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R E K L A M A

Spróbować potraw z dziczyzny, zo-
baczyć psy myśliwskie, czy nawet 
wziąć udział w zawodach skuba-
nia kaczek. Te i inne atrakcje cze-
kały na przybyłych do Zwierzyńca  
na 8. Lubelskie Spotkania z Kultu-
rą Łowiecką. 
Właściciele psów myśliwskich zdra-
dzili nam do czego zdolni są ich 
podopieczni. Maciej Kusiak, uczeń 
Zespołu Szkół Leśnych w Biłgora-
ju, którego pasją jest myślistwo,  
a także psy chciał połączyć te hobby. 
- Mam niemieckiego terriera myśliw-
skiego, a w gwarze po prostu terrier. 
Jest to pies wszechstronny, do za-
dań specjalnych. To zarówno dobry 
dzikarz, czyli pies wykorzystywany 
w polowaniu na dziki. Jest to także 
pies, którego można ułożyć do apor-
tu, czyli płoszenia kaczek i różnego 
ptactwa. Jest to zarówno dobry no-
rowiec, czyli pies wykorzystywany 
do nor. Jest to mały pies, bo sięga  
40 cm w kłębie, ale ma niesamowitą 
pasję, której nie da się przezwycię-
żyć. Taki 100-kilogramowy dzik nie 
stanowi dla niego żadnego problemu. 
Oczywiście nie przytrzyma dzika, ale 
oszczekując go oznajmia myśliwym, 
gdzie się znajduje. 
Marcin Dobrosz Zapolski z Krasne-
gostawu jest właścicielem jamnika 
szorstkowłosego standardowego.
Wyróżnia się on bardzo dobrym 
węchem, zaciętością w stosunku 
do drapieżników. - Jego właścicielem 
powinna być osoba, która lubi ruch.  
Pies jest nieduży i może mieszkać 
nawet w bloku, ale wymaga tego,  
by dużo z nim spacerować. Ciągle wę-

szy i jest w ruchu. Najczęściej poluje na 
lisy, borsuki, jest dobrym tropowcem o 
doskonałym węchu. Jest bardzo zacię-
ty myśliwsko i nawet kaczkę z wody 
przyniesie.
Podczas imprezy prezentowały się 
koła myśliwskie z całego regionu. 
Bolesław Chodorowski, skarbnik 
Koła Łowieckiego nr 61 Roztocze 
w Zamościu razem z innymi myśli-
wymi prezentowali gulasz z sarny, 
kozła i dzika. - W gulaszu była sama 
dziczyzna. Jednym słowem to, co bór 
daje. Mięso wcześniej trzeba zamary-
nować, schłodzić i podsmażyć. Klu-
czem są przyprawy, ale tego zdradzić 
nie możemy. 
Jan Wójtowicz razem z kolegami  
z Koła Łowieckiego nr 10 Leśnik 
w Biłgoraju prezentowali nie tylko 
wyroby mięsne, ale także nalewki. 
- Robimy je z żurawiny, z orzechów, z 
sosny. Są bardzo zdrowe, bo pochodzą 
z darów lasu. Niestety nie mogę zdra-

dzić tajemnicy jak je zrobić, ale ważne 
jest, żeby w odpowiednim czasie te 
dary lasu zbierać. Są to tajemnice ro-
dzinne. 
Koła łowieckie na co dzień pro-
wadzą gospodarkę łowiecką. Nie 
zajmują się tylko polowaniami 
jak mylnie może myśli większość  
z nas. - Liczymy zwierzynę, ile może-
my przeznaczyć do odstrzału, szacu-
jemy straty, ale też dokarmiamy nasze 
zwierzęta. Działamy także społecznie, 
współpracujemy z młodzieżą szkolną, 
tłumaczymy im jak wygląda praca 
myśliwych. Chodzi przede wszystkim 
o to, żeby prowadzić gospodarkę ło-
wiecką, czyli dokarmianie, hodowanie 
w lesie, eliminujemy drapieżników.
Najsłabsze osobniki w terenie są od-
strzeliwane w ramach planu łowiec-
kiego. Ten plan polega na tym, żeby 
nie było za dużo zwierzyny na danym 
terenie – podkreślił przedstawiciel 
Koła Łowieckiego.

Co roku Lubelskie Spotkania z Kul-
turą Łowiecką cieszą się ogromną 
popularnością. Co roku także organi-
zatorzy starają się do standardowe-
go programu dołożyć coś nowego. 
W tej edycji było to seminarium  
pt. „Zwierzęta i Środowisko”. Uczest-
niczył w nim wiceminister środowi-
ska. Referaty wygłosili także Zastęca 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Lublinie ds. 
Gosopdarki Leśnej Adam Kornat 
oraz prof. Dziedzic, wiceprezes Na-
czelnej Rady Łowieckiej. To spo-
tkanie miało na celu przybliżenie 
samorządom i sympatykom myśli-
stwa tematów gospodarki łowiec-
kiej. - Podczas niedzielnej imprezy nie 
zabrakło atrakcji dla każdego. Były 
konkursy i zabawy dla dzieci, degu-
stacja produktów z dziczyzny, a także 
konkurs na najlepszą nalewkę myśliw-
ską – podkreślił Henryk Studnicki, 
 łowczy okręgowy w Zamościu.

