłady
dla młodzieży szkolnej, które prowadziła Kierownik Sekcji ds. Obsługi Zwiedzających
i Edukacji, Ewa Koper. Warto
podkreślić, że wydarzenia upamiętniające ofiary Holocaustu
organizowane są po raz dziesiąty w Lubaczowie i po raz czternasty na Podkarpaciu. Okres
II Wojny Światowej na ludności żydowskiej odbił szczególne piętno. Szacuje się, że podczas tej zagłady zginęło ponad
sześć milionów europejskich
Żydów. Wystawa jest dostępna
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie do
18. lutego (br.). Można ją zobaczyć również w wersji wirtualnej, na stronie internetowej
www.mbp.lubaczow.pl.
Wystawa pt. „Jorcajt - czas
chasydów” to fotografie prezentowane w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wernisaż,
otwierający
wystawę
odbędzie się 6 lutego. Jorcajt
to obchodzona w tradycji żydowskiej rocznica śmierci.
Ma charakter uroczysty, ale

także radosny. W tym dniu
odwiedza się groby zmarłych,
odmawia kadisz i kładzie kamyczki na macewie (nagrobku). Zwyczajem jest również indywidualny post czy zapalanie
świecy, która ma płonąć przez
całą dobę. Praktykuje się również studiowanie Tory, recytowanie psalmów przy grobach
zmarłych, przede wszystkim
rabinów i cadyków. - Jorcajt cadyka, jest dla chasydów bardzo
ważnym wydarzeniem. Wierzą
oni, że w tym dniu dusza zmarłego powraca do miejsca pochówku. Jednocześnie cadyk, nawet po
śmierci, jest swoistym kanałem
pośredniczącym pomiędzy chasydem a Stwórcą, zatem jorcajt
cadyka jest niepowtarzalną okazją do bezpośredniego kontaktu
z Nim, a zaniesione wtedy prośby
i modlitwy zostaną wysłuchane. mówiła podczas XI Dni Pamięci
Online Joanna Kurbiel, kurator
wystawy oraz adiunkt w Dziale
Sztuki Muzeum Etnograficznego – Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu -Ruch
chasydzki rozwijał się w większości na ziemiach polskich, jednakże w wyniku II wojny światowej
i Holocaustu zniknął z tych obszarów właściwie bezpowrotnie.
Również czasy PRL-u nie sprzyjały odrodzeniu się chasydyzmu.
Ocaleni wyemigrowali głównie
do Izraela oraz za ocean. Mimo
że chasydzi zniknęli z polskiej
ziemi niemal sto lat temu, dzięki
jorcajtom ich potomkowie wracają do krainy przodków. Dzięki
temu i my, współcześni mieszkańcy tych terenów, możemy

zauważyć chasydów, dla nas
dość egzotycznych, jednak dla
naszych przodków będących
sąsiadami, żyjących obok nich.
- Podczas wernisażu możemy
podziwiać fotografie Joanny
Sidorowicz, Dariusza Gawrońskiego, Piotra Krasa i Jerzego
Sobola. Od wielu lat dokumentują oni uroczystości jorcajtowe cadyków pochowanych
na cmentarzach żydowskich
w centralnej i wschodniej Polsce, w miejscowościach takich
jak Lelów, Leżajsk, Radomsko,
a także na dzisiejszej Ukrainie
- Humań, Bracław, Międzybóż.
- Na wystawie można prześledzić blisko 300-letnią historię
ruchu chasydzkiego na terenach

Wystawa pt. „Każda ofiara ma imię” (fot.: K.Probola, źródło: KRZ Zamość)

Rzeczypospolitej. Fotografie ukazują portrety chasydów, jak i elementy uroczystości jorcajtowych
– modlitwy, tańce. Uzupełnieniem wystawy jest także kilkunastominutowy film, pozwalający
przenieść się na chwilę do świata,
który niemal 100 lat temu zniknął

z polskiego krajobrazu bezpowrotnie. - podkreślała kurator.
Wystawę można obejrzeć w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie do 30 kwietnia 2022 roku.
Anna Janczyk

Wystawa pt. „Każda ofiara ma imię” (fot.: K.Probola, źródło: KRZ Zamość)
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