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Rok 2021 był dla Tomaszowa 
Lubelskiego rokiem Wielkiego 
Jubileuszu 400-lecia nadania 
prawa miejskiego. O historii mia-
sta pisaliśmy na łamach nasze-
go Miesięcznika wielokrotnie. 
Tematykę tę poruszaliśmy tak-
że na falach Katolickiego Radia 
Zamość, by nasi Słuchacze mo-
gli zapoznać się z historią rozto-
czańskiego miasta. Świętowanie 
koncentrowało się wokół dwóch 
dat: 25 maja – rocznicy nadania 
prawa miejskiego przez Tomasza 
Zamoyskiego oraz 7 październi-
ka – potwierdzenia tego prawa 
przez króla Zygmunta III Wazę. 
W ciągu tych 136 dni mieszkań-
cy miasta, samorządowcy oraz 
wszyscy ci, dla których Toma-
szów Lubelski jest ważnym miej-
scem świętowali 400 lat istnie-
nia miasta. Dziś nadszedł czas 
na podsumowanie Jubileuszu, 
o którym mówiło się nie tylko  
w najbliższym regionie, ale i całej 
Polsce. Jak ta rocznica wyglądała 
z perspektywy dziennikarzy?
W uroczystości jubileuszowe 
zaangażowały się nie tylko wła-
dze samorządowe, ale i miesz-
kańcy. Dzieci wraz ze swoimi 
nauczycielami sadziły kwiaty 
przed budynkiem Sejmiku, pisa-
ły wzruszające wiersze, niepraw-
dopodobne opowiadania, śpie-
wały, tańczyły, malowały i nade 
wszystko uczyły patriotyzmu 
zarówno tego lokalnego, jak i na-
rodowego. Ze wzruszeniem ob-
serwowało się przedszkolaki po-
wtarzające „Katechizm Polskiego 
Dziecka” i śpiewające wszystkie 
zwrotki Hymnu Polski podczas 

tu pominąć wielkiego wydarzenia 
jakim była 82. rocznica Bitew pod 
Tomaszowem. W ciągu trzech 
dni z krwawą historią regionu 
tomaszowskiego mieli szansę za-
poznać się wszyscy, dla których 
lokalny patriotyzm jest bliski. Jak 
zwykle rekonstrukcja tych Bitew 
swoim realizmem wzruszyła 
odbiorców i dała nowe spojrze-
nie na czasy II wojny światowej.  
W intencji ogólnopolskich i lo-
kalnych bohaterów oraz z prośbą  
o błogosławieństwo dla współ-
czesnych mieszkańców miasta 
odprawionych zostało wiele mszy 
świętych, które opatrzone wyjąt-
kowymi homiliami tym bardziej 
rozbudzały patriotyzm wśród 
wiernych. Jest to wyjątkowy  
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a „Festiwal Turystyki Rowero-
wej – Roztocze bez granic” uzna-
ło Tomaszów Lubelski za jedno  
z ważniejszych punktów na swo-
jej mapie. Wysoką klasę pokazali 
także rolkarze i lekkoatleci, choć 
zawody ostatniej dziedziny będą 
się jeszcze w Tomaszowiew tym 
roku odbywać. Wszystkie wy-
darzenia patriotyczne o wadze 

realizacji programu „Mały Patrio-
ta”, a starsze dzieci zachwycały 
swoimi talentami odkrywając 
przy tym historię miasta. 
- Podczas tych konkursów, w któ-
rych wziąłem udział, poszerzyłem 
swoją wiedzę. Nie miałem pojęcia, 
że jest ona tak ciekawa – powie-
dział Wojciech Wilczyński ze SP 
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 

Zarówno młodzi jak i starsi za-
poznawali się z ciekawostkami 
historycznymi między innymi 
podczas Miejskiej Gry Tereno-
wej. Wszyscy miłośnicy spor-
tu z zachwytem podziwiali 
tomaszowskich sportowców 
zdobywających medale i awan-
se w wyjątkowym dla miasta  

czasie. Nie tylko mieszkańcy 
miasta dopingowali siatkarki 
oraz piłkarzy w drodze do awan-
su. Dech zapierały zawody nar-
ciarzy, którzy zdobywali medale 
ogólnopolskie oraz międzynaro-
dowe bez większego trudu. Nie 
można zapomnieć o najwięk-
szym sukcesie Moniki Skin-
der, która zdobyła złoty medal  

w Mistrzostwach Świata Junio-
rów w narciarstwie biegowym. 
Amatorzy sportu wzięli udział 
w rajdach rowerowych, biegu na 
400 km, Biegu Tropem Wilczym 
i w wielu innych wydarzeniach 
sportowych. To właśnie w To-
maszowie Lubelskim odbyły 
się wojewódzkie rozgrywki LZS,  

narodowej miały swój wydźwięk 
także lokalny i upamiętniający 
400-lecie istnienia miasta. Bur-
mistrz Tomaszowa Lubelskiego, 
Wojciech Żukowski, wielokrot-
nie podczas wywiadów podkre-
ślał, że doświadczenia historii 
Polski są tożsame z doświadcze-
niami Tomaszowa. Nie można  

Zespół Folklorystyczny Roztocze podczas podsumowania Jubileuszu(fot. Ewa Monastyrska)

136 dni Tomaszowa Lubelskiego
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obraz Tomaszowa Lubelskiego, 
który wiąże wiarę w Boga z ży-
ciem miasta. Warto podkreślić, 
że jednym z pierwszych działań 
mieszkańców nowopowstałego 
miasta, jak i samego Tomasza 
Zamoyskiego było wybudowanie 
kościoła. Można odnieść wraże-
nie, że Tomaszów Lubelski nadal 
stawia Boga na pierwszym miej-
scu po to, by wszystko inne odna-
lazło sobie właściwe miejsce.
Jubileusz nie ma prawa bytu, jeśli 
nie jest opatrzony wydarzeniami 
o charakterze artystycznym i roz-
rywkowym. Tych w Tomaszowie 
z pewnością nie zabrakło. Zarów-
no Dni Tomaszowa, jak i Jarmark 
Ordynacki zachęcały do uczest-
nictwa dzięki zaproszonym ar-
tystom prezentującym wysoki 
poziom. Zaskoczeniem był nie-
zwykły koncert zespołu Mazow-
sze, który odbył się w Tomaszo-
wie Lubelskim i skradł serca nie 
tylko jego mieszkańców. 
- Był to ważny koncert nie tylko ze 
względu na obecność wyjątkowe-
go zespołu, jakim jest Mazowsze. 
Jest to także rocznica, którą należy 
świętować długo i hucznie. Widow-
nia była niesamowita, reagowa-
ła bardzo radośnie. To cudownie 
móc przebywać wśród takich ludzi 
zwłaszcza w czasach, gdy wokół 

jest wielu ludzi krytykujących, na-
rzekających. Tu była enklawa po-
zytywnych emocji – powiedział 
po koncercie wicepremier Jacek 
Sasin. 
Do niezwykłych koncertów nale-
ży zaliczyć także koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego, który 
łączył w sobie elementy patrio-
tyzmu i rozrywki. Tomaszowski 
Dom Kultury postarał się o do-
starczenie emocji związanych  
z koncertami, wystawami malar-
skimi, plenerami, konkursami. 
Wieloma wydarzeniami wspie-
rała także Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, która w tym roku świę-
towała Jubileusz 90-lecia swego 
istnienia. Wiele osób skorzystało 
także z konferencji naukowych  
i historycznych. 
O rocznicy Tomaszowa Lubel-
skiego mówiono nie tylko na 
terenie Roztocza czy też Polski. 
Wieść ta trafiła także poza grani-
ce naszego kraju, gdzie przyja-
ciele chociażby z Ukrainy i Litwy 
świętowali wraz z mieszkańcami 
Tomaszowa.
- Bardzo się cieszę, że mogę bie-
gać w Tomaszowie i wraz z mia-
stem świętować ten Jubileusz. 
Tomaszów jest bardzo sportowy, 
otwarty i przyjazny. Dziś cieszę się,  

że nasza współpraca jest na tak 
wysokim poziomie, i że możemy 
wspólnie tworzyć nowe projek-
ty dla dwóch krajów – zaznaczył 
podczas biegu na 400 km Mer 
Żółkwi na Ukrainie, Oleg Wolski.
Tomaszów z radością przyjął tak-
że reprezentację z zaprzyjaźnio-
nego Grzegorzewa z Litwy.
O obchodach Jubileuszu 400-le-
cia nadania prawa miejskiego To-
maszowowi można pisać bardzo 
długo. Wciąż w ten czas będzie 
wpisywało się otwarcie obwod-
nicy oraz liczne audycje radio-
we. Rocznica lokacji Tomaszowa 
jest jednak ważna nie tylko dla 
mieszkańców, ale i wszystkich 
przyjaciół miasta. 
- Tomaszów rozwija się bardzo dy-
namicznie. To jedno z ważniejszych 
miast regionu lubelskiego. Jest to 
miasto przygraniczne, którego sie-
dzibą jest Euroregion Roztocze. 
Możemy pochwalić się znakomitą 
współpracą z władzami, wspania-
łymi mieszkańcami, aktywnymi 
organizacjami społecznymi, senio-
rami, kołami naukowymi, towa-
rzystwami regionalnymi. Myślę,  
że to będzie dobry czas dla To-
maszowa Lubelskiego. W czasie 
obchodów jubileuszowych Toma-
szów nie dał o sobie zapomnieć 
i my się z tego bardzo cieszymy. 
Ja Tomaszów Lubelski wiążę  
z ogromną osobistą sympatią. Oby 
o Tomaszowie było głośno i oby 
tylko dobre wiadomości z Toma-
szowa trafiały do nas – zaznaczył 
Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego, Michał Mulawa.
Jak historia miasta wpływa na 
jego dzisiejszy charakter?
- O wyjątkowości tego miejsca 
świadczy zarówno historia, jak  
i czasy współczesne. Miasto od za-
wsze łączyło różne wyznania reli-
gijne: katolików, prawosławnych, 
osoby wyznania unickiego, żydów. 
Łączyła mieszkańców także idea 
rozwoju i pracy na rzecz miejsco-
wości. Wspominamy słynne za-
angażowanie mieszczan, którzy 
zobowiązali się do pewnych dzia-
łań. Tak pozostało do dziś. Jest 
to wyjątkowe miejsce nie tylko na 
mapie Polski, ale i w sercach wie-
lu mieszkańców. W Tomaszowie 
niebawem otworzymy obwod-
nicę, która będzie łączyła miasta  
i kraje. To urokliwe miasto i region. 
Zapraszamy tu wszystkich miesz-
kańców naszej ojczyzny. Krajo-
braz jest przepiękny, a mieszkańcy  
są niezwykle sympatyczni - za-
uważył Wicewojewoda Lu-
belski, Robert Gmitruczuk 
Gdy mówimy o Tomaszowie  

zauważyła jedna z mam z Toma-
szowa Lubelskiego.
- Tomaszów bardzo się zmienia. 
Obecnie jest większa dostępność 
do kultury i rozwoju zwłaszcza dla 
młodych ludzi. Mają oni znacznie 
więcej możliwości. Mam nadzieję, 
że tak już zostanie – podkreśliła 
mieszkanka Tomaszowa. 
- W naszym mieście jest wszyst-
ko, czego potrzebujemy. Jest kino, 
amfiteatr, koncerty. Jestem w sta-
nie tu się realizować. Myślę, że to 
dobre miejsce, by zostać tu na stałe 
– przyznał uczeń jednej z toma-
szowskich szkół podstawowych
Czy Tomaszów Lubelski jest do-
brym miastem? Czy można być z 
niego dumnym? 
- Tomaszowa Lubelskiego nie da 
się opisać w jednym lub kilku zda-
niach. Ja jestem dumny z miesz-
kańców, bo oni stanowią szczegól-
ną siłę, która dzisiaj buduje miasto. 

i niezwykłą wrażliwością. To wła-
śnie tu grupy wolontariuszy, jak 
chociażby „Pomagaj z nami” szu-
kają pieniędzy dla chorych dzieci 
i dorosłych. To tu ludzie uśmie-
chają się do siebie na ulicy i spie-
szą się jakby odrobinę mniej. To 
tu miłośnicy historii robią wszyst-
ko, by ich dzieci wiedziały, co jest  
w życiu ważne. Być może jest 
to subiektywna ocena, na którą 
jednak sobie pozwolę, ponie-
waż właśnie tu można poczuć 
się jak w domu, za co Mieszkań-
com Tomaszowa dziękuję. Czy 
jest to miasto idealne? Z pewno-
ścią takie nie istnieje, ale wierzę,  
że ma w sobie ogromne pokłady 
dobra, którymi może podzielić 
się z całym narodem. To tu kryje 
się prawdziwa, wrażliwa na tra-
dycję i piękno Polska.