Gospodarka łowiecka na Zamojsz-
czyźnie ma się dobrze. Z roku na 
rok coś się zmienia. Jak podkreślił 
Henryk Studnicki, wiele udało się 
zrobić. - W ubiegłym sezonie pozy-
skaliśmy pond 4,5 tysiąca dzików. To 
jest po raz pierwszy więcej niż wynosi 
stan populacji na wiosnę. Jest to ła-
two rozmnażająca się zwierzyna, więc 
musimy pozyskiwać jej dużo. Przede 
wszystkim ze względu na szkody jakie 
robią rolnikom. Co roku zasilamy łowi-
ska bażantem, kuropatwą, zającem. 
W tym roku mamy zaplanowane do 
wpuszczenia w łowiska ponad 1000 
sztuk bażantów, ponad 100 sztuk za-
jęcy i 150 sztuk kuropatw. Takich na-
szych działań nikt nie widzi. Na tym 
spotkaniu chcemy pokazać łowiectwo 
kompleksowo. Są tradycje i zwyczaje 
łowieckie, pokazujemy jak wygląda 
ślubowanie myśliwskie, zawsze śpie-
wa chór myśliwski, są pokazy psów, 
ptaków łowczych, wabienia zwierzy-
ny, sygnały łowieckie. To co jest pre-
zentowane, i to co robią myśliwi.
Często ludzie kojarzą myśliwych 
jako ludzi, którzy tylko i wyłącznie 
polują. Nic bardziej mylnego. Nie-
przekonanych zapraszamy już za 
rok, na IX Spotkania z Kulturą Ło-
wiecką do Zwierzyńca.

Katarzyna Muszyńska

VIII Lubelskie Spotkania z Kulturą 
Łowiecką w Zwierzyńcu za nami
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Pielgrzymka do Medjugorie
W dniach 20-26 czerwca tego roku odbyła się kolejna pielgrzymka 
zorganizowana przez Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 
„ICHTIS”. Tym razem pielgrzymowaliśmy do stóp Królowej Pokoju, 
do Medjugorie.

Pierwszym ważnym miejscem, które 
nawiedziliśmy, był Ludbreg, niewiel-
ka miejscowość przy granicy chor-
wacko-węgierskiej, gdzie znajduje 
się Sanktuarium Krwi Chrystusa.  
Na początku XV w. kapłan odprawia-
jąc mszę św. w kaplicy Krzyża Świę-
tego (na zamku Batthany), zwątpił  
w przemienienie chleba i wina  
w Ciało i Krew Chrystusa. Wątpiąc, 
na własne oczy zobaczył w kielichu 
prawdziwą ludzką krew. Kapłan bar-
dzo się przestraszył i przy pomocy 
murarza ukrył relikwie Najświętszej 
Krwi Chrystusowej. Na łożu śmierci 
wyznał tajemnicę o cudzie i wskazał 
miejsce ukrycia relikwii.
Dlaczego Pan Bóg daje nam tak na-
macalne dowody, że Eucharystia jest 
największą Ofiarą złożoną przez Jego 
Syna? Przecież my, ludzie wierzący 
jesteśmy głęboko o tym przekonani, 
wierzymy, że Jezus Chrystus przelał 
swoją Krew dla naszego Zbawienia. 
„Pan Bóg w ten sposób chce dotrzeć  
do wszystkich ludzi, również tych 
niewierzących, którym trudno jest 
uwierzyć w rzeczy nadprzyrodzone. 
Wszystkie Cuda Eucharystyczne, któ-
re do tej pory miały miejsce na całym 
świecie, były dokładnie badane i po-
twierdzane przez największych na-
ukowców. W ten sposób Pan Bóg chce, 
aby ci, którzy wątpią mogli uwierzyć  
w to, co również potwierdza nauka” 
- powiedział ks. Wojciech Steć w ho-
milii wygłoszonej podczas mszy św. 
w Ludbregu.
Następnie udaliśmy się w dalszą 
drogę. I tu czekała nas niespodzian-
ka. Mieliśmy możliwość nawiedzić 
Sanktuarium Czarnej Madonny  
w Marija Bistrica. To jedno z najważ-
niejszych chorwackich sanktuariów 
maryjnych, które określane bywa 
przez samych Chorwatów „chorwac-
ką Częstochową”. Obiektem kultu jest 
XV-wieczna drewniana figura Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem. Po krótkim 
zwiedzaniu i modlitwie udaliśmy się 
w dalszą drogę. 
W późnych godzinach popołudnio-
wych dotarliśmy do Vepric, kolej-
nego miejsca na mapie Chorwacji, 
naznaczonego kultem Matki Bożej. 
Miejsce to do złudzenia przypomina 
francuskie Lourdes – grota z figurą 
Matki Bożej. Dlatego jest też przez 
wiernych nazywane „chorwackim 
Lourdes”. Cały ten dzień był przepeł-
niony głębokimi przeżyciami ducho-
wymi, ale nie brakowało też innych 
atrakcji. Podziwialiśmy piękne wi-
doki, góry schodzące jakby do mo-
rza, lasy położone wśród skał. Trasa 

