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R E K L A M A

Historia Polski, choć trudna  
i często krwawa, wielokrotnie 
udowadniała, że naród Polski 
jest niezwyciężony. Obchodzona  
w tym roku 102. rocznica odzyska-
nia niepodległości ma nam na celu 
uświadomienie, że nasza wolność 
jest wciąż młoda. Osłabienie kra-
ju, podziały, a także ingerencja 
krajów zewnętrznych sprawiły, że 
dumną Polskę wymazano z mapy 
świata. Zrobiono to jednak czysto 
teoretycznie, ponieważ w sercach 
jej synów wciąż była żywa. Oświe-
cona Europa nie mogła przyjąć do 
siebie wartości chrześcijańskich, 
jakimi wspierał się słowiański kraj, 
jednak to one dawały siłę do wal-
ki i motywację, do powstawania  
z kolan. Można odnieść wrażenie, 
że święto Odzyskania Niepodle-
głości doskonale łączy się z dniem 
Wszystkich Świętych oraz ze 
Wspomnieniem Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Choć umarli, jed-
nak nie odeszli na zawsze. Kościół 
Katolicki wierząc w Zmartwych-
wstanie Chrystusa a jednocześnie 
ufając, że naszą przyszłością jest 
Dom Ojca ukazuje nadzieję, że 
Niepodległość odzyskana przed 
102 laty może być wieczną. Nie-
stety, przyczyny rozpadu Polski 
powracają już po stu latach. Na-
dal obce kraje próbują ingero-
wać w sprawy polskie, wartości 
chrześcijańskie, naród na nowo 
jest skłócony i podzielony. Jeśli  
w porę nie uzmysłowimy sobie 
faktu, że historia lubi zataczać 
krąg, wówczas możemy niemi-
le rozczarować się przyszłością  
Polski, o którą walczyli nasi przod-

kowie. Właśnie z tego powodu 
warto uważnie wczytywać się  
w karty historii, by ocalić następne 
pokolenia od porażki, która może 
kosztować życie naszych dzieci. 
Dopiero silna, nieuległa i Nie-
podległa Polska, zjednoczona  
i patrząca w tym samym kierunku 
ma szansę ostać się i przetrwać 
nawet największe wichry chcące 

że będzie on silny. Troski o trwałą 
niepodległość naszego kraju nie 
możemy składać wyłącznie na 
ręce osób rządzących, ponieważ 
nie tylko oni stanowią o Polsce. 
Dopóki podnosimy rękę na bez-
bronnych, złorzeczymy sąsiadom, 
obmawiamy i niszczymy kolegów 
z pracy, a nasze dzieci uczymy nie-
nawiści do innych, to rozdźwięk 

siebie nawzajem, ponieważ nie 
będzie granic, które mogłyby nas 
przed tym zatrzymać. Jeśli uzna-
my, tak jak nam się sugeruje, że 
obchodzenie uroczystości patrio-
tycznych jest jedynie ckliwym 
duchem narodu, to sami pode-
tniemy korzenie naszej Polski po-
zwalając, by obce kraje wręczyły 
nam swoje podręczniki historii. 

lub Żołnierzom Niezłomnym  
i powiedzieć im, że niepotrzeb-
nie się poświęcali a ich walka to 
naiwna historia spiskowa? Byli  
i tacy, którzy w ówczesnych cza-
sach tak myśleli i próbowali zmie-
nić patrzenie polskich bohaterów. 
Jednak to nie dzięki nim mówimy 
dziś po polsku i w wolności modli-
my się w kościołach. Ile kosztowa-
ła nas Niepodległość wiedzą tylko 
ci, którzy to przeżyli a także ro-
dziny tych, którzy zginęli. Jędrzej 
Moraczewski tak opisuje atmosfe-
rę listopada 1918 roku: „Niepodob-
na oddać tego upojenia, tego szału 
radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 latach 
prysły kordony. Nie ma <<ich>>. 
Wolność! Niepodległość! Zjednocze-
nie! Własne państwo! Na zawsze! 
(...) Kto tych krótkich dni nie prze-
żył, kto nie szalał z radości w tym 
czasie wraz z całym narodem, ten 
nie dozna w swym życiu najwyższej 
radości”. Przyszłość Niepodległej 
Polski zależy od nas. Pozostaje 
tylko pytanie, czy pokolenia, które 
nie przeżyły zniewolenia i wojny, 
będą potrafiły docenić wolność  
i cieszyć się z niej, jak nasi ojco-
wie?

