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R E K L A M A

Historia Różańca
Od wieków chrześcijanie 
próbowali odpowiedzieć na 
wezwanie św. Pawła do nie-
ustannej modlitwy. Jednym 
ze sposobów było powtarzanie 
różnych modlitw.
Pierwszą i najstarszą modlitwą 
chrześcijan jest modlitwa, której 
nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. 
Wszystko zaczęło się w klasz-
torach. Tu od niepamiętnych 
czasów odmawiano sto pięć-
dziesiąt psalmów Dawidowych. 
Mnichom, a także ludowi, któ-
ry nawiedzał klasztory, trudno 
było nauczyć się na pamięć każ-
dego z nich. W związku z tym 
ok. 850 r. pewien mnich o ir-
landzkich korzeniach zapropo-
nował, aby odmawiano zamiast 
nich sto pięćdziesiąt razy „Ojcze 
nasz”. Wierni i mnisi zaczęli od-
liczać powtórzenia Modlitwy 
Pańskiej na różne sposoby. Nie-
którzy posługiwali się stu pięć-
dziesięcioma kamykami, nie-
którzy sznurkami, a jeszcze inni 
węzłami.
Za ojca Różańca świętego uważa 
się św. Dominika, któremu mia-
ła się objawić Matka Najświęt-
sza i przykazać rozpowszech-
nianie tej modlitwy na całym 
świecie. Nie był to jednak Róża-
niec w dzisiejszej formie. Legen-
da głosi, że to właśnie w czasie 
jednej z jego wypraw, w trakcie 
której zwalczał herezję, zro-
dziła się modlitwa różańcowa. 
Pomimo postów i modlitw po-
sługa św. Dominika nie przy-
nosiła owoców. Wówczas obja-
wiła się Matka Boża i poleciła, 
by nie tylko głosił kazania, lecz 
by połączył je z odmawianiem 

tzw. Psałterza Maryi, czyli 
150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze 
nasz. Od tej pory św. Dominik 
przeplatał swoje nauki modli-
twą różańcową, w której rozwa-
żał wraz ze słuchaczami treści 
zawarte w głoszonych naukach.
Nazwa Różańca wywodzi się 
ze średniowiecza. W ówcze-
snej mentalności świat trakto-
wano jako księgę o Panu Bogu, 
a w przyrodzie dopatrywano 
się rzeczywistości duchowych. 
Szczególną rolę pełniły kwiaty, 
które symbolizowały różne ce-
chy. Modlitwy traktowane były 
jako duchowe kwiaty, dlatego 
odmawianie różańca porówny-
wano z dawaniem Matce Bożej 
róż. Stąd modlitwę tę nazwano 
wieńcem z róż, czyli różańcem.

źródło: freepik.com

Od pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa odczuwano potrzebę 
proszenia Najświętszą Maryję 
Pannę o wstawiennictwo. Dla-
tego w XII w. utrwalił się w Ko-
ściele zwyczaj odmawiania 
pozdrowienia, którym w sce-
nie zwiastowania Anioł przy-
witał Maryję. Z czasem dodano 

do nich słowa wypowiedziane 
przez św. Elżbietę w czasie na-
wiedzenia.
Znane nam dzisiaj Zdrowaś Ma-
ryjo ukształtowało się ok. 1350 r. 
Stało się to dzięki zakonowi kar-
tuzów, który połączył pozdro-
wienie archanioła Gabriela z po-
zdrowieniem św. Elżbiety oraz 
dodał „teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen”.
W XIV wieku cystersi, zwłaszcza 
we francuskim regionie Trčves, 
wprowadzili dodatkowe frag-
menty wypowiadane po imie-
niu Jezus, aby objąć w tej modli-
twie całe życie Chrystusa.
Około połowy XIV wieku Enrico 
Kalkar, kartuz z Kolonii, wpro-
wadził Ojcze nasz przed każ-
dą dziesiątką Zdrowaś Maryjo. 

Ten sposób odmawiania różań-
ca szybko rozpowszechnił się 
w całej Europie.
Również w kartuzji w Trewi-
rze na początku XV w Domi-
nik Helion opracował różaniec, 
do którego dodał pięćdziesiąt 
ułożonych przez siebie formuł 
odnoszących się do wydarzeń 

związanych z życiem Jezusa 
Chrystusa. Formuły dodawał po 
każdym odmawianym Zdrowaś 
Mario, po słowach „błogosławio-
ny owoc żywota twojego, Jezus”.
Podobnie jak w propozycji Enri-
ca Kalkara, wezwania Dominika 
z Prus były podzielone w grupy 
po dziesięć, przy czym każdą 
grupę poprzedzało „Ojcze nasz”.
Modlitwa różańcowa bardzo 
szybko zyskała aprobatę Kościo-
ła i była traktowana jako oręż 
przeciw wrogom wiary. Jednym 
z przykładów skuteczności tej 
modlitwy była zwycięska bitwa 
morska pod Lepanto w 1571 r. 
Szesnastowieczna Europa była 
zagrożona napaścią muzułma-
nów. Od VII wieku, kiedy kalif 
Oman zdobył Jerozolimę i Zie-
mia Święta przestała należeć do 
chrześcijan, islam dążył do na-
rzucenia siłą swojej religii świa-
tu. W VIII w. muzułmanie, po 
opanowaniu Afryki Północnej, 
zajęli Hiszpanię. Przez krótki 
czas inwazja Mahometan była 
powstrzymywana przez wypra-
wy krzyżowe. W XVI w. impe-
rium muzułmańskie wybudo-
wało ogromną flotę, planowało 
bowiem zająć chrześcijańskie 
porty śródziemnomorskie i ru-
szyć na podbój Rzymu, a potem 
Europy. Wtedy papież Pius V, 
dominikanin i gorący propaga-
tor różańca, wezwał wszystkich 
katolików do modlitwy różań-
cowej. 7 października 1571 r. 
w okolicach Lepanto miała 
miejsce decydująca bitwa mor-
ska, w której starły się ze sobą 
flota chrześcijańska i turecka. Za-
cięta walka trwała wiele godzin, 

a o zwycięstwie Świętej Li-
gii przesądziła nieoczekiwana 
zmiana pogody — wiatr unie-
możliwił manewry wojskom 
tureckim. W kilku objawieniach 
sama Matka Boża wskazała mo-
dlitwę różańcową jako najbar-
dziej potrzebną ludzkości. - Jeśli 
chcecie uniknąć nieszczęścia, jakie 
zagraża światu, módlcie się na ró-
żańcu - te słowa Maryja wypo-
wiedziała podczas objawień fa-
timskich 13 października 1917 r.
Różaniec, zatwierdzony oficjal-
nie przez św. Piusa V w XVI w., 
nie zmienił się aż do początku 
XXI wieku, kiedy to św. Jan Pa-
weł II zaproponował rozsze-
rzenie, wprowadzając tajemni-
ce światła w opublikowanym 
16 października 2002 r. Liście 
apostolskim Rosarium Virginis 
Mariae. Mimo że odmawianie 
tajemnic światła Jan Paweł II 
przedstawił jako propozycję, 
a nie obowiązek, to jednak ini-
cjatywa papieża została bar-
dzo chętnie przyjęta w całym 
Kościele katolickim i jest po-
wszechnie praktykowana.