Ewa Monastyrska

Lubelskim warto zapytać sa-
mych mieszkańców miasta, co 
sądzą o tym miejscu jak i o jego 
rozwoju? Zapytaliśmy o to przy-
padkowych mieszkańców To-
maszowa. 
- Mieszkałam tu bardzo długo. 
Wyjechałam na pewien czas,  
ale z ogromną radością tu wróci-
łam. Jeśli jest praca, rodzina, to 
powrót tu jest prawdziwą przy-
jemnością. Muszę przyznać, że 
Tomaszów bardzo się rozwinął. 
Szkoły stały się nowocześniejsze, 
park jest rozbudowany – przy-
znała anonimowo mieszkanka 
Tomaszowa. 
- Tomaszów Lubelski na tle in-
nych polskich miast jest wyjątko-
wy, kolorowy, rodzinny i bardzo  
sympatyczny. Jest to miejsce do-
brze zakorzenione w tradycji, dba-
jące o rodzinę. Przyszłościowo 
myśląc trzeba teraz zainwesto-
wać w przemysł, by jeszcze wię-
cej osób mogło znaleźć tu pracę –  

Jestem dumny z ich życzliwości, 
przedsiębiorczości i umiejętności 
rozwiązywania spraw. Jestem tak-
że dumny z ich talentów, które pre-
zentują we wszystkich obszarach 
zarówno edukacyjnych, artystycz-
nych i sportowych. Mieszkańcy 
Tomaszowa są także bardzo go-
ścinni, co podkreślają przyjezd-
ni. Potrafią wspólnie wiele rzeczy 
rozwiązywać. Kierowanie miastem 
nie jest jednostronnym kierowa-
niem. To wspólne rozwiązywanie 
problemów i nawet jeśli różnimy 
się w ocenie niektórych faktów,  
to konsensus jest jeden i udaje nam 
się dotychczas realizować wspo-
mnianą współpracę. Dziś zaczy-
namy piąty wiek istnienia miasta. 
Przed nami nowe wyzwania – 
podkreślił burmistrz Tomaszowa 
Lubelskiego, Wojciech Żukow-
ski.
Tomaszów jest miejscem cha-
rakteryzującym się otwartością, 
serdecznością, życzliwością  

Realizacja programu „Mały Patriota” (fot. Ewa Monastyrska)

Występ zespołu Mazowsze (fot. Ewa Monastyrska)

Nadanie Burmistrzowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  
(fot. Ewa Monastyrska)
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„Ubieramy bose stópki” - Misja Afryka zbiera pieniądze 
na buty dla dzieci z Kenii i Madagaskaru
Misja Afryka z radością i nadzieją podjęła się zorganizowania zbiórki pieniędzy na zakup butów dla 
348 dzieci. W tej akcji zostaną objęci pomocą wszystkie  uczniowie ze szkół w Kinna i Kinanduba 
w Kenii oraz szkoły w Ambato na Madagaskarze. 

darczyńców udało się wybudować 
szkołę w Ambato, bardzo blisko są-
siadujących ze sobą wiosek, więc 
dzieci nie muszą pokonywać wielu 
kilometrów, aby dotrzeć do szko-
ły, jednak z braku środków finan-
sowych całe dnie spędzają boso.
Dlatego, aby zapobiegać zranie-
niom i zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom, Misja Afryka z radością 
i nadzieją podjęła się zorganizo-
wania zbiórki pieniędzy na zakup 
butów dla 348 dzieci. W tej akcji 
zostaną objęci pomocą wszyscy 
uczniowie ze szkół w Kinna i Ki-
nanduba w Kenii oraz szkoły w Am-
bato na Madagaskarze, gdzie cena  
jednej pary butów wynosi 25 zło-
tych. Całkowity koszt projektu 
i potrzebnych środków do za-
kupu bucików wynosi 8700 zł.
Pieniądze są zbierane do 20 paź-
dziernika poprzez zrzutka.pl 
(https://zrzutka.pl/ubieramy-bo-
se-stopki). Po zakończonej zbiór-
ce, środki finansowe jak zawsze, 
zostaną przelane na konto Diecezji 
Isiolo w Kenii oraz na koto Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej na Madagaskarze, 
a następnie dzięki księdzu Franci-
sowi Muraya i ojcu Stanisławowi 
Kazekowi, misjonarzowi opie-
kującemu się od sierpnia szkołą 
w Ambato, zostaną zakupione 
buty dla dzieci z obu placówek.  
Ogromnym logistycznym i fi-
nansowym dla szkoły i parafii 
przedsięwzięciem byłaby zbiórka 
i transport darów rzeczowych dla 
potrzebujących wsparcia dzieci
w Kenii i na Madagaskarze, dla-
tego pomoc głównie kierowana 
jest w formie finansowej. Dzię-
ki stałej współpracy Misji Afry-
ka i zaangażowaniu w Kenii 

Misja Afryka to seria akcji dobro-
czynnych, wspierających ludność 
Afryki. Jest wspólnotą Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio
w Zamościu z księdzem Dyrek-
torem Mariuszem Skakujem na 
czele i Parafią Świętego Brata
Alberta w Zamościu wraz
z księdzem Proboszczem Mar-
kiem Mazurkiem, pomagającą 
dzieciom z Kinna CDI Andre-
ina Primary School, Kinanduba 
Ithimene Primary School w Ke-
nii i Szkole Katolickiej Błogo-
sławionego Lucjana Botovasoa 
w Ambato na Madagaskarze.
Akcja „Ubieramy bose stópki” -  
zbiórki pieniędzy na zakup butów 
powstała na prośbę księdza Fran-
cisa Muraya, proboszcza parafii 
w Kinna. Ksiądz Francis napisał 
o ogromnym problemie, któ-
ry dotyka dzieci i młodzież 
mieszkających na terenie jego 
parafii i uczęszczających do 
szkoły w Kinna i Kinanduba. 
Bardzo wielu uczniów nie posia-
da butów. Każdego dnia drogę do 
szkoły przemierzają pieszo, na 
boso. Nie mając możliwości trans-
portu, poruszają się drogą najkrót-
szą, prowadzącą przez pola i busz. 
Wystające korzenie, połamane 
gałęzie, leżące na ścieżkach ka-
mienie powodują, że u dzieci bar-
dzo często dochodzi do licznych 
zranień i urazów. Ograniczony 
dostęp do opieki zdrowotnej, jak 
również do materiałów higienicz-
nych i opatrunkowych sprawia,  
że najdrobniejsze rany i skalecze-
nia stóp potrafią nieść za sobą dłu-
gotrwałe i niepotrzebne cierpienia.
W bardzo podobnej sytuacji są 
dzieci z Ambato na Madagaskarze. 
Wprawdzie dzięki hojności wielu 

w Parafii Świętego Brata Alberta 
w Zamościu, Parafii pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Zamościu 
oraz Parafii Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 
w Zamościu, została przeznaczona 
na przybory szkolne i żywność dla 
uczniów z Kinanduba.
„Misio dla Kinanduba” – zbiórka 
pieniędzy przeprowadzona wśród 
uczniów Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. Świętego Ojca Pio 
w Zamościu oraz w Parafii Świę-
tego Brata Alberta w Zamościu, 
przeznaczona na przybory szkolne 
i pomoce dydaktyczne dla uczniów 
z Kinanduba.
„Kiermasz Wielkanocny” -  zbiórka 
pieniędzy przeznaczonych na leki 
i środki medyczne dla dzieci z Kin-
na i Kinanduba przeprowadzona 
w kościele Świętego Brata Alberta 
w Zamościu.
„Dzień dziecka dzieciom misji”–
zbiórka pieniędzy przeznaczonych 
na zakup prezentów na Dzień 
Dziecka dla dzieci z Kinna, Kinan-
duba i Ambato przeprowadzona 
wśród uczniów Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. Świętego Ojca 
Pio w Zamościu, parafian z Parafii 
Świętego Brata Alberta w Zamo-
ściu oraz poprzez zrzutka.pl.
W październiku 2020 roku Misja 
Afryka została wyróżniona przez 
Archidiecezjalną Komisję Misyjną 
i Papieskie Dzieła Misyjne w Szcze-
cinie otrzymując Różę św. Teresy 
– nagrodę za szczególne zaanga-
żowanie na rzecz misji. Za wszel-
kie okazane do tej pory dobro, za 
wsparcie dla Misji Afryka material-
ne, jak i poprzez modlitwę, za każ-
de dobre słowo – z całego serca Bóg 
zapłać.

Ewa Wolanin

„Aktywni dla Afryki” – wakacyj-
na akcja promująca działania Misji 
Afryka, polegająca na aktywnym 
spędzaniu czasu poprzez wykony-
wanie ulubionych aktywności: jaz-
dy na rowerze, bieganiu, spacero-
waniu, jazdy na rolkach, pływaniu. 
W roku 2021 od lipca do sierpnia 
udało się zebrać 16674,99 kilome-
trów dzięki osobom z całej Polski.
„Skarbonka z sercem dzieciom 
misji” – jesienna zbiórka pienię-
dzy, która zjednoczyła wiele szkół 
i środowisk z terenu naszej die-
cezji. Zebrane fundusze zostały 
przeznaczone na przybory szkol-
ne i żywność dla uczniów z Kinnii 
i Ambato.
„Gwiazdka dla Kinni” – akcja 
przeprowadzona wśród uczniów 
Katolickiej Szkoły Podstawowej  
im. Świętego Ojca Pio w Zamościu, 
parafian z Parafii Świętego Brata 
Alberta w Zamościu oraz poprzez 
zrzutka.pl. Dzięki zbiórce zakupio-
no prezenty świąteczne oraz żyw-
ność dla uczniów z Kinnii i Kinan-
duba.
„Nauczyciel z sercem” – akcja 
przeprowadzona wśród nauczycie-
li Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Świętego Ojca Pio w Zamościu, 
w której nauczyciele zakupili i wy-
słali prezenty świąteczne dla na-
uczycieli ze szkoły w Kinna CDI 
Andreina Primary School.
„Pierniki dla Kinnii” – przedświą-
teczna zbiórka pieniędzy prze-
znaczona na przybory szkolne 
i żywność dla uczniów z Kinna i Ki-
nanduba.
„Kalendarz Misyjny 2021” – no-
woroczna zbiórka pieniędzy 
przeprowadzona wśród uczniów 
Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Świętego Ojca Pio w Zamościu, 

księdza Francisa Muraya 
oraz ojca Stanisława Kazeka 
a wcześniej ojca Marka Ochla-
ka na Madagaskarze, uczniowi 
ewszystkich szkół otrzymują sys-
tematyczne wsparcie z Polski.
Potrzeby dzieci i ich rodzin z Kin-
na, Kinanduba i Ambato są ogrom-
ne i dotyczą każdej płaszczyzny 
życia. Brakuje butów, ubrań, pa-
pieru, artykułów piśmienniczych, 
środków czystości, lekarstw, 
materiałów higienicznych i opa-
trunkowych, a przede wszystkim 
podstawowej rzeczy – żywności.
Od stycznia 2020 roku, czy-
li od początku działalności Mi-
sji Afryka, z pomocą wielu osób 
o otwartym sercu udało się 
zrealizować akcje i programy:
„Kenia - Zamość łączność 
serc” - zbiórka darów dla dzie-
ci ze szkoły w Kinna przepro-
wadzona wśród uczniów Ka-
tolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Świętego Ojca Pio w Zamościu. 
„Adopcja na odległość - John Paul 
II Kinna Children Adoption Pro-
gram” - jest całorocznym progra-
mem wsparcia uczniów z Kinna 
i Kinanduba, który jest realizowa-
ny już drugi rok. Koszt rocznego 
utrzymania w szkole wynosi 600 zł 
dla dziecka ze szkoły podstawowej 
i 400 zł dla dziecka z przedszkola. 
W ramach opłaty dzieci mają za-
pewnione trzy posiłki dziennie – 
często są to jedyne posiłki dziecka 
w ciągu dnia, dostęp do podstawo-
wej opieki medycznej, podstawo-
we przybory szkolne oraz edukację. 
„Serce dla Kinni” – jest wielko-
postną zbiórką pieniędzy prze-
znaczonych na zakup żywności 
dla dzieci i ich rodzin. Akcja po-
lega na rezygnacji z przyjem-
ności w czasie całego Wielkiego 
Postu i przeznaczeniu zaoszczę-
dzonych pieniędzy na żywność.
„Sztafeta serc” – jest akcją mo-
dlitewną za uczniów w Kenii 
i na Madagaskarze, trwającą nie-
ustannie od 18 miesięcy, w któ-
rej uczniowie z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. Świętego Ojca Pio 
w Zamościu podejmują codzien-
ną modlitwę za każdego ucznia 
z Kinnii, Kinanduba i Ambato.
„Zbuduj z nami szkołę na Ma-
dagaskarze” – pierwszy projekt 
Misji Afryka przeprowadzony po-
przez publiczną zbiórkę pieniędzy 
od czerwca do lipca 2020 roku.Uczniowie szkoły w Ambato na Madagaskarze (fot. o. Marek Ochlak)
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Rykowisko