 Ewa Monastyrska

Niepodlegli Zmartwychwstali

źródło: pixabay.com

obalić nasz kraj. Podczas wielu 
rekonstrukcji oraz wydarzeń re-
ligijno-patriotycznych w naszym 
regionie, uczestnicy wypowiadali 
się ze wzruszeniem w oczach, że 
pragną, by ta tragiczna historia 
więcej się nie powtórzyła. Minęło 
zaledwie 100 lat a my już zapomi-
namy czym jest solidarny naród  
i że tylko razem możemy sprawić, 

widoczny na tym najbliższym 
nam poziomie będzie niszczył 
naród od środka. Jeśli pozwolimy 
sobie wmówić, że wiara w Boga 
naszych przodków, jest zabobo-
nem a przestrzeganie X Przykazań 
jest naiwną nauką dla „zaścianko-
wego ludu”, to stracimy nie tylko 
sens naszego życia i kręgosłup 
moralny, ale zaczniemy niszczyć 

Polska od zawsze wyróżniała się 
na tle innych krajów siłą wiary  
w Boga, zamiłowaniem do kultu-
ry, poezji i muzyki, podnoszeniem 
broni choćby w beznadziejnej sy-
tuacji i gotowością oddania ży-
cia za dom ojczysty. Czy ktoś ze 
współczesnych, „wyzwolonych 
ideologów”, gotów byłby spojrzeć 
w twarz poległym powstańcom 
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Szkoła wybudowana w Ankabatomenie (fot. arch.ks. Mariusz Skakuj)

Miłość, misja, edukacja, przyszłość
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu świętuje 15-lecie istnienia. Jubileusz 
obchodzony jest nietypowo. Dyrektor placówki jak i społeczność szkolna postanowili dać coś  
z siebie innymi i… wybudować szkołę dla mieszkańców Madagaskaru.

Wszystko zaczęło się od miło-
ści do drugiego człowieka, która 
przerodziła się w chęć niesie-
nia mu pomocy bez względu na 
różnice kulturowe, by dać mu 
to, co obecnie mu najbardziej 
potrzebne - edukację. Dzieła do-
konywane w ramach obchodów 
jubileuszu mają wyrażać podzię-
kowanie za wszystko, czego uda-
ło się dokonać przez te 15 lat.
- To świętowanie wiąże się z naszą 
ogromną wdzięcznością. Tak wi-
dzę każde świętowanie jubileuszu, 
bo jest przecież za co dziękować. 

zatem zaangażować się znacznie 
bardziej i ofiarować mieszkań-
com Madagaskaru jeszcze więcej. 
Ostatecznie powstaje nie tylko 
szkoła, ale i dom dla nauczyciela 
a także funkcjonująca już studnia.
- Wiemy dobrze, że ogromnym 
problemem w Afryce jest woda. Ta  
w rzekach nie nadaje się do picia. 
Powstała zatem studnia, która mia-
ła być także ułatwieniem podczas 
budowy szkoły i domu dla nauczy-
ciela. Wstępnie oszacowaliśmy, że 
będziemy potrzebować około 55 
tysięcy złotych. Na polskie realia te 

przebiegać tak szybko, gdyby nie 
wsparcie osób duchownych, któ-
rzy już zdążyli poznać realia Afry-
ki i „smak” misji a mianowicie  
ks. Pawła Płaczka, dyrektora 
Papieskich Dzieł Misyjnych Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej oraz misjonarza o. Marka 
Ochlaka OMI. To oni pokazali 
kierunek działania i nadal poma-
gają w nadzorowaniu prac na 
Madagaskarze i Kenii. Rodzi się 
pytanie, jak mieszkańcy Afryki 
zareagowali na nowych ludzi, 
chcących ingerować w ich rze-
czywistość? Obecność obcych 
na Madagaskarze może być dla 
nich trudnym doświadczeniem. 
Ks. Mariusz Skakuj zaznaczył, 
że wszystko zależy od tego, jakie 
było wcześniejsze doświadcze-
nie Malgaszy. Zdarza się bowiem, 
że na niektórych terenach Afryki 
„obcymi” są jedynie turyści, któ-
rzy pojawiają się na chwilę, ale są 
także i ci, którzy chcą z nimi za-
mieszkać i być. Wówczas zaufa-
nie stopniowo zaczyna wzrastać, 
gdy widzą, jakie są ich intencje. 
Idea zbudowania szkoły zosta-
ła przyjęta z ogromną radością. 
- Jest przeogromny entuzjazm  
w tych ludziach. Ten rejon obejmuje 
około 130 dzieci niepotrafiących pi-
sać i czytać. 80 z nich jest już zdekla-
rowanych do uczęszczania na lek-
cje. Niebawem otworzymy szkołę  
i dzieci wejdą w zupełnie nowe ży-
cie. Tak widzę ideę pomagania. To 
nie powinno być uzależnienie ludzi 
od darczyńcy. Możemy zrobić takie 
projekty, gdzie będziemy wysyłali 
wyłącznie pożywienie i środki me-
dyczne, co także jest ważne. Jed-
nak danie im edukacji daje szansę 
odbić się od dna i procentuje na dłu-
go. Chcemy pomóc im, by sami mo-
gli zrobić coś konkretnego ze swoim 
życiem – zaznaczył ks. Mariusz 
Skakuj. Katolicka Szkoła im. św. 
Ojca Pio chce angażować się także  
w dalsze funkcjonowanie i roz-
wój szkoły. Mowa tu o wyposaże-
niu szkoły, uczniów i nauczycie-
la, co w skali roku może wynieść 
10 tyś. złotych. Datki na szkołę 
w Afryce zawsze będą mile wi-
dziane. W założeniu dzieci będą 
uczyły się przede wszystkim 
czytania, pisania, wprowadzo-
na zostanie historia, geografia  
a także podstawy matematyki. 