naszej pielgrzymki wiodła przez Ma-
karską Rivierę; przejechaliśmy nią 
od początku do końca, podziwiając 
piękne wybrzeże Adriatyku. W póź-
nych godzinach wieczornych przy-
byliśmy do Medjugorie, głównego 
celu naszej pielgrzymki. 
Kolejny dzień rozpoczęliśmy we 
wczesnych godzinach porannych 
od wejścia na Górę Objawień, gdzie 
24.06.1981 roku po raz pierwszy oko-
ło godz. 18.00 sześcioro młodych 
ludzi z parafii Medjugorje: Ivanka, 
Mirjana, Vicka, Ivan, Jakov i Milka 
zobaczyło Maryję. Zaskoczeni i prze-
straszeni nie podeszli do Niej bliżej. 
Dopiero następnego dnia o tej samej 
porze dzieci poczuły silną wewnętrz-
ną potrzebę, by udać się w kierunku 
miejsca, gdzie poprzedniego dnia wi-
dzieli osobę, którą od razu rozpoznali 
jako Matkę Bożą. Wraz z Maryją mo-
dlili się i rozmawiali. Od tego dnia, ra-
zem lub osobno, mieli codzienne ob-
jawienia. Maryja, nazywana Królową 
Pokoju, za każdym razem podczas 
Objawień prosiła o gorącą modlitwę  
i post w intencji pokoju na świecie. 
Na Górze każdy z nas miał chwilę 
na zadumę i modlitwę, powierzenie 
Maryi tego wszystkiego, co przynie-
śliśmy w naszych sercach. W ciszy  
i skupieniu, na kolanach, zagłębiali-
śmy się w tajemnicę Objawień. Każ-
dy z nas chciał w głębi serca usłyszeć 
głos Maryi, usłyszeć to, co chce nam 
powiedzieć. Ubogaceni duchowo, ze-
szliśmy z Góry Objawień i po krótkim 
odpoczynku nawiedziliśmy rzeźbę 
Chrystusa Ukrzyżowanego, znajdu-
jącą się w niewielkiej odległości za 
kościołem św. Jakuba. Z prawego ko-
lana Chrystusa od wielu lat aż do dzi-
siaj wypływa kropla po kropli woda, 
która jak wierzą pielgrzymi nawie-
dzający Medjugorie, ma właściwości 
uzdrawiające. 
Centralnym punktem każdego dnia 
była Eucharystia. Również i w tym 
dniu dane nam było uczestniczyć  
w Ofierze Chrystusa. Zgromadzeni 
na wspólnej mszy św. sprawowanej 
w języku polskim „łączyliśmy nasze 
cierpienia i troski z cierpieniem Jezusa 
Chrystusa i Matki Bożej” (ks. W. Steć  
w homilii wygłoszonej podczas mszy 
św. w Medjugorie).
Kolejnym punktem tego dnia była 
wizyta w Mostarze, mieście wie-
lokulturowym, bardzo dotkniętym 
wojną bałkańską (1991-1995). Po dziś 
dzień widoczne są ślady działań wo-
jennych, zniszczone domy, ślady po 
pociskach. Jednak życie toczy się 
nadal, miasto podnosi się z upadku,  

ze zniszczeń, tak jak wiele innych 
miast na terenie byłej Jugosławii.
Dzień zakończyliśmy wizytą na prze-
pięknych wodospadach Kravica. 
Czwarty dzień naszego pielgrzy-
mowania to dalszy ciąg przeżyć 
duchowych w Medjugorie i podróż 
do Dubrownika – perły Adriatyku, 
muzeum na otwartym powietrzu. 
Po drodze zwiedzaliśmy też inne 
miasta, m.in. Ston, miasto, w którym 
wybudowano mur podobny do Muru 
Chińskiego i gdzie znajdują się stare 
solany służące do uzyskiwania soli 
z wody morskiej. Późnym popołu-
dniem ujrzeliśmy piękną panoramę 
Dubrownika skąpanego w chylącym 
się ku zachodowi słońcu. Cudowny 
widok. Miasto zachwyciło wszyst-
kich swoją architekturą i niesamowi-
tą atmosferą. 
Piątek był kolejnym dniem pełnym 
niespodzianek. Zaraz po śniada-
niu wyruszyliśmy w drogę, udając 
się w kierunku Makarskiej Riviery,  
aby stamtąd wypłynąć na cało-
dzienny rejs statkiem po Adriatyku.  
Rejs rozpoczęliśmy od sprawowania 
Eucharystii. Dla wszystkich było to 
nowe i niesamowite doświadczenie 
uczestniczyć we mszy św. na stat-
ku. Również ks. Wojciech, po raz 
pierwszy, miał okazję sprawować 
Najświętszą Ofiarę w takich okolicz-
nościach i w otoczeniu tak pięknej 
przyrody. Podczas rejsu nawiedzili-
śmy wyspy Hvar i Korcula. Na stat-
ku spożywaliśmy smaczny obiad – 
była to grillowana ryba, specjalność 
tutejszej kuchni. Mieliśmy również 

możliwość wypoczynku na plaży  
i w wodzie. 
Po dniu pełnym pięknych i nieza-
pomnianych wrażeń, późnym wie-
czorem wróciliśmy do hotelu, aby 
następnego dnia rano wyruszyć  
w drogę powrotną do domu. 
Jeden z ostatnich dni także obfitował 
w ciekawe miejsca, które było nam 
dane zobaczyć. Nasza droga wiodła 
w kierunku Sarajewa i prowadziła 
przez liczne wiadukty nad przełęcza-
mi, tunele i wzdłuż rozlewiska rzeki 
Neretwy. Wielkie wrażenie robiły 
potężne wiadukty kolejowe położo-
ne wysoko nad drogą. Podobno wy-
prawa koleją jest jeszcze piękniejsza. 
Przy okazji zatrzymaliśmy się w ta-
kich miejscach jak Jablanica, gdzie 
nad rzeką Neretwą w 1943 rozegrała 
się jedna z najsłynniejszych bitew  
II wojny światowej. Następnie mieli-
śmy krótką przerwę w miejscowości 
Konjic, zamieszkałej w ponad 90%  
przez muzułmanów. 
Po południu dotarliśmy do Sarajewa, 
kolejnego miasta wielokulturowego, 
które jest samą esencją Bałkanów. 
W mieście tym katolickie kościoły, 
prawosławne cerkwie, żydowskie sy-
nagogi oraz islamskie meczety sąsia-
dują ze sobą od wielu wieków. Tutaj 