Jeleń szlachetny jest drugim 
pod względem wielkości ssa-
kiem z rodziny jeleniowatych. 
Zasiedla on większe, zróżni-
cowane kompleksy leśne, ob-
fitujące w wodę służącą za-
równo do picia jak i do kąpieli 
leśnych w upalne dni. Jest on 
zwierzęciem roślinożernym. 
Podstawowym jego źródłem 
pożywienia są trawy, zioła, ro-
śliny okopowe, owoce, nasiona, 
młode pędy roślin. W przypad-
ku przegęszczenia populacji 
jak również długich i srogich 
zim wyrządza duże szkody  
w lasach poprzez zgryzanie pę-
dów drzew leśnych, spałowa-
nie (zdzieranie kory młodych 
drzew iglastych i liściastych) 
oraz czemchanie (wycieranie  
cypułu o pnie drzew). Pomię-
dzy bykiem (samcem), a łanią 
(samicą) występują wyraźne 
różnice w budowie zewnętrz-
nej. Osobniki męskie są dużo 
większe od łań. Średnia masa 
tuszy samca wynosi ok. 135 kg, 
natomiast samicy 85 kg. 
Dodatkowo byki posiadają po-
roże, które nadaje im piękną 
i szlachetną sylwetkę. Poroże 
jest nazywane w gwarze my-
śliwskiej wieńcem. Składa się 
ono z dwóch tyk, które posiada-
ją liczne odnogi. To, jak bardzo 
są rozbudowane zależy od wie-
lu cech, w tym między innymi 
od wieku zwierzyny. W odróż-
nieniu od rogów, które są wy-
tworem naskórka i rosną przez 
całe życie zwierzęcia, poroże 
jest zbudowane z tkanki kost-
nej i co roku następuje ten sam 
proces zrzucania, a następnie 

We wrześniu i październiku z głębi lasu niosą się echem charakterystyczne  
i bardzo hałaśliwe odgłosy ryczenia. Czym one są i do kogo należą? Otóż jest to jeden  
z etapów okresu godowego jelenia szlachetnego. Myśliwi mówią na to rykowisko, 
a o szczegółach dowiedzą się Państwo w dalszej części. 

na śmierć i życie. Byk pozosta-
je przy swoim haremie do po-
krycia ostatniej łani, po czym 
odchodzi. Jest bardzo slaby 
i wychudzony, może stracić  
nawet do 20% swojej masy. 
Przed nastaniem zimy inten-
sywnie żeruje, odbudowując 
swoje zapasy tłuszczu. 
Rykowisko to wspaniały spek-
takl, w którym można brać 
udział poprzez szlachetną 
sztukę wabienia. Jest ona bar-
dzo trudna, ponieważ trzeba 
samemu wydawać odpowied-
nie dźwięki za pomocą wabika  
w postaci specjalnej tuby. Jed-
nak gdy poznamy wszelkie taj-
niki wabienia, to otworzymy 
drzwi do głębszego obcowania 
z naturą. Oby ta nauka poszła 
w las!
Gospodarowanie zwierzyną od-
bywa się na poziomie łowiec-
kich rejonów hodowlanych, 
pod które przynależą poszcze-
gólne koła łowieckie. Na ternie 
Nadleśnictwa Oleszyce działają 
dwa rejony: „Ziemia Sieniaw-
ska” oraz „Galicja Północno
-Wschodnia”. Co roku na terenie 
każdego rejonu hodowlanego 
przeprowadza się inwentary-
zacje zwierzyny, dzięki czemu 
pozyskuje się dane dotyczące 
liczebności oraz struktury płci. 
Przeprowadzona w 2021 roku 
obserwacja wykazała 368 osob-
ników jelenia szlachetnego, 
potwierdzając jednocześnie,  
że na jednego samca przypada-
ją średnio dwie samice.

Justyna Niewola

Jeleń z porożem (fot. Jerzy Skoczylas)

chmarach, rozłączają się w po-
szukiwaniu miejsc odbywania 
godów, które znajdują się w po-
bliżu ostoi łań. Są bardzo zde-
terminowane, mogą migrować 
nawet do kilkudziesięciu kilo-
metrów. Gdy już dotrą na miej-
sce rykowiska najsilniejsze byki 
tzw. stadne dołączają do swo-
jej chmary łań tworząc harem,  
w którym liczba może wynosić 
od jednej do kilkunastu samic. 
Ich liczba jest zmienna i zależy 
od wieku i dominacji samca. 
Byki stadne nieustannie pil-
nują swoich łań. Nie pozwalają 
im się oddalić oraz odpędzają 
młodszych rywali, którzy pró-
bują rozdzielić chmarę. Sami-
ce często za nieposłuszeństwo  
są karane uderzeniami poro-
żem przez samca. 
Byki rozpoczynają rykowisko 
o zmierzchu i kończą je na-
stępnego dnia. Tego osobnika, 
który rozpoczyna gody w da-
nym dniu i nadaje mu głośną 
tonacje nazywamy organistą. 
Pierwszym etapem rykowi-
ska jest wydawanie odgłosów  
w postaci ryków. Młode sam-
ce ryczą bardzo często, a ich 
głos jest długi i modulowany. 
Natomiast starsze odzywają 
się rzadko, a ich ryk ma niższą  
tonacje. Wydawane odgłosy 
mają bardzo wiele ważnych 
funkcji. Służą między innymi 

ponownego nakładania. Naskó-
rek, który pokrywa świeżo wy-
rośnięte tyki nazywa się scypu-
łem, który następnie obumiera 
i wkrótce zostaje usunięty w 
procesie wycierania go o pnie 
krzewów i drzew.
W przeważającej części roku 
jelenie to spokojne, ostroż-
ne, czujne i bardzo płochliwe 
zwierzęta. Komunikacja mie-
dzy osobnikami ogranicza się 
jedynie do poryków ostrze-
gawczych czy też odgło-
sów porozumiewania się łań  
z cielakami (młodymi). Jednak 
podczas rykowiska całkowicie 
się zmieniają. Byki żyjące do 
tej pory w jednopłciowych  

do straszenia rywali, wyzywa-
nia do walki czy też oznajmie-
nia wygranej. Jeżeli w poje-
dynku głosowym rywal okaże 
się równie silny co byk stadny, 
dochodzi do bezpośredniej 
konfrontacji w tzw. marszu 
równoległym. Osobniki mogą 
wtedy ocenić swoją sylwetkę 
czy też poroże. Ten etap często 
kończy się ucieczką jednego  
z nich. W przypadku gdy rywa-
le optymistycznie ocenią swo-
je szanse na wygraną to stają 
do pojedynku. Polega on na 
zderzaniu się porożami i prze-
pychaniu, do czasu aż słabszy 
zrezygnuje i ucieknie. W prze-
ciwnym wypadku jest to walka 

Rykowisko (fot. Jerzy Skoczylas)Byk i łania (fot. Jerzy Skoczylas)
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Powiatowy Szpital w Hrubieszowie 
nagrodzony!

Personel Szpitala Powiato-
wego w Hrubieszowie został 
wyróżniony podczas Gali „Lu-
belskie dla Medyków” za he-
roiczną i niestrudzoną walkę 
o zdrowie i życie Pacjentów 
podczas COVID-19. Nasza 
placówka otrzymała nagro-
dę – okolicznościowy grawer-
ton będący wyróżnieniem 
i podziękowaniem za szcze-
gólne zaangażowanie pra-
cowników w pandemii, leka-
rzy, pielęgniarek, ratowników  
oraz wszystkich pracowników 
SP ZOZ w Hrubieszowie.
Dyplom uznania dla Szpitala 
Powiatowego w Hrubieszowie 
odebrała Pani Alicja Jarosiń-
ska p.o. Dyrektora SP ZOZ w 
Hrubieszowie wraz z pracow-
nikami. 
- Wyróżnienie to jest dedykowane 
wszystkim pracownikom Szpita-
la Powiatowego w Hrubieszowie, 
którzy ofiarnie i z poświęceniem 
ratowali życie i zdrowie Pacjen-
tów, mieszkańców Powiatu Hru-
bieszowskiego. To była trudna  
i nierówna walka z podstęp-

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników 
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

termin odbioru to 15 grudzień 
2021 r. Wiemy jak ważny dla 
mieszkańców Powiatu jest 
stan dróg, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo i komfort po-
dróżowania jak również po-
budzenie lokalnej gospodar-
ki. Starosta Hrubieszowski 
Aneta Karpiuk podkreśla że 
właśnie te działania stano-
wią priorytet z myślą przede 
wszystkim o mieszkańcach.
Wszystkich użytkowników 
drogi powiatowej nr 3230L 
Skierbieszów - Hrubieszów na 
odcinku w gminie Trzeszcza-
ny przepraszamy za wszelkie 
utrudnienia w ruchu. 
Prosimy o wyrozumiałość,  
a przede wszystkim - zacho-
wanie bezpieczeństwa.

Potrzeby mieszkańców  
Powiatu Hrubieszowskiego 

 – to dla nas priorytet!

Powiat Hrubieszowski ubie-
ga się o pieniądze z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. 
Z myślą o poprawie bezpie-
czeństwa oraz jakości ży-
cia mieszkańców Starosta 
Hrubieszowski Aneta Kar-
piuk pragnie poinformować,  
że w pierwszym naborze  
z programu Polski Ład zło-
żono maksymalną ilość  
3 wniosków. W tym rozdaniu 

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Strzyżowie (fot. arch. Starostwa)  

nym przeciwnikiem. W czasie  
największego natężenia pan-
demii pracowałam na Podhalu. 
Mimo faktu, że pełniłam stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Pielęgniarskich, to ze względu na 
brak kadry pielęgniarskiej, praco-
wałam również jako pielęgniarka 
na oddziale COVIDOWYM, opie-
kując się Pacjentami zakażonymi 
koronawirusem. Doskonale wiem 
jak ciężka była to praca. Dlatego 
tym bardziej całemu personelowi 
Szpitala Powiatowego w Hrubie-
szowie składam wyrazy wdzięcz-
ności uznania - mówi Alicja 
Jarosińska, p.o. Dyrektora 
SPZOZ w Hrubieszowie.

Rozpoczynamy kolejny etap 
strategicznej inwestycji

Ruszył Etap II przebudowy 
drogi powiatowej Skierbie-
szów - Hrubieszów. Starosta 
Hrubieszowski Aneta Kar-
piuk informuje mieszkańców 
Powiatu Hrubieszowskiego 
o podpisaniu umowy na dru-
gi etap przebudowy drogi po-
wiatowej nr 3230L Skierbie-
szów-Hrubieszów na odcinku 
w gminie Trzeszczany. Łącz-
ny koszt wykonania wynosi  
1.184.135,47 zł, a planowany 

ubiegamy się o pieniądze na 
kompleksową przebudowę 
aż 14 odcinków dróg powia-
towych z uwzględnieniem 
także tych, które w innych 
rządowych programach nie 
otrzymały dofinansowania. 
Naszym celem jest również 
walka ze skutkami jakie przy-
niosła pandemia. 
Przebudowa i termomoder-
nizacja ośrodków zdrowia  
w Trzeszczanach i Ucha-
niach, a także utworzenie 
Zintegrowanego Centrum 
Rehabilitacji oraz oddzia-
łu detoksykacyjnego w SP 
ZOZ w Hrubieszowie, które 
pozwoli zapobiegać, przeciw-
działać oraz zwalczać następ-
stwa Covid – 19. Wyrażamy 
nadzieję, że tym razem zada-
nia, na które zostały złożone 
wnioski otrzymają dofinanso-
wanie, a potrzeby mieszkań-
ców Powiatu Hrubieszow-
skiego nie zostaną pominięte 
przez władze rządowe. 
Liczymy, że zgodnie z gło-
szoną przez rządzących ideą 
zrównoważonego rozwo-
ju, nasza wspólnota otrzy-
ma deklarowane środki,  
a wszystkich reprezentują-
cych Ziemię Hrubieszowską 
zapraszamy do współpracy  
i prosimy o wsparcie

Świętowaliśmy Powiatowy 
 Dzień Bibliotekarza w Strzy-
żowie!
W Strzyżowie obchodziliśmy 
święto wszystkich Bibliote-
karzy oraz osób pracujących  
w bibliotekach publicznych. 
Ten dzień był także wspaniałą 
okazją do podsumowania pracy  
i osiągnięć zawodowych bi-
bliotekarzy, jak również podsu-
mowania rocznej działalności 
bibliotek  z terenu Ziemi Hru-
bieszowskiej. W uroczystości 
udział wzięła Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk, 
Wójt Gminy Horodło Krzysz-
tof Bożek, przedstawiciele 
bibliotek z Powiatu Hrubie-
szowskiego oraz zaproszeni 
goście. Podczas powiatowego 
święta nie zabrakło chwil wzru-
szeń i refleksji, zwłaszcza,  
że tegoroczna uroczystość zbie-
gła się z odejściem czterech 
pań na zasłużoną emeryturę. 
Starosta Hrubieszowski Ane-
ta Karpiuk wyraziła wdzięcz-
ność i podziw dla Bibliotekarzy  
oraz podziękowała za ich wkład, 
jak i niezwykłą pasję do pracy. 
Tym samym Starosta doceniła 
szlachetną ideę krzewienia czy-
telnictwa oraz ułatwiania do-
stępu do książek dla wszystkich 
mieszkańców Powiatu Hrubie-
szowskiego. 

Artykuł nadesłanyDyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, Alicja Jarosińska (fot. arch. Starostwa)  
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Festiwal Arts of Narol 2021 
- kierunek na sztukę
Za nami kolejna edycja Festiwalu Arts of Narol, wydarzenia wpisującego się w swój pierwowzór, czyli Festiwal Narol 
Arte im. Pana, Wójta i Plebana - pomysłodawcą i twórcą festiwalu był prof. Władysław Kłosiewicz oraz Fundacja Pro 
Academia Narolense (czyli Fundacja dla Akademii Narolskiej).

Tegoroczne spotkanie ze sztu-
ką, tak jak i poprzednie, mia-
ło również swoje różnorakie 
wymiary: począwszy od na-
jogólniejszego sacrum i pro-
fanum, przez edukacyjny,  
aż po tradycyjny. Bogactwo tych 
elementów nawiązuje do idei 
przedstawiania sztuki sakral-
nej, dworskiej i plebejskiej w ra-
mach spotkań festiwalowych. 

Joanna Baran-Marczydło, Mateusz Marczydło, Dariusz Kosak (fot. GOK Narol)

przybliżać nie trzeba. Artyści 
zaprezentowali największe 
przeboje Seweryna Krajew-
skiego zaaranżowane na nowo 
przez Piotra Rodowicza. Na 
koncertową listę trafiły utwo-
ry z płyty „Seweryn Krajew-
ski Smooth Jazz” wydanej  
w dwóch częściach w roku 2007 
i 2018, z których edycja z roku 
2007 otrzymała status „złotej 

kompozycje tego wybitnego 
basisty, któremu towarzyszy-
li Zbigniew Jakubek, Michał 
Kobojek oraz Przemysław 
Kuczyński. Krzysztof Ście-
rański Quartet zaprezentował 
kompozycje z płyty „Night La-
kes”, jak sam autor twierdzi, 
jest to pewna forma spełnienia 
młodzieńczych marzeń. 
- Jako młody muzyk chciałem 
grać na gitarze, a „gitara elek-
tryczna jest moim drugim in-
strumentem, po gitarze basowej. 
Komponując i grając na gitarze 
mam wrażenie, że muzyka któ-
ra powstaje jest zupełnie inna 
niż ta, którą piszę używając 
gitary basowej jako głównego  
instrumentu. Na płycie tej na-
wiązuję do kilku dekad, w któ-
rych żyłem, do stylów mu-
zycznych, których słuchałem  
i słucham dziś. Muzyka ta jest 
wypadkową moich zaintereso-
wań gitarowych i basowych.- 
podkreślił Krzysztof Ścierań-
ski. 
Jak i w poprzednich dniach nie 
zabrakło bardzo ciepłej relacji  
z widownią, anegdot, opo-
wieści „z życia wziętych” czy 
humorystycznych nawiązań  
do do korzeni 
Ostatni, czwarty dzień, to sztu-
ka sacrum, rozrywka dworska, 
dopełniająca nawiązanie do 
pierwowzoru naszego festiwa-
lu. To również bardzo symbo-
liczne wydarzenie. Gościem 
i gwiazdą tego dnia był pro-
fesor Władysław Kłosiewicz, 
jeden z najwybitniejszych 
współczesnych klawesyni-
stów na świecie i jednocześnie  

W tym roku rozpoczęliśmy od 
profanum. Z przedstawieniem 
„Niegrzeczne wiersze” wystą-
pili aktorzy Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie 
Joanna Baran - Marczydło  
i Mateusz Marczydło oraz 
akompaniator Dariusz Kosak. 
W ich interpretacjach usłyszeli-
śmy wiersze i teksty, które napi-
sali wybitni twórcy zaliczani do 
kanonu polskiej literatury: Jan 
Kochanowski, hrabia Aleksan-
der Fredro czy Julian Tuwim. 
Było to spotkanie z utworami, 
które przypomniały zebranym, 
że nawet Ci z piedestałów pol-
skiej literatury, których cytuje-
my w sentencjach i na akade-
miach, to zwykli śmiertelnicy 
mający zwykłe ludzkie potrze-
by, humory. To zwykli ludzie  
o niezwykłych umiejętno-
ściach.
Kolejne dwa dni, to spotkania 
z jazzem, ale o dwóch różnych 
obliczach, które spięła stylisty-
ka muzyczna. Drugiego dnia 
gośćmi festiwalu byli Piotr Ro-
dowicz i Przyjaciele, czyli Jo-
anna Bejm, Bogdan Hołownia  
i Robert Murakowski. Żadne-
go z tych nazwisk specjalnie 

płyty”. Muzycy bez większego 
problemu weszli we wspaniałą 
interakcję z widownią, głównie 
za sprawą fantastycznie dobra-
nych szlagierów Seweryna Kra-
jewskiego, ale i dzięki opowie-
ściom pomysłodawcy i autora 
płyty, Piotra Rodowicza.
Trzeci dzień festiwalu, to rów-
nież jazz i spotkanie z kolejną 
legendą polskiej sceny, czyli 
Krzysztofem Ścierańskim. To 
było inne oblicze tej samej mu-
zyki - usłyszeliśmy autorskie 

inicjator wydarzeń i koncertów 
muzyki klasycznej w naszej  
miejscowości. Dzięki stara-
niom tego wspaniałego muzyka  
i jednocześnie bardzo ciepłe-
go i życzliwego człowieka do 
Narola zawitały wielkie na-
zwiska związane z tą muzy-
ką. Na przestrzeni kilkunastu 
lat gościliśmy takich artystów 
jak: Konstanty Andrzej Kulka, 

Marek Drewnowski, Janusz 
Olejniczak, Olga Pasiecznik,  
Piotr Paleczny, kwartet smycz-
kowy Prima Vista pod dyrekcją 
Józefa Kolinka i wielu innych. 
Zatem, szczególnie dla organi-
zatorów festiwalu, był to kon-
cert wyjątkowy również pod 
tym względem.
Sam mistrz zaprezentował naj-
większe dzieła barokowych mi-
strzów nie tylko klawesynu, bo 
usłyszeliśmy m.in. utwory Do-
menico Scarlattiego, Francoisa 

Couperina, Louisa Couperi-
na, czy Jana Sebastiana Ba-
cha. To było wielowymiarowe 
zwieńczenie festiwalu, zna-
komite podkreślenie poziomu  
o jaki bardzo starają się orga-
nizatorzy. Dla odwiedzających 
nasze Centrum Koncerto-
wo-Wystawiennicze, oprócz 
sztuki na odpowiednim pozio-
mie, staramy się zaoferować  

niepowtarzalny klimat miej-
sca. Koncerty odbywają się w 
byłej cerkwi greko-katolickiej  
z XVIII wieku, która została  
w 2011 roku zaadaptowana 
na miejsce koncertowe i wy-
stawiennicze. Wnętrze łączy  
w sobie elementy nowocze-
sności i historii, nie tylko tej od-
ległej. Zadbaliśmy o wysokiej 
klasy wyposażenie, aby w jak 
najszerszym wymiarze uzupeł-
niać wydarzenia artystyczne, 
bo uważamy, że każdy element 
przedstawienia jest ważny, po-
cząwszy od artysty poprzez 
całą otoczkę, a na widzu skoń-
czywszy.
Zapraszamy na kolejne na-
sze Narolskie Spotkania ze 
sztuką, na następne cykliczne  
i nie tylko wydarzenia arty-
styczne, o których informa-
cje można znaleźć na stro-
nie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Narolu:  
www.gok.narol.pl, na antenie 
Katolickiego Radia Zamość 
oraz w mediach społecznościo-
wych.

Grzegorz Patałuch
Organizator Festiwalu  

Arts of Narol 2021Krzysztof Ścierański, Michał Kobojek, Zbigniew Jakubek, Przemysław Kuczyńsk (fot. GOK Narol)

Joanna Bejm, Piotr Rodowicz (fot. GOK Narol)
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Kompleks sportowy w Teptiukowie ma 
swojego patrona.
2 października kompleks sportowy w Teptiukowie oficjalnie otrzymał imię Tadeusza Handziuka, 
zmarłego w ubiegłym roku działacza sportowego.

Narodowe Czytanie w bibliotekach 
Gminy Hrubieszów
Do Narodowego Czytania „Morlaności pani Dulskiej” przyłączyła się także Gmina Hrubieszów. Zaangażowane  
w akcję bibliotekarki zadbały o to, by polska kultura i literatura była kultywowana na ziemi hrubieszowskiej. 

Biblioteki Gminy Hrubieszów 
po raz kolejny włączyły się  
w akcję Narodowego Czyta-
nia, która popularyzuje naj-
wybitniejsze dzieła polskiej 
literatury. Jest to ogólnopol-
skie przedsięwzięcie zaini-
cjowane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego  
w 2012 roku. Pierwszą wspól-
nie przeczytaną lekturą był 
„Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza. Dziełem jubileuszo-
wym dziesiątej edycji była 
„Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. 
W ramach tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania spotka-
liśmy się w  Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wołajowicach,  

aby przeczytać fragmenty 
dramatu Zapolskiej. W mi-
łej atmosferze, przy kawie 
i ciastku zaproszeni goście 
wcielili się w przeznaczone 
im role.
W czytaniu udział wzię-
li: Wójt Gminy Hrubieszów 
Tomasz Zając, Przewodni-
cząca Rady Gminy Aneta 
Dąbrowska, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w 
Hrubieszowie z siedzibą w 
Wołajowicach Aleksandra 
Muzyczuk, sołtys wsi Wołajo-
wice Ewa Wójcik-Grabarczuk, 
pracownik Biblioteki Publicz-
nej w Stefankowicach Gra-
żyna Smaga, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Moniatyczach  

w składzie: Danuta Buryła, Ma-
ria Olszak oraz Iza Rudzińska. 
Nagranie fragmentu Książ-
ki- Akt II, scena XII, XII, XIV 
I XV zostało udostępnione  
na kanale You Tube Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
profilach społecznościowych 
bibliotek.
Wydarzenie zorganizowały 
Biblioteki Gminy Hrubieszów 
we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Wołajo-
wicach. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom spotkania,  
a w szczególności lektorom.

Bibliotekarki  
Gminy Hrubieszów

Narodowe Czytanie (fot. GOK Wołajowice)

Sportowcy podczas Turnieju o Puchar Wójta (fot. UG Hrubieszów)

Rada Gminy Hrubieszów przy-
jęła uchwałę w tej sprawie pod 
koniec 2020 roku, ale uroczy-
ste nadanie imienia obiektowi 
odbyło się w pierwszą sobotę 
października i zostało połą-
czone z Turniejem Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta. Tadeusz 
Handziuk od najmłodszych 
lat był związany z rozwo-
jem sportu i kultury fizycznej  

w gminie Hrubieszów. W po-
łowie lat 60. minionego wie-
ku był inicjatorem utworzenia  
w rodzinnym Teptiukowie 
Ludowego Zespołu Spor-
towego „Grom” z sekcją pił-
ki nożnej. Po zawieszeniu 
jego działalności zainicjował 
powołanie „Wulkana” Tep-
tiuków, którego kontynuato-
rem jest obecnie Gminny Klub  

Sportowy „Huragan” Hrubie-
szów. To właśnie zarząd tego 
klubu, działającego w Tep-
tiukowie  z inicjatywy własnej 
oraz działaczy sportowych  
i miłośników piłki nożnej z gmi-
ny Hrubieszów, złożył wnio-
sek, do władz gminy Hrubie-
szów, o nadanie kompleksowi  

imienia Tadeusza Handziuka. 
Na terenie kompleksu stanął 
kamień z pamiątkową tablicą, 
którą oficjalnie odsłonili żona 
Tadeusza Handziuka Broni-
sława z rodziną, wójt gminy 
Hrubieszów Tomasz Zając  
i przewodnicząca rady gminy 
Aneta Dąbrowska. Do zmagań 

piłkarskich, towarzyszących 
uroczystości stanęły cztery 
drużyny, z których najlepszą 
okazała się drużyna repre-
zentująca gminę Hrubieszów. 

Urząd Gminy Hrubieszów

Tablica pamiątkowa (fot. UG Hrubieszów)
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Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów
W niedzielę 19 września, w Czerniczynie odbyła się wielka akcja charytatywna na rzecz 
Karolka Kowalewskiego, niespełna dwuletniego mieszkańca Czerniczyna, chorującego 
na ciężką chorobę genetyczną, która nie pozwala mu na prawidłowe funkcjonowanie.
Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy wielu ludzi dobrego serca 
zgromadziło się na boisku przy 
świetlicy w Czerniczynie, stano-
wiącym główne miejsce wyda-
rzenia. Kapryśna aura nie znie-
chęciła również drużyn, które 
zadeklarowały chęć udziału w 
Charytatywnym Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Hrubieszów, będącym główną 
częścią wydarzenia. Pomimo, że 
Turniej ze względu na bezpie-
czeństwo zawodników przenie-
siony został do hali sportowej  
w Szkole Podstawowej w Ślipczu  
z/s w Kozodawach, sporto-
we poczynania każdej z 12-stu 
biorących w niej udział drużyn 
przekazywany był na bieżąco do 
Czerniczyna, gdzie podobnie jak  
w Kozodawach kwestowano, 
żeby zgromadzić jak najwięcej 
środków na leczenie Karolka. Kie-
dy w Kozodawach siatkarze dla 
szczytnej sprawy „wyciskali siód-
me poty” na hali sportowej, pod 
namiotami na podmokniętym 

już boisku w Czerniczynie zebra-
li się ludzie o wielkim sercu za-
angażowani w realizację innych 
towarzyszących wydarzeniu 
atrakcji. Można było skorzystać 

które przekazywały promesy 
poświadczające przekazanie 
środków finansowych bezpo-
średnio na subkonto Fundacja, 
której podopiecznym jest Karolek.  

oraz kiermasze książek i ręko-
dzieła. Niesforni kierowcy, a tak-
że pozostali odwiedzający w tym 
czasie boisko w Czerniczynie) 
mogli zobaczyć jak przebiega 
akcja ratownictwa techniczne-
go ofiar wypadku samochodo-
wego w wykonaniu ratowników  
z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
cza Państwowej Straży Pożarnej  
w Hrubieszowie. Pokaz sztuk 
walki natomiast zaprezento-
wany publiczności powinien 
uzmysłowić, że „spory fizyczne” 
można prowadzić też w celach 
sportowych. Tego popołudnia  
i wczesnego wieczoru nie zabra-
kło też występów artystycznych 
wokalistek: Aleksandry Pasz-
czuk i Karoliny Mączki. Do za-
bawy zagrzewała również Ania 
Rudzińska z Salsation. Choć  
ze względów na aurę nie odby-
ły się występy zespołów „Na je-
den Raz”, „To i Owo na Ludowo”, 
„King Size” i „Megustar”, były one 
także obecne i w pełnej goto-
wości do występu dla Karolka.  

Pomimo tego, że w Czerniczynie 
akcja dobiegała końca, inicjato-
rzy wydarzenia przenieśli się do 
hali szkoły w Kozodawach gdzie 
nadal trwały rozgrywki finałowe.
Po ich szczęśliwym zakończeniu 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Hrubieszów Aneta Dąbrowska 
wręczyła trzem zwycięskim dru-
żynom puchary:
- 1 miejsce Placówka Straży Gra-
nicznej w Kryłowie
- 2 miejsce Ochotnicza Straż Po-
żarna w Czerniczynie
- 3 miejsce Ubrodowice
Pozostałe drużyny otrzyma-
ły podziękowania za udział w 
Turnieju. Podczas wydarzenia 
organizowanego 19 września, 
dzięki zaangażowaniu wielu 
darczyńców, do puszek zebrano 
23 864,54 zł i 20 euro w gotowce 
oraz 4050,00 zł z licytacji, które 
zasiliły zbiórkę na stronie siepo-
maga.pl. Dziękujemy Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tak 
wspaniałego wyniku!

UG Hrubieszów

 (grafika GOK Wołajowice)

KONKURS GOK - ZNAJDŹ LEŚNEGO 
GIGANTA
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zaprasza 
wszystkich pełnoletnich miłośników grzybobrania do udziału w konkursie pod nazwą 
„Znajdź leśnego giganta”. 
Swojego „leśnego gigan-
ta” można zgłosić do jednej  
z dwóch kategorii:
- średnica kapelusza (wyrażo-
na w milimetrach),
- ciężar (wyrażony w gramach).
Do konkursu można zgłosić 
wszystkie popularne gatunki 
jadalne oprócz grzybów blasz-
kowych i oczywiście tych pod 
ochroną.
Żeby zgłosić się do udziału  
w konkursie należy:
- znaleźć „leśnego giganta”,
- zamieścić pod postem kon-
kursowym znajdującym się 
na FB GOK zdjęcie grzyba,  
a w zależności od wybranej  

kategorii udowodnić jego wagę  
lub wymiary średnicy (może  
to być zdjęcie z okazem znaj-
dującym się na wadze ku-
chennej lub zdjęcie kapelusza  
ze wskazującym jego średnicę 
metrem krawieckim),
- napisać komentarz zawiera-
jący następujące informacje: 
imię i nazwisko znalazcy, wy-
miary swojego okazu, wskazać 
wybraną przez siebie katego-
rię oraz las lub miejscowość,  
w którym został znaleziony.
Konkurs trwa od 7 września 
do 10 października 2021 roku. 
Zwycięzcy w każdej kategorii 
otrzymają nagrody!

Na pocieszenie… 
Jeśli jednak nie udało Ci 
się znaleźć „leśnego gigan-
ta” możesz podzielić się  
z nami swoim znaleziskiem 
zamieszczając pod postem 
zdjęcie wyjątkowego okazu 
oraz komentarz, a Komisja 
konkursowa przydzieli na-
grodę pocieszenia w kategorii 
„Mały ale wariat”.
Szczegóły znajdują się w re-
gulaminie dostępnym na 
stronie GOK www.gminahru-
bieszow.pl/gok .

GOK Wołajowice

Roman Topor odbiera podziękowania od Wójta Gminy (fot. UG Hrubieszów)

Nagrody w Turnieju (fot. UG Hrubieszów)

z ofert proponowanych przez 
KGW, stowarzyszenia, OSP, twór-
ców ludowych, osoby indywi-
dulane oraz prywatnych przed-
siębiorców i inne podmioty,  

Program wzbogacał, także 
kiermasz ciast przetworów 
wszelkiej maści „na słodko  
i kwaśno”, garmażeryjnych, swoj-
skiego jadła - w tym gockiego  
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Obchody 101. rocznicy bitwy pod 
Stefankowicami oraz jubileuszu 95-lecia 
OSP Stefankowice
W pogodną niedzielę 12 września 2021 roku, 
obchodzono 101. rocznicę bitwy pod 
Stefankowicami oraz Jubileusz 95-lecia  
OSP Stefankowice. 

oraz Jubilatów, członków OSP 
Stefankowice koncelebrowa-
li: proboszcz parafii pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła  
w Moniatyczach ks. Jan Seme-
niuk i ks. prałat ppłk. Andrzej 
Puzon.
Po mszy świętej czas po-
świecono obchodzącej swój 
Jubileusz OSP Stefankowi-
ce. Uczestnicy uroczystości 
zaznajomieni zostali z ry-
sem historycznym, powstałej  
w 1926 roku z inicjatywy dru-
hów Antoniego Zająca, Wła-
dysława Burdzińskiego i An-
drzeja Śliwy jednostki oraz 
kolejnymi podejmowanymi 
do chwili obecnej działania-
mi, sprzyjającymi jej rozwojo-
wi i podnoszeniu sprawności 
bojowej. Dzięki nim, bowiem 
jednostka posiada obecnie 

Obchody poprzedzono złoże-
niem kwiatów i zapaleniem 
zniczy na cmentarzu w Mo-
niatyczach, przy zbiorowej 
mogile żołnierzy Wojska Pol-
skiego poległych w wojnie  

-Kolonii. Po uroczystościach 
przy tablicy pamiątkowej, ich 
uczestnicy udali się kolejno do 
obiektu remizo świetlicy, gdzie 
poświęcono i oddano do użyt-
ku nowo rozbudowany garaż  

Do najważniejszych zadań dru-
hów ze Stefankowic nie należy 
jedynie działalność przeciwpo-
żarowa, ale również odśnieża-
nie dróg w okresie zimowym, 
a także zabezpieczanie oko-
licznych imprez i uroczysto-
ści. Obecnie OSP Stefankowice 
liczy 47 członków, prezesem 
jest Ryszard Tabulą zaś naczel-
nikiem Krzysztof Rutkowski. 

Ostatnią, ale jakże ważną i kul-
tową częścią tego niedzielnego 
wydarzenia była rekonstrukcja 
pamiętnej bitwy, jaką 5 wrze-
śnia 1920 roku pod Stefanko-
wicami stoczył 15 pułk piecho-
ty „Wilków” z I Armią Konną 
Budionnego. Niezapomnia-
nych wrażeń oraz możliwości 
autentycznego przeżycia za-
pisanych na kartach historii 
odradzającego się po 123 la-
tach niepodległego Państwa 
Polskiego zapewniły Szwa-
dron Kawalerii Ochotniczej 
w barwach 9. Pułku Ułanów 
Małopolskich, Roztoczańska 
Konna Straż Ochrony Przyrody  
im. 25. Pułku Ułanów Wielko-
polskich, GRH KuK Sturmtrup-
pen, GRH V Batalion Strzelców 
Olkuskich, GRH Rubież. Całe 
wydarzenie profesjonalną 
narracją uzupełniał prof. An-
drzej Olejko. 
Podczas uroczystości odbył się 
także „Bieg Tropem Wilczym” 
oraz akcja charytatywna na 
rzecz mieszkanki Stefankowic. 
Organizatorami uroczystości 
byli: Wójt i Rada Gminy Hrubie-
szów, Stowarzyszenie „Sosen-
ka” i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Stefankowicach, Szkoła Pod-
stawowa im. 15 Pułku Piechoty 
„Wilków” w Stefankowicach 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajo-
wicach.

Gminny Ośrodek Kultury 
Wołajowice, 

Urząd Gminy Hrubieszów

Wręczenie medali druhom (fot. Jacek Fusch)

polsko-bolszewickiej i przy 
krzyżu w Czortowicach, miej-
scu upamiętniającym męczeń-
ską śmierć sanitariuszki Teresy 
Grodzińskiej, zadaną jej w tej 
miejscowości przez bolszewi-
ków we wrześniu 1920 roku.
Patriotyczne uroczystości od-
bywające się w Stefankowicach 
z udziałem wojskowej asysty 
honorowej II Hrubieszowskie-
go Pułku Rozpoznawczego  
im. mjr Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala” w Hrubieszowie, 
rozpoczęto przy tablicy pamiąt-
kowej wystąpieniem Wójta 
Gminy Hrubieszów Tomasza 
Zająca. W ich trakcie odczyta-
ny został apel pamięci, oddano 
salwę honorową, a przybyłe 
delegacje złożyły kwiaty. Hołd 
poległym oddali m.in.: przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych, 
instytucji publicznych, delega-
cie środowisk kombatanckich 
w tym Bobrowniczan z Lubli-
na oraz delegacje placówek 
oświatowych i mieszkańców 
Stefankowic i Stefankowic

Ochotniczej Straży Pożarnej,  
a następnie przeszli przed izbę 
pamięci poświęconą historii 
Stefankowic. Poświęcenie i od-
danie do użytku tego obiektu 
połączone zostało z otwarciem 
i prezentacją wystawy „Oni 
walczyli za ojczyznę”, których 
dokonała prezes Stowarzysze-
nia „Sosenka” w Stefankowi-
cach Janina Mróz.
Zgodnie z dalszym progra-
mem uroczystości uczestnicy 
podczas przemarszu na ,,górę 
dworską” zapalili przy dębach 
katyńskich znicze oraz posa-
dzili kolejny dąb ku pamięci 
ppor. Stanisława Kowalskie-
go, Kawalera Orderu Virtuti 
Militari za bitwę w szeregach  
15. pułku piechoty „Wilków”  
z konnicą Budionnego pod Ste-
fankowicami w dniu 5 wrze-
śnia 1920 roku
Obchody tak ważnych dla 
Stefankowic wydarzeń nie 
odbyły się bez mszy świętej, 
odprawionej w parku pod-
worskim. Mszę polową w in-
tencji poległych w 1920 roku 

cztery pojazdy tj. samochód 
STAR 266 GBM, samochód 
STAR 266 przeznaczony do 
odśnieżania dróg, średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Mercedes i Volkswagen 
Transporter oraz wiele innego 
nowoczesnego sprzętu wy-
korzystywanego, na co dzień 
dla podnoszenia bezpieczeń-
stwa pożarowego mieszkań-
ców Stefankowic i okolic. 

Za dotychczasową działalność 
w dniu Jubileuszu druhom  
ze Stefankowic wręczono Me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” (1 złoty, 1 srebrny i 1 brą-
zowy), 27 odznak „Za Wysługę 
Lat” oraz 21 Listów Pochwal-
nych. 
Muzyczną atrakcją pod-
czas części artystycznej był 
zespół „Hubal” z koncer-
tem pieśni patriotycznych. 

Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami (fot. Jacek Fusch)

Delegacja Samorządu Gminy Hrubieszów (fot. Jacek Fusch)
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie”,  
czyli wycieczka integracyjna po terenie 
gminy Hrubieszów
Wycieczka dla członkiń Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty i przedstawicielek 
kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Hrubieszów odbyła się w dniach 2 i 8 września 2021 roku.

Wycieczka została zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Kobiet 
i przebiegła pod hasłem „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. 
Wyjazd miał na celu integrację 
uczestników, zwiedzenie siedzib 
KGW i klubów seniora, poznanie 
historii terenu oraz różnych cie-
kawostek o zwiedzanych miej-
scowościach, a także odpoczynek 
od codziennych obowiązków.
W dniu 2.09.2021 roku trasa wy-
cieczki przebiegała po południo-
wej stronie gminy Hrubieszów  

Sernik z dynią (fot. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Zapraszamy do zapoznania się z przepisami Gminy Hrubieszów, 
które będą publikowane na łamach Roztoczańskiego Głosu.  
Tym razem przepis na sernik z dynią.

Spód składniki:

200g herbatników
90g masła
po ½ łyżeczki mielonego imbiru i 
cynamonu (lub 1 łyżeczka cyna-
monu)

Masa serowa składniki:

1kg twarogu mielonego
500g puree z dyni
4 jajka
1 opakowanie budyniu wanilio-
wego bez cukru (opakowanie na 
500ml mleka)
170g cukru
Polewa:
250g kwaśniej, gęstej śmietany
2 łyżki płynnego miodu

Sposób wykonania:

Ciasteczka rozkruszyć bardzo 
drobno (najłatwiej zmiksować 
je w malakserze lub blende-
rem na piasek. Można rów-
nież włożyć je do woreczka  
do mrożenia i przy pomocy wał-
ka rozkruszyć). Masło roztopić i 
od razu jeszcze gorące dodać do 
rozkruszonych ciasteczek. Do-
dać przyprawy. Dno tortownicy o 
średnicy 26cm wyłożyć papierem 
do pieczenia, a następnie zaci-
snąć obręcz. Ciasteczka wyłożyć  
do tortownicy i ugnieść  
na dnie. Wstawić do lodów-
ki. Twaróg zmiksować z puree  
z dyni na jednolitą masę. Dodać 
jajka, cukier i budyń w proszku. 

Z wizytą przy ruinach dworu w Moroczynie (fot. Jacek Fuchs)

z przystankami w Wolicy, Ślip-
czu, Dąbrowie i Masłomęczu. 
Natomiast 8.09.2021 roku trasa 
objęła miejscowości: Kułako-
wice Trzecie, Ubrodowice, Hu-
synne, Moroczyn i Dziekanów. 
Uczestnicy zwiedzili również 
prywatny skansen w Masłomę-
czu, w którym znajdują się eks-
ponaty stanowiące przedmioty 
i pamiątki po rodzicach, dziad-
kach i pradziadkach pani Danu-
ty. Natomiast Aneta Bulińska, 
która jest sołtysem Annopola,  

poprowadziła grupę do Białoskór, 
gdzie przypomniała historię o 
„Trzech krzyżach”, która zosta-
ła opisana w folderze wydanym 
przez Stowarzyszenie Kobiet 
w 2020 roku pt. „Historia mojej 
miejscowości”.
W każdej zwiedzanej miejsco-
wości na uczestników czekały 
różne atrakcje, poczęstunek, za-
bawy, animacje oraz wspólne 
biesiadowanie. W pierwszym 
dniu  uczestników wycieczki od-
wiedzili przedstawiciele władz 
gminy: Aneta Dąbrowska, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Hrubie-
szów i Wójt Gminy Hrubieszów 
Tomasz Zając, a w drugim dniu 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Aleksandra Muzyczuk. Na 
zakończenie uczestnicy wyciecz-
ki wzięli  udział w tradycyjnych 
„poszurajkach”, które odbyły się 
w Masłomęczu i Dziekanowie. 
Do organizacji wycieczki włączy-
li się również: Gminny Ośrodek 
Kultury Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach, który zapew-
nił przewodnika turystycznego  

i wesołe zabawy animacyjne oraz 
dwa kluby seniora: „Biedronki” ze 
Ślipcza i „Srebrne Świerki” z Kuła-
kowic Trzecich. 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Hrubieszów – Polskie Kwia-
ty  składa wszystkim serdeczne 
podziękowania za pomoc w or-
ganizacji tego przedsięwzięcia.  
Za trud przygotowania poczę-
stunku Zarząd Stowarzysze-
nia dziękuje członkiniom KGW  
z Wolicy, Ślipcza, Dąbrowy,  

Masłomęcza, Ubrodowic, Husyn-
nego, Moroczyna i Dziekanowa. 
Poczęstunek przygotowali rów-
nież członkowie Klubów Seniora 
ze Ślipcza i Kułakowic Trzecich, 
gdzie uczestnicy mogli poznać 
smak świeżo zarejestrowanego 
przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi produktu tradycyjnego  
w postaci pierogów z ziemniaka-
mi i cebulką tzw.” kryzysówek”.

Irena Katarzyna Czerwińska
Malwina Filańska-Marcych 

Ponownie zmiksować na jed-
nolitą masę. Miksować krótko, 
tylko do połączenia się skład-
ników. Masę serową wylać  
do tortownicy. Piec w nagrza-
nym piekarniku około 50-60 
min. w temperaturze 180°C. Gdy-
by sernik za szybko się rumienił 
można przykryć go z góry folią 
aluminiową. Śmietanę wymie-
szać z miodem. Sernik wysunąć 
z piekarnika. Wyłożyć delikatnie 
śmietanę z miodem, piec dalej  
ok. 8- 10min. Sernik pozostawić, 
przy lekko uchylonych drzwicz-
kach piekarnika do ostygnięcia. 
Kolejno włożyć do lodówki na 
całą noc.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Hrubieszów - Polskie Kwiaty

Odwiedziny przedstawicieli władz Urzędu Gminy(fot. Jacek Fuchs)
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Wielkie remonty w krasnobrodzkim 
sanktuarium
Prace remontowe na terenie krasnobrodzkiego sanktuarium trwają już od kilku lat. Jednak 
te, które zostały rozpoczęte w tym roku zmienią wizerunek świątyni, a także wpłyną  
na jakość funkcjonowania sanktuarium. 

Każdy budynek z upływem 
czasu potrzebuje odnowie-
nia. Także w naszych domach 
wielokrotnie musimy walczyć  
z niszczeniem murów, insta-
lacji, zniszczonym sprzętem 
czy też ociepleniem, wymianą 
dachu i okien. Nie jest to łatwe 
zwłaszcza, gdy środki finanso-
we są niewystarczające. Skoro 
liczące kilkadziesiąt lat budynki 
domagają się remontu, to cóż 
można powiedzieć o kilkuwie-
kowych świątyniach stanowią-
cych zabytki? Krasnobrodzkie 
sanktuarium ma bogatą hi-
storię, a kościół ufundowany 
przez królową Marię Kazimierę 
pochodzi jeszcze z XVII w. Po-
święcenie świątyni datuje się 
na rok 1699 r. Klasztor został do-
budowany do kościoła w wieku 
następnym, a jego fundatorem 
była rodzina Tarnowskich, któ-
ra odbierając kalwinom zbór 
przekazała świątynię na nowo 
katolikom. To właśnie w klasz-
torze, aż do 27 października 
1874 roku, prowadzili działal-
ność duszpasterską Dominika-
nie. Po kasacie zakonu opiekę 
nad świątynią zaczęli sprawo-
wać księża diecezjalni. Troska 
ta przez lata spędzała sen z oczu 
proboszczom, którzy starali się 
zadbać o zabytkową świątynię. 
Pomniejsze remonty dokony-
wane były sukcesywnie, jednak 

dofinansowania wynosi ponad 
7 milionów złotych, a koszty 
niekwalifikowane to ponad 
9 milionów złotych. Sanktu-
arium musi zatem ze środków 
własnych dodać ponad 2 mi-
liony złotych. Podobny wkład 
poniosło sanktuarium podczas 
wymiany dachu na klasztorze. 
Choć są to kwoty niebotyczne, 
to z wiarą i ufnością duszpa-
sterze podeszli do podejmowa-
nych wyzwań.
- Jestem przekonany, że kosz-
ty okażą się znacznie wyższe, 
ponieważ chcemy przy okazji 
remontu zrobić więcej, niż jest 
to w projekcie przewidziane.  
25 czerwca podpisałem umowę  
i od tego czasu rozpoczęliśmy 
pracę – wyjaśnił kustosz sank-
tuarium. 
Termomodernizacja jest naj-
ważniejszym elementem re-
nowacji, który ma rozwiązać 
problem zimnej i niszczejącej 
z tego powodu świątyni. Wy-
mienione będą okna, położony 
zostanie specjalny tynk cie-
płochronny wymagany przez 
konserwatorów zabytków, po-
jawi się także ogrzewanie pod-
łogowe i fotowoltaika. Jak teraz 
wygląda świątynia i na jakim 
etapie są prowadzone prace? 
Widoczna gołym okiem zmia-
na koloru elewacji jest jedynie 