Współpraca z Afryką sprawdza 
się pomimo różnicy kultur jak i 
religii. Należy pamiętać, że Ma-
dagaskar jest terenem pogań-
skim. Celem zatem będzie także 
ewangelizacja. Pozostaje pytanie 
w jaki sposób pomóc mieszkań-
com Afryki poznać Chrystusa? 
- Nie możemy od razu wybudować 
kościoła i przyprowadzić tych ludzi 
na katechezę. Znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest wybudowanie 
szkoły, bycie z nimi, dzielenie ży-
cia a przy okazji same pojawią się 
pytania o to, dlaczego do nich przy-
szliśmy. Jestem głęboko przekona-
ny, że każdy człowiek szuka Boga. 
Ważne jest także to, by misjonarz 
był osobą wykształconą. Potrzeb-
na jest wiedza o tym, jak przeka-
zywać wiarę osobom żyjącym na 
terenie Afryki. Trudno przenieść 
pewne schematy, które sprawdza-
ją się w Europie na tamten teren. 
Jeśli ksiądz pojedzie do Afryki i 
będzie się oburzał, że ktoś tańczy 
podczas mszy, albo inaczej przeży-
wa ją we wspólnocie, to może być 
to duża blokada. Zanim udamy się 
do Afryki musimy się na to dobrze  
przygotować – wyjaśnił ks. Ma-

znak. Ks. Mariusz Skakuj wraz  
z ks. Pawłem Płaczkiem piszą  
obecnie książkę pod tajemni-
czym tytułem „Fasola, kukurydza 
i hakuna matata, czyli jak poko-
chałem Czarny Ląd”. W publika-
cji znajdą się zapisy wspomnień  
z Kenii i Madagaskaru. Mamy na-
dzieję, że pozycja ukaże się jesz-
cze w tym roku i przybliży nam 
rzeczywistość Afryki. Zbierane 
są także pieniądze na wyprawkę 
dla dzieci oraz pożywienie, które-
go wciąż tam brakuje zwłaszcza  
w czasie pandemii. Przy współ-
pracy polskich misjonarzy z wi-
kariuszem apostolskim w Isiolo, 
biskupem Antonim Mukobo, 
powstaje w Kenii „Dom Polski”,  
w którym na kilka dni lub tygodni 
będą mogli zamieszkać Polacy, 
którzy zechcą wesprzeć misje  
w Afryce swoimi talentami, umie-
jętnościami a także wiedzą.Hora-
cy w swojej Pieśni III ujął stwier-
dzenie, że przez swoją poezję  
i działalność „wybudował sobie 

Pomyśleliśmy, że uczcimy to w nie-
typowy sposób. Postanowiliśmy 
wybudować szkołę jako wotum 
wdzięczności a zarazem jako dar 
dla Madagaskaru. Od strony prak-
tycznej wspiera nas w tym zakresie 
parafia pw. Świętego Brata Alberta  
w Zamościu – wyjaśnił dyrek-
tor Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej im. Św. Ojca Pio, ks. 
Mariusz Skakuj. Na Mada-
gaskarze zaledwie 5% dzie-
ci i młodzieży potrafi czytać  
i pisać. Powstanie szkoły ma 
przyczynić się do rozwoju edu-
kacji i dania szansy młodym 
ludziom na lepszą przyszłość. 
Pomysł ułatwienia dostępu do 
nauki ewaluował. Wstępnie mia-
ło to być niewielkie, zadaszone 
pomieszczenie, w którym mo-
głyby przebywać dzieci i otrzy-
mywać podstawową wiedzę. 
Koszt stworzenia takiego miejsca 
wyniósłby około 1,5 tysiąca zło-
tych. Jednak zarówno pomysło-
dawcy jak i ofiarodawcy zgodnie 
przyznali, że jest to stosunkowo 
niewielka suma w przełożeniu 
na realia Polski. Postanowiono 

pieniądze są stosunkowo niewielkie 
a dla tych ludzi jest to kwota nie-
osiągalna. Udało nam się zebrać 61 
tysięcy i powstaną nowe zbiórki na 
wyprawkę szkolną dla dzieci, żyw-
ność i pomoc w czasie pandemii – 
powiedział ks. Mariusz Skakuj. 
Tym, co zdumiewa w tej historii, 
jest bez wątpienia czas pomiędzy 
zrodzeniem się pomysłu a jego 
realizacją. Zbiórka funduszy roz-
poczęła się na przełomie czerwca 
i lipca. Po trzech tygodniach poja-
wił się projekt szkoły, a po kolej-
nych trzech tygodniach wylane 
zostały fundamenty. W przeciągu 
dwóch miesięcy od wysłania pie-
niędzy szkoła została zadaszona 
a niemal natychmiast wybudo-
wano studnię. Aktualnie finali-
zowana jest budowa domu dla 
nauczyciela. Pracami i projekta-
mi zajęły się sprawdzone lokalne 
firmy. Rodzice dzieci, które mia-
łyby uczęszczać do szkoły w An-
kabatomenie na Madagaskarze 
postanowili osobiście przyczynić 
się do prac fizycznych, zwłasz-
cza w zakresie budowy studni. 
Realizacja pomysłu nie mogłaby 