obok siebie na jednym cmentarzu 
pochowani są katolicy, muzułmanie 
i prawosławni. Również i to miasto 
nie uniknęło ogromnych zniszczeń 
podczas wojny bałkańskiej (1991-
1995). Naszym oczom, co jakiś czas 
ukazywały się całkowicie zniszczone 
domy oraz budynki użyteczności pu-
blicznej. Ślady po kulach i pociskach 
są nadal widoczne na budynkach, 
które w dalszym ciągu są zamiesz-
kałe. Centralną i najpiękniejszą część 
miasta stanowi jedyna w Europie 
orientalna starówka z piękną studnią 
miejską, która jest najbardziej rozpo-
znawalnym obiektem w Sarajewie. 
Wspólne pielgrzymowanie zakoń-
czyliśmy w niedzielę (26 czerwca) 
w bardzo późnych godzinach noc-
nych. Dla nas wszystkich były to 
wspaniałe chwile i przeżycia, przede 
wszystkim duchowe. Każdy z nas 
wracał do domu ubogacony ducho-
wo, bo były to też swego rodzaju re-
kolekcje w drodze. Przywieźliśmy  
do swoich domów i miejsc pracy Orę-
dzie Królowej Pokoju – prośbę o nie-
ustanną modlitwę w intencji pokoju 
na świecie. 
Królowo Pokoju – módl się za nami.

Uczestniczka pielgrzymki 

Informacja o aktualnych pielgrzymkach Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowego „ICHTIS” na str 11.
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Krasnobrodzkie Dinozaury
Koniec wakacji już za nami. Jednak jeszcze cały wrzesień będzie czynna 
Ścieżka Edukacyjna DINOZAURY-Krasnobród, położona w Dolinie  
św. Rocha w Krasnobrodzie. O tym, co oprócz dinozaurów można zobaczyć  
i czego dowiedzieć na ścieżce w Krasnobrodzie z Januszem Sokołem 
rozmawia Katarzyna Muszyńska. 

Katarzyna Muszyńska: Dinozau-
ry kojarzą się w Polsce z Parkami 
Jurajskimi, czy to w Bałtowie, czy 
w Krasiejowie, czy w wielu innych 
miejscach w naszym kraju. W Kra-
snobrodzie jest Ścieżka Edukacyj-
na. Czy mógłby Pan wyjaśnić czym 
się różnią i dlaczego w Krasnobro-
dzie jest Ścieżka Edukacyjna, a nie 
Park Jurajski?
Janusz Sokół: Powodów jest bardzo 
wiele. Ja tłumaczę to na następują-
cym przykładzie. Każdy budynek ma 
pokoje i każdy hotel ma pokoje. Jed-
nak nie każdy budynek jest hotelem. 
U nas jest podobnie. W Krasnobro-
dzie znajdują się modele dinozau-
rów w skali 1:1, w Parkach Jurajskich 
również. Jaka jest różnica? Otóż taka, 
że u nas nie skupiamy się tylko na 
modelach dinozaurów, które są tylko 
jednym z elementów naszej Ścieżki 
Edukacyjnej, a rozpoczynamy od sa-
mego początku udokumentowanych 
istot, które odnaleziono, wykopa-
no na naszej planecie i pokazujemy 
jak to się rozwijało. Rozpoczynamy 
od okresu prekambru, od bakterii, 
najprostszych jednokomórkowców 
prokariotów i kończymy na wielkim 
wymieraniu kredowym, czyli na 
okresie, w którym wymarły dinozau-
ry. Pokazujemy też, jak to życie się 
rozwijało zanim powstały dinozau-
ry, jak wyglądał jego rozwój. Okazuje 
się, że osoby wychodzące po spotka-
niu na naszej ścieżce dowiadują się,  
że tak naprawdę dinozaury to był tyl-
ko taki krótki epizod i do tego mało 
istotny. Całe życie istnieje do dnia 
dzisiejszego. Są stworzenia, zwierzę-
ta, rośliny, które są starsze od dino-
zaurów, żyły w czasach dinozaurów  
i żyją do dnia dzisiejszego, a dinozau-
ry wymarły. Tu ciekawostka: każdy 
dinozaur jest gadem, a nie każdy gad 
jest dinozaurem. Dinozaury to była 
bardzo wąsko wyspecjalizowana 
grupa gadów. To są gady. Dinozau-
ry wymarły ale pozostałe gady żyją,  
a często są nawet starsze od dinozau-
rów. Przykładowo żółwie, krokodyle, 
wszystkie rybki i owady są starsze  
od dinozaurów! A tak naprawdę 
wszyscy fascynujemy się tylko tymi 
dinozaurami. I to jest ta pierwsza 
różnica. My pokazujemy rozwój od 
samego początku, a jednym z jego 
elementów są dinozaury. I my poka-
zujemy ten świat. Pokazujemy roz-
wój do tego momentu, kiedy nastę-
puje to wielkie wymieranie kredowe, 
które jak się okazuje, kiedy przejdzie-
my po naszej ścieżce, nie było wcale 

takie wielkie. Były większe i o wiele 
bardziej tragiczne w skutkach dla na-
szej planety. Następny okres po dino-
zaurach to trzeciorzęd, w którym do-
minują ssaki i w zasadzie wszystkie 
zwierzęta do dnia dzisiejszego, które 
znamy. Podobnie jest z roślinnością. 
Okres kredowy jest bardzo podobny 
do naszego. Gdyby przeniesiono nas 
w czasie, w okres kredowy, to bardzo 
byśmy się zdziwili. Nic takiego fanta-
stycznego. Rośliny takie same, dęby, 
buki, topole, brzozy, świerki, wszyst-
ko to samo. A na filmach naoglądali-
śmy się, że jest to fantastyczny świat 
roślin i niesamowitych zwierząt.
„Park Jurajski” Stevena Spielberga to 
film przygodowy. Jest w nim wiele 
błędów, ale Steven Spielberg swoją 
robotę wykonał doskonale. To fanta-
styczny film przygodowy, natomiast 
nie jest to film naukowy. Część zaga-
dek należy wyjaśnić, chociażby to, 
że nie jedyną przyczyną wymarcia 
dinozaurów był upadek meteorytu,  
w miejscu gdzie powstała Zatoka 
Meksykańska. Tych przyczyn było 
bardzo wiele. O tym między innymi 
mówimy i to pokazujemy na naszej 
Ścieżce Edukacyjnej w Krasnobro-
dzie.

Film „Park Jurajski” Stevena Spiel-
berga był takim motorem dla ma-
łych chłopców i dziewczynek, ta-
kim impulsem, by zainteresować 
się dinozaurami. Ścieżka Eduka-
cyjna Dinozaury Krasnobród roz-
wiewa pewne mity narosłe po obej-
rzeniu tego filmu. A co konkretnie 
możemy tam zobaczyć, oczywiście 
poza dinozaurami w skali 1:1?
Steven Spielberg kręcąc swój film  
o dinozaurach spopularyzował wie-
dzę dla pokoleń. Mój syn, który teraz 
jest studentem, w wieku 3 lat zaczął 
interesować się dinozaurami. Był tak 
zdolny, że mając 5 lat wygrał kon-
kurs paleontologiczny na szczeblu 
centralnym. I to pociągnęło go dalej, 
m.in. w historię i archeologię. Jestem 
zaskoczony wiedzą dzieci, które nas 
odwiedzają i jestem z nich dumny. 
I z tego, że to pokolenie się właści-
wie rozwija, zdobywa wiedzę i chce 
zdobywać tą wiedzę. Najchętniej  
w formie zabawy. Najlepszą formą 
edukacji jest zabawa. I one zdoby-
wają tą wiedzę, a ja jestem w szoku 
jaką fachową wiedzę posiadają. Od-
powiadając na drugą część pytania, 
u nas można zobaczyć rekonstruk-
cję stromatolitów, budowli, które 

budują bakterie, które nie mają mó-
zgów. To jest po prostu Manhattan! 
Pierwsze stromatolity powstały  
3,5 miliarda lat temu i są budowane 
do dnia dzisiejszego, m.in. na za-
chodnim wybrzeżu Australii. Budują 
je sinice, bakterie jednokomórkowe, 
które występują także u nas. Kiedy 
robi się ciepło rozmnażają się, wów-
czas przyjeżdża Sanepid i zamyka 
kąpieliska. Mamy z nimi problem 
do dnia dzisiejszego. One „pamięta-
ją” historię, kiedy powstawała nasza 
planeta. Następnie możemy zoba-
czyć wymarłe głowonogi, praprzod-
ków ośmiornic i kałamarnic. Dość 
istotne są stworzenia żyjące w wo-
dzie. Kiedy rozpoczynamy wędrów-
kę po naszej Ścieżce Edukacyjnej, 
rozpoczynamy ją słowami z Księgi 
Rodzaju „Na początku była ciemność”.  
I rzeczywiście. Całe życie rozpoczyna 

się w wodzie i te stworzenia, przykła-
dowo skorpiony, swój początek mają 
w wodzie. Dopiero później znajduje-
my je na lądzie. Ryby, gady, stwory 
i potwory morskie, które podobały 
się Panu, były również w wodzie. 
Możemy także zobaczyć owady, 
które wypełzają z wody, mięczaki, 
rekonstrukcje tych stworzeń, pierw-
sze gady ssakokształtne, pierwsze 
płazy. Nie są to ogniwa przejściowe, 
tak jak niektórzy podają, ale są to 
takie stworzenia, które mają pewne 
cechy jednej i drugiej grupy zwie-
rząt. Dość istotną rzeczą jest to, że 
Ścieżka Edukacyjna nie jest tylko dla 
dzieciaków. Kiedy przychodzą do 
nas rodzice, mówią „eee, to dla dzieci, 
nas to nie interesuje”. Kiedy wychodzą  
ze ścieżki to mówią tak: „ile cieka-
wych rzeczy człowiek dorosły może się 
dowiedzieć”. A tak naprawdę nasza 
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Ścieżka Edukacyjna jest skierowana 
do młodzieży, głównie gimnazjalnej. 
Zarówno w pierwszej, jak i w trzeciej 
klasie gimnazjum w podręcznikach  
z przyrody uczniowie mają ewolu-
cjonizm, tam jest mowa o ichthy-
ostegach, tiktaalikach, seymouriach.  
U nas można zobaczyć nie tylko zdję-
cia ich szkieletów, ale rekonstrukcje 
tych stworzeń i usłyszeć jak się roz-
wijały i jak doszło do ich wymarcia. 
Jeśli chodzi o geografię, panie ze 
szkół przyjeżdżają do nas z klasami 
w ramach lekcji geografii, dlatego 
że mówimy również o ruchach gó-
rotwórczych, mówimy o ociepleniu 
i oziębieniu klimatu, które występu-
je co 26 milionów lat. Ostatnie ozię-
bienie było 15 milionów lat temu,  
tzw. epoka lodowcowa, także patrząc 
na zegar geologiczny mamy jeszcze  
z 10 milionów lat zanim cokolwiek 
się stanie.
Ścieżka Ekologiczna w Krasno-
brodzie to nie tylko czas spędzony 
miło, przyjemnie, ale także edu-
kacyjnie. Nie tylko dla dzieci, ale 
także dla młodzieży czy rodziców. 
Jak to jest z tymi najmłodszymi? 
Co te maluchy przyjeżdżające z ro-
dzicami mogą ciekawego wynieść  
z pobytu na Ścieżce Edukacyjnej  
w Krasnobrodzie?
Przyjeżdżają do nas grupy przed-
szkolaków, a wiadomo percepcja 
takiego trzylatka jest zupełnie inna 
niż starszych dzieci. Pokazujemy im 
takie stare roślinki, tłumacząc, że są 
starsze od babci od dziadzia, bo wia-
domo dziecku nic nie powie okres 
3 miliardów lat. Dla dorosłego czło-
wieka jest to niewyobrażalny okres. 
Dzieci oglądają kreskówki, filmy, 
bajki z dinozaurami i bardzo wiele 
wiedzą na ich temat. Najważniejszą 
rzeczą jest to, że potrafią odróżnić 
dinozaury mięsożerne od roślino-
żernych. My staramy się tłumaczyć,  
że w przyrodzie tak to wszystko wy-
gląda, że są zwierzątka, które czyhają 
na inne i są też takie, które odżywiają 
się roślinnością. Żadne z tych zwie-
rząt nie zabija dla przyjemności, tyl-
ko dla przetrwania. Że są też bardzo 
pożyteczne zwierzątka, bo jeśli inne 
zwierzątko obumrze, to jest inne, 
które je wyczyści, żeby nie było bak-
terii, a przy okazji się pożywi. Sta-
ramy się dostosować swój przekaz  
do wieku dzieci.
Czyli odwiedzający w każdym wie-
ku mogą coś wynieść dla siebie 
podczas pobytu na Ścieżce Edu-
kacyjnej Dinozaury-Krasnobród. 
Proszę podać naszym czytelnikom 
trochę informacji praktycznych: 

gdzie w Krasnobrodzie, kiedy  
i w jakich godzinach jest otwarta 
Ścieżka Edukacyjna Dinozaury- 
Krasnobród?
Ścieżka Edukacyjna jest usytuowa-
na na drodze dojazdowej do Kaplicy  
św. Rocha, około 300 metrów od 
Kaplicy. Tak naprawdę trudno jest 
ominąć ścieżkę. W związku z usytu-
owaniem na świeżym powietrzu ma 
charakter czasowy. Funkcjonujemy 
od miesiąca maja do końca września, 
od godz. 10.00 do 18.00, jedynie we 
wrześniu krócej, bo do godz. 17.00. 
W niedziele Ścieżka jest otwarta od 
godz. 13.00 do 17.00. O każdej pełnej 
godzinie przewodnik jest wliczony  
w cenę biletu, a warto jest przejść 
ścieżkę z przewodnikiem, bo nie 
wszystko się zmieści na tablicach 
opisowych. Przewodnik mówi cie-
kawostki, nie czyta z tablic, mówi  
o rzeczach, które mogą zaintereso-
wać każdego, nawet tego, kto ma ol-
brzymią wiedzę dotyczącą prehisto-
rii. Taką naszą koronną, zaskakującą 
opowieścią jest opowieść o rybikach, 
robaczkach, które są w naszych ła-
zienkach, takie czarne zwinne, szyb-
kie... To nie są robaczki tylko owady 
bezskrzydłe, które tak naprawdę 
swój początek mają w dewonie, czyli 
420 milionów lat temu. Dla porówna-
nia dinozaury wymarły 65 milionów 
lat temu. To samo tyczy się paproci. 
Paprotki mają średnio po 350 milio-
nów lat, rosną w lasach, rosną w do-
niczkach u nas w domach i rzadko 
kto pamięta, że to są tak stare rośliny. 
A skrzypy polne już od 400 milionów 
lat są na naszej planecie. I wszyscy 
wychodzący z naszej Ścieżki Eduka-
cyjnej są zaskoczeni i zafascynowa-
ni, że ten świat jest tak piękny i tak 
stary jednocześnie.
Mówiliśmy wcześniej, że u małych 
dzieci po obejrzeniu filmu „Park 
Jurajski” rodzi się pasja poznawa-
nia świata prehistorii. A skąd ta pa-
sja wzięła się u Pana? 
Do tego mnie zainspirował syn, któ-
ry w wieku 3 lat przynosił mi ksią-
żeczki, abym mu czytał i czytał.  
Po 4 godzinach czytania tej samej 
książeczki, w końcu nie wytrzyma-
łem i powiedziałem mu, aby na-
uczył się liter i przeczytał sobie sam. 
I tak się stało. W wielu 5 lat czytał 
już wszystko i tak jest do dnia dzi-
siejszego. Książki czyta tonami. Tak 
naprawdę on mnie zainspirował, 
bo ciągle mu czytałem o tych dino-
zaurach. Potem pytania typu: „tato, 
a jak wygląda miednica gada ptasio-
miednicznego, i czym się różni od gado-
miednicznego?”. Sam musiałem brać 

książki dotyczące geologii historycz-
nej, paleontologii i się dowiadywać, 
bo syna to interesowało. I tak mnie 
wciągnął, że ja zostałem przy pale-
ontologii i geologii, a on zajął się hi-
storią. I tak mnie zawsze zastanawia, 
jak Pan Bóg mógł stworzyć wspania-
ły ten świat, jak należy go podziwiać 
za to piękno. Człowiek własną ręką 
nie jest w stanie stworzyć czegoś tak 
pięknego, jak rośliny, zwierzęta, mi-
nerały... Żadna ręka ludzka nie jest 
w stanie tego wykonać. Myślę, że za-
fascynowało mnie to działanie Pana 
Boga, który tak wspaniale potrafi to 
wszystko ułożyć. 

Na koniec proszę zachęcić czytelni-
ków „Roztoczańskiego Głosu”, żeby 
przyjechali do Krasnobrodu, sami 
czy z rodzinami, przeszli ścieżkę, 
posłuchali o prehistorii ale też i zo-
baczyli dinozaury w skali 1:1.
Bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich, w tym roku jeszcze do 
końca września. Także grupy szkol-
ne, zwłaszcza klasy gimnazjalne od 
pierwszej do trzeciej. Uczniowie 
będą mogli zobaczyć „na żywo” rze-
czy, które oglądają tylko na zdjęciach 
w podręczniku. Będziemy mogli 
porozmawiać na tematy, które ich 
interesują. Prawdopodobnie w przy-

szłym roku uruchomimy taki zakątek 
dla najmłodszych, lubiących takie 
wesołe, uśmiechnięte dinozaury. 
Właśnie dla nich przygotowujemy 
nowe tablice dydaktyczne. W tym 
zakątku będą mogli fajnie i przyjem-
nie spędzić czas. Serdecznie Państwa 
zapraszam - do zobaczenia w Kra-
snobrodzie na Ścieżce Edukacyjnej 
Dinozaury-Krasnobród. Chciałbym 
jeszcze raz przypomnieć, że o każ-
dej pełnej godzinie przewodnik jest 
bezpłatnie. Przychodźcie, przyjeż-
dżajcie, skorzystajcie z przewodnika,  
a na pewno czegoś ciekawego się do-
wiecie. Wiedzy nigdy za wiele.
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Obchody 96. rocznicy Bitwy pod Komarowem
31 sierpnia 1920 roku na polach między Komarowem a Cześnikami rozegrała się wielka bitwa kawaleryjska - największa  
w XX-stuleciu i zarazem ostatnia w historii świata bitwa z wyłącznym udziałem konnicy. W bitwie starła się polska 1 Dywizja 
Jazdy pod dowództwem płka Juliusza Rómmla z 1 Konną Armią Siemiona Budionnego, słynąca z waleczności, ale przede 
wszystkim z okrucieństwa jej żołnierzy.  

Główne zmagania toczyły się wokół 
Wolicy Śniatyckiej. Morderczy bój, 
w trakcie którego doszło do dzie-
siątków szarż zwartych kawale-
ryjskich formacji, trwał cały dzień. 
Po polskiej stronie walczyło 6 puł-
ków kawalerii i 2 dywizjony artyle-
rii konnej. Konarmię Budionnego 
tworzyły 3 dywizje bolszewickiej 
jazdy.
Bitwa ta jest uważana za jeden  
z większych triumfów w dzie-
jach polskiej jazdy. Jej rezultatem 
było zmuszenie armii Budionnego  
do odwrotu. Po stratach ponie-
sionych w boju pod Komarowem 
formacja stanowiąca dla Polski po-
ważne niebezpieczeństwo w wojnie  
1920 r., już nigdy nie odzyskała pełni 
zdolności bojowej. 
W ostatnią niedzielę sierpnia (28.08) 
w miejscu pamięci w Wolicy Śnia-
tyckiej odbyły się uroczystości pa-
triotyczno-religijne związane z naj-
większą bitwą kawaleryjską wojny 
polsko-bolszewickiej. 
Obchody trwały już od środy (24.08) 
i zapoczątkowane VII manewrami 
„Komarowskiej Potrzeby” na terenie 
gmin: Miączyn, Grabowiec, Tyszow-
ce, Rachanie, Komarów i Cześni-
ki, gdzie wzięło udział 200 ułanów  
z całej Polski, m.in.: Opola, Pozna-
nia, Krakowa czy Lublina. – Zakres 

ten jest bardzo duży. Manewry w tym 
roku były skierowane pod powstającą 
obronę terytorialną, ponieważ naszym 
marzeniem jest, by te jednostki konne 
mogły wspierać obronę terytorialną w 
zakresie zwiadu, patrolu, wsparcia dla 
wojsk operacyjnych – podkreślił To-
masz Dudek, prezes Stowarzyszenia 
Bitwa pod Komarowem. „Komarow-
ska Potrzeba” ma na swoim koncie 
duży udział w pielęgnowaniu historii 
wydarzeń sprzed 96 lat. – Zawsze pie-
lęgnowaliśmy tę część kawaleryjską, je-
steśmy do tego przywiązani, mamy też 
różne doświadczenia z lat ubiegłych,   
czy to plany filmowe, czy to w zeszłym 
roku plan Bogusława Wołoszańskiego 
w ramach „Sensacji XX wieku – szabla 
Polska w bitwie pod Komarowem”– 
dodał Tomasz Dudek. 
W sobotę (27.08) uczestnicy ma-
newrów zgromadzili się na mszy 
św. w kościele w Komarowie odpra-
wionej w intencji poległych ułanów. 
Następnie odbył się koncert patrio-
tyczny. Początkiem niedzielnych 
uroczystości była polowa msza św., 
podczas której kazanie wygłosił  
ks. Błażej Górski, kapelan komarow-
skiej „Potrzeby”. W kolejnej części 
tego wydarzenia miało miejsce prze-
kazanie odznak i nagród osobom 
zasłużonym, wystąpienia zaproszo-
nych gości m.in. Posłanki RP Geno-

wefy Tokarskiej, Wojewody Lubel-
skiego Przemysława Czarnka, a także 
Komendanta Krajowego Leśnej Ko-
misji Kombatanckiej płka Zbignie-
wa Zielińskiego. – To jest święto 
narodowe nie tylko tej miejscowości. 
Gdyby pod Komarowem nie zosta-
ła rozbita armia Budionnego, szybko 
zdobyłaby Zamość, Lublin, a następ-
nie Warszawę. Następnym celem, we-
dług Stalina i Lenina, miał być atak na 
Berlin, Paryż i Madryt, co wynikało  
z zadań komunistycznych władz. Ale 
to, że tutaj zahamowano tę największą 
kawalerię świata, armię Budionnego,  

to jest właśnie cud - że jednostki polskie, 
dużo mniejsze, pokonały taką armię. 
Wynikało to też ze strategii, ponieważ 
armia Budionnego ściśle wykonywała 
rozkazy Stalina i Lenina, żeby szybko 
dotrzeć do Warszawy przez Zamość  
i Lublin. Zostawiła z tyłu nienadążają-
cą artylerię i konnicę. Nasza kawaleria 
uderzyła właśnie w ten „klin” i oddzieliła 
zaopatrzenie armii oraz konnicę Bu-
dionnego. W ten sposób bitwa przeszła 
do historii jako jedna z największych 
bitew kawalerii w historii Europy,  
a może i świata – zaznaczył  płk Zbi-
gniew Zieliński. W trakcie uroczysto-

ści odczytano apel poległych, a salwą 
honorową oddano im cześć. Po niej 
delegacje gości specjalnych złoży-
ły wieńce przy pomniku poległych 
ułanów. Następnie zebrani goście 
mieli możliwość obejrzenia części 
artystycznej wykonanej przez mło-
dzież z Komarowa. Kulminacyjnym 
i najbardziej widowiskowym punk-
tem tegorocznych obchodów była 
niedzielna inscenizacja starcia pod 
Komarowem przedstawiona przez 
grupy rekonstrukcyjne i organizacje 
paramilitarne. 

Bartłomiej Surmacz
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Wszystkich miłośników roztoczańskich tras rowerowych zapraszamy  
na dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego 
„Jastrzębia Zdebrz” 2016. Impreza rowerowa z metą Goraj-Muliska 
zaplanowana jest tradycyjnie na drugą niedzielę września.

IX Rajd Jastrzębia Zdebrz 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza 
Jastrzębie Zdebrz po raz kolejny or-
ganizuje Ogólnopolski Roztoczański 
Rajd Rowerowy, który w tym roku 
wypada w niedzielę 11 września. 
Przejazdy będą prowadzić zróżni-
cowanymi pod względem trudności 
trasami po wyznaczonych szlakach 
rowerowych zbiegających się w miej-
scowości Goraj-Muliska w gminie 
Goraj.
Niegdyś miasteczko, obecnie wieś 
Goraj będąca stolicą Roztocza Goraj-
skiego była niegdyś siedzibą możne-
go rodu Gorajskich, którego założy-
cielem był Dymitr z Klecia, człowiek, 
który osadził na polski tron Włady-
sława Jagiełłę dając początek Dyna-
stii Jagiellońskiej. Jego zasługi dla 
budowania potęgi państwa polskie-
go docenił Jan Matejko uwieczniając 
Dymitra na słynnym obrazie, który 
przedstawia królową Jadwigę po-
wstrzymywaną przed małżeństwem 
z księciem habsburskim.
Zapraszamy na Muliska, skąd dwa 
potężne źródła zasilają królową rzek 
Biłgorajszczyzny Białą Ładę. Ma-
lownicza zielona dolinka z tatara-
kiem, wśród roztoczańskich wzgórz,  
z urwistą kremową skarpą lessową 
i lustrem zalewu na Białej Ładzie.  
W pobliżu znajduje się Sanktuarium 
NMP Gorajskiej i jednocześnie ko-
ściół pw. św. Bartłomieja Apostoła. 
Nad Gorajem góruje stary cmentarz  
z pięknymi starymi nagrobkami. 
Może ktoś wygrzebie z pamięci sin-
gerowskiego bohatera, który wadził 
się tutaj z Jahwe.

To tylko fragmenty opisów tras, które 
mają zachęcić do udziału w IX Ogól-
nopolskim Roztoczańskim Rajdzie 
Rowerowym „Jastrzębia Zdebrz”. Im-
preza ma przede wszystkim promo-
wać czynny wypoczynek połączony 
z poznawaniem przepięknych i jesz-
cze nieodkrytych zakątków Roztocza 
Zachodniego.
Rejestracja uczestników na rajd 
jest możliwa poprzez formularz  
na stronie internetowej: www.rozto-
czezachodnie.pl/zapisy_na_rajd, 

e-mailem, telefonicznie bądź oso-
biście. Szczegółowe informacje do-
tyczące miejsc i godzin zbiórek po-
szczególnych grup zostaną podane 
odrębnie. Zapisy trwają do piątku  
9 września do godz. 18:00. 
W imieniu organizatorów serdecznie 
zapraszamy wszystkich miłośników 
roztoczańskich tras rowerowych do 
udziału w rajdzie. Wszelkie infor-
macje na stronie www. roztoczeza-
chodnie.pl

Andrzej Rzemieniak
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