ks. Krzysztof Sosnowski
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Tradycja leśnego pielgrzymowania
„Zawierzamy Maryi Rodzinę polskich leśników” – pod takim hasłem odbyła się 
tegoroczna pielgrzymka leśników na Jasną Górę, w której uczestniczyło ponad 
6 tysięcy pracowników leśnictwa i ochrony środowiska.   
Historia pielgrzymowania lu-
dzi lasu sięga 1997 roku. Miej-
scem pierwszych dwóch edycji 
tego szczególnego wydarzenia 
była Katedra Wrocławska. Nie-
przerwanie od 1999 roku leśni-
cy przybywają przed Cudowny 
Wizerunek Matki Bożej Często-
chowskiej. Tegoroczna wizyta 
u stóp Czarnej Madonny była już 
26. z kolei. Uczestniczyła w niej 
również liczna delegacja pra-
cowników z terenu Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Lublinie na czele z dyrekto-
rem Zygmuntem Byrą, zastęp-
cą ds. ekonomicznych Bożeną 
Rydz i zastępcą ds. gospodarki 
leśnej Mirosławem Waniew-
skim. Mszy Świętej na Wałach 
Jasnogórskich przewodniczył 
biskup zielonogórsko-gorzow-
ski, ksiądz Tadeusz Lityński, 
delegat KEP ds. Duszpaster-
stwa Pracowników Leśnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska. –Ten rok jest ro-
kiem rodziny w kościele polskim. 
I mamy tu podkreślenie tego faktu, 
że to nie są tylko pracownicy, to 
nie są tylko członkowie zarządu, 
leśnicy czy nadleśniczowie, ale to 
jest wielka rodzina. I tegoroczny 
akcent jest położony, żeby odkryć 

tę rodzinność wśród leśników (…) 
– zaznaczył. Homilię wygłosi 
biskup toruński, ksiądz Wiesław 
Śmigiel, Przewodniczący Rady 
ds. Rodziny KEP. – Zadaniem 
dla Was wszystkich – leśników, 
myśliwych, pracowników Lasów 
Państwowych, ludzi nauki jest 
wspieranie silnej rodziny opar-
tej na miłości, odpowiedzialno-
ści i wierze, ponieważ ekologia 
zaczyna się w rodzinach i od ro-
dziny w znacznej mierze zależy 
– wspomniał. Podziękowania 
za trud codziennej pracy prze-
kazał wszystkim uczestnikom 
modlitewnego spotkania braci 
leśnej Prezydent RP Andrzej 
Duda. „Chciałbym podziękować 
polskim leśnikom oraz innym 
tu obecnym środowiskom za 
państwa zaangażowanie w pra-
cę, za bogatą wiedzę, doświad-
czenie i profesjonalizm, które 
pozwalają optymalnie wykorzy-
stywać nasze zasoby naturalne 
dla dobra społeczeństwa. Łączę 
się z państwem w przekonaniu, 
że zrównoważona gospodarka 
leśna jest warunkiem zrówno-
ważonego rozwoju. (…)” – na-
pisał w liście, który odczytał 
w jego imieniu Paweł Sałek, do-
radca Prezydenta ds. ochrony 

środowiska, polityki klimatycz-
nej i zrównoważonego rozwoju. 
Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło wiceministra Edwar-
da Siarki, pełnomocnika Rządu 
ds. Leśnictwa i Łowiectwa, któ-
ry zwrócił uwagę na fenomen 
leśników jako społeczności li-
czącej ponad 26 tys. osób. – To 
jest duża grupa zaangażowana 
bardzo mocno w sprawy polskiej 
przyrody i zaangażowana rów-
nież, także historycznie, w świa-
dectwo wiary – akcentował. Do 
hasła przyświecającego tego-
rocznej pielgrzymce leśników 
odniósł się Dyrektor General-
ny Lasów Państwowych Józef 
Kubica. – Stajemy u stóp Jasnej 
Góry jak jedna wielka rodzina le-
śna. Jako leśna rodzina jesteśmy 
mocno zakorzenieni w tradycji 
i narodowej kulturze. To dlatego 
cechuje nas wysoka wrażliwość 
na potrzeby społeczne, którym 
od zawsze wychodzimy naprze-
ciw – wspominając przy tej oka-
zji m.in. rekordowo wysokie 
wsparcie przekazane w tym 
roku na rzecz polskich samo-
rządów z przeznaczeniem na 
budowę dróg, konkursy granto-
we dla kół gospodyń wiejskich 
czy klubów sportowych ze wsi 

i miasteczek w całym kraju oraz 
fundusze przekazane parafiom 
kontynuującym tradycje sakral-
nego budownictwa drewnia-
nego. – Podatki i opłaty lokalne, 
środki kierowane na Fundusz 
Rozwoju Dróg oraz liczące setki 
milionów złotych wpłaty do bu-
dżetu państwa to wkład Lasów 
Państwowych w budowę silnej 
i nowoczesnej Polski. - Zwień-
czeniem pielgrzymowania na 
Jasną Górę ludzi lasu i wszyst-
kich osób, którym leży na ser-
cu dobro ojczystej przyrody 
była Krajowa Narada Leśników, 
podczas której Dyrektor Józef 
Kubica wręczył Złote Kordelasy 
Leśnika Polskiego metropolicie 

wrocławskiemu arcybiskupowi 
Józefowi Kupnemu oraz wyżej 
wspomnianemu biskupowi zie-
lonogórsko-gorzowskiemu Ta-
deuszowi Lityńskiemu. Jest to 
najwyższe odznaczenie jakim 
honoruje się pracowników La-
sów Państwowych za wybitne 
osiągnięcia i sumienną służbę. 
Kordelas nadawany jest także 
osobom i instytucjom spoza 
struktur Lasów Państwowych, 
które poprzez swoją działalność 
wspierają idee polskiego leśnic-
twa oraz mają swój wkład w jego 
rozwój.

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie

Obserwatorium Astronomiczne
w Tymcach już otwarte!

Msza Święta na Jasnej Górze (fot.: J. Stacherski)

Już od 18 września br. można zwiedzać 
Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach 
znajdujące się na terenie Gminy Lubaczów.  
To jedno z najlepiej wyposażo-
nych obserwatoriów w Polsce, 
a dzięki swojemu położeniu 
z dala od miasta i tzw. „zanie-
czyszczeniu świetlnemu” bę-
dzie umożliwiało oglądanie od-
ległych o miliony kilometrów od 
Ziemi, planet Układu Słonecz-
nego. Nowoczesne obserwato-
rium astronomiczne powstało 
w dawnej wieży ciśnień, dzięki 

temu łączy naukę z atrakcją tu-
rystyczną. W obesrwatorium 
znajdują się m.in. dwa telesko-
py, jeden z nich o ogniskowej 
3 m zamocowany jest w kopule 
wieży ciśnień. Drugi przezna-
czony jest do obserwacji dzien-
nych, dzięki niemu możemy 
bezpiecznie oglądać słońce. 
Obserwatorium można odwie-
dzić w grupach zorganiozwanych, 

a także indywidualnie. Szcze-
gółowe informacje o ofercie 
(aktywnościach, warsztatach 
i prelekcjach), a także godzinach 
otwarcia można znaleźć na stro-
nie internetowej www.obserwa-
toriumtymce.pl

Anna Janczyk
źródło: www.obserwatoriumtymce.ppl
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Niespodzianka dla Mamy
- 100 wyprawka wręczona!

Kajetan Tadeusz - Syn Pani Ka-
tarzyny i Pana Jacka to już setne 
dziecko jakie nagrodziliśmy od 
początku 2022 roku!

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Z inicjatywy Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk 
oraz Dyrektora SP ZOZ w Hru-
bieszowie Alicji Jarosińskiej, 
zorganizowaliśmy wielką akcję, 
w której doceniamy wszystkie 
Mamy, które urodziły w 2022 r., 
wybierając jako placówkę Po-
wiatowy Szpital w Hrubieszo-
wie!
Każda Mama która urodzi 
w 2022 roku w Hrubieszow-
skim Szpitalu oraz zechce wziąć 
udziału w akcji - otrzyma perso-
nalizowane body z „certyfikatem 
urodzenia” na którym podamy 
imię, datę urodzin, długość oraz 
wagę noworodka. Ponadto do 
każdego zestawu dołączamy po-
witalny kocyk, pamiątkowy list 

gratulacyjny oraz drobne słod-
kości.
To wspaniałe uczucie zobaczyć 
zadowolenie Mieszkańców, któ-
rzy obdarzyli zaufaniem Szpital 
Powiatowy w Hrubieszowie! 
Możemy zapewnić, że nie spo-
czywamy na laurach - a jakość 
i standard obsługi nadal będzie 
utrzymany na wysokim pozio-
mie - tak aby każda rodząca tu 
Mama mogła czuć się bezpiecz-
nie i komfortowo!
Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy rodzicom Kajetana Tade-
usza!

Dożynki
Powiatowo-Gminne 

w Mirczu za nami! 
Powiatowe Dożynki rozpoczął 
przemarsz barwnego korowodu 
wieńcowego, na czele ze Staro-
stami Dożynek, Pocztami Sztan-
darowymi oraz Orkiestrą Dętą. 
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk oraz Wójt Gminy Mircze 
Marta Małyszek, otwierając wy-
darzenie – serdecznie powitały 
przybyłych gości m.in.:
-Europosła do Parlamentu Euro-
pejskiego Pana Krzysztofa Het-
mana,
-Wiceministra Sprawiedliwości - 
Pana Marcina Romanowskiego,
-Posła na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Pana Sławomira Zawi-
ślaka,
-Wicewojewodę Lubelskiego - 
Bolesława Gzika,
-Delegację powiatu Tatrzańskie-
go w składzie: 
• Krystyna Gąsienica-Wawrytko 
Radna Powiatu Tatrzańskiego
• Wiesław Lenard Radny Powia-
tu Tatrzańskiego,
• Anna Król-Józaga Naczelnik 
Wydziału Edukacji 
-Delegację powiatu Łowickiego 
w składzie: 
• Magdalena Balcerak –Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu
• Adriana Drzewiecka – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w Staro-
stwie Powiatowym w Łowiczu
• Ilona Wężowska – Dyrektor 
Wydziału Kontroli i Zarządzania 
Jednostkami w Starostwie Po-
wiatowym w Łowiczu
- Delegację powiatu Kętrzyń-
skiego w składzie: 
• Andrzej Lewandowski – Wice-
starosta powiatu Kętrzyńskiego
• Karol Siłkowski – przedsiębior-
ca z powiatu Kętrzyńskiego
Starosta Hrubieszowski Ane-
ta Karpiuk w swoim przemó-
wieniu podkreśliła, że dożynki 
– to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku każdego rolnika, bę-
dący radością, odpoczynkiem 
i weselem po ciężkiej pracy. 

Niespodzianka dla Mamy! Kajetan 
Tadeusz (fot.: arch. Starostwa
Powiatowego w Hrubieszowie)

Praca w gospodarstwie to często 
zmienna i kapryśna pogoda tym 
bardziej cieszą nas tak okazałe 
plony, za które podziękowania 
składamy na spracowane ręce 
rolników z Ziemi Hrubieszow-
skiej. Starosta zapewniła, że ro-
zumie potrzeby mieszkańców 
polskiej wsi – i nie są jej one obce, 
a w swoich działaniach zamierza 
wspierać ciężką pracę Rolników 
z Powiatu Hrubieszowskiego 
oraz dbać o to, aby ich praca była 
zawsze doceniona i szanowana. 
Dziękujemy za Wasz trud - dzię-
ki któremu mamy naszą – pol-
ską żywność. 
W swoim przemówieniu Wójt 
Gminy Mircze Marta Małyszek 
również podziękowała za ten 
owocny rok oraz ciężką pracę 
Rolników, której efekty widzimy 
w postaci tegorocznych plonów. 
Tradycyjny chleb, wypieczo-
ny z tegorocznych plonów – to 
symboliczny owoc ich pracy, ale 
też trudu jaki spoczywa na rę-
kach Polskich Rolników.
Polową Mszę Św. celebrował 
ks. Tomasz Giergiel, który uro-
czyście poświęcił Dożynkowe 
wieńce oraz przyjął tradycyjne 
dary – w postaci symbolicznego 
chleba, będącego owocem tego-
rocznych żniw – który podzie-
lony został wśród przybyłych na 
wydarzenie gości. 
W konkursie Powiatu na „Na-
piękniejszy Wieniec Dożynko-
wy” wyłoniono następujących 
laureatów: 
I MIEJSCE ex aequo: Hreben-
ne, Drohiczany
II MIEJSCE ex aequo: Zadębce, 
Szychowice
III MIEJSCE ex aequo: Przewo-
dów, Podhorce, Janki
Ponadto Starosta Hrubieszowski 
Aneta Karpiuk wręczyła statuet-
ki oraz dyplomy za pomoc, życz-
liwość oraz wspieranie inicjatyw 
realizowanych przez Powiat 
Hrubieszowski – nagrodzeni 
statuetkami zostali:
Gmina Dołhobyczów: Michał 
Szczepański, Piotr Pryjma, Jaro-
sław Ćwiek, Grzegorz Kłyż, Ra-
dosław Kawka;
Gmina Horodło: Kamil Szczer-
bicki, Justyna Seredyńska, 

Niespodzianka dla Mamy!
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego

w Hrubieszowie)

Barbara Hajkowska, Tomasz 
Zienkiewicz, Marek Gawron;
Gmina Trzeszczany: Piotr Gran-
dys, Ireneusz Kliszowski, Robert 
Nieradko, Andrzej Chwedczuk, 
Marek Ryś;
Miasto Hrubieszów: Józef Bo-
jarczuk, Piotr Węgorek, Mateusz 
Młynarczyk, Tadeusz Urbański, 
Przemysław Kutera;
Gmina Mircze: Jan Dworniczak, 
Wiesław Sokołowski, Wiesław 
Pacaj, Marian Filipowicz, Grze-
gorz Ślepko;
Gmina Hrubieszów: Beata Skin-
dzier, Piotr Kwoka, Alicja Za-
wadzka, Sławomir Kusidło;
Gmina Werbkowice: Jadwi-
ga Gnasiuk, Jacek Krawczuk, 
Dariusz Klimkowicz, Andrzej 
Krawczyk, Piotr Kazański;
Gmina Uchanie: Sławomir Mo-
jak, Lucyna Momot, Krzysztof 
Horszczaruk, Wiesław Sajdłow-
ski, Wacław Załuski
W wydarzeniu wzięło udział 
wiele Zespołów śpiewaczych, 
Kapel oraz wykonawców solo-
wych, którym serdecznie dzię-
kujemy za występy, a byli to:
- zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka
- zespół „Nadbużańskie Echo”
- zespół „Serenada” z Dołhoby-
czowa
- Regina Iwan z Horodła
- Tadeusz Kusz Senior Platan 
Nieledew
- zespół „Szychowianki”
- Kwinte-Sekcja Band z Uchań
- Staszicowiacy z Jarosławca
- zespół „Arabeska”
- zespół To i Owo na Ludowo 
z Gródka
- Kapela Mirecka
Gwiazdą wieczoru był Szymon 
Wydra & Carpe Diem, twórcy 

Dożynki Powiatowo-Gminne (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

takich hitów jak „Życie Jak Po-
emat”, „Teraz Wiem” oraz wielu 
innych. Wokalista wraz z gru-
pą urzekli publiczność swoim 
występem – czyniąc wspaniałe 
uwieńczenie tego wyjątkowego 
dnia.
Dziękujemy wszystkim osobom 
które były częścią tego wspa-
niałego wydarzenia – swoistego 
święta Polskich Rolników, sta-
nowiącego wyraz wdzięczności 
za ich ciężką oraz tak potrzebną 
pracę.
Jeszcze raz pragniemy serdecz-
nie Państwu podziękować za tak 
wspaniałą frekwencję. 
Do zobaczenia za rok!

Narodowe Czytanie
4 września 2022 roku w Powia-
towej Bibliotece Publicznej im. 
prof. Wiktora Zina w Hrubieszo-
wie odbyło się Narodowe Czyta-
nie! Podczas tegorocznej odsłony, 
zebraliśmy się aby wspólnie czy-
tać Ballady i Romanse autorstwa 
wieszcza narodowego - Adama 
Mickiewicza. Wydarzenie było 
również dobrą okazją do podsu-
mowania konkursu organizowa-
nego przez Powiatową Bibliotekę. 
Nagrody wręczyły – Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk oraz 
Dyrektor Biblioteki Powiatowej 
Sylwia Heś. Starosta Hrubieszow-
ski zainaugurowała wydarzenie 
odczytaniem Listu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy oraz Ballady 
Romantyczność, zapraszając tym 
samym uczestników do dalszego 
czytania!
Zwieńczeniem spotkania był wy-
stęp Pana Waldka Kondraciuka. 
W wydarzeniu wzięli również 
udział reprezentanci Hrubie-
szowskiej Młodzieżowej Grupy 
Medialnej. Starosta Hrubieszow-
ski wspiera tego typu wydarzenia 
oraz sama chętnie bierze w nich 
czynny udział, aby podkreślić, jak 
ważna jest szlachetna idea krze-
wienia czytelnictwa w Powiecie 
Hrubieszowskim. Jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy za spotkanie. 
Do zobaczenia za rok!

Artykuł nadesłany

Narodowe Czytanie! (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)
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Skąd leśnicy zbierają nasiona?
Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje las? Pytanie wydaje się być proste: lasy 
przecież były, są i będą. Jednak warto przyjrzeć się trochę bardziej szczegółowo temu 
tematowi. 
Według raportu o stanie lasów 
z 2020 roku, lesistość Polski 
wynosiła 26,9%, a blisko 77% 
lasów jest w zarządzie Lasów 
Państwowych. Oznacza to, że 
leśnicy gospodarują znaczna 
większością lasów, które widzi-
my dookoła nas. W większości 
to lasy, które posadzili leśnicy 
wiele lat temu, czyli pochodzą-
ce z odnowienia sztucznego. 
Są również lasy, które powstają 
w skutek odnowienia natural-
nego – jeśli tylko pozwoli na to 
sytuacja, to takie fragmenty są 
przez nas bardzo cenione: nie 
ponosi się wtedy kosztów zbio-
ru i przechowywania nasion. 
W sytuacjach, gdzie spodziewa-
my się odnowienia naturalnego, 
przygotowujemy las na obsiew 
nasion. Jeśli mamy do czynienia 
z gatunkami lekko nasiennymi, 
zwykle jest to przygotowanie 
gleby czyli zaoranie fragmentu 
powierzchni, by nasiona mogły 
skiełkować. Zwykle taką po-
wierzchnię przygotowuje się 
obok dojrzałego drzewostanu, 
z którego posypią się nasio-
na (mówimy tutaj o obsiewie 
bocznym). W przypadku gatun-
ków ciężkonasiennych, takich 
jak dąb czy buk, konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniej ilo-
ści światła, poprzez usunięcie 
drzew, które zacieniają dno lasu. 
Robi się to bardzo ostrożnie 
i umiarkowanie: zbyt duża ilość 
światła mogłaby przynieść efekt 
odwrotny od zamierzonego: po-
jawić się może zachwaszczenie.
A skąd bierzemy nasiona? Na-
siona drzew i krzewów zbie-
ramy z baz nasiennych, które 
posiada każde nadleśnictwo 

w Polsce. Tutaj wyróżniamy za-
równo drzewostany nasienne 
czyli takie, które charakteryzu-
ją się wysokimi parametrami 
jakościowymi i w przyszłości 
możemy liczyć, ze drzewa, któ-
re z tych nasion urosną będą 
tak samo wysokiej jakości. Idąc 
dalej te drzewostany nasienne 
dzielimy na wyłączone i go-
spodarcze. Te pierwsze, to taka 
leśna elita. Mamy ich w naszym 
Nadleśnictwie kilka: sosnowy, 
dębowy, modrzewiowy. W tych 
drzewostanach nie pozyskuje 
się drewna, służą one do zacho-
wania puli genowej. Możecie się 
przyjrzeć podczas spaceru w le-
sie: jeśli zobaczycie na skrajnych 
drzewach żółtą, nieprzerywaną 
opaskę namalowana farbą na 

korze drzewa, oznacza to, że jest 
to wyłączony drzewostan na-
sienny. Jeśli opaska na drzewie 
będzie przerywana, to znaczy, że 
jest to drzewostan nasienny go-
spodarczy. Różnice pomiędzy 
nimi jest taka, że w drugim pro-
wadzi się gospodarkę leśną we-
dług zasad hodowli lasu, prowa-
dząc prace z zakresu pielęgnacji, 
ochrony lasy oraz pozyskania 
drewna, przy maksymalnym 
wykorzystaniu urodzaju nasion. 
Oprócz drzewostanów wyróż-
niamy źródła nasion, drzewa 
mateczne oraz plantacje nasion. 
I na tych ostatnich chcielibyśmy 
się skupić. W Nadleśnictwie 
Oleszyce założone zostały trzy 
plantacje nasienne: świerka po-
spolitego, jodły pospolitej oraz 
najmłodsza modrzewia euro-
pejskiego. 
Plantacje nasienne zakłada się 
wykorzystując fragmenty pę-
dów pochodzących z tzw. drzew 
matecznych, czyli o znanym 
pochodzeniu i wysokiej jako-
ści. Sadzonki powstają poprzez 
zaszczepienie na podkładkach 
fragmentów pędów pochodzą-
cych z drzew matecznych. Tym 
sposobem otrzymuje się drzewa, 
które są ich klonami i reprezen-
tują wyłącznie pulę genetyczną 
danego okazu. Zbiór z plantacji 
ma tę dodatkową zaletę, że jest 
bezpieczny, ponieważ nie trze-
ba się wspinać na 40-metrowe 
drzewa, a szyszki zbiera się dra-
biny. Młode drzewo przejmuje 
informację genetyczną od tego 

dojrzałego drzewa, z którego 
pobrano zraz. Drzewa rosną-
ce na plantacji nasiennej jodły 
pospolitej, zlokalizowanej na 
terenie Leśnictw są pochodzeń 
bieszczadzkich, co oznacza, że 
zrazy zostały pozyskane z drzew 
matecznych rosnących w Biesz-
czadach. Z szyszek, które zbie-
ramy, wyłuszczamy nasiona, 
a z nich powstają sadzonki jodły 
z zakrytym systemem korzenio-
wym. One z kolei trafiają z po-
wrotem w Bieszczady, do Nad-
leśnictw, by powstały kolejne 
hektary pięknej jedliny. Okolicz-
ne nadleśnictwa w tym nasze 
nie może skorzystać z tychże 
sadzonek, ponieważ w lasach 
obowiązuje nas regionalizacja 
nasienna. W dużym uprosz-
czeniu oznacza to, że sadzonki 

wyprodukowane z materiału 
pochodzącego np. z Bieszczad 
mogą być wykorzystywane 
w danym regionie. To w jakim 
regionie możemy posadzić 
drzewo pochodzące z Bieszczad 
czy z dowolnego regionu w Pol-
sce reguluje ustawa o Leśnym 
Materiale Rozmnożeniowym 
oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wyka-
zu, obszarów i map regionów 
pochodzenia leśnego materiału 
rozmnożeniowego. 
Podobny sposób zakładania 
plantacji dotyczył świerkowej 
oraz modrzewiowej. Ostatnia 
jest naszą najmłodszą. Założona 
została w 2017 roku i jeszcze mu-
simy poczekać, aż zacznie owo-
cować. Z kolei plantacja jodłowa 
i świerkowa owocują już ponad 
10 lat, z tym, że należy pamię-
tać, iż nie co roku możemy li-
czyć na duży urodzaj. Bieżący 
rok okazuje się bardzo hojny: 
zarówno świerki jak i jodły są aż 
oblepione szyszkami, co bardzo 
nas cieszy, ponieważ pozwoli 
zapewnić zapas, który przecho-
wywać będziemy w Leśnym 
Ośrodku Nasiennym. W chwili 
obecnej trwają prace przy zbio-
rze szyszek jodły, a tych planuje-
my zebrać około 3 ton! Zebrane 
szyszki trafiają do wyłuszczar-
ni, gdzie podlegają procesowi 
podsuszania i oddzielenia na-
sion od łusek. Finalnie do siewu 
i przechowywania otrzymuje się 
nasiono bez skrzydełka. Przygo-
towujemy się również do zbioru 
szyszek świerka, którego mamy 
w planie zebrać ok. 1 tony.

Nina Hamułka
Nadleśnictwo Oleszyce

Szkółka leśna w leśnictwie Kolonia, Nadleśnictwo Oleszyce. Na zdjęciu widoczne również trzy plantacje nasienne.
(fot.: R.M.)

Szyszki i nasiona jodły pospolitej (fot.: N. Hamułka) Kwitnący świerk (fot.: W. Ważny)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!

Wybory do rady Seniorów
Kończy się pierwsza kadencja 
Gminnej Rady Seniorów w Hru-
bieszowie wybranej w 2019 r. 
Nowa rozpocznie się za kilka 
tygodni, ale już teraz można 
zgłaszać kandydatów w tego-
rocznych wyborach. Zgodnie 
ze statutem rada jest organem 
doradczym dla władz gminy 
w sprawach osób starszych. 
Do jej zadań należy m.in.: opi-
niowanie projektów uchwał 
i innych przepisów dotyczą-
cych starszych mieszkańców, 
składanie własnych propozycji 
legislacyjnych, zachęcanie do 
integracji oraz wspieranie inicja-
tyw służących umacnianiu wię-
zi międzypokoleniowych. Rada 
działa również na rzecz przeła-
mywania stereotypów, buduje 
pozytywny wizerunek i auto-
rytet seniorów oraz zapobiega 
marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób starszych. 
Kandydatów do rady mogą zgła-
szać mieszkańcy gminy Hru-
bieszów, którzy ukończyli co 
najmniej 60 lat oraz miejscowe 
podmioty, które działają na rzecz 
osób starszych. Każda kandyda-
tura musi uzyskać poparcie co 
najmniej 15 seniorów. Gminna 
Komisja Wyborcza przyjmo-
wała zgłoszenia kandydatów 
do 23 września, a pełny statut 
rady jest dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy 
Hrubieszów. Wybory członków 
Gminnej Rady Seniorów no-
wej kadencji są wyznaczone na 
30 października. 
Rada liczy 15 członków, a jej 
kadencja trwa trzy lata. Skład 
pierwszej rady został ustalony 
bez głosowania, ponieważ licz-
ba zgłoszonych kandydatów 
była taka sama jak liczba man-
datów.

Charytatywny Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar

Wójta Gminy Hrubieszów 
Prawie 25 tysiące złotych udało 
się zebrać w niedzielę 4 wrze-
śnia w Teptiukowie podczas 
Charytatywnego Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Hrubieszów. Cała kwota z zawo-
dów i festynu, towarzyszącego 
turniejowi, zostanie wykorzy-
stana na leczenie i rehabilitację 
mieszkanki Teptiukowa - Kasi 
Szymko. 9-latka jest niewidoma 
i cierpi na kilka innych chorób. 
Pasją dziewczynki jest śpiew, 
o czym mogli się przekonać 
uczestnicy niedzielnej imprezy. 
Oprócz Kasi na plenerowej sce-
nie zaprezentowały się również 
m.in. zespoły „To i owo na ludo-
wo”, „Na granicy”, „Styl” i „Love 
Stars” oraz Tadeusz Skowyra.
Pieniądze były zbierane do pu-
szek przez wolontariuszy, pod-
czas licytacji i kiermaszu, prowa-
dzonego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wołajowicach oraz na 
stoiskach z ciastami, upieczo-
nymi przez koła gospodyń wiej-
skich z gminy Hrubieszów. Naj-
większe kwoty podczas aukcji 
udało się uzyskać ze sprzedaży 
makramy, za którą pozyskano 
500 złotych czy modelu statku 
„Czarna perła”, który z zapałek 
wykonał jeden z osadzonych 
w Zakładzie Karnym w Hrubie-
szowie, a nabywca zapłacił za 
niego 350 złotych.
Datki dla 9-latki przekazali rów-
nież uczestnicy turnieju, w któ-
rym wzięło udział 8 drużyn. 
Najpierw rywalizacja odbywała 
się w grupach systemem „każdy 
z każdym”, a potem najlepsze 
zespoły walczyły o podium. Na 
jego pierwszym stopniu stanęli 
„Juniorzy” Hrubieszów, drugie 
miejsce zajęła Placówka Straży 

Granicznej z Kryłowa, a trzeci 
był 2 Hrubieszowski Pułk Roz-
poznawczy. 
Puchary dla siatkarzy wręczali 
przewodnicząca Rady Gminy 
Hrubieszów Aneta Dąbrowska, 
Sekretarz gminy Robert Pali-
chleb, Dyrektor GOK w Wołajo-
wicach Aleksandra Muzyczuk 
oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Hrubieszów Sławomir 
Niemiec, który sędziował mecze 
wspólnie z Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Mienianach Ro-
bertem Kryszczukiem. 
Organizatorzy oraz rodzice 
Kasi kierują wyrazy szczególnej 
wdzięczności do wszystkich, 
którzy przyczynili się do osią-
gnięcia tak wspaniałego efektu 
wydarzenia.
Leczenie i rehabilitację Kasi 
można wesprzeć także przeka-
zując darowizny na konto Sto-
warzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Jestem” w Hrubie-
szowie, z którym współpracuje 
rodzina dziewczynki.

Komputery dla dzieci
z rodzin byłych pracowników 
Państwowych Gospodarstw 

Rolnych z gminy Hrubieszów
Kolejne komputery przenośne 
trafią do dzieci z rodzin byłych 
pracowników Państwowych 
Gospodarstw Rolnych z gmi-
ny Hrubieszów. Do dostarczo-
nych wcześniej 53 laptopów 
samorząd dokupi 8, a zakupy 
sfinansuje dotacją z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Nowe urządzenia będą koszto-
wać prawie 15 tysięcy złotych. 
To pieniądze, które zostały po 
zrealizowaniu wcześniejszych 
zakupów, sfinansowanych ze 
środków programu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym - Granty 
PPGR”. 
Nowy sprzęt dla dzieci z ro-
dzin byłych pracowników PGR, 
który ma być dostarczony w cią-
gu dwóch miesięcy, będzie kosz-
tować prawie 67 tysięcy złotych. 
Pieniądze te w całości będą po-
chodzić z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa.
Korzystając z unijnego Progra-
mu Operacyjnego Polska Cy-
frowa Gmina Hrubieszów kupi 
również sprzęt dla pracowni-
ków urzędu gminy. 5 laptopów 
i 15 komputerów stacjonarnych 
zastąpią wysłużone urządzenia. 
To część większego projektu, 
w którym samorząd już ku-
pił m.in. 4 tablety, urządzenie 
wielofunkcyjne ze skanerem 

Komputery przenośne (fot.: Gmina Hrubieszów)

Zwycięzcy Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej (fot.: Gmina Hrubieszów)

Wybory do rady Seniorów, Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, komputery dla dzieci, 
prace budowlane i obchody 102. Rocznicy Bitwy pod Stefankowicami.  

i serwer, a obecnie modernizuje 
sieć informatyczną. Pieniądze 
zostały wykorzystane również 
na opracowanie diagnozy Cy-
berbezpieczeństwo, a w planach 
są jeszcze szkolenia pracowni-
ków, które mają się odbyć jesie-
nią. 

Dalsze prace budowlane 
w gminie Hrubieszów

Jeszcze w tym roku zostanie 
wyremontowana droga Dzie-
kanów - Świerszczów. Gmina 
Hrubieszów już podpisała umo-
wę z wykonawcą robót, które 
będą kosztować ponad 2 milio-
ny 740 tysięcy złotych. Samo-
rząd wyda na ten cel niewielką 
część, ponieważ pieniądze na 
pokrycie 95 procent kosztów 
pozyskał z Programu Inwestycji 
Strategicznych. Prace będą pro-
wadzone na odcinku o długości 
prawie 3 kilometrów, na któ-
rym nawierzchnia jest bardzo 
zniszczona, ma liczne pęknięcia 
i wiele ubytków. Trzeba m.in. 
wyrównać jezdnię kruszywem, 
położyć dwie warstwy nowego 
asfaltu, a także wyremontować 
pobocza i istniejące zjazdy do 

posesji. Wszystkie prace powin-
ny zostać wykonane do 2 grud-
nia. 
Wcześniej, bo w ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy, mają 
być zrealizowane kolejne dwa 
zadania drogowe - remont trasy 
Stefankowice Kolonia - Ubrodo-
wice i fragment drogi w Stefan-
kowicach. 
W pierwszym przypadku prace 
będą prowadzone na odcinku 
o długości ponad 500 metrów, 
gdzie drogowcy mają wykonać 
podbudowę i położyć nową, 
asfaltową nawierzchnię. Inwe-
stycja będzie kosztować prawie 
190 tysięcy złotych, z czego oko-
ło 90 tysięcy złotych stanowi do-
tacją, którą Gmina Hrubieszów 
otrzymała od samorządu woje-
wództwa lubelskiego ze środ-
ków Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnym. 
Z kolei wykonanie nowej na-
wierzchni na 250-metrowym 
fragmencie drogi w Stefankowi-
cach to koszt prawie 90 tysięcy 
złotych, które w całości będą po-
chodzić z budżetu gminy. 

Ciąg dalszy na str. 6

Komputery przenośne (fot.: Gmina Hrubieszów)
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Obchody 102. Rocznicy Bitwy 
pod Stefankowicami

Rocznicowe obchody rozpo-
częły się zgodnie z programem 
przy tablicy pamiątkowej, znaj-
dującej się w centrum Stefan-
kowic, przy asyście wojskowej 
2. Pułku Rozpoznawczego. Po 
wystąpieniu wójta gminy Hru-
bieszów Tomasza Zająca odbył 
się apel poległych, oddano sal-
wę oraz złożono wieńce i kwiaty. 
Tą część uroczystości zakończył 
hejnał „Śpij kolego”. 
W innym niż pierwotnie za-
kładano miejscu, to znaczy nie 
w plenerze, a w budynku Szko-
ły Podstawowej w Stefankowi-
cach, została otwarta wystawa  
„Nasi niegdysiejsi sąsiedzi”, 

Konkurs plastyczny „Cztery pory roku 
kredką malowane - LATO” rozstrzygnięty!
W ramach działań wakacyjnych Bibliotek Gminy Hrubieszów ogłoszony został konkurs 
plastyczny. Zadaniem uczestników było narysowanie kredkami letniego krajobrazu.  
Konkurs adresowany był do 
dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych. Jego celem było: 
kształtowanie zainteresowań 
plastycznych, rozwijanie wraż-
liwości estetycznej i uzdolnień 
oraz zachęcanie do prezentowa-
nia swoich pomysłów. Na kon-
kurs wpłynęło 26 prac. W dniu 
24.08.2022 r. w Bibliotece Pu-
blicznej w Dziekanowie komisja 
konkursowa w składzie: prze-
wodnicząca komisji: Iga Śnieg- 
Wójcicka, członek komisji: Iwo-
na Tatarek, członek komisji: 

którą Stowarzyszenie „Sosen-
ka” zorganizowało w ramach 
tegorocznych obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. Na-
wiązując do hasła obchodów 
- „Połączeni dziedzictwem”, na 
ekspozycji znalazły się waż-
niejsze wydarzenia z historii 
miejscowości, w której w latach 
20. minionego wieku mieszkali 
razem Polacy, Ukraińcy i Żydzi. 
Kolejnym punktem rocznico-
wych obchodów była msza 
święta, która również ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne 
została odprawiona w kościele 
parafialnym w Moniatyczach. 
Po uroczystości przedstawi-
ciele władz gminy Hrubieszów 
oraz Stowarzyszenia „Sosenka” 

złożyli kwiaty na cmentarzu 
w Moniatyczach przy mogile 
żołnierzy poległych podczas 
wojny polsko-bolszewickiej oraz 
przy Krzyżu w Czortowicach 
upamiętniającym osobę sani-
tariuszki Teresy Grodzińskiej 
zamordowanej przez bolszewi-
ków 1 września 1920 roku.
Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania dla 
2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego w Hrubieszo-
wie, wszystkim gościom oraz 
współorganizatorom za pomoc 
w organizacji oraz uczczenie 
102. rocznicy Bitwy pod Stefan-
kowicami.

Artykuł nadesłany
Przemówienie Wójta Gminy Hrubieszów - Tomasza Zająca

(fot.: Gmina Hrubieszów)

Anna Pępko, dokonała przeglą-
du zgłoszonych prac. Podczas 
oceny brało pod uwagę nastę-
pujące kryteria: pomysłowość, 
estetykę wykonania, samodziel-
ność wykonania pracy i zgod-
ność z tematyką konkursu. Po 
burzliwych obradach komisja 
postanowiła przyznać następu-
jące nagrody:
Kategoria: do 6 lat 
Aleksander Klejn (biblioteka Ste-
fankowice).
Wojciech Pytka (biblioteka Czer-
niczyn).

Kategoria II: klasy I-III 
Karina Leśniak (biblioteka Ko-
smów).
Marlena Węcławik (biblioteka 
Dziekanów).
Kategoria III: klasy IV-VIII 
Patrycja Kopka (biblioteka Ko-
smów).
Zuzia Romańczuk (biblioteka 
Dziekanów).
Kategoria IV: dorośli
Roksana Kopka (biblioteka Ko-
smów).
Nagrodzone osoby otrzymały dy-
plomy i nagrody. Wszystkie nade-
słane prace były piękne i każdemu 
uczestnikowi konkursu należą się 
wielkie gratulacje.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Prace plastyczne uczestników konkursu
(fot.: Biblioteki Gminy Hrubieszów)

Prace plastyczne uczestników konkursu
(fot.: Biblioteki Gminy Hrubieszów)

Marlena Węcławik
(fot.: BP Dziekanów)

Wojciech Pytka (fot.: BP Czerniczyn)
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Narodowe czytanie - „Ballady i Romanse” 
Adama Mickiewicza
Biblioteki Gminy Hrubieszów wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach 
już po raz czwarty włączyły się w akcję Narodowego Czytania! 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach 
Aleksandra Muzyczuk, podczas Narodowego Czytania przeczytała utwór 

pt. „Pierwiosnek” (fot.: GOK Wołajowice)

Akcja ta popularyzuje najwy-
bitniejsze dzieła polskiej litera-
tury. Narodowe Czytanie w tym 
roku odbyło się w Dziekanowie. 
Lekturą jedenastej edycji wyda-
rzenia były „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza - przeło-
mowy zbiór poezji, który zapo-
czątkował w Polsce epokę  ro-
mantyzmu.
Do wspólnego czytania organi-
zatorzy zaprosili przedstawicie-
li władz samorządowych oraz 
mieszkańców gminy Hrubie-
szów. Wiersze odczytali: Wójt 
Gminy Hrubieszów Tomasz Za-
jąc, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Hrubieszowie z/s 
w Wołajowicach Aleksandra 
Muzyczuk, Radna Rady Gminy 
Agnieszka Dąbrowska, Radna 
Rady Gminy Beata Tomasz-
czuk, Janina Olszak, Anna Ko-
zar, Grażyna Smaga, Sołtys wsi 

Dziekanów Paweł Walencik, 
przedstawiciele Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Moniatyczach, 
przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dziekanowa, Soł-
tys wsi Stefankowice Agniesz-
ka Rutkowska, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego „Swoje chwalimy” 
z Kozodaw i Klub Seniora „Srebr-
ne Świerki” z Kułakowic Trze-
cich. Czytanie umilił  koncert ze-
społu „Na Jeden Raz” z Mienian. 
Romantyczne piosenki w ich 
wykonaniu sprawiły przybyłym 
gościom niesamowitą przyjem-
ność i stworzyły miłą atmosferę.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkania, a w szczegól-
ności lektorom. Było roman-
tycznie i patriotycznie.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Władze samorządowe oraz zaproszeni goście 
(fot.: GOK Wołajowice)

Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając podczas Narodowego Czytania przeczytał 
balladę Adama Mickiewicza pt.”Romantyczność” (fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy Narodowego Czytania w Dziekanowie (fot.: GOK Wołajowice)

Koncert zespołu „Na Jeden Raz” z Mienian podczas Narodowego Czytania (fot.: GOK Wołajowice)
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Masłomęcz - dla dorosłych i dla dzieci
Piknik Rodzinny zorganizowa-
ny przez Sołtysa, Radę Sołecką, 
Świetlicę i OSP Masłomęcz, przy 
współudziale KGW bawił miesz-
kańców wioski, którzy przybyli 
10 września do miejscowej świe-
tlicy. Imprezę rozpoczęła sołtys 
Lucyna Gontarz i przewodni-
cząca Rady Gminy Hrubieszów 
Aneta Dąbrowska.
Były smaczne kiełbaski i obo-
wiązkowo kocioł grochówki. 
A do tańca? Do wspólnej zaba-
wy śpiewał zespół „To i Owo na 
Ludowo” z Gródka. Rozgrza-
nych biesiadników schładza-
ły wyśmienite lody. Pięknym 

malowidłom na twarzy w wyko-
naniu Igi z Biblioteki Czerniczyn 
- animatora GOK Wołajowice 
ulegli nawet panowie. Strażacy 
udostępnili mechaniczną syre-
nę, aby dzieci i nie tylko mogli 
popróbować jak dawniej wzy-
wano druhów do gaszenia po-
żarów.
Piknik był wspaniałą okazją 
do spotkania i wznowienia tak 
rzadkich ostatnio bezpośred-
nich kontaktów, nawet miejsco-
wych społeczności.

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w Wołajowicach 

(fot.: J. Fuchs)

(fot.: J. Fuchs)

(fot.: J. Fuchs)(fot.: J. Fuchs)

(fot.: J. Fuchs)
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Stachuriada 2022
Ponad 20 osób wzięło udział w XIV Konkursie i Festiwalu Poezji Śpiewanej 
Stachuriada w Tomaszowie Lubelskim.
Konkurs odbył się w dniach 
24-25 września br.,  w Parku 
Miejskim im. Augusta Krzyża-
nowskiego w Tomaszowie Lu-
belskim. Zadaniem uczestników 
konkursu było przygotowanie 
i zaśpiewanie dwóch utworów 
poetyckich, z czego jeden musiał 
być autorstwa Edwarda Stachu-
ry. Jury oceniło wykonawców 

w trzech kategoriach wieko-
wych: dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. O szczegółach 
powiedział organizator wyda-
rzenia, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tomaszo-
wie Lubelskim, Jacek Pawłucki 
- Emocje wciąż jeszcze nie opa-
dły, bo to konkurs, który gra na 
emocjach. Artyści potrafią teksty 

poetyckie interpretować i wyrażać 
nawet więcej niż w nich się kryje. 
Stąd właśnie rozbudzanie emocji 
i wrażliwości u jurorów i publicz-
ności. Tegoroczna edycja poka-
zała, że mamy dojrzałych arty-
stów w naszym regionie, nie tylko 
w Tomaszowie i w powiecie toma-
szowskim. Jury na czele z dyrek-
torem szkoły muzycznej, Piotrem 
Jurgielewiczem podkreślało bar-
dzo pracowite i rozumne podejście 
do tekstów poetyckich. To zna-
czy, że nie były one odtwarzane 
tylko literalne, a dopracowywane 
na różne sposoby, stąd trudność 
w ocenie wykonań, ponieważ były 
one bardzo indywidualne, bardzo 
różne, choć czasem bazujące na 
tych samych tekstach poetyckich. 
To zmusza artystów do zupełnie 
innego podejścia artystów do tek-
stów.-
Koncert finałowy rozpoczął się 
od koncertu gwiazdy, Orkie-
stry Świętego Mikołaja, który 

zgromadził miłośników muzyki 
ludowej i folkowej. 
Laureaci XIV Konkursu Poezji 
Śpiewanej Stachuriada w Toma-
szowie Lubelskim:
Kategoria - dorośli:
I miejsce: Natlia Świerczyńska,
II miejsce: Julia Stepaniuk,
III miejsce: Mateusz Lenard;
Kategoria - młodzież:
I miejsce: Amelia Knap,
II miejsce: Wiktoria Wajda,

III miejsce: Marcin Grabowski, 
Aleksandra Karwańska i Alek-
sandra Wójtowicz;
Kategoria - szkoły podstawo-
we:
I miejsce: Szymon Hałasa,
II miejsce: Amelia Puchalska.
Wydarzenie odbyło się przy 
współpracy z Tomaszowskim 
Domem Kultury.

Ewa Monastyrska(fot.: E. Monastyrska)

(fot.: E. Monastyrska)
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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:
darowizna 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, 
katechezą, audycjami, transmi-
sjami i dobrym słowem, ale też 
pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. 2022 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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Odkryj swoją pasję!
Październik to miesiąc, który z racji Dnia Edukacji Narodowej mimowolnie kojarzy 
się z nauką. Warto więc przeżyć go wyjątkowo i nauczyć się czegoś nowego - czegoś, 
co nas rozwinie i jednocześnie wypełni dżdżyste, chłodne dni jesieni tak, byśmy 
nie mogli się nudzić. Jak można przyjemnie spędzić wolne chwile i jednocześnie 
się rozwinąć? 
Propozycje zajęć na jesień:
1. Gotowanie - czyli mała re-
stauracja. Kto by nie chciał zjeść 
wieczorem muffinki czy wła-
snoręcznie robionych lodów? 
Nie musimy być profesjonali-
stami, żeby przygotować takie 
czy inne deserki, a także sma-
kowite obiady, podwieczorki 
czy śniadania. Wystarczy trochę 
chęci, wolnego czasu i składni-
ków. A dodatkowo bogata paleta 
przepisów sprawia, że możemy 
przygotować ulubione danie 
według naszych umiejętno-
ści, gustu i diety, a także czasu. 

Profesjonalista czy amator, fan 
kuchni śródziemnomorskiej czy 
entuzjasta regionalnych przy-
smaków, wegetarianin czy sma-
kosz potraw mięsnych, każdy 
znajdzie coś dla siebie. Stwórz 
w swoich czterech ścianach 
małą restaurację - spraw, by da-
nia nie tylko nieźle smakowały, 
ale też zachwycały aromatem. 
Nie zapomnij ich ładnie podać - 
to z pewnością zachęci do jedze-
nia! Pamiętaj, że gotowanie to 
też sztuka, tylko trzeba włożyć 
w nie odrobinę chęci. Taka pasja 
to świetny pomysł na jesień. 
2. Artystyczne hobby - czyli 
lekcja plastyki w domu. Sztuka 
to nie tylko szkicowanie, ma-
lowanie czy rysowanie. To też 
rzeźbienie, szydełkowanie, szy-
cie, majsterkowanie czy nawet 
pisanie wierszy lub opowieści. 
Różnorodność artystycznych 
zainteresowań sprawia, że każ-
dy, nawet niezbyt uzdolniony, 
może znaleźć coś dla siebie. 
Doskonała lekcja cierpliwości 
i wytrwałości - kto podejdzie do 
sztuki z chęcią, ten powoli sta-
nie się artystą! Nie trzeba mieć 
talentu, żeby pięknie malować. 
Kto bardzo się postara, ten też 
może daleko zajść. Co wolisz: 
lepienie z gliny i modeliny, 

stwarzanie obrazów o różnych 
fakturach czy może robótki na 
drutach? Wybór należy do cie-
bie!
3. Czytanie - wyjątkowo rozwi-
jająca pasja. Czy wiedziałeś, że 
czytanie zmniejsza stres i ryzy-
ko choroby Alzheimera, pomaga 
zasnąć, a także wydłuża życie? 
Chwyć książkę, którą lubisz i za-
top się w lekturze. Pamiętaj, wy-
bieraj tylko dobre książki, które 
pomogą Ci się rozwinąć. 
4. Domowy ogródek - czyli lek-
cja przyrody. Wiadomo, że jesień 
jest raczej  średnią porą roku na 
pracę w ogrodzie, ale kto powie-
dział, że nie możesz trzymać 
w domu rzeżuchy czy aroma-
tycznych ziół w doniczce? Przy-
dadzą się w kuchni i świetnie się 
sprawdzą jako jesienne roślinki 
w domowym ogródku np. na 
parapecie. Kwiaty? Różne rośli-
ny doniczkowe? Proszę bardzo! 
Na parapecie, na podłodze czy 
nawet zawieszone, uświetnią 
mieszkanie i sprawią dużo ra-
dości pasjonatom ogrodnictwa. 
Tylko najlepiej wybierz rośliny 
nie trujące!
5. A może nauka gry na instru-
mencie? Jeśli lubisz muzykę, 
warto postarać się o nowy in-
strument lub skorzystać z tego, 

który już masz i poćwiczyć tro-
chę. Na początek proponuję flet 
czy keybord, gdyż łatwiej się na 
nich uczyć. Spraw sobie trochę 
radości i przeżyj tą jesień kon-
certowo!    
+ EXTRA! Miniaturki i mode-
le - niebanalne hobby. Jeśli nie 
próbowałeś sklejać modeli czy 
tworzyć różnych miniaturek, 
to warto zrobić to tej jesieni. 
Nie jest to zbyt popularne, ale 
na pewno pomoże przecze-
kać chłodne dni. Jeśli chodzi 
o modele, jest dość różnorod-
nie - najczęstsze są: architektu-
ra, samoloty i statki. Miniaturki 
można wykonywać samemu 
- niektórzy twórcy maleńkich 
rzeczy to prawdziwi artyści! 

No i jeszcze coś pokrewne-
go - klocki Lego nie tylko dla 
dzieci! Niektórzy dorośli bu-
dują z klocków prawdziwe 
dzieła - np. budynki czy po-
jazdy. Pamiętaj, to hobby 
wymaga dużo czasu i uwagi, 
a także cierpliwości, ale skoń-
czone dzieło jest warte zachodu. 
Jeśli się postarasz, oczywiście. 
Kreatywne spędzanie czasu 
rozwija. Warto wciąż uczyć się 
czegoś nowego. Odłóż telefon na 
bok i spędź miło czas, robiąc to, 
co lubisz.

Joanna Łęcka - klasa VII 
Kółko dziennikarskie
„Nawiasem mówiąc”

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Ojca Pio w Zamościu

Prace wykonane podczas zajęć (fot.: KSP im. św. Ojca Pio w Zamościu)

Prace wykonane podczas zajęć
(fot.: KSP im. św. Ojca Pio w Zamościu)
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