riusz Skakuj. Pojawiła się tak-
że propozycja wyboru patrona 
szkoły. Miałby nim zostać bł. 
Lucjan Botovasoa, który był 
nauczycielem na Madagaska-
rze. Nie chciał współpracować 
z miejscowym systemem i po-
dobnie jak ks. Jerzy Popiełuszko 
został wyrzucony do rzeki.  Cie-
kawym jest jednak fakt, że wiele 
osób modliło się o powodzenie 
akcji budowania szkoły właśnie 
za pośrednictwem księdza Je-
rzego. Dla misjonarzy i organiza-
torów zbiórki jest to widoczny 

pomnik trwalszy niż ze spiżu”. 
Katolicka Szkoła Podstawowa  
im. św. Ojca Pio w Zamościu po-
przez swoje zaangażowanie, de-
terminację, zacięcie misyjne wy-
budowała pomnik w uśmiechach 
dzieci z Afryki, w ich rozwoju  
a także w ich przyszłości. To, co 
dokonuje się teraz, możemy po-
wiedzieć, na naszych oczach, 
wpłynie na całe życie mieszkań-
ców Madagaskaru. Dla jednych 
być może niewielki gest, dla dru-
gich jest to szansa na lepsze życie. 

Ewa Monastyrska

Studnia w Ankabatomenie (fot. arch.ks. Mariusz Skakuj)

Kenia (arch.ks. Mariusz Skakuj)
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Artykuł sponsorowany

Ser typu halloumi od Krasnegostawu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw realizuje marzenia 
klientów o serze innym niż wszystkie. Jest to produkt z jednej 
strony egzotyczny, z drugiej produkowany w Zamościu z polskiego 
mleka. Czym jest ser typu halloumi? 

Ser cypryjskiego pochodze-
nia znakomicie sprawdzi się  
o każdej porze dnia. Grillowany 
zastąpi jajka, smażony uzupeł-
ni danie obiadowe, a świeży 
znajdzie swoje zastosowanie  
w sałatkach na kolację. Ser hal-
loumi szczególnie nadaje się 
do grillowania i smażenia, po-
nieważ poza tym, że nie topi 

się pod wpływem temperatury, 
to również nabiera wtedy do-
datkowych właściwości sma-
kowych. W lokalnych cypryj-
skich tawernach ser najczęściej 
serwowany jest właśnie w wer-
sji grillowanej lub smażonej. 
Zachowuje swój kształt, a jed-
nocześnie okrywa się chrupią-
cą złocistą skórką. W domach 
często jada się go na śniada-
nie, w zestawieniu z szynką  
i jajkami. Ser halloumi jest rów-
nież głównym składnikiem cy-
pryjskiego ravioli. Znakomicie 
smakuje również w połączeniu  
z wszelkimi makaronami. Nie-
którzy zapiekają go na piz-
zy lub innych zapiekankach.  
Z kolei usmażony w panier-
ce świetnie zastępuje kotlet. 
Grillowany halloumi możemy 
podawać również na słod-
ko – oblany miodem i posy-
pany sezamem. Cokolwiek 
zdecydujemy się zrobić z tym 
serem, mamy pewność, że 
zawsze zachowa swój kształt  
i konsystencję. Równie dobrze 
jak na ciepło, cypryjski skarb 
narodowy smakuje na zimno. 
Jest zwarty, więc łatwo się go 
kroi i się nie kruszy. Ser można 
serwować jako przekąskę, choć 
równie smaczny jest na kanap-
kach albo jako składnik sałat-
ki - w tej wersji jest doskonałą 
przystawką. 
Właśnie dlatego w wielu przy-
padkach sprawdza się lepiej 
niż inne odmiany serów. Z tego 
względu jest to zamiennik god-
ny uwagi.
Polecamy – spróbujcie sami!!!

Artykuł nadesłany

Spółdzielnia Mleczarska w Za-
mościu została założona je-
sienią 1926r. Zakład ten ma 
ogromne tradycje w produkcji 
serów dojrzewających.
W latach 90-tych XX wieku 
rozpoczęto produkcję serów 
żółtych w tym sera Zamojskie-
go. Jego receptura i technologia 
powstała w Zamojskiej Spół-
dzielni Mleczarskiej, jednak ze 
względu na znakomity smak 
szybko zaczęły produkować 
go inne zakłady w całej Pol-
sce. W zakładzie w Zamościu 
pod produkcję serów powstały 
dojrzewalnie oraz wędzarnie, 
a były to nietypowe rozwiąza-
nia. Poza Zamościem żaden 
zakład nie posiadał podziem-
nej dojrzewalni, dzięki której 
uzyskiwano stałą wilgotność  
i temperaturę oraz specyficzny 
mikroklimat.
Po połączeniu się w 2004 r. Spół-
dzielni Mleczarskiej w Zamo-
ściu z Okręgową Spółdzielnią 
Mleczarską w Krasnymstawie 
wprowadzono wiele moderni-
zacji między innymi wybudo-
wano nowoczesną proszkownię 
serwatki.
Zarząd OSM Krasnystaw cały 
czas pragnął przywrócenia 
tradycji produkcyjnych serów 
zakładu w Zamościu, który po-
siadał ogromny potencjał ka-
dry pracowniczej, dostawców 
mleka oraz lojalnych klientów 
z regionu zamojskiego. Zosta-
ła przywrócona produkcja sera 
typu holenderskiego Goudy  
i Zamojskiego, ale cały czas 
poszukiwano innego, bardziej 
innowacyjnego rozwiązania.
W końcu pojawił się pomysł na 
produkcję sera podpuszczko-
wego importowanego do Polski,  
a cieszącego się coraz więk-
szym uznaniem wśród Po-
laków. Dlaczego nie produko-
wać tego typu sera na miejscu  
w Polsce? Zaczął kiełkować po-
mysł na produkcję sera typu 
halloumi, ale ryzykowne było-
by naśladownictwo wielowie-
kowej tradycji produkcji tego 
typu sera z Cypru. To Cypryj-
czycy są mistrzami i mierzenie 
się z nimi zabrałoby wiele lat 
prób.
Nadarzyła się niepowtarzalna 
okazja do połączenia doświad-
czenia i tradycji z polskim  
surowcem. GFB Dairy Sp. z o.o. 

