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R E K L A M A

Nasze podejście do różań-
ca najczęściej jest pobożne. 
Mało kto sprzeciwia się i bun-
tuje przeciwko modlącym się 
na różańcu, ale także sami  
z niewielkim zapałem po niego 
chwytamy. Najchętniej wkła-
damy go w ręce starszych osób 
i wydaje nam się, że jest to 
przedmiot przypisany głów-
nie im. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy, jak potężną bro-
nią jest różaniec i jak znaczący 
ma na nas wpływ. Święci oraz 
ojcowie Kościoła zaznaczali: 
uważajcie na różaniec – on 
może zmienić świat.
Błogosławiony Pius IX powie-
dział: Dajcie mi armię modlących 
się na różańcu a podbiję świat. 
Czy rzeczywiście różaniec ma 
niezwykłą moc? Z pewnością 
nie mówimy tu o mocach ma-
gicznych równych przesądom, 
wróżbom czy magom. Moc mo-
dlitwy kryje się w wytrwałości, 
zatrzymaniu się nad prawdami 
biblijnymi, miłością Matki do 
dzieci i Syna do Matki. Objawie-
nia maryjne w Lourdes, Fa-
timie, Gietrzwałdzie, Licheniu i 
wielu innych miejscach wskazu-
ją na to, że różaniec jest szcze-
gólną modlitwą. To właśnie 
dzięki niej świat miał zostać 
ocalony. 
Papież, święty Pius V zauwa-
żył, że wyjątkowość modlitwy 
różańcowej polega między 
innymi na tym, że jest to wy-
sławianie Maryi Dziewicy, po-
przez powtórzenie 150 razy 
pozdrowienia anielskiego, czyli  

dokładnie tyle razy, ile jest psal-
mów w Psałterzu Dawida. Prze-
platane z wezwaniem do Ojca 
Niebieskiego, przybliża nas do 
Boga i pozwala zapoznać się  
z tajemnicami życia Chrystusa  
i Jego Matki.

do Boga a modlitwy związane 
ze świętymi mają dotyczyć je-
dynie ich wstawiennictwa. Czy 
zatem różaniec jest złamaniem 
tej zasady a sama Maryja jest 
uważana przez katolików za 
boginię?

wiada nam: „czyńcie wszystko, 
cokolwiek Syn mój wam powie”  
(J 2,5). Słuchałem kiedyś wypo-
wiedzi jednego kaznodziei z Nie-
miec, który zwracał się do braci 
protestantów mówiąc: A jak pój-
dziesz do nieba, to kogo nasz Pan 

O tym, na czym polega istota 
modlitwy różańcowej wyja-
śnił w poetycki sposób ks. Jan 
Twardowski. Powiedział „Cier-
pliwą, wytrwałą modlitwą jest ró-
żaniec. Kiedy powtarzamy Zdro-
waś Maryjo, to tak, jakbyśmy 
trzymali się ręki Matki Boskiej,  
a kiedy wymawiamy imię Jezus – 
jakbyśmy wciąż pukali do drzwi 
Jego domu”. Dla niektórych opis 
ten może wydawać się infantyl-
ny, jednak można odnieść wra-
żenie, że w dzisiejszym świecie 
potrzeba nam właśnie jasnego 
przekazu na temat wiary, by 
sam Bóg nie stał się w naszych 
oczach doktorem teologii, ale 
kochającym Tatą. Maryja swoją 
obecność zaznaczyła nie tylko 
podczas Narodzenia Chrystusa 
czy też stojąc pod krzyżem. Jej 
wyjątkowość znana jest już od 
Księgi Rodzaju, co oznacza, że 
nie była zwykłym, grzesznym 
człowiekiem. 
- Każdy święty był zakocha-
ny w Maryi. Zacząłem studio-
wać ich życiorysy i zauważy-
łem, że im większy święty, tym 
gorliwie kochał Matkę Bożą.  

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Różaniec - tajemna broń

źródło: pixabay.com

Wśród wielu osób, także wśród 
chrześcijan, pojawiają się wąt-
pliwości dotyczące osoby Ma-
ryi. Zarzuca się katolikom, że 
oddają cześć Matce Bożej, rów-
ną czci Boga. Różaniec z ko-
lei jest według nich modlitwą 
kierowaną do Maryi. Kościół 
Katolicki podkreśla jednak, że 
modlić można się wyłącznie 

- To nie jest modlitwa wprost do 
Maryi, tylko razem z Nią. A jeśli 
już, to prosimy Ją o wstawien-
nictwo: „Módl się za nami grzesz-
nymi, teraz i w godzinę śmierci 
naszej”. Miejmy przed oczyma 
wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie 
zaproszona przejmuje inicjatywę. 
Ona przedstawia Panu nasze 
prośby a jednocześnie podpo-

tobie najpierw przedstawi? Po-
wie patrz, to moja Mama. Każ-
da mama chce, byśmy do niej się 
zwracali a Maryja pragnie wspie-
rać nas i zanosić nasze prośby 
przed tron Syna. Boleją matki, 
których dzieci odwracają się od 
nich, lekceważą je. To jest ból 
serca matczynego – wyjaśnił ks. 
prał. Eugeniusz Derdziuk.
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Dziś, w dobie fałszywego ekume-
nizmu Maryja zaczyna przeszka-
dzać wielu katolikom, szczególnie 
młodym neofitom, którzy zachły-
śnięci protestanckimi akcjami, nie 
widzą w swojej duchowości miej-
sca dla Maryi. W Piśmie Świętym 
Bóg objawia miejsce Matki Bożej 
w historii Zbawienia. W Księdze 
Rodzaju Bóg mówi o przyjaźni  
z Niewiastą. Zaznacza, że Jego 
potomstwo będzie żyło w przy-
jaźni z Maryją a w nieprzyjaźni 
z wężem, czyli z szatanem. Przy-
jaźń, to najbliższa intymność  
z kimś, kto jest moim przyjacie-
lem. Jezus, przychodząc na świat, 
najpiękniej ukazuje spełnienie 
tego proroctwa. Przez 30 lat ukry-
ty w Nazarecie wchodzi w nie-
prawdopodobną przyjaźń z Ma-
ryją. Trzy lata jest dla wszystkich 
a trzydzieści jest tylko dla Niej 
– wyjaśnił ks. Dominik Chmie-
lewski.
Ksiądz Eugeniusz Derdziuk 
w wywiadach dla Katolickie-
go Radia Zamość wielokrotnie 
powtarzał, że modlitwa różań-
cowa najpierw zmienia nas 
od środka. Pozwala się wyci-
szyć, spotkać z Bogiem, przy-
tulić do Maryi, zaufać. Potwier-
dził to także ksiądz Dominik 
Chmielewski, który zauważył, 
że spotykając osoby, które są 
rozkochane w Matce Bożej ma 
wrażenie, jakby spotykał się  
z bliską rodziną, z osobami, któ-
re myślą podobnie jak on, czują 
i pragną tego samego. Przyznał, 
że według niego, jest to dzia-
łanie Maryi, która łączy ludzi. 
Tego samego zdania był świę-
ty Józef Sebastian Pelczar, 
który zauważył, że „Różaniec 
jest murem obronnym, którym 
Maryja opasuje Kościół święty”. 
Maryja zanosi nasze proś-
by przed tron Jezusa, wspiera 
nas, modli się z nami a także  
łączy tych, którzy oddają się  
pod Jej opiekę. Jako Matka za-
wsze wysłuchuje swoich dzie-
ci. Jednak to nie są wyłączne 
powody, dla których możemy 
powiedzieć, że różaniec jest bro-
nią. Okazuje się, że jest to potęż-
na broń w walce z szatanem.
Podczas egzorcyzmów święty 
Dominik zapytał demona, któ-
rego ze świętych w niebie boi 
się najbardziej. Opętany, jak 
podają przekazy, wykrzyczał: 
„Najbardziej boimy się Matki Bo-
żej. Ona ma największą władzę 
nad nami i Jej należy się na zie-
mi cześć największa, gdyż jedna 
Jej modlitwa więcej znaczy niż 
modlitwy wszystkich świętych 
razem wziętych. Z tych, którzy 
trwają w nabożeństwie do Maryi 

i różańca, żaden nie jest potępio-
ny, bo i tym, którzy są w grzechu 
śmiertelnym, Maryja pozyskuje 
przed ich śmiercią łaskę szczerej 
skruchy”. Dlaczego Maryja jest 
tak niewygodna szatanowi?
- Szatan jest duchem stworzo-
nym przez Boga. Wobec naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, Ducha 
Świętego i Boga Ojca musi się uni-
żać i być posłusznym. Ona, nasza 
Matka jest stworzeniem z krwi 
i kości tak jak my wszyscy. Z ła-
ski bożej jest jednak Niepokalanie 
Poczęta, Cała Święta. W Niej nie 
było grzechu i na Nią szatan nie 
ma żadnego haka, powiem tak  

wtedy młodym kapłanem. Wraz  
z jednym franciszkaninem, któ-
ry był egzorcystą, uczestniczy-
liśmy w rekolekcjach u sióstr  
Józefitek. Przyprowadzono wów-
czas dziewczynę, która twierdzi-
ła, że jest satanistką, i że podpisa-
ła pakt z diabłem. Byłem bardzo 
przestraszony. Ów ojciec rozma-
wiał z nią a ja, trzymając ręce pod 
stołem, włożyłem dłoń do kiesze-
ni, by sięgnąć po różaniec. Wtedy 
dziewczyna krzyczała na mnie, 
że mam to zostawić. Im bardziej 
zacząłem w myślach odma-
wiać różaniec, tym bardziej ona 
krzyczała ze złością, nie widząc  

łask. Swoją broń – wyjaśnił ks. 
Dominik Chmielewski.
Modlitwa różańcowa może 
wydawać się jednak modlitwą 
trudną. Problemem jest sku-
pienie uwagi na powtarzanej 
jednakowo modlitwie oraz na 
rozważaniach. To zniechęca do 
systematycznego odmawiania 
różańca, jednak czy rzeczywi-
ście, czasami niecelowo rozko-
jarzona modlitwa, oznacza mo-
dlitwę niewysłuchaną czy też 
nie miłą Panu?
- Nie zawsze możliwe jest wygo-
spodarowanie czasu na kontem-
plację. Jeśli ktoś ma dzieci, pracę, 
obowiązki domowe, to nie jest 
to proste. Powtarzanie imienia 
Jezus w Zdrowaś Mario już jest 

modlitwą. Katechizm Kościoła 
Katolickiego powie, że samo wy-
powiedzenie imienia Jezus spra-
wia to, co to imię oznacza, czyli 
„Bóg zbawia”. Uciekają nam my-
śli, przychodzą nam rozkojarze-
nia, ale gdy jest w nas ta melodia 
„Zdrowaś Mario” choćby podczas 
pracy czy jazdy samochodem, 
to już to nas uzdrawia, umacnia 
i zbawia – zaznaczył ks. Euge-
niusz Derdziuk. 
- Bóg Maryi niczego nie odmawia. 
Jeśli ja modlę się z Nią a moja 
modlitwa jest słaba, rozproszona, 
chaotyczna, to Ona swoją mo-
dlitwą dopełnia moją modlitwę. 
Jeśli odmawiam o różaniec i moje 
skupienie i zjednoczenie z Bogiem 
to zaledwie 10% a 90% to były 
rozproszenia i chaos w sercu, to 
Maryja dopełnia 90% swoją mo-
dlitwą i daje Bogu 100% skutecz-
ności różańca. Ważne jest zatem, 
by modlić się na różańcu. Nie mó-
wię o dziesiątce czy jednym ró-
żańcu, ale o wszystkich czterech 
częściach każdego dnia – stwier-
dził ks. Dominik Chmielewski.
Można powiedzieć, że do mo-
dlitwy różańcowej dojrzewamy 
każdego dnia. Nie wiemy, że 
coś nam smakuje i jest dla nas 
dobre, dopóki tego nie skosz-
tujemy. Podobnie jest z modli-
twą różańcową. Nie odnajduje-
my jej sensu, dopóki nie damy 
się ponieść melodii „Zdrowaś 
Mario” odmawianej jako wes-
tchnienia do swojej Mamy. 
Modlitwa różańcowa zmienia 
świat, wyzwala z lęków, po-
zwala poczuć się kochanym, 
ale nade wszystko zmienia nas 
samych. Możemy powiedzieć 
za świętym Janem Pawłem II: 
„Różaniec to skarb, który trzeba 
odkryć”. Miesiąc październik 
staje się idealnym czasem, by 
odkrywać w naszym życiu du-
chowym to, co naprawdę waż-
ne. 
Czy różaniec rzeczywiście jest 
bronią? To najlepiej podsumo-
wuje w swoich przemyśleniach 
św. Józef Pelczar: „Różaniec 
jest wędką, którą Maryja łowi 
grzeszników i z morza nieprawo-
ści wyciąga na brzeg miłosierdzia. 
Różaniec jest kotwicą, którą Ma-
ryja chwyta kuszonych i trzyma 
przy sobie, by ich nie uniosła fala 
namiętności. Różaniec jest łań-
cuchem o piętnastu ogniwach, 
do którego przyczepiamy nasze 
dusze - kiedyś ręka Maryi pocią-
gnie ten łańcuch i podźwignie na 
wzgórze niebieskie wszystkich, 
którzy się go mocno trzymają”.

Ewa Monastyrska

w przenośni. Ona jest cała dla 
Pana i szatan musi się Jej słuchać. 
Jest to dla niego niesamowite 
upokorzenie, ponieważ musi być 
posłusznym człowiekowi – wyja-
śnił egzorcysta, ks. Eugeniusz 
Derdziuk.
Wielokrotnie egzorcyści pod-
kreślają, że podczas modlitwy 
różańcowej demony manife-
stują ze złością swoją obecność. 
Podczas egzorcyzmów potrafią 
oznajmić, że zbliża się Maryja  
a także gwałtownie sprzeciwia-
ją się modlitwie różańcowej, 
choć nie zawsze bezpośrednio 
słyszą wypowiadane słowa Po-
zdrowienia Anielskiego. 
- Nie zapomnę mojego do-
świadczenia przed laty. Byłem 

nawet różańca, żebym przestał 
się modlić. Wielokrotnie, podczas 
egzorcyzmów, słyszymy krzyki, 
że „Ona tu jest”. Szatan bardzo  
boi się różańca i Maryi – wspo-
minał ks. Eugeniusz Derdziuk. 
Różaniec sprawia, że otwie-
ramy się na Maryję jako naszą 
Opiekunkę. Otula nas niewi-
docznym płaszczem, dzięki 
czemu zło nie ma do nas przy-
stępu.
- Z doświadczenia wielu egzor-
cyzmów widzę, jak szatan bar-
dzo boi się różańca. Na egzorcy-
zmach bywam zastraszany przez 
demona, że on mnie zniszczy, 
zabije, ale jednocześnie dodaje: 
„już dawno bym cię zabił, gdyby 
nie Ta, która cię chroni. Gdyby 

nie Ona, już dawno byś nie żył”. 
Różaniec jest jednak bronią, bo 
w każdej dziesiątce zakodowa-
na jest tajemnica z życia Jezusa 
i Maryi, która sama w sobie ma 
moc miażdżenia szatana. Na-
śladowanie i aktualizowanie ich 
życia w naszym to potężna broń, 
ponieważ z każdą rozważaną ta-
jemnicą związana jest konkretna 
łaska. Odmawiając cztery części 
różańca każdego dnia, dostaję 
pakiet wszystkich łask od Boga. 
Maryja w niebie ma na imię Ke-
charitomene, co znaczy „Pełna 
Łaski”. Odmawiam ten różaniec 
z Tą, która przekazuje mi pełnię 

Witraż Matki Bożej z Dzieciątkiem i różańcem (źródło: pixabay.com)
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Spichlerz Brata Alberta
Każdego roku w Polsce do kosza trafia około 9 mln ton żywności. 
Zupy wylewane są do ścieków, mięsa wyrzucane są na wysypiska 
a obok nas z głodu umiera kolejny człowiek. Rodzi się wówczas 
pytanie, gdzie można przekazać nadmiar żywności? Jadłodzielnia, 
lub jak inni mówią, Spichlerz Brata Alberta funkcjonujący przy parafii  
pw. Św. Brata Alberta w Zamościu wyszedł naprzeciw tym problemom. 

firmowych dzieliły się z nami je-
dzeniem. Zdarzają się przypadki, 
że pary młode po weselu przyno-
szą nadmiar żywności. Każdego 
dnia w Spichlerzu pojawiają się 
osoby potrzebujące. Zdarza się 
jednak tak, że jest on pusty i na 
jedzenie trzeba poczekać. 
- Mamy takich parafian, którzy 
starają się wręcz gotować dane-
go dnia więcej, by móc podzie-
lić się posiłkiem. Jest także pani, 
która raz w tygodniu gotuje więcej  
i przekazuje obiad do Jadłodzielni. 
Sama przy okazji pości w intencji 
tej osoby, która poczęstowała się 
tym jedzeniem. To wzruszające  

ca może poczuć się wartościową  
a rozmawiający z nim wolonta-
riusz doświadcza tego, że nie musi 
mieć pieniędzy, by komuś pomóc  
i kogoś wesprzeć – dodał ks. Ma-
rek Mazurek.
Od pewnego czasu w Spichlerzu 
funkcjonuje także tzw „Zawie-
szony Posiłek”. Można wpłacić 
datek na konto Jadłodzielni 
lub zakupić posiłek w barze „Od-
lot” przy ulicy Namysłowskiego 
z zaznaczeniem, że to dar dla  
Spichlerza. Bar przekazuje infor-
mację, ile posiłków zostało zaku-
pionych a wolontariusze przeka-
zują bon żywieniowy na ciepły 
posiłek właśnie w tym miejscu. 
- Bardzo się cieszę, że taka inicja-
tywa powstała przy naszej parafii. 
Jest to zobowiązanie względem na-
szego patrona. Można powiedzieć, 
że jest to duchowy testament Brata 
Alberta, „by być dobrym, tak jak 
chleb” – przyznał ks. Marek Ma-
zurek.
Czasy dla działań charytatyw-
nych są trudne także ze względu 
na pandemię jednak, jak zapew-
nił opiekun Spichlerza Brata Al-
berta, ks. Krzysztof Sosnowski, 
nie przerwie swojej działalności.
- Chcemy rozwinąć naszą posłu-
gę, jednak jeszcze teraz nie mogę 
zdradzić szczegółów. Chcemy za-
pewnić osobom przychodzącym 
do nas najwyższy komfort, by nie 
musieli się niczego wstydzić. Być 
może poszukamy jeszcze jakiegoś 
miejsca na terenie miasta, by wes-
przeć potrzebujących. Myślimy 
także o wydłużeniu godzin otwar-
cia… rozmowy trwają – wyjaśnił  
ks. Krzysztof Sosnowski.
Spichlerz przyjmuje każde je-
dzenie, zarówno to zrobione 
jak i zakupione, ale ważne jest 
to, by było ono dobrej jakości.  
W przypadku zrobionych posił-
ków należy zaznaczyć, kiedy zo-
stały przygotowane. Ksiądz Ma-
rek Mazurek zauważył jednak, że 
jedzenie w Spichlerzu rzadko kie-
dy przebywa dłużej, niż dwie go-
dziny, ponieważ potrzebujących 
jest wielu. Jedzenie można pozo-
stawić w przedsionku wejścia do 
dawnej kaplicy, przy kościele pw. 
Św. Brata Alberta mieszczącego 
się na ulicy Dembowskiego 24  
w Zamościu.

Ewa Monastyrska

Spichlerz Brata w Alberta powstał 
w grudniu 2018 roku z inicjatywy 
wiernych parafii pw. Św. Brata 
Alberta w Zamościu. Dostrzega-
jąc potrzebę niesienia pomocy 
głodującym a także realizowania 
misji życiowej patrona parafii, 
postanowili wraz z duszpasterza-
mi założyć jadłodzielnię, z której 
mógłby skorzystać każdy. Od tego 
czasu funkcjonowanie Spichlerza 
ewoluowało. 
- Wszystko zaczęło się od pierwsze-
go proboszcza parafii pw. Św. Brata 
Alberta, księdza Jana Borowskie-
go. Zainicjował on akcję dzielenia 
się darami, które wierni przynosili  
w Wielką Sobotę do świątyni. Na-
stępnie były one rozdzielane przez 
duszpasterzy i lektorów osobom  
potrzebującym. W ten sposób zro-
dziła się inicjatywa, by posiłkami 
dzielić się nie tylko raz do roku. 
Udostępniliśmy i rozreklamowa-
liśmy miejsce i każdy kto zechciał 
mógł od godziny 7 do 19 przyjść  
i anonimowo pozostawić jedzenie. 
Wielu osobom zależy bardzo na 
tej anonimowości. Ktoś, kto po-
trzebował jedzenia o każdej porze 
mógł przyjść i poczęstować się. Po-
mysł ten spotkał się z pozytywną 
reakcją naszych parafian. Pierw-
szym opiekunem Spichlerza został  
ks. Łukasz Kolasa, wikariusz na-
szej parafii. Obecnie mamy blisko  
40 wolontariuszy. Zmieniliśmy 
jednak godziny otwarcia. Od po-
niedziałku do piątku jadłodziel-
nia otwarta jest od godziny 16 do 
godziny 19 a w weekendy od 7 do 
19 – wyjaśnił proboszcz para-
fii pw. Świętego Brata Alberta,  
ks. Marek Mazurek.
Swoją pracą i wolnym czasem 
dzielą się także wolontariusze, 
którzy noszą nazwę Drużyny Al-
berta. Są to osoby zarówno bar-
dzo młode, uczęszczające jeszcze 
do szkół, jak i emeryci, którzy 
swój czas pragną poświęcić po-
trzebującym. Jedni angażują się  
w sprzątanie, organizowanie zbió-
rek żywności w szkołach lub 
sklepach, a jeszcze inni dosko-
nale radzą sobie w bezpośrednim  
kontakcie z osobami potrzebują-
cymi. Ponieważ praca w Spichle-
rzu nie należy do najłatwiejszych, 
dlatego wymaga odpowiedniego 
przygotowania i wsparcia.
- Czasami mamy załamania, tym 
bardziej, że nie wszyscy potrafią 

nami my się nie poddajemy – wy-
jaśniła koordynatorka Drużyny 
Alberta, Anna Janczyk. 
Obecność wśród wolontariuszy 
osób młodych nie jest bez zna-
czenia i ma swój wymiar zarów-
no dydaktyczny jak i wycho-
wawczy. Potrafią w inny sposób 
spojrzeć na drugiegio człowieka.
- Spichlerz to ważny element  
w kontekście pomagania drugiemu 
człowiekowi, ale i uczenie odpowie-
dzialności względem potrzebują-
cych. Zaangażowanie młodych lu-
dzi wpływa na nich samych bardzo 
pozytywnie ponieważ jest to bar-
dzo rozwijające i objawia się wów-
czas miłość, jako caritas, względem 
drugiego człowieka – zauważył  
ks. Krzysztof Sosnowski, opie-
kun Drużyny Alberta. 

Wolontariusze Spichlerza rze-
telnie wykonują swoje obowiąz-
ki, ale wielokrotnie muszą także 
sprostać przeciwnościom, nie-
kiedy nawet złośliwościom ze 
strony innych ludzi. Wiele osób 
nie rozumie ich podejścia do 
potrzebującego człowieka, któ-
ry, wielokrotnie jest zaniedbany  
i bardzo samotny.
- Myślę, że Brat Albert zamknął 
nam oczy na niedoskonałości dru-
giej osoby, a otworzył na ich serca 
i chęć niesienia przez nas pomocy. 
Oczywiście spotykamy się z oceną 
nas samych przez innych ludzi i do-
stajemy pytania „Po co marnujesz 

zrozumieć naszą pracę. Właśnie 
dzięki historii Brata Alberta może-
my pojąć, że posługa na rzecz dru-
giego człowieka, szczególnie takiego 
niezauważonego albo wyśmianego 
na co dzień, ma naprawdę sens. 
Co miesiąc, w pierwszy czwartek, 
nasza wspólnota klęka na adoracji 
w ciszy, w Kościele św. Brata Al-
berta. Nasze spotkania, zarówno 
te organizacyjne, jak i w Spichle-
rzu z potrzebującymi zaczynamy  
wspólną modlitwą. Wierzymy, że 
św. Brat Albert kieruje nami i trzy-
ma nad nami piecze. Myślę, że to 
dzięki Bogu oraz osobie Brata Al-
berta i Jego wstawiennictwu za 

swój czas?”, ale staramy się odpo-
wiedzieć na nie czynem i pokaza-
niem, że naprawdę warto. Myślę, 
że w relacji z naszymi potrzebują-
cymi to nie tylko my im pomagamy, 
ale także oni nam pokazują jak cie-
szyć się z tych małych rzeczy, które 
my na co dzień mamy i traktujemy  
jako normalność, a nie coś, za co 
trzeba dziękować przede wszyst-
kim Bogu, ale też drugiemu czło-
wiekowi – dodała Anna Janczyk. 
Z czasem do współpracy przyłą-
czyły się także szkoły, które poka-
zując Spichlerz swoim uczniom, 
informowały o tym, co można 
zrobić z nadwyżką jedzenia a jed-
nocześnie w jaki sposób pomóc 
potrzebującym. Swoim posił-
kiem zaczęły dzielić się także 
instytucje, które po spotkaniach 

i duchowo pożyteczne. Organizu-
jemy także z okazji świąt paczki 
żywieniowe i rozwozimy tym oso-
bom, które wiemy, że tego potrze-
bują, jednak sami po to nie przyjdą 
z rożnych powodów – przyznał  
ks. Marek Mazurek.
Spichlerz dzieli się nie tylko posił-
kiem - zapewnił proboszcz para-
fii pw. Św. Brata Alberta. Sensem 
tego miejsca jest także rozmowa 
z osobami bezdomnymi czy też 
potrzebującymi wsparcia.
- Chodzi o to, by potraktować tych 
ludzi po ludzku, porozmawiać, na-
wiązać kontakt a nie tylko anoni-
mowo obsłużyć. Początkowo trud-
no było przełamać brak zaufania 
z obu stron. Teraz, po przerwaniu 
barier myślę, że każdy korzysta  
z tych rozmów. Osoba potrzebują-

Drużyna Alberta (fot. Anna Janczyk)

Akcja „Wielkanoc w Spichlerzu Brata Alberta” (fot. Łukasz Kamiński)



4

Lasy na Kresach

Nr 10 [70] Październik 2020  www.radiozamosc.pl

Z lasu na talerz

Możemy dobrze się bawić, 
eksplorując las w poszukiwa-
niu nowych smaków. Przed ty-
siącami lat człowiek żywił się 
tym, co sam zebrał lub upolo-
wał. Od wieków ludzie zbierali 
dziko rosnące rośliny i grzyby 
dla ich smaku, a także ze wzglę-
du na ich naturalne właściwości 

wspomnienia z dzieciństwa. 
Jagody nie tylko posiadają wła-
ściwości smakowe ale także 
obniżają poziom złego chole-
sterolu, uelastyczniają naczynia 
krwionośne, a suszone szybko 
likwidują biegunki. Podczas, 
gdy jagody i maliny smakują 
doskonale na surowo i idealnie 

ze świeżymi warzywami za-
mienia się w smaczną odżyw-
czą sałatkę, a po zblendowaniu 
z olejem w pyszny zielony kok-
tajl. Warto zainteresować się 
owocami bzu czarnego, dere-
nia, tarniny, jarzębiny. Rośnie 
ich pełno na obrzeżach lasu  
i miedzach. Oprócz wielkich 

Czym jest dla nas spacer po lesie? Sposobem na relaks, ukojeniem 
zmysłów, chwilą wsłuchania się w odgłosy leśnej głuszy, wycieczką 
przyrodniczą? A może wszystkim po trochu. Takie spacery są świetną 
okazją do poznania miejscowych, często nie spotykanych nigdzie 
indziej roślin, które można wykorzystać w kuchni i w domu. 

podebrać pszczołom trochę 
kwiatów i je ususzyć. Będą ide-
alną herbatą w stanach choro-
bowych. Z pni lip można otrzy-
mać wiosną, tak jak i z brzozy, 
smaczny słodkawy sok. Bardzo 
pożywne są również żołędzie 
dębów. Zbiera się je do końca 
października, później podkrad-
ną nam je myszy, dziki i sój-
ki.Na poszukiwaniu nowych 
smaków pamiętajmy o kilku 
ważnych zasadach. Po pierw-
sze, nawet jeśli zaopatrzymy się 
w przewodnik zawsze istnie-
je ryzyko pomyłki. A pomyłka 
może mieć niestety nieprzy-
jemne skutki. Dlatego jeżeli 
nie jesteśmy pewni w 100%  
z jaką rośliną mamy do czynie-
nia, po prostu jej nie zbierajmy. 
Czerpiąc z dobrodziejstw matki 
natury róbmy to odpowiedzial-
nie. Szanujmy las i korzystajmy 
z jego darów z umiarem. Przed 
zerwaniem rośliny sprawdźmy 
czy nie są one objęte ochroną  
i czy ich pozyskanie jest zgod-
ne z prawem. Nowe smaki oraz  
odkrycia kulinarne są ważne, 
ale dobro przyrody powinno 
być dla nas najważniejsze. 

Magdalena Szczybyło
Podleśniczy  

Nadleśnictwa Lubaczów

Szmaciak gałęzisty (fot. Robert Banaś)

Głóg jednoszyjkowy (fot. Robert Banaś)

lecznice. Żyjemy w czasach  
dobrobytu, gdzie większość 
produktów jest łatwo dostęp-
nych, a to co dzikie i zapomnia-
ne dzisiaj można powiedzieć 
stało się szczytem kulinarnego 
wyrafinowania. Las ma nam 
dużo do zaoferowania. I nie 
chodzi tutaj o leśną zwierzy-
nę, ale zupełnie innym bogac-
twie lasu. Wystarczy wstać 
wcześnie rano, zaopatrzyć się 
w wiklinowy koszyk oraz po-
rządny przewodnik w dłoni  
i wyruszyć na poszukiwania. 
Czego? Co oprócz grzybów 
warto stamtąd zabrać do swo-
jej kuchni? Lipiec jest czasem 
poziomek, malin i jagód. Są 
wtedy najlepsze. Znamy je 
wszyscy, a większość z nas 
ma z ich udziałem przyjemne  

sprawdzają się do nalewek  
i różnego rodzaju konfitur, to 
poziomki nie nadają się na 
przetwory. Wszystkie idealnie 
pasują jako dodatek do nale-
śników oraz różnego rodza-
ju soków i koktajli. Nielubiana 
przez większość ze względu 
na bąble, które zostawia po so-
bie na rękach i nogach pokrzy-
wa leśna to skarbnica witamin  
i cennego dla zdrowia żelaza. 
Każdy z nas zna herbatę z po-
krzywy, ale nie wszyscy wie-
dzą, że jej liście idealnie spraw-
dzają się w wersji obiadowej. 
W kuchni pokrzywa może być 
używana na surowo, po obrób-
ce termicznej lub szuszona. Po 
przepłukaniu pokrzywy wrząt-
kiem unieszkodliwiamy sub-
stancję parzące, a potem podana  

pokładów witaminy C, mają 
tę zaletę, że rosną w kiściach 
i na wysokości ludzkich rąk, 
więc zbieranie ich to miły relaks  
w porównaniu z kucaniem jak 
przy jagodach. Nie polecam 
jednak zajadać się nimi prosto 
z krzewu. Mają wtedy charakte-
rystyczny cierpki smak, a owoce 
bzu czarnego przed poddaniem 
obróbce termicznej są wręcz 
trujące. Najlepiej sprawdzają 
się we wszystkich przetworach, 
szczególnie tych z dodatkiem 
dużej ilości cukru. Dzika róża 
jest jedną z najbardziej cenio-
nych roślin leczniczych. Jest 
prawdziwą skarbnicą substan-
cji ochronnych i uodporniają-
cych. Jeżeli przed nadejściem 
zimy chcemy wzmocnić swój 
organizm i szukamy dobrego 

źródła witaminy C powinniśmy 
zaparzać dziką różę. Czosna-
czek, to pospolita roślina jadal-
na rosnąca w wielkich łanach  
w wilgotnych miejscach. Jadal-
na od chrzanowego korzenia 
aż po intensywnie pachnące 
czosnkiem liście, które zastą-
pią czosnek niemal w każdej 
potrawie. Kulinarnej odwagi 
wymaga zaproszenie do naszej 
kuchni kwiatów. Mają niewąt-
pliwie walory ozdobne i este-
tyczne. Leśne fiołki obtoczone 
w cukrze pudrze i podpieczo-
ne bajecznie prezentują się na 
słodkich wypiekach. Niektóre 
kwiaty mogą zagrać w potra-
wie główną rolę, na przykład 
kwiaty robinii akacjowej. Mają 
ciekawy świeży smak i nada-
ją się nie tylko na dżemy czy 
nalewki. Szyszki? Tak, szysz-
ki też można jeść. Na przykład 
szyszki sony. Pod warunkiem, 
że są miękkie bo kiedy stward-
nieją nadają się już tylko na 
nalewki. Młode mają kwa-
skowaty smak z intensyw-
nym żywicznym aromatem.  
W marcu można również zbie-
rać młode pędy sosny. Są do-
skonałym lekarstwem na prze-
ziębienia w postaci syropów  
i nalewek. Na przełomie czerw-
ca i lipca kwitną lipy. Warto Kalina (fot. Robert Banaś)
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Pani Feliksa nie jest w stanie 
stwierdzić w jaki sposób uda-
ło jej się osiągnąć tak sędziwy 
wiek. Zdradza jedynie, że leczy-
ła się przede wszystkim zioła-
mi a jej główną pasją przez lata 
były kwiaty. To rozmowa o nich 
wywołuje na twarzy pani Felik-
sy najcieplejszy uśmiech.
- W domu mam pełno kwiatów. 
Miałam je także w ogrodzie, ale 
teraz już nie mam sił ich pielęgno-
wać – przyznała pani Feliksa 
Łaba.
Najbliższa rodzina Jubilatki 
wspomina, że dom babci i te-
ściowej można było rozpoznać 
z daleka, ponieważ z każdej 
strony otoczony był wielobarw-
nymi kwiatami. Zakochana w 
przyrodzie, często uśmiechnię-
ta i oddana rodzinie – tak mó-
wią o niej najbliżsi.
- Feliksa jest osobą ciepłą, ale  
i z charakterem. Zawsze stawia-
ła sobie wysoko poprzeczki, by 
przeżyć tych sto lat. Stosowała 
zioła i nie nadużywała alkoholu, 
za to bardzo ciężko pracowała na 
roli. Nie słyszałam jednak, żeby 
kiedykolwiek narzekała. Dobre 
geny także miały z pewnością 
wpływ na to, że możemy dziś 
świętować taki piękny jubileusz. 
Dogadujemy się dobrze do chwili 
obecnej. Choć mój mąż, a jej syn, 

Rodzice pani Feliksy Maciochy, 
Zofia i Andrzej, byli rolnikami. 
Nie obca była jej zatem ciężka 
praca na roli. To ją wspomina 
jako największy trud z jakim 
musiała zmierzyć się w życiu. 
Często powtarzała, że musia-
ła ciężko pracować, ponieważ 
poza uprawą ziemi rodzice po-
siadali także bydło wymagają-
ce opieki. Jako jedyna z sied-
miorga rodzeństwa pozostała 
w Podhorcach, gdzie w czasie 
II wojny światowej wzięła ślub 
ze starszym od siebie o 5 lat 
Antonim Łabą. Pani Feliksa 
zapytana, co najmilej wspomi-
na ze swojego długiego życia, 
po krótkim namyśle stwierdzi-
ła stanowczo, że są to dzieci.  
W głosie Jubilatki natychmiast 
wyczuwalna była duma i wzru-
szenie.
- Sześcioro dzieci urodziłam. Jed-
no umarło zaraz na początku. Ale 
wychowałam pięcioro, dwie córki 
i trzech synów. Tak, to była moja 
radość – stwierdziła pani Felik-
sa.
Urodziny pani Feliksy były 
okazją do spotkania się dzieci 
Jubilatki i ich kuzynów, którzy 
osiedlili się w różnych częściach 
Polski. Jubilatka doczekała się  
16 wnuków i 11 prawnuków. 
Najmłodsza wnuczka urodzi-
ła się 31 sierpnia tego roku.  
Dla następnych pokoleń pani 
Feliksa jest prawdziwym da-
rem, dzięki któremu mogą za-
czerpnąć wiedzy na temat miej-
scowości, z których pochodzą 
a przede wszystkim na temat 
własnej rodziny.
- Babcia jest wspaniałą osobą, 
ciepłą i miłą. Zawsze mogłam  
z nią porozmawiać i dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy, na 
przykład o tym jak wyglądało 
życie tutaj w Podhorcach wiele 
lat temu. Pewnego dnia przy-
jechałam do babci a ona otwo-
rzyła album, w którym były 
naprawdę stare, czarno-białe 
fotografie. Pokazywała mi, kto 
się na nich znajduje. Dzięki temu 
mogłam poznać dalszą rodzi-
nę. To wspaniałe, że utrzymu-
jemy więzi międzypokoleniowe  
i cieszę się, że mam tak wspania-
łą babcię. Dziś życzę jej zdrowia. 
Bardzo ją kocham. - wyznała 
dziewiętnastoletnia prawnucz-
ka pani Feliksy, Paulina Łaba.

100 lat Feliksy Łaby z Podhorzec
Jedni nie mogą doczekać się kolejnych urodzin, inni z niepokojem spoglądają na swój PESEL martwiąc się 
jednocześnie posuniętym wiekiem. Jedno jest pewne, że każde następne urodziny to powód do świętowania, 
ponieważ jest to kolejny rok dany nam od Boga. Tego samego doświadczyła pani Feliksa Łaba (z domu 
Maciocha) z Podhorzec (gmina Tomaszów Lubelski), która 14 września obchodziła swoje setne urodziny.

Zakończenie mszy świętej sprawowanej w intencji pani Feliksy (fot. Ewa Monastyrska)

nie żyje już od wielu lat, to ja na-
dal chcę utrzymywać kontakty  
z tą rodziną, bo są dla mnie bar-
dzo dobrzy – wyznała synowa 
pani Feliksy, Teresa Łaba.
Jublitaka pytana o czas II wojny 
światowej wspomina, że trzech 
jej braci walczyło w partyzant-
ce a ona donosiła im do lasu je-
dzenie pod osłoną nocy.

- Pamiętam i wojnę, i wysiedle-
nia. Jeszcze za dziewczyny pa-
miętam, jak napadali na Polskę. 
Wiecznie uciekaliśmy. My na 
wschód a tam ze wschodu już 
idą i tak my się kręcili z tymi kro-
wami. Oj rozmaicie było, bo i źle,  
i dobrze – wspomina Jubilatka. 
Jednak za najtrudniejszy okres 
w swoim życiu uważa ten, 

którego doświadcza obecnie. 
Zdrowie nie pozwala jej na 
pielęgnację ogrodu oraz samo-
dzielne spacery. Obecna przy 
pani Feliksie rodzina wspiera 
ją w codziennych obowiązkach 
i otacza opieką. Z uśmiechem 
zareagowała na wiadomość, że 
podczas mszy świętej sprawo-
wanej w jej intencji świątynia 
była zapełniona. To właśnie 
jej dzieci, wnuki i prawnuki 
są testamentem i „spiżowym 
pomnikiem”, który pani Feliksa 
postawiła dla współczesnego 
świata. 
12 września Jubilatka wraz ze 
swoją rodziną rozpoczęła świę-
towanie urodzin. W kościele 
pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej w Podhorcach sprawowa-
na była msza dziękczynna za 
przeżycie przez panią Feliksę 
Łabę 100 lat w zdrowiu i miłości 
rodzinnej. Na uroczystość przy-
była rodzina z różnych krańców 
Polski. Część z nich miała oka-
zję zobaczyć się po wielu latach, 
co jest dowodem na to, że życie 
pani Feliksy scala więzi rodzin-
ne. 
Jubilatce składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, sił  
i błogosławieństwa Pana, który 
poprzez całe Pani życie dawał 
dowód na to, że jest Pani uko-
chaną Córką swego Boga. 

Ewa Monastyrska

Pani Feliksa w otoczeniu rodziny i kwiatów (archiwum rodzinne)
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Artykuł sponsorowany

Powiat Tomaszowski dotych-
czas zrealizował wiele projek-
tów mających na celu wzmoc-
nienie procesu kształcenia 
w szkołach zawodowych jak  
i liceach. Te działania są cią-
gle kontynuowane, a także 
już planowane na kolejne lata.  
- Do tej pory mamy za sobą dwa 
spore projekty szkolne. Jeden  
z tych projektów dotyczył kształ-
cenia zawodowego, drugi zaś 
kształcenia ogólnego. Zakończyła 
się ponadto realizacja projektu, 
który miał na celu zakup niezbęd-
nego sprzętu do szkół zawodo-
wych. Obecnie realizowany jest 
projekt szkoleniowy, który ma 
na celu podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych oraz wzmocnienie kom-
petencji uczniów na rynku pra-
cy. Podkreślić należy, że właśnie 
podpisaliśmy umowę na dofinan-
sowanie kolejnego projektu, ale 
o tym nieco później – informuje 
Starosta Tomaszowski, Henryk 
Karwan.

Kompetencje w zawodzie dro-
gą do kariery

Wróćmy do projektów już zre-
alizowanych. „Kompetencje 
w zawodzie drogą do karie-
ry”, to pomysł, który z sukce-
sem zakończył się w dawnym 
Zespole Szkół nr 3 (obecnie 
Zespole Szkół Techniczno-Za-
wodowych) i Zespole Szkół  
nr 4 (obecnie Zespole Szkół 
Te c h n i c z n o - M o t o r y z a c y j -

Innowacyjna edukacja w Powiecie 
Tomaszowskim
Od wielu lat Powiat Tomaszowski realizuje 
innowacyjne projekty edukacyjne w placówkach 
oraz innych jednostkach podległych. Dzięki 
tym działaniom jakość kształcenia w szkołach 
prowadzonych przez powiat jest stale na wysokim 
poziomie.

nych) w partnerstwie z firmą  
Syntea S.A. Projekt finanso-
wany był z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 ze środków EFS 
Działanie 12.4 Kształcenie za-
wodowe. Projekt rozpoczął się 
w 2017 roku, jego wartość wy-
niosła ponad 1 mln 600 tys. zł 
z czego dofinansowanie unijne 
sięgnęło niemal półtora miliona 
złotych. 
- Celem projektu była poprawa 
jakości kształcenia, zwiększenie 
szans na rynku pracy dla 310. 
uczniów szkół objętych projek-
tem oraz podniesienie kompeten-
cji 21. nauczycieli z tych placó-
wek – mówi Henryk Karwan. 
W ramach realizacji projektu  
w obu szkołach odbyły się staże 
zawodowe dla łącznie 111 osób. 
Uczestnicy skorzystali także ze 
szkoleń podnoszących kompe-
tencje i kwalifikacje m.in. w sys-
temie VCC / programy biurowe 
w administracji, inżynieria pro-
jektowania komputerowego 
CAD 2D i 3D, administrator sie-
ci komputerowych, podstawy 
techniki światłowodowej, bar-
man, autoprezentacja i wystą-
pienia publiczne, monter in-
stalacji fotowoltaicznych, kurs 
obróbki obrazu z elementami 
fotografowania dla branży in-
formatycznej, czy kucharz dla 
branży gastronomicznej. Na-
uczycieli zawodu przeszkolo-
no w zakresie: projektowanie  
w systemach CAD/CAM oraz 

programowanie obrabiarek CNC, 
obsługa programu SOLDCAM, 
podstawy techniki światłowo-
dowej oraz inżynieria projekto-
wania komputerowego CAD 2D 
i 3D. Ważnym elementem tego 
projektu było doposażenie pra-
cowni zawodowych w ZST-Z;  
z tych działań skorzystali ucznio-
wie pobierający naukę w zawo-
dach: kucharz, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, 
barman, kelner, sporządzanie  
i ekspedycja potraw kuchni eu-
ropejskich, technik informatyk, 
technik teleinformatyk, technik 
ekonomista, w ZST-M powstała 
pracownia aplikacji interneto-
wych i pracownia urządzenia 
techniki komputerowej.

Doposażenie pracowni i warsz-
tatów kształcenia

W drugim kwartale 2017 roku 
podpisano także umowę w ra-
mach projektu „Doposażenie pra-
cowni i warsztatów kształcenia 
zawodowego Zespołów Szkół nr 
3 i nr 4”. Projekt realizowany z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 ze środków 
EFRR Działanie 13.6 Infrastruk-
tura kształcenia zawodowego 
i ustawicznego a jego ogólna 
wartość to ponad 3 mln złotych,  
z czego dofinansowanie z UE 
to ponad dwa i pół miliona zło-
tych, a wkład własny Powiatu 
to ponad pół miliona złotych. 
- Celem projektu była poprawa 
atrakcyjności oferty edukacyjnej 
i dostosowanie jej do wymagań 
rynku i pracodawców, tak aby 
przeciwdziałać zjawisku przed-
wczesnego kończenia edukacji 
na poziomie gimnazjalnym i niż-
szym – tłumaczy Henryk Kar-
wan. Projekt realizowany był  

w dwóch szkołach zawodo-
wych w Tomaszowie Lubel-
skim. Polegał on na zakupie 
właściwego wyposażenia i in-
frastruktury adekwatnej do 
kształcenia w zawodzie: technik 
ekonomista, technik mechanik, 
technik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, 
kucharz, technik budownic-
twa, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych i technik 
pojazdów samochodowych. 
Zakres rzeczowy dostosowany 
był do wymogów programo-
wych oraz oczekiwań rynku  
i bieżących standardów bran-
żowych, gwarantując atrakcyj-
ność oferty edukacyjnej.
- Projekt przyczynił się do dosto-
sowania wyposażenia do stan-
dardów rekomendowanych przez 
Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicz-
nej (KOWEZiU) dla zawodów  
z klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego – informuje 
Starosta. 

Kompetencje kluczowe

„Powiat Tomaszowski stawia 
na kompetencje kluczowe dla 
rynku pracy” to zrealizowany 
projekt w byłym Zespole Szkół 
nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz 
Specjalnych Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w part-
nerstwie z firmą Syntea S.A. 
Projekt realizowany z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 ze środków EFS 
Działanie 12.2 Kształcenie ogól-
ne. Umowę na realizację tego 
projektu podpisano pod koniec 
roku 2017. Ogólna wartość pro-
jektu to niemal półtora miliona 
złotych, dofinansowanie z UE 

to ponad 1 mln 300 tys zł, reszta 
to wkład własny Powiatu i fir-
my Syntea. Celem projektu było 
podniesienie jakości kształ-
cenia ogólnego w: obecnym  
I Liceum Ogólnokształcącym  
i II Liceum Ogólnokształcącym 
w Tomaszowie Lubelskim; 
szkole podstawowej, gimna-
zjum i zasadniczej szkole za-
wodowej w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym  
w Tomaszowie Lubelskim po-
przez realizację dodatkowych 
zajęć dydaktycznych dla 340. 
uczniów i kursów zawodowych 
dla 38. nauczycieli przedmio-
tów ogólnych z w/w szkół oraz 
doposażenie pracowni przed-
miotów przyrodniczych i pra-
cowni TIK tych szkół. Działania 
te miały na celu podniesienie 
u min. 306 uczniów (90 proc.) 
kompetencji kluczowych, wła-
ściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, 
uwzględniając potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami.

Atrakcyjne kształcenie

„Atrakcyjne kształcenie zawo-
dowe w Tomaszowie Lubel-
skim” to projekt, który jest 
obecnie realizowany w szko-
łach zawodowych (umowę 
na jego realizację podpisano  
w roku 2018). Projekt realizo-
wany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
ze środków EFS Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe. Ogól-
na wartość projektu wynosi 
2 mln 463 tys. 685,25 zł (dofi-
nansowanie UE 2 mln 217 tys. 
316,72 zł, wkład własny niepie-
niężny i pieniężny Powiatu to  

CIĄG DALSZY NA STR. 7Wyposażenie pracowni Nauki Żywienia (arch. ZS Techniczno-Zawodowych)

Starosta Henryk Krawan i Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym  
w Tomaszowie Lubelskim, Mariusz Kobiałka (arch. Starostwo Powiatowe)
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Artykuł sponsorowany

246 tys. 368,53 zł). Głównym 
celem projektu jest podnie-
sienie jakości i atrakcyjno-
ści kształcenia zawodowego  
w ZST-M i ZST-Z w Tomaszo-
wie Lubelskim poprzez: reali-
zację dodatkowych zajęć spe-
cjalistycznych, staży i praktyk 
zawodowych, zajęć na uczel-
ni wyższej oraz szkoleń cer-
tyfikowanych, umożliwiają-
cych zdobycie dodatkowych 
uprawnień dla 263. uczniów  
a także podniesienie kwalifika-
cji i kompetencji zawodowych 
32. nauczycieli oraz wyposa-
żenie pracowni zawodowych. 
Szkolenia realizowane w ra-
mach projektu skierowane są 
do uczniów kształcących się 
w zawodach: ZST-Z: technik 
budownictwa, technik infor-
matyk, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, ZST-M: technik 
mechanik, technik pojazdów 
samochodowych, technik lo-
gistyk, technik elektryk, me-
chanik pojazdów samochodo-
wych, elektromechanik pojazdów  
samochodowych, operator ob-
rabiarek skrawających. 
Niedawno podpisana umowa 
dotyczy projektu pn. „Wysoka 
jakość kształcenia zawodo-
wego w Powiecie Tomaszow-
skim”. Planowana wartość pro-
jektu to 4 mln 664 tys. 503,50 zł  
(wnioskowane dofinansowa-
nie – 4 mln 198 tys. 043,50 zł, 
wkład własny Powiatu ma wy-
nieść 466 tys. 460,00 zł). Pro-
jekt ma na celu podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej oraz 
wzmocnienie współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospo-
darczym Zespołu Szkół Tech-
niczno-Zawodowych im. Ma-
cieja Rataja i Zespołu Szkół 
techniczno-Motoryzacyjnych 
im. Jarosława Dąbrowskiego, 
służące podniesieniu zdolno-
ści 370. uczniów do przyszłego 
zatrudnienia, poprzez realiza-
cję w placówkach komplekso-

Zadania zaplanowane w pro-
jekcie to: wyposażenie pracow-
ni przedmiotów zawodowych, 
aktualizowanie przez nauczy-
cieli, w tym nauczycieli zawodu 
oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu swojej wiedzy, 
staże i praktyki dla uczniów, 
dodatkowe zajęcia specjali-
styczne i wsparcie uczniów w 
zakresie zdobywania dodatko-
wych uprawnień. Zespół Szkół 
Techniczno-Zawodowych im. 
Macieja Rataja (technikum  
i szkoła branżowa). Uczestnicy 
projektu to uczniowie z kierun-
ków: technikum: technik bu-
downictwa, technik żywienia  
i usług gastronomicznych, tech-
nik hotelarstwa, technik eko-
nomista, technik informatyk. 
Szkoła branżowa: monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie Zespół Szkół 
techniczno-Motoryzacyjnych 

mieszkańcom powiatu. Zajęcia 
odbywają się w 4-8 osobowych 
zespołach sprzyjającym indy-
widualizacji pracy z dzieckiem. 
Ośrodek zapewnia m.in.: nowo-
czesne metody pracy i terapii, 
wykwalifikowaną kadrę oraz 
naukę przez zabawę, komplek-
sową terapię stymulującą roz-
wój dziecka we wszystkich sfe-
rach, zajęcia z psychologiem, 
logopedą, neurologopedą, arte-
terapię, muzykoterapię, fizjote-
rapię, integrację sensoryczną.
Sportowa Polska
Ważną informacją dla miesz-
kańców powiatu są pozytyw-
ne wyniki naboru w ramach 
projektu „Sportowa Polska”.  
- W najbliższym czasie w Powie-
cie Tomaszowskim wyremon-
towane i wybudowane zostaną 
trzy boiska przyszkolne z ogól-
nopolskiego programu „Sporto-
wa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” 
– mówi Starosta Tomaszowski. 
Celem jest wsparcie realizacji 
zadań inwestycyjnych doty-
czących obiektów sportowych 
na terenie całego kraju. Dofi-
nansowanie skierowane jest 
do placówek, gdzie boiska są 
ogólnodostępne, umożliwiają-
ce masowe uprawianie sportu.  
- Wśród 57. inwestycji dofinanso-
wanie otrzymali: Powiat Toma-
szowski w kwocie 650 tys. 100 zł 
na przebudowę boiska przy Ze-
spole Szkół Techniczno-Zawodo-
wych (tzw. „budowlanka”), gmi-
na Rachanie 538 tys. 600 zł na 
budowę boisk wielofunkcyjnych 
przy szkołach podstawowych  
w Rachaniach i Wożuczynie oraz 
gmina Krynice na budowę boiska 
piłkarskiego z drenażem, bież-
nią i skocznią w dal przy szkole 
podstawowej otrzymała dotację  
w kwocie 362 tys. 300 zł – wyli-
cza Henryk Karwan – Starosta 
Tomaszowski.

Artykuł nadesłany 

Wyposażenie pracowni obrabiarek (archiwum Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych)

obrabiarek skrawających, mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik, kierowca me-
chanik, klasa wielozawodowa. 
We wniosku zaplanowano 
szkolenia, egzaminy i certy-
fikację w oparciu o kwalifika-
cje wpisane i funkcjonujące  
w publicznym Zintegrowanym 
Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), pro-
wadzonym przez Instytut Ba-
dań Edukacyjnych (jednostka  
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej). Daje to uczniom moż-
liwość pozyskania kompeten-
cji i uprawnień atrakcyjnych 
na rynku pracy, co pozwoli na 
szybkie znalezienie pracy. War-
tość projektów zrealizowanych 
wynosi 6 mln 099 tys. 794,50 zł 
w tym: dofinansowanie z Unii 
Europejskiej to dokładnie 5 mln 
349 tys. 896,22 zł, wkład wła-
sny Powiatu wyniósł 584 tys. 
587,36 zł oraz wkład partnera 

wego programu obejmujące-
go dodatkowe zajęcia i staże, 
rozwijające umiejętności za-
wodowe uczniów oraz dopo-
sażenie w/w placówki i rozwi-
janie kwalifikacji/kompetencji  
33 nauczycieli zatrudnionych 
w wymienionych placówkach. 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
(technikum i szkoła branżowa). 
Uczestnicy projektu to ucznio-
wie z kierunków technikum: 
technik mechanik, technik po-
jazdów samochodowych, tech-
nik logistyk, technik elektryk. 
Szkoła branżowa: operator  

Syntea S.A. sięgnął kwoty 165 
tys. 310,92 zł. 
Wartość projektu realizowa-
nego obecnie wynosi: 2 mln. 
463 tys. 685,25 zł w tym: do-
finansowanie unijne to 2 mln 
217 tys. 316,72 zł, wkład własny 
Powiatu sięga kwoty niemal 

ćwierć miliona złotych. War-
tość projektu, którego realiza-
cja rozpocznie się we wrześniu 
2021 roku wynosi 4 mln 664 tys. 
503,50 zł, w tym: wnioskowane 
dofinansowanie – 4 198 043,50 
zł; wkład własny Powiatu – 466 
tys. 460,00 zł.

Przedszkole dla dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną

29 kwietnia 2020 roku uchwałą 
Rady Powiatu powołano przed-
szkole dla dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz 
dzieci ze spektrum autyzmu. 
Uroczystego otwarcia placówki 
dokonano 11 września. Przed-
szkole działa przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Janusza Korczaka  
w Tomaszowie Lubelskim. Ini-
cjatywa wychodzi naprzeciw 

Szkolenie z druku 3D (archiwum Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych)
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Ksiądz proboszcz Krzysztof 
Maj powitał wszystkich zebra-
nych, zachęcając do modlitwy 
dziękczynnej.
– Eucharystia to dziękczynie-
nie. To w ten sposób możemy 
najpiękniej Panu Bogu podzię-
kować za wszystkie dary i łaski, 
którymi nas ciągle obdarza. Dzi-
siaj z sercami przepełnionymi 
wdzięcznością stajemy przy ołta-
rzu Chrystusa, aby podziękować 
za tegoroczne plony, za pracę 
rolników i za codzienny chleb. 
Chcemy wypraszać dla nich po-
trzebne łaski i dary. Te wszystkie 
nasze dziękczynienia powierza-
my Panu Bogu przez wstawien-
nictwo naszej Matki i Królowej, 
Maryi – podkreślił ks. Krzysz-
tof Maj. 
Starosta biłgorajski i przewod-
niczący Rady Powiatu złożyli  
w procesji z darami chleb wy-
pieczony z tegorocznej mąki 
oraz dary ziemi, owoce i wa-
rzywa. Była to również ufna 
modlitwa, aby tego chleba nie 
zabrakło mieszkańcom powia-
tu biłgorajskiego.
– Starosta Powiatu Biłgorajskie-
go Andrzej Szarlip niesie chleb,  
owoc tegorocznego rolniczego 
trudu. Spraw Panie, byśmy byli 
jak chleb, który nigdy się nie nu-
dzi, ale z dnia na dzień smakuje 
coraz lepiej. Spraw również, aby  
w żadnej rodzinie naszego Po-
wiatu nie zabrakło codzien-
nego chleba i podstawowych 
warunków do godnego życia. 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Marian Kurzyna niesie kosz  
z owocami i warzywami, sym-
bol piękna i wdzięczności Bogu 
za tegoroczne plony symboli-
zują one również trud wzrasta-
nia w różnych warunkach, któ-
ry zakorzeniony w Chrystusie 
daje prawdziwy wzrost. Panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Dąbrowicy niosą chleb i wino, 
które za chwilę staną się Cia-
łem i Krwią Chrystusa – prosiła 
przedstawicielka Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Dąbrowicy, 
Aniela Dziura. 
Starosta Andrzej Szarlip w roz-
mowie zaznaczył, iż dożynki 
to jedna z tradycji najmocniej 
zakorzenionych w polskiej kul-
turze.
– Dożynki wpisały się w trady-
cję i kulturę polską od wieków, są 
czymś stałym, są wyznacznikiem 

Dożynki Powiatu Biłgorajskiego
Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego złożyli Panu Bogu swoje dziękczynienie 
za tegoroczne plony. W niedzielę (13.09) w kościele św. Maksymiliana Kolbego  
w Dąbrowicy odbyły się powiatowe uroczystości dożynkowe, które w tym roku 
ze względu na sytuację epidemiologiczną miały charakter wyłącznie kościelny. 

tradycją. Ten rok rzeczywiście 
jest trudniejszy niż poprzednie 
lata. Oprócz pandemii mieliśmy 
skomplikowaną sytuację, jeśli 
chodzi o warunki atmosferycz-
ne, bo były i przymrozki, i susza, 
i obfite opady. Nie był to łatwy 
rok dla pracy rolników, a mimo 
to zbiory nie są najgorsze w tym 
roku i tym bardziej chylimy czoła 
przed wszystkimi ludźmi rolni-
czego trudu. W tym roku, dzięki 
nim i Bożej opiece nie zabraknie 
na naszych stołach chleba, który 
powstaje z polskich zbóż – do-
dał starosta. Z kolei wicestaro-

obfite i pozwoliły, aby ten chleb 
powstał, a także daje nadzieję,  
że nie zabraknie go nikomu z nas. 
Tym bardziej, że nasza praca ma 
służyć temu, żeby ten symbolicz-
ny chleb dzielić równo i sprawie-
dliwie dla wszystkich. Nie tylko 
tradycja i kultura, ale i wiara 
naszych przodków wskazuje na 
to, że powinniśmy zawsze, kie-
dy kończymy pewien etap, dzię-
kować Bogu za wszystkie łaski, 
którymi nas obdarzył. A takim 
etapem jest właśnie m.in. za-
kończenie prac polowych. Dziś 
jest czas radosny, czas dzięk-

cenami produktów rolnych, te-
raz wystąpiło w naszym powie-
cie wiele ognisk Afrykańskiego  
Pomoru Świń. Staramy się ak-
tywnie wspierać rolników, mó-
wić o ich problemach na szer-
szym forum m.in. w rozmowach 
z Urzędem Wojewódzkim, Urzę-
dem Marszałkowskim, ale też na 
poziomie ministerstw wskazując 
na to, że rolnictwo to podstawa 
funkcjonowania naszego powia-
tu. Musimy też zdać sobie spra-
wę z ważnej gałęzi rolnictwa, 
jaką jest rolnictwo ekologiczne, 
które się w naszym powiecie dy-
namicznie rozwija. Staramy się 
wspierać rolników poprzez pro-
mocję ich produktów, które są 
przede wszystkim lokalne i zdro-
we – wyjaśniał wicestarosta.
Starosta Andrzej Szarlip wy-
rażał w swoim wystąpieniu 
ogromną wdzięczność dla rol-
ników, podkreślając, że to wła-
śnie dzięki nim mamy na swo-
ich stołach chleb.
– To dzisiejsze spotkanie i dzi-
siejsza modlitwa jest wyrazem 
głębokiej wdzięczności i szacun-
ku dla wszystkich rolników za 
ich ciężką pracę. Dziękujemy im 
również za to, że na wsi są kul-
tywowane wartości oraz pielę-
gnowana jest tradycja. To ona 
jest ważnym wyznacznikiem 
tradycji i kultury ogólnopolskiej. 
Za to wszystko dzisiaj w imieniu 
całego Zarządu Powiatu chcemy 
dziś rolnikom dziękować i prosić 
dla nich o zdrowie, pomyślność  
i o to, aby ich praca dawała wie-
le satysfakcji, ale również była 
opłacalna. Z okazji święta plo-
nów życzę rolnikom przede 
wszystkim zdrowia, aby waszej 
ciężkiej pracy towarzyszyła ra-
dość, satysfakcja oraz należyty 
szacunek ze strony całego społe-
czeństwa – dziękował starosta. 
W uroczystościach dożynko-
wych wzięli udział przedsta-
wiciele władz Powiatu Bił-
gorajskiego, Miasta Biłgoraj  
i poszczególnych gmin powia-
tu oraz mieszkańcy Dąbrowicy, 
którzy zadbali o dożynkowy 
wieniec i tematyczną dekora-
cję. 

Joanna Ferens

Andrzej Szarlip (fot. Joanna Ferens)

naszej polskości i tożsamości. 
Jest to również wyznacznik na-
szego dziękczynienia wszystkim 
rolnikom za ich ciężką pracę, ale 
również Panu Bogu za zbiory, 
za codzienny chleb, za żywność. 
To święto jest bardzo charakte-
rystyczne dla kultury polskiej,  
a szczególnie dla naszych tere-
nów. To właśnie ono kończy te-
goroczną pracę przy zbiorach, 
przy żniwach, przy pracy, któ-
rej owocem jest chleb, a z niego 
korzysta potem całe społeczeń-
stwo. Praca rolników jest bardzo 
ciężka i wymagająca, ale bez niej 

nie moglibyśmy funkcjonować 
jako społeczeństwo. Prosimy 
dziś Boga, aby kolejne lata były 
przychylne dla rolników i aby 
tego chleba nigdy nie zabrakło na 
polskich stołach – zaznaczył.
Ten rok był dla rolników wyjąt-
kowo trudny – dodał starosta.
– Praca na roli jest bardzo trud-
na i wymaga wiele wysiłku i po-
święcenia, dużo doświadczenia, 
ale przede wszystkim miłości do 
ziemi, bo bez tego nic by się nie 
udało, gdyby polscy rolnicy nie 
kochali swojej pracy i nie podstę-
powali zgodnie z wielowiekową 

sta Tomasz Rogala zaznaczył,  
że musimy dziękować Panu 
Bogu za błogosławieństwo  
i opiekę oraz wszystkim rolni-
kom za ich ciężką pracę.
– To, że dziś tu jesteśmy wyni-
ka z naszej tradycji i wiary w to, 
że nie tylko sprawy ludzkie, ale  
i sprawy boskie mają znaczenie. 
Praca na roli jest pracą ciężką  
i należy ją właściwie doceniać. 
Codziennie wszyscy z tego korzy-
stamy. Ten symboliczny bochen 
chleba, który dziś został złożo-
ny w procesji ofiarnej, wskazuje 
na to, że tegoroczne plony były 

Ks. Krzysztof Maj i starosta Andrzej Szarlip (Fot Joanna Ferens)

czynienia i nadziei, że przyszły 
rok będzie również obfity i objęty 
Bożym błogosławieństwem – 
podkreślił. 
Powiat Biłgorajski na wielu 
polach stara się wspierać rolni-
ków
– Nasza działalność na rzecz 
wspierania rolników to przede 
wszystkim bezpośrednia współ-
praca z Izbami Rolniczymi,  
z Solidarnością Rolników Indy-
widualnych, ale i z poszczegól-
nymi rolnikami. W tych szczegól-
nych czasach mamy problemy 
związane z np. niestabilnymi 
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Technologia przyszłością rolnictwa
Po zakończonych dożynkach można spokojnie zastanowić się nad tym, jak wygląda współczesne 
rolnictwo? Wielu rolników posługuje się dziś najnowszą technologią, inni z kolei potrzebują wyłącznie 
niewielkiego ciągnika. O tym czy odpowiedni sprzęt jest potrzebny we współczesnym rolnictwie, Ewa 
Monastyrska rozmawiała z Robertem Beliną, przedstawicielem firmy Agromarket Jaryszki. 
Ewa Monastyrska: Jest Pan 
przedstawicielem firmy, ale jest 
z nią Pan wyjątkowo związany.
Robert Belina: W firmie pracuję 
od 10 lat, a ten wyjątkowy zwią-
zek, o którym Pani wspomnia-
ła wynika zapewne z brzmienia 
mojego nazwiska. Firma ma ko-
rzenie zamojskie, ale sporo jest 
też akcentów wielkopolskich. 
Agromarket Jaryszki to większy 
niż tylko zamojski organizm. 
Funkcjonowanie w dużej grupie 
to znacznie większe możliwości  
i dużo lepsza oferta dla klienta. 
Jesteśmy firmą z branży rolni-
czej. Zajmujemy się doradz-
twem, sprzedażą, serwisem oraz 
obsługą posprzedażową maszyn 
i ciągników rolniczych.
Kto najczęściej zaopatruje się  
w te maszyny? 
Najczęściej są to rolnicy lokalni, 
ponieważ jest to wygodne i dla 
klienta szczególnie istotne by 
maszynę kupić jak najbliżej miej-
sca obsługi technicznej. Nierzad-
ko obsługujemy także rolników 
z innych regionów. Nasza oferta 
jest duża i bogata, a więc przy-
ciąga klientów. Obecnie rolnik to 
coraz częściej biznesmen więc 
doskonale potrafi policzyć gdzie 
mu się bardziej opłaca wydać 
ciężko zarobione pieniądze.
Bogata oferta… co się pod tym 
kryje?
Gdy mówimy o firmie z takiej 
branży jak nasza, to głównie my-
ślimy: ciągnik. Faktycznie jest to, 
mówiąc nieco górnolotnie, per-
ła w koronie oferty każdej firmy  
z branży rolniczej. My od wielu lat 
jesteśmy autoryzowanym deale-
rem marek ZETOR oraz McCOR-
MICK. Ciągniki z racji gabarytów 
oraz ceny zwracają główną uwa-
gę klientów. Poza nimi sprzeda-
jemy także maszyny towarzy-
szące, bez których posiadanie 
ciągnika nie miałoby większego 
sensu. To nie zawsze jest dosko-
nale wszystkim znany pług czy 
siewnik, ale coraz częściej są to 
maszyny, które bywają nie mniej 
wartościowe niż sam ciągnik.  
W dobie rolnictwa precyzyjnego, 
zaawansowanych sterowników  
i GPSów, dobra elektronika po-
trafi być dla nowoczesnego rolni-
ka decydująca przy podejmowa-
niu decyzji o zakupie konkretnej 
maszyny. 
Zdumiewa mnie ilość elektro-
niki w dzisiejszych maszynach.  

To zmieniło się mam wrażenie  
w przeciągu paru lat…
Myślę, że należy wręcz mówić 
nie o latach, a o miesiącach. My 
jako sprzedawcy i serwisanci, 
nieustannie musimy się szkolić, 
gdyż producenci wprowadzają 
tak wiele usprawnień. Może cza-
sem nie widać ich na pierwszy 
rzut oka, ale sekret jak zwykle tkwi 
w szczegółach. Klienci zaś dzielą 
się na tych, którzy nieustannie 
za tymi nowinkami chcą podą-
żać oraz na takich, którzy wciąż 
chcą konstrukcji jak najprost-
szych. Zwłaszcza ciągniki prostej  
konstrukcji są obecnie poszuki-

Ten rok był jednak faktycznie 
wyjątkowy. Jaki wpływ na fir-
mę miała pandemia?
Oczywiście pandemia na wszyst-
kich miała wpływ, ale w przypad-
ku naszej firmy raczej nie był on 
wielki. Pojawiła się jak wszędzie 
niepewność, ale rolnictwo jest 
ciągłe. Nie można go zamrozić. 
Jeśli przed pandemią zostało coś 
zasiane, to trzeba to pielęgno-
wać i zebrać. Praca rolnika nie 
może odbywać się zdalnie, ale 
też nie ma takiej potrzeby, gdyż 
popularny ostatnio dystans spo-
łeczny nie stanowi w gospodar-
stwie problemu. Co innego targi  

dużo skromniejsza, kilkuosobowa 
działalność. W 2010 r. stwierdzi-
liśmy, że albo się rozwiniemy  
i pójdziemy do przodu, albo cze-
ka nas marginalizacja. Stąd de-
cyzja o zmianie szyldu na Agro-
market Jaryszki. To oczywiście 
dużo więcej niż tylko szyld. To 
zupełnie inna skala działalno-
ści. A duża skala to dużo większe 
możliwości oraz plany rozwoju 
na kolejne lata. 
Agromarket Jaryszki, to jak 
już wspomnieliśmy, nie tylko 
sprzedaż, ale i serwis.
Każda maszyna posiada swo-
ją gwarancję i jako sprzedawca 

w pełni wykwalifikowani spe-
cjaliści. Szukamy ludzi, którzy 
posiadają odpowiednie zdolności 
manualne i podstawową wiedzę. 
To wystarczy, by osoba odpo-
wiednio zmotywowana otrzy-
mała szansę. Reszta to szkolenie, 
a to odbywa się nieustannie. Na-
wet osoby, które pracują w serwi-
sie wiele lat, także muszą podno-
sić swe umiejętności by, mówiąc 
potocznie, nie wypaść z obiegu.
Czyli firma inwestuje w czło-
wieka.
Zdecydowanie tak. Nie ma innej 
drogi. Bez zgranej i profesjonal-
nej ekipy ciężko byłoby osiągnąć 
sukces. Często się chwalę, że nasz 
zespół jest niemal niezmienny. 
Pojawiają się co prawda osoby 
nowe gdyż takie są nam wraz  
z rozwojem potrzebne, ale chy-
ba nie ma nikogo, kto na własne 
życzenie chciał się z nami roz-
stać. To nie najgorzej świadczy  
o nas jako pracodawcy.
Agromarket Jaryszki wspiera 
także działalności charytatyw-
ne i sportowe.
Od kilku lat „Gramy razem dla 
Zamościa” z fantastyczną druży-
ną Padwy Zamość. Wspieramy 
także Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Za-
mościu. Uważamy, że skoro są 
takie możliwości, to należy się 
dzielić. Gdyby skupiać się tylko 
na tym, że o 8ej uruchamiamy 
kasę fiskalną, a o godzinie 16tej 
ją zamykamy i patrzymy jedynie 
na bilans sprzedaży, to byłoby to 
niezbyt budujące. Warto wspie-
rać.
Jakie są plany przyszłościowe 
Agromarketu Jaryszki?
Chcemy, by było stabilnie, a to 
także marzenie każdego rolnika. 
Rynek ma olbrzymi potencjał, ale 
po tym, co pokazał ten rok, kolej-
ny będzie nową zagadką. Dlatego 
życzymy przede wszystkim do-
brze naszym klientom, a wtedy 
i o swój los będziemy spokojni. 
My obiecujemy, że nieustan-
nie będziemy podążać ścieżką 
innowacji, którą maszeruje na-
sza branża. Zapraszamy ser-
decznie do naszej siedziby, gdzie 
zawsze coś nowego jest do od-
krycia. Adres jak zwykle ten sam,  
ul. Szczebrzeska 19 w Zamościu.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Ewa Monastyrska

wane, ale pewne odgórne regula-
cje europejskie spowodowały, że 
takie traktory zostały praktycznie 
wycofane z dystrybucji. Za to inni 
poniżej pewnego poziomu tech-
nologii już nie zejdą, bo wiedzą 
jak te nowe rozwiązania ułatwia-
ją pracę. Fakt jest jednak taki, że 
bez inwestycji nie zrobi się dziś 
niczego na większą skalę. Gdy 
mówimy o zarządcach wielkich 
gospodarstw, to tam precyzyj-
ne planowanie jest niezbędne.  
A gdy inwestycja jest zaplano-
wana dobrze, to powinna być 
opłacalna. Choć zawsze należy 
pamiętać o tym, że rolnictwo jest 
przede wszystkim współpracą 
z naturą, a więc nawet najdo-
skonalszy plan jest obarczony 
ryzykiem. Gospodarstwa są co-
raz bardziej profesjonalne więc  
i z przeciwnościami radzą so-
bie coraz lepiej. 

i wystawy, które zwykle cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
odwiedzających. W tym roku ich 
zabrakło. Nie ukrywam, że trochę 
nam z tym dziwnie, ale rolnikom 
także bardzo brakuje tych mocno 
już zakorzenionych w ich świa-
domości imprez. Na początku 
września mieliśmy zaplanowaną 
dużą imprezę pod nazwą ZETOR 
Traktor Show, gdzie chcieliśmy  
z dużą pompą pokazać najnow-
sze rozwiązania w tej marce. 
Okazało się jednak, że nie mo-
żemy brać na siebie odpowie-
dzialności za zdrowie naszych 
klientów. Miejmy nadzieję, że 
następny rok będzie w tym za-
kresie bardziej normalny.
Agromarket Jaryszki funkcjo-
nuje od 10 lat. Co było wcze-
śniej?
Podstawa firmy istnieje od po-
nad 20 lat, ale na początku była to 

musimy ją obsłużyć. Jesteśmy 
dystrybutorem marek godnych 
zaufania więc zwykle nie trzeba 
się gimnastykować przez okres 
gwarancyjny, ale jako że maszy-
ny pracują pod wielkimi obcią-
żeniami to naturalnym jest, że 
czasem ulegają awarii. Profesjo-
nalny serwis to jeden z głównych 
filarów firmy. Nie od dziś mówi 
się, że maszynę co prawda sprze-
daje handlowiec, ale ostateczne 
potwierdzenie dobrego wybo-
ru, klient otrzymuje gdy widzi 
sprawność i wysokie kompeten-
cje serwisu dystrybutora. Nasz 
serwis to połączenie doświad-
czenia z młodością i taki miks 
sprawdza się doskonale. 
Rozumiem, że aby serwis dobrze 
funkcjonował, to musi mieć do-
brze wykwalifikowaną załogę. 
Oczywiście. Nie oznacza to jed-
nak, że interesują nas tylko  

Maszyny znajdujące się w ofercie Agromarketu Jaryszki (Fot. Archiwum Agromarketu Jaryszki)
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