Wejście do świątyni i zabezpieczone organy (fot. Ewa Monastyrska)

mury nadal niszczały. Grun-
townego remontu wymagała 
zarówno sama świątynia, jak  
i otaczające ją korytarze, czy 
też podominikański klasztor. 
Mury były wyziębione, ściany  

pękały, pod fundamenty pod-
ciekała woda, a dach pozosta-
wiał wiele do życzenia. Każde 
działania wiązały się jednak  
z niewyobrażalnymi kosztami.  
- W 2013 roku wystąpiliśmy  
do Funduszy Norweskich, nie-
stety nic nie otrzymaliśmy.  
W 2017 roku wystąpiliśmy do 
RPO i POIiŚu. Niestety także nie 
uzyskaliśmy dofinansowania.  
W międzyczasie otrzymywali-
śmy małe środki na potrzeby tego 
miejsca. Dzięki dotacjom udało się 
wykonać elewację przy kościele i 
dach na świątyni. Pozostał klasz-
tor i wnętrze. Własnymi środkami 
podjęliśmy się wymiany dachu na 
klasztorze. Kosztowało to nas 2 
mln 300 tys. złotych. Dostaliśmy 
ze Starostwa dwukrotnie dota-
cję po 8 tys. złotych. Reszta po-
chodziła z ofiar ludzi. Uważam  
to za Opatrzność Bożą – zwyja-
śnił kustosz krasnobrodzkiego 
sanktuarium, ks. prał. Euge-
niusz Derdziuk.
Gdy pojawiła się szansa zdoby-
cia środków na remont z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na wykonanie termomo-
dernizacji, gospodarze sank-
tuarium nie mieli wątpliwości,  
że tę szansę trzeba wyko-
rzystać. Kwota otrzymanego  CIĄG DALSZY NA STR. 12

Wszystkie elementy ruchome zostały zabezpieczone (fot. Ewa Monastyrska)

Ołtarz główny. Wewnątrz świątyni trwają remonty. Zdjęcie zrobione we wrześniu (fot. Ewa Monastyrska)
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widocznym znakiem tego,  
co dzieje się wewnątrz. Pod 
pompy ciepła zostało rozwier-
conych 30 otworów, każdy  
po 100 metrów. Obecnie trwa-
ją prace związane z podłącze-
niem do pomp ciepła. Będą się 
one znajdowały w pomiesz-
czeniu pod ołtarzem polowym. 
Trwają także prace związane 
z umieszczeniem fotowoltaiki 
na budynkach gospodarczych, 
znajdujących się na podwórzu 
sanktuarium. Z tego powodu 
konieczne było wzmocnienie 
dachów budynków i pokrycie 
ich nową blachą. Zostały one 
przy okazji docieplone wełną 
mineralną, by w przyszłości  

zabytkowe, musi iść z duchem 
czasu, by służyć pielgrzymom  
i ułatwiać im modlitwę. Zalany 
został już tzw. chudy beton na 
piasek. Będziemy teraz kłaść ocie-
plenie, styropian, oraz rurki pod 
ogrzewanie podłogowe. Zapro-
jektowany będzie również nowy 
podest pod ołtarzem – wymienił 
ilość prac ks. prałat Derdziuk.
Obecnie świątynia jest nie do 
poznania, jednak wszystkie 
kosztowne prace mają swój 
cel. Wierni nie mogą wejść do 
swojego kościoła, jednak za-
równo msze, jak i nabożeństwa 
są nadal sprawowane. Msze 
święte w niedziele i uroczysto-
ści odprawiane są w namiocie 

pomieszczenia pod dachem 
także można było zagospodaro-
wać. Najważniejsze prace wy-
konywane są obecnie w samej 
świątyni.
- Zerwaliśmy starą posadzkę. 
Okazuje się, że nie jest ona zabyt-
kowa. Wszystkie prace wykony-
wane są po okiem konserwatora. 
Podczas zdejmowania posadzki 
konieczna była także obecność 
archeologa. Odkryliśmy stare, 
zamurowane wejście do krypt, 
które znajdują się pod prezbite-
rium. Wejście do nich będzie te-
raz znajdowało się od zewnątrz. 
Prawdopodobnie po zachodniej 
stronie kościoła także znajdowały  
się krypty, ale gdy robiono po-
sadzkę już w XX w. zostały za-
sypane piaskiem. Zaprojektowa-
na została nowa, marmurowa 
posadzka, z polskiego marmuru.  
W tej chwili położone są też 
kable, które będą się pod nią 
znajdowały. Chcemy uniknąć 
umieszczenia ich w ścianach. 
Wymieniamy przy okazji całą 
instalację elektryczną i nagło-
śnieniową, podłączona zostanie 
także instalacja teleinforma-
tyczna. Sanktuarium, choć jest  

znajdującym się przy kościele. 
W dni powszednie natomiast 
sprawowane są na korytarzach 
klasztoru. Trwają prace także 
w wirydarzu klasztoru (jest to 
miejsce przypominające dzie-
dziniec, do którego wchodzi się 
od strony korytarzy klasztoru 
na parterze). Po konsultacjach 
z konserwatorem zabytków  
oraz z projektantami stwier-
dzono, że poziom ziemi jest za-
wyżony, co powoduje podcie-
kanie wód pod mury klasztoru. 
Ziemia jest obecnie wywożona, 
a poziom obniżany. Po zdjęciu 
tynków odnaleziono wmuro-
wany kamień, na którym wy-
ryta jest data 1751 r. Jest to rok 
wybudowania klasztoru, który 
został dobudowany do już sto-
jącego wówczas kościoła. 
- Przy okazji ocieplamy wiry-
darz. Odkopaliśmy fundamen-
ty i okazuje się, że są w dobrym 
stanie. Mamy nadzieję, że uda 
nam się wejść do środka świątyni  
na Boże Narodzenie. Gdy zakoń-
czymy prace w kościele rozpocz-
niemy następne w klasztorze. 
Tych będzie bardzo dużo, ponie-
waż będzie nas czekała wymiana 

instalacji elektrycznej. Obecny jej 
stan jest wręcz niebezpieczny – 
dodał kustosz sanktuarium.
W kryptach znajdują się dwie 
trumny umieszczone w specjal-
nie wybudowanej do tego niszy. 
Na trumnach widnieje napis 
potwierdzający, że znajdują się 
w nich szczątki państwa Tar-
nowskich, czyli fundatorów 
klasztoru. Podczas konserwacji 
i termomodernizacji pojawiają 
się nowe fakty, które wciąż są 
badane i konsultowane, choć 
nie mają wielkiego znaczenia 
dla remontu, a także nie zmie-
nią znacząco obecnej wiedzy 
na temat świątyni. Najprawdo-
podobniej posadzka kamienna 
znajdująca się przy drzwiach 
bocznych przedsionka świą-
tyni jest oryginalna i pochodzi  
z czasów jego budowy. Kościół 
jest starszy, a sam przedsionek 
był dobudowany nieco później. 
Pojawiają się także ciekawostki 
odnoszące się do dzwonnicy,  
a także odnawiania i remon-
tów świątyni, jednak wszystkie 
informacje weryfikowane są 
przez konserwatorów. 
Ogrom prac jaki został pod-
jęty budzi nie tylko podziw,  
ale i przerażenie. Już na obec-
nym etapie można spodziewać 
się, że koszty remontu wzro-
sną, jednak kolejne prace od-
krywkowe mogą spotęgować 
te sumy. Odnaleziono pod tyn-
kami także malowidła, które 
obecnie nie będą restaurowa-
ne ze względu na wysoki koszt 
renowacji. Konserwator wraz  
z ks. prał. Eugeniuszem Der-
dziukiem czuwają nad przebie-
giem prac, by podczas wymiany 
instalacji nie zostały zniszczone 
żadne wartościowe elementy 

architektoniczne i artystyczne. 
- Obecnie kościół wygląda jak po 
burzy. Wszystkie ołtarze, orga-
ny są pozabezpieczane. Gdy pa-
trzę na to, co się obecnie dzieje, 
to przyznam, że skóra cierpnie, 
ale wiem, że jest to wielkie dzie-
ło. Cieszymy się, że już wcześniej 
został zrobiony strych i dach, co 
obniży obecny koszt – stwierdził 
ks. Eugeniusz Derdziuk. 
Zakończenie projektu prze-
widywane jest na marzec  
2023 roku. Ten krótki czas musi 
wystarczyć na zakończenie 
największego remontu w hi-
storii sanktuarium. Kustosz 
podkreśla jednak wielokrotnie,  
że odczuwa wsparcie wielu 
osób, zarówno to duchowe, jak 
i finansowe. Bez jednego i dru-
giego postęp prac nie jest moż-
liwy. 
- Bardzo proszę wszystkich  
o modlitwę. Wierzę, że czuwa 

nad tym wszystkim także świę-
ty Józef, bo przecież to dom jego 
Oblubienicy. Dziękuję także za 
wszelkie wsparcie finansowe, 
nie tylko od naszych parafian,  
ale od wszystkich czcicieli Mat-
ki Bożej. Jesteśmy wdzięczni za 
każdy grosz, bo koszt prac jest 
niewyobrażalny – podsumował 
ks. prał. Eugeniusz Derdziuk.
Wielkie dzieło wymaga wiel-
kiego poświęcenia. Diece-
zjalne sanktuarium w prze-
ciągu roku stanie się nie 
tylko ciepłym miejscem zimą,  
ale także bezpiecznym i no-
woczesnym, z którego będą 
unosiły się szepty modlitw, 
płynących przed niezmien-
nie piękny obraz Maryi, po-
chylającej się nad Synem  
w ogrodzie różanym. 

Ewa Monastyrska

Kamień w wirydarzu z datą 1751 r.(fot. Ewa Monastyrska)

Oryginalna posadzka z XVIII w. w wejściu do świątyni (fot. Ewa Monastyrska)

Remonty trwające w wirydarzu klasztoru (fot. Ewa Monastyrska)
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Woda dla Afryki za makulaturę - pomóż
Co można zrobić z nadmiarem makulatury? Jedni oddają ją podczas segregacji odpadów, inni rozpalają nimi 
ogniska, jeszcze inni składują na strychach lub w piwnicach, bo „może kiedyś się przyda”. Kto by pomyślał,  
że ze starych gazet, zniszczonych książek, zużytych zeszytów można zbudować studnię i uratować komuś życie? 

Okazuje się, że można. Niezwy-
kła akcja zbiórki makulatury, którą  
w diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej rozpoczął diecezjalny Dyrek-
tor Papieskich Dzieł Misyjnych, 
ks. Andrzej Łuszcz, z miesiąca na 
miesiąc zaczęła przynosić nama-
calne efekty. Od lipca do września 
dzięki zbiórce makulatury udało 
się zebrać ponad 10 tys. złotych.  
Dzięki akcjom z poprzednich lat w 
Burkina Faso udało się już wybu-
dować dwie studnie. Koszt tych 
studni to ponad 70 tys. złotych. 
Żeby mieszkańcy Afryki mogli jed-
nak żyć spokojniej potrzebne są ko-
lejne studnie ratujące życie. Jak się 
okazało akcje nie od początku były 
takie proste do zrealizowania. 
- Powodem było globalne zachwia-
nie odbioru recyklingu. Gdy zała-
mał się rynek chiński te statki, które 
przywoziły do nas różnego rodzaju 
materiały zawsze zabierały ze sobą 

makulaturę. Nagle nikt nie chciał tego 
odbierać. Do dziś żeby ktoś zabrał 
makulaturę trzeba dopłacić. Udało 
mi się z poważnymi firmami ustalić, 
że ta makulatura będzie zabierana po  
15 groszy – wyjaśnił w lipcu tego 
roku ks. Andrzej Łuszcz. 
Akcja miała w tym roku potrwać 
tylko miesiąc, jednak okazało się, 
że makulatura wciąż napływała 

do kontenera postawionego przy 
kościele w Łabuniach. Na bieżąco 
musiał być on opróżniany, by zro-
bić miejsce następnym paczkom. 
W ten sposób akcja rozrosła się do 
tego stopnia, że kolejne kontenery 
pojawiły się w parafii w Tarnogro-
dzie oraz w parafii pw. Św. Brata Al-
berta w Zamościu. To właśnie tam 
można obecnie przynosić kolejne 

paczki makulatury, które wpłyną 
na poprawę życia mieszkańców  
w Burkina Faso. 
- Dwie studnie w Burkina Faso są 
już wybudowane i trzeba budować 
dalej. Tam, gdzie jest studnia, tam 
organizuje się życie. Może kiedyś Pan 
Bóg nas zapyta, czy pomogłeś kiedyś 
komuś uratować życie? Tam, gdzie 
dajemy komuś wodę, ratujemy życie. 
Zachęcam do przywożenia makula-
tury, bo naprawdę warto. Pomaga-
my tym samym przebywającym tam 
misjonarzom, ojcom Franciszkanom, 
którzy pochodzą z Biłgoraja, dlatego 
ta zbiórka ma także wymiar lokalny 
– dodał na falach Katolickiego Ra-
dia Zamość ks. Andrzej Łuszcz.  
W akcję zbiórki makulatury zaan-
gażowały się także szkoły podsta-
wowe i ponadpodstawowe. Warto 
już od najmłodszych lat uczyć dzie-
ci odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, także tego, który jest  

im teoretycznie zupełnie obcy. 
Domaga się tego solidarność,  
o której w encyklikach wielokrotnie 
mówił Jan Paweł II. Burkina Faso  
to państwo położone w Afryce Za-
chodniej, które nie ma dostępu do 
morza. Panuje tu głównie klimat 
tropikalny, a pora sucha trwa tu aż 
8-9 miesięcy.  Państwo nawiedza-
ne jest przez długotrwałe susze. 
Zwrot „Burkina Faso” oznacza „kraj 
prawych ludzi”, jednak długość ży-
cia tych ludzi z różnych powodów, 
także braku wody, wynosi poniżej 
50 lat.
Akcję można również wesprzeć, 
wpłacając pieniądze na konto Die-
cezji Zamojsko – Lubaczowskiej, 
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 
22-400 Zamość, nr konta: 57 1240 
2005 1111 0010 1940 4403 z dopi-
skiem STUDNIA NA MISJE.

Ewa Monastyrska

Przeszczep może uratować Tymka
Musimy zrobić wszystko, by umierające serce Tymka biło jak najdłużej! To jedyna szansa, że synek doczeka 
przeszczepu… Każdy nasz dzień zdominował strach o życie synka. Każdy dzień to walka o poprawę jego stanu. 
Szukamy ratunku wszędzie, także za granicą. Teraz cel jest jeden – by Tymuś wytrzymał jak najdłużej… Prosimy  
o pomoc i wsparcie, bo miesięczne koszty leków i środków medycznych sięgają kilku tysięcy złotych…

Tymuś to nasze długo wycze-
kiwane dziecko, dlatego wiado-
mość o ciąży była ogromnym 
szczęściem. Radość została 
nam jednak brutalnie odebrana.  
W 30 tygodniu ciąży na bada-
niach prenatalnych dowiedzieli-
śmy się, że Tymek ma poważną 
wadę serca. Na początku nie mo-
głam uwierzyć w słowa lekarza. 
Potem do oczu napłynęły łzy. 
Moje maleńkie dzieciątko urodzi 
się tak bardzo chore. Od tego dnia 
czuję, jakby jakiś ogromny głaz 
miażdżył mi serce. Ból, przera-
żenie, wszystko się wymieszało.  
4 czerwca tego roku w Warszawie 
powitaliśmy Tymusia. Chociaż 
początkowo otrzymał 10 punk-
tów w skali Apgar, wkrótce zaczę-
ła się dramatyczna walka o jego 
życie. Trwa i będzie trwać nadal.
U synka zdiagnozowano wro-
dzone wady rozwojowe zastaw-
ki pnia płucnego i zastawki trój-
dzielnej, czyli chorobę Ebsteina, 
a do tego cechy kardiomiopatii  
z niescalenia mięśnia lewej ko-
mory oraz niewydolność serca. 
Ze względu na trudności w przyj-
mowaniu pokarmów, synek jest 

karmiony sondą co trzy godziny, 
a jedno karmienie trwa godzinę. 
Mimo naszych usilnych starań 
Tymek prawie nie przybiera na 
wadze, jest bardzo słaby.
Nasze życie od 3,5 miesiąca 
to nieustanne pobyty w szpi-
talu, z czego najdłuższy trwał  

aż miesiąc. Wtedy wydolność 
oddechowa synka spadła do 
zaledwie 4%. Musiał walczyć 
o życie, a my nie mogliśmy nic 
zrobić. Dzięki lekom udało się 
osiągnąć wydolność na poziomie 
30%. Malutko, ale póki co wy-
starcza do życia, a o nie drżymy  

najbardziej. Na konsylium lekar-
skim Tymek został zdyskwalifi-
kowany z leczenia chirurgiczne-
go ze względu na skomplikowaną 
i nieuleczalną wadę. Jedyną jego 
szansą jest przeszczep serca, 
możliwy do zrealizowania w Za-
brzu, o ile znajdzie się dawca,  

a stan Tymka ulegnie poprawie.  
Trzymam go w ramionach, ta-
kiego maleńkiego i kruchego. 
Patrzę w śliczne oczka, które 
stały się całym naszym świa-
tem. Najgorsza jest świadomość,  
że one mogą za chwilę zamknąć 
się na zawsze, a śmierć wydrze 
go z moich ramion. Walczymy ze 
wszystkich sił, by Tymuś docze-
kał przeszczepu. Bardzo prosimy 
o pomoc.
Bardzo ważne są specjalistycz-
ne diety, konsultacje, rehabilita-
cje i wiele innych rzeczy, którym 
podporządkowujemy każdy swój 
dzień, każdą swoją chwilę. Szu-
kamy też rozwiązań za granicą. 
To wszystko generuje gigantycz-
ne koszty, których nie jesteśmy 
w stanie udźwignąć. Dlatego 
bardzo prosimy o pomoc i wspar-
cie naszej zbiórki. Walczymy  
o Tymka ze wszystkich sił. Po-
trzebujemy Was. Darowizny na 
rzecz Tymka można wpłacać pod 
adresem: https://www.siepo-
maga.pl/tymusiowe-serce.

Rodzice

Kontener przed świątynią w Łabuniach (fot. KRZ)

Jedyną szansą dla Tymusia jest przeszczeo (fot. archiwum rodzinne)
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
  00:30 Poradnik radiowy
  01:00 Muzyczny przekładaniec
  03:00 Catechesi Tradendae/

Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości

 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20 Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św.  

z Sanktuarium MB 
Szkaplerznej w Tomaszowie.

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm o rodzinie
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/ Prognoza pogody
 09:40 Rozmowa dnia
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
  12:40 Verbum Ecclesiae
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Niedziela Radiowa (powtórka)
 14:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:40 Patron Dnia
 14:50 Katecheza o rodzinie
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10 Zjednoczeni w Duchu
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z kościoła MBKP w Zamościu 
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Misja specjalna
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o rodzinie
 21:30  Audycje samorządowe
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
  23:45 Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
 03:00 Misja specjalna
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20 Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie.
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/radio z 

kierowcą/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody

 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:40  Verbum Ecclesiae
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Żyjemy w państwie prawa
 14:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga  

Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  W służbie życiu (1 wt)/Audycja 

pielgrzymkowa (2 i 4 wt)/
Rodzina ponad wszystko (3wt)

 17:40 Kwadrans sejmowy (1 i 3 wt)
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza biblijna
 21:30  Music Box 
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:45  Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Music Box
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20 Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II 
w Biłgoraju

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o liturgii
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00  Anioł Pański
 12:05  Wiadomości /Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:40 Verbum Ecclesiae
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/  

Prognoza pogody
 13:10  Roztoczański Ekopatrol
 13:35  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Felieton Fundacji „Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie”
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza o liturgii
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  #Młodzi mają głos
 17:35  Kwadrans o prawie z Ministrem 

Romanowskim (2 i 4 śr)/
Vita Consecrata (3 śr)

 18:00  Transmisja nowenny do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy  
i Mszy św. z kościoła pw. Świętej 
Bożej Opatrzności w Zamościu

 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Ad Maiorem Dei Gloriam
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o liturgii
 21:30  Porozmawiajmy o.../

Pójdź za Mną!
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:45 Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 03:00  Porozmawiajmy o.../

Pójdź za Mną!
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20  Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 Semper Fidelis
 06:45 Patron dnia
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:10 Transmisja Mszy św. z Watykanu
 08:00 Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o kapłaństwie
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
  Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:40  Verbum Ecclesiae
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/ Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Zapowiedzi diecezjalne
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza o kapłanstwie
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  Zamojszczyzna mniej znana/

Podróże dalekie i bliskie
 18:00  Transmisja Mszy św.  

z kościoła pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu/

  Transmisja Mszy św. kościoła 
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)

 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Świat jest ciekawy
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o kapłaństwie
 21:30  Króluj nam Chryste
 22:40  Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:45  Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia

  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30  Poradnik radiowy
 01:00  Świat jest ciekawy
 03:00  Króluj nam Chryste
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
  05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20  Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o wierze
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/ Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:40  Verbum Ecclesiae
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Zapowiedzi sportowe
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza o wierze
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangelia dnia i rozważanie
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  Lasy na Kresach 
 17:40  Leśny Flesz
 18:00  Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku  
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/ 
z santuarium w Nabrożu

 19:00 Koronka do Przenajdroższej 
Krwi Pana Jezusa

 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 SILOE
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o wierze 
 21:30  Kobiety na medal (1 

pt)/ Wświecie PSONI (2 
pt)/ Ludzie z pasją (3 pt)/ 
Exodus Młodych (4 pt)

 23:00  Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30  Poradnik radiowy
 01:00  Siloe
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20  Radiowy Słownik Biblijny
 06:25  Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:10  Amerykańska Częstochowa
 07:45 Patron dnia
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza maryjna
 08:40 Telegram z Jasnej Góry
 09:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Leśne Radio
 11:00  Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 11:10   Audycje samorządowe 
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia

 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  W duchu św. Dominika
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Audycje samorządowe/ 

Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie

 14:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katecheza maryjna
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Kwadrans akademicki
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10  Piosenka Tygodnia
 16:40  Kwadrans organowy
 16:15  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:10  Szkoły z wartościami/

Apostoowie-znani i nieznani/
Młodzi o młodych i dla 
młodych/KUL-owskie rozmowy

 18:00  Transmisja Mszy św.  
z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie

 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:10 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych/Tradycje Roztocza
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza maryjna
 21:30  Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 22:40  Podzielmy się Słowem
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica 
 00:10 Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 03:00  Muzyczne retrospekcje
 05:10 Pacierz i Godzinki 
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:05  Pasterski Głos
 06:10  Radiowy Słownik Biblijny
 06:15  Księga (Radio Warszawa)
 06:50  Katecheza niedzielna
 07:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o 

fundamentach wiary
 08:40 Patron dnia
 09:00 Podzielmy się Słowem
 10:00  W duchu św. Dominika
 11:10  Rozmowa Tygodnia
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45  Radiowy Słownik Biblijny
 11:50  Pasterski Głos
 11:55  Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. 
 13:30  Muzyczny przekładaniec
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o 

fundamentach wiary
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Koncert życzeń
 16:45  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:05   Niedziela Radiowa
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Catechesi Tradendae / Z 

powołanymi o powołanych/
Misyjne spotkania/ 
Inżynieria duchowości 

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o 

fundamentach wiary
 21:30  Okruchy Tygodnia
 22:00  Reportaż Fundacji 

„Głos Ewangelii”
 23:55  Pasterski Głos
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 
15 1020 5356 0000 
1202 0005 1912
(z dopiskiem: daro-
wizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w od-

dziale banku lub na poczcie
 

Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać 
Katolickie Radio Zamość oraz z Dobrą Nowiną docierać do wszystkich domów naszej Diecezji. Za każdą 
pomoc, modlitwę i dobre słowo już dzisiaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni 
różnorakie funkcje promocyjne 
i edukacyjne. Nowy, 2021 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 
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