drogocennych witamin, mi-
nerałów oraz składników 
odżywczych. 100g dostarcza 
313 kcal, 25 g tłuszczu, 2 g wę-
glowodanów oraz 20 g pełno-
wartościowego białka. Zawiera 
witaminy z grupy B oraz A, D, 
E, K. Jest również cennym 
źródłem magnezu, wapnia, 
fosforu, potasu oraz sodu. Nie 
zawiera witaminy C oraz błon-
nika pokarmowego, dlatego, 
przygotowując pełnowarto-
ściowy posiłek, warto łączyć go  
z warzywami i owocami. Cha-
rakteryzuje się ciekawą, rzad-
ko spotykaną konsystencją  
i smakiem. Struktura sera za-
zwyczaj jest zwarta a posmak 
słony. Można go dodawać do 
sałatek i innych dań, a grillo-
wany powoduje, że nasze kub-
ki smakowe wariują z rozkoszy. 
Ser halloumi warto włączyć do 
naszej diety, nada niesamowi-
ty smak naszym potrawom, 
ale również wniesie powiew 
egzotyki do naszej kuchni. 

z siedzibą na ul. Jana Pawła II 
w Warszawie, której zarząd 
jest cypryjsko-turecki pod-
jął się produkcji tego typu sera  
w Polsce, a dokładnie w Zamo-
ściu, pod nadzorem techno-
logów z Cypru i Turcji. Dzięki 
temu kontraktowi powstały 
nowe miejsca pracy. Ponow-
nie przywrócono na ulicy Ki-
lińskiego w Zamościu tradycje 
przemysłowe, gdyż wraz ze 
współpracą z regionem znów 
kwitnie tam działalność prze-
mysłowa. 
A cóż to jest ser typu halloumi?
Ten śródziemnomorski spe-
cjał nie jest jeszcze popularny  
w naszym kraju i dopiero 
wkracza na polski rynek spo-
żywczy. A szkoda, bo ser hal-
loumi jest nie tylko pyszny, 
ale przede wszystkim zdro-
wy. Dostarcza wielu cennych 
substancji odżywczych nie-
zbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania naszego orga-
nizmu. Jest on źródłem wielu  

Produkcja seru typu halloumi (fot. OSM Krasnystaw)
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Święto Zmarłych – leśne ślady historii i pamięci

Wdzięczną pamięcią obejmu-
jemy naszych przewodników 
duchowych św. Jana Pawła 
II i Prymasa Tysiąclecia, słu-
gę bożego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Przywołujemy 
modlitwą niedawno zmarłego 
kardynała Mariana Jaworskie-
go, metropolitę lwowskiego, 
przyjaciela leśników.
W tych dniach nasza myśl  
i modlitwa obejmuje ofiarę 
Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego, jego małżonki Marii, 
ostatniego Prezydenta RP na 
Uchodźctwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego i 93. osobowej dele-
gacji rządowej, która w locie do 
Katynia na obchody 70-tej rocz-
nicy mordu katyńskiego, zginęła 
w do dziś nie wyjaśnionej kata-
strofie lotniczej.
Zaduma, cześć i wdzięczność 
przenika nasze myśli o pol-
skich męczennikach za wiarę  
i wolność naszej Ojczyzny, z Pa-
tronem Polski, św. Andrzejem 
Bobolą na czele. 
Leśnictwo polskie, w swoich 
dziejach też ma postacie, któ-
re odcisnęły trwałe, pozytyw-
ne piętno, dzięki którym Lasy 
Państwowe są obecnie znaczą-
cym działem gospodarki naro-
dowej i przodującej w Europie. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich wybitnych leśników, po-
wstałaby sporej grubości książ-
ka. Wybór mój jest subiektywny, 
tyle co myśl wspomnieniowa 
ogarnia.
Na myśl przychodzą mi: Lu-
dwik Plater, twórca Szczególnej 
Szkoły Leśnictwa w Warsza-
wie, Henryk Strzelecki, pionier 
szkolnictwa leśnego w Galicji, 

Józef Rivoli, organizator le-
śnictwa w zaborze pruskim, 
profesorowie leśnictwa: Stani-
sław Sokołowski, Franciszek 
Krzysik, Władysław Szafer, 
Jan Hausbrandt, organizator 
Instytutu Badawczego Leśnic-
twa w 1930r., a przede wszyst-
kim Adam Loret, twórca i orga-
nizator Lasów Państwowych, 
które w br. obchodzą 96 rocznicę 
działalności. 

nas leśników biegnie do czasów 
współczesnych, wspominamy 
naszych mentorów, wybitnych 
leśników, którzy nas kształto-
wali, którym zawdzięczamy 
ukształtowanie nas na prawych 
leśników, podzielili się z nami 
wiedzą i doświadczeniem. 
Pamięcią przywołujemy:
- prof. Jana Szyszkę, wielo-
krotnego ministra, prezydenta 
Konwencji Klimatycznej ONZ,  

Czas Święta Zmarłych zatrzymuje nas w biegu za codziennymi sprawami, każe przystanąć, 
pomyśleć o przeszłości. O wielkich Polakach – patriotach Polski, naszych Bohaterach na przestrzeni 
dziejów Polski, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. 

Pamięci Leśników Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Każdy z 822 leśni-
ków ofiar zbrodni katyńskiej, zi-
dentyfikowanych z imienia i na-
zwiska posiada tu swój dąb wraz 
z cokolikiem i tabliczką.
W lasach naszego regionu znaj-
duje się pokaźna liczba cmen-
tarzy, tych z okresu powstania 
styczniowego, I wojny świato-
wej, II wojny światowej, okresu 
walk z bandami UPA. Wszystkie 
są opisane i w miarę możliwości 
restaurowane. Są udostępnione 
do odwiedzania. Na części pro-
wadzi się edukację młodzieży 
szkolnej na urządzonych ścież-
kach przyrodniczych i histo-
rycznych.
W okresie zadumy i pamięci le-
śnicy porządkują groby zmar-
łych, modlą się za zbawienie 
dusz zmarłych, zapalają tam 
znicze pamięci.
Wszystkich ogarniamy pamięcią 
i modlitwą. Boże miłosierny, daj 
oglądać swoje Oblicze tym wiel-
kim Polakom, zmarłym leśni-
kom i przyjaciołom Lasu .

Stanisław Zagrobelny

kard. Marian Jaworski i bp Marian 
Buczek (fot. ks. A. Stopyra)

lasu w Dyrekcji Generalnej LP,  
dyr. RDLP w Warszawie, zasłu-
żonego leśnika w selekcyjnej 
hodowli drzew leśnych. 
- Mariana Czubę, naczelnika 
Urządzania Lasu w DGLP, za-
służonego leśnika w postępie  
i wdrażaniu nowych metod 
prowadzenia gospodarki leśnej.
To tylko niektóre postacie pol-
skiego leśnictwa, leśnictwa no-
woczesnego, zrównoważonego, 
spełniającego wyzwania współ-
czesnego świata, pełniącego 
funkcje: społeczne, gospodar-
cze, ochronne, w tym zapewnia-
jące ochronę wszystkich skład-
ników polskiej przyrody.
Nie sposób wymienić profe-
sorów leśnych szkół średnich, 
naszych poprzedników w nad-
leśnictwach. 
W Nadleśnictwie Oleszyce  
(3 gminy) istnieje tradycja, że  
w okresie Święta Zmarłych le-
śnicy odwiedzają groby zmar-
łych leśników, modlą się i skła-
dają wiązanki kwiatów. 
Nie sposób zapomnieć licznego 
udziału leśników w obronie Oj-
czyzny, w czasie II wojny świa-
towej. W okresie międzywojen-
nym większość leśników została 
przeszkolona w Przysposobie-
niu Wojskowym Leśników. Mieli 
oni w boju opóźniać działania 
wroga, byli przewodnikami po 
lasach, kontaktami ruchu oporu 
itp.
Sowiecki okupant w pierwszej 
kolejności objął leśników akcją 
wywózek na Syberię. Leśnicy 
ponieśli procentowo najwięk-
szą ofiarę w zbrodni katyńskiej. 
Z myślą o Ich pamięci, w Ole-
szycach posadzono w 2011r. Las 

Pomnik upamiętniający Powstanie Styczniowe (fot. St. Zagrobelny)

Okres po II wojnie światowej 
również obfitował w liczne oso-
bowości w dziedzinie nauk le-
śnych. W początkowym okresie, 
wśród nich dominowali absol-
wenci przedwojennych wydzia-
łów leśnych wyższych uczelni  
w Warszawie, Poznaniu i Lwo-
wie. Na myśl przychodzą takie 
osobistości nauki leśnej: Kazi-
mierz Suchecki, Tadeusz Gie-
ruszyński, Hjalmar Uggla.
W tych dniach wspomnień, 
wdzięczności i zadumy myśl 

profesora SGGW, znanego 
obrońcę Puszczy Białowieskiej, 
twórcę oryginalnej metody pro-
gnozowania stabilności ekosys-
temów leśnych,
- prof. Andrzeja Szujeckiego, 
entomologa, profesora dziekana 
oraz prorektora SGGW, członka 
Polskiej Akademii Nauk, prze-
wodnicząego rady naukowej 
IBL oraz Kampinoskiego Parku 
Narodowego, 
- Prof. Bolesława Rutkowskie-
go, profesora i dziekana Wydz. 
Leśnego Akademii Rolniczej  
w Krakowie, twórcę stosowanej 
do dzisiaj w LP, statystycznej 
metody inwentaryzacji lasu,
- prof. Jerzego Fabijanowskie-
go, profesora Wydz. Leśnego 
Akademii Rolniczej w Krakowie, 
wybitnego nauczyciela hodowli 
lasu,
- prof. Janusza Sabora, profe-
sora Wydz. Leśnego Akademii 
Rolniczej w Krakowie, wybitne-
go nauczyciela selekcji drzew le-
śnych, genetyki i szkółkarstwa, 
twórcy Karpackiego Banku Ge-
nów,
- Kazimierza Tokę, twórcę i or-
ganizatora Leśnego Banku Ge-
nów w Karpaczu,
- Wojciecha Fondera, długo-
letniego naczelnika hodowli Katyński Las Pamięci Leśników (fot. St. Zagrobelny) Kaplica św. Huberta w lasach oleszyckich (fot. St. Zagrobelny)
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Wielu z nas zmuszonych jest do 
pozostania w domach i prze-
strzegania obostrzeń związanych  
z pandemią. Jest to czas, w któ-
rym odczuwamy osamotnienie  
i wielokrotnie bezsilność. Szczegól-
nie teraz chcemy być jeszcze bli-
żej Państwa, by pomóc przetrwać 
niełatwy czas izolacji. Jesteśmy po 
to, by gościć w Państwa domach 
każdego dnia i cieszyć najmniej-
szymi promieniami słońca. Chcemy 
wspólnie z naszymi Słuchaczami 
pokonywać przeciwności wynikają-
ce z nałożonych obostrzeń. Najtrud-
niejszymi dla nas momentami były 
święta Wielkiej Nocy, Wszystkich 
Świętych, a także niedziele, podczas 
których nie mogliśmy brać czynnie 
udziału we Mszy Świętej. Jednak 
nigdy nasi Słuchacze nie byli pozo-
stawieni sami z tym problemem. 
Każdego dnia transmitujemy dla 
Państwa Msze z różnych świątyń 
naszej diecezji. Od poniedziałku do 
soboty można uczestniczyć w Eu-
charystii o godzinie 6:30 oraz 18:00, 
natomiast w niedzielę Msze Święte 
transmitujemy aż trzykrotnie, bo  
o godzinie 7:00, 12:00 i 18:00. Wie-
rzymy, że dzięki wspólnej modli-
twie przetrwamy ten trudny dla 
nas wszystkich czas. Pragniemy 
zawierzać Bogu Państwa intencje 
w Koronce do Miłosierdzia Boże-
go, a także w modlitwie różańco-
wej, podczas której mogą Państwo 
telefonować do nas i wspólnie mo-
dlić się na antenie. Jeszcze przed 
spoczynkiem łączymy się z Ra-
diem Jasna Góra, by powierzyć się 
Matce Bożej w Apelu Jasnogór-
skim. Modlimy się Godzinkami  
a także wspólnie rozważamy 
Ewangelię dnia. Rozważanie 
Ewangelii z danej niedzieli podej-
muje w audycji Podzielmy się Sło-
wem biblista oraz historyk, dzięki 

Co słychać? Tylko dobre wiadomości
Od 22 lat Katolickie Radio Zamość można usłyszeć w Państwa domach na częstotliwościach 90,1 FM oraz 101,2 FM. Z radością niesiemy 
informacje z życia Kościoła, regionu, Polski i świata, by nade wszystko przekazać Państwu dobre wiadomości. Pandemia nie jest łatwym 
czasem także dla naszej Rozgłośni, ale nie tracimy ducha, by móc łączyć się z Państwem zwłaszcza w tych trudnych dla wszystkich czasach.

czemu wiadomości przygotowane 
są rzetelnie. Na fali naszego Radia 
możemy usłyszeć także Pasterski 
głos biskupa Mariana Rojka lub bi-
skupa Mariusza Leszczyńskiego, 
którzy nasze Radio otaczają ojcow-
ską opieką. Jest to dla nas bardzo 
ważne, by nasi Słuchacze mieli 
szansę choćby na chwilę zatrzy-
mać się i pomodlić wraz z nami. 
Dokładamy wszelkich starań, by 
rozwój duchowy szedł w parze 
z rozwojem wiedzy na temat Ko-
ścioła, Pisma Świętego, a także ży-
ciorysów świętych. Każdego dnia 
emitujemy dla Państwa Kateche-
zy, które pomagają zgłębić wiedzę 
Katechizmu Kościoła Katolickie-
go, biblijną, maryjną, rodzinną, 
a także o życiu Jezusa. Każdego 
tygodnia poznajemy, czym jest  
Posługa egzorcysty, by zaczerpnąć 

wiedzy na temat spraw ducho-
wych, tak często przez nas niedo-
strzegalnych. Troszczymy się także  
o naszych najmłodszych Słuchaczy, 
by mogli otrzymywać porcję war-
tościowych treści. To właśnie dla 
nich emitujemy W duchu święte-
go Dominika, a także Dobranocki, 
które niosą szczególne przesłanie. 
Na swoją specjalną audycję może 
liczyć także Liturgiczna Służba Oł-
tarza. W wieczornych porach, pod-
czas rozmów w Króluj Nam Chry-
ste, poruszane są ciekawe tematy, 
które z pozoru oczywiste przed-
stawiają bogactwo Mszy Świętej. 
Exodus Młodych to audycja prze-
znaczona dla młodzieży, której Bóg 
staje się bliższy z każdym dniem  
i dla tych, którzy dopiero chcieliby 
Go poznać. W drugi czwarty wtorek 
miesiąca mogą Państwo wysłuchać 
Audycji Pielgrzymkowej, dzięki któ-
rej wspomnienia pielgrzymów są 
wciąż żywe.
Sztab dziennikarzy, koresponden-
tów i redaktorów dba o to, by każ-
dego dnia mogli Państwo otrzy-
mać najświeższe wiadomości  
z regionu, z Polski i z życia Kościo-
ła. Śledzimy wydarzenia bieżące, 
by móc, najszybciej jak to możli-
we, przekazać je naszym Słucha-
czom. Odwiedzamy gminy, miasta 
i powiaty, by odnaleźć w nich to, co 
godne dostrzeżenia i przedstawie-
nia Państwu. Z radością nawiązu-
jemy współpracę z samorządami, 
by nasze Radio mogło stać się jesz-
cze bardziej lokalną Rozgłośnią. 

Jesteśmy na ważnych dla Państwa  
uroczystościach, by potem zrela-
cjonować je na falach Katolickiego 
Radia Zamość. Chcemy być jak naj-
bliżej Państwa, choć w ostatnich 
czasach nie jest to łatwe. W trosce 
o Państwa zdrowie i życie podjęli-
śmy współpracę z Ministerstwem 
Zdrowia. W audycjach obejmują-
cych kampanię „Planuję długie 
życie” wraz z lekarzami próbuje-
my dowiedzieć się, czy możliwe 
jest zapobieganie nowotworom  
i co możemy zrobić, by przez wie-
le lat cieszyć się zdrowiem. Nie 
zapominamy o tych, którzy bory-
kają się z różnego rodzaju prze-
mocą i jako ofiary nie wiedzą, 
skąd mogą otrzymać odpowiednią  
pomoc. W tym celu we współpra-
cy z Funduszem Sprawiedliwo-
ści podjęliśmy się zrealizowania  

cyklu audycji pod hasłem „Żyjemy 
w Państwie Prawa”, by wspólnie 
szukać rozwiązań w trudnych sytu-
acjach. Agrokwadrans umożliwia 
nam znalezienie jak najlepszych 
rozwiązań, by rozwój rolnictwa na 
naszym terenie miał jak najwięk-
szą szansę powodzenia i przyno-
sił wymierne korzyści. Często ze 
swoimi pytaniami pozostajemy 
sami w czterech ścianach  domu 
i nie do końca wiemy, gdzie zna-
leźć na nie odpowiedzi. Właśnie  
w tym celu emitujemy dla Państwa 
Poradniki policyjne, dietetyczne, 
logopedyczne, medyczne a także 
językowe. Wielokrotnie przekazy-
wana wiedza w poradnikach jest 
dla nas inspiracją do poszukiwania 
nowych tematów, którymi będzie-
my dzielić się razem z Państwem. 
Jan Paweł II będąc w Zamościu  
w 1999 r. nawiązywał do wyjątko-
wej, roztoczańskiej przyrody. Nie 
moglibyśmy przemilczeć tak waż-
nego tematu jakim jest ekologia, 
Roztocze. Tematykę tę poruszamy 
w Lasach na Kresach oraz w Le-
śnym Radiu. Ile w nich kryje się 
skarbów i stwórczej mocy Boga wie 
tylko ten, kto miał szansę posłu-
chać audycji pochylających się nad 
otaczającą nas przyrodą. Najnow-
szą audycją odkrywającą tajemnice 
świata jest Podkarpacki Ekopa-
trol. Są to niezwykłe rozmowy na 
temat życia w zgodzie z przyrodą  
i światem zwierząt. Czy to jest moż-
liwe? Na to pytanie odpowiadamy 
w tej audycji. Na naszych falach 
mówimy także o Kobietach na me-
dal i Ludziach z pasją. Są to spo-
tkania z pozornie zwykłymi ludźmi,  
którzy zarażają nas pozytywną 
energią i dzielą się pomysłami. To 
tylko wybrane audycje, które mamy 
przyjemność dla Państwa emito-
wać. Warto słuchać nas każdego 

CIĄG DALSZY NA STR. 7
Dyrektor Radia, ks. Sylwester Zwolak i wicedyrektor, ks. Rałaf Kowalczuk 

(fot. arch. KRZ)
Pasterz diecezji, ks. bp. Marian Rojek i Joanna Suszko (fot. arch. KRZ)
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dnia. Codziennie spotykamy się  
z ciekawymi ludźmi, by w Roz-
mowie dnia podjąć tematy dla nas 
ważne, ciekawe, trudne a niekie-
dy zabawne. Naszymi gośćmi są 
ludzie kultury, kapłani, urzędnicy, 
psychologowie, działacze, żony, 
mężowie, pasjonaci, historycy, 
osoby znane i mniej znane, które 
mają nam wiele do powiedzenia. 
Prawdziwą radością jest móc się  
z Państwem dzielić tym, co sami 
odkrywamy każdego dnia. 
Od poniedziałku do piątku spoty-
kamy się z Państwem w Przed-
południu na fali, by na żywo roz-
mawiać o wyjątkowości danego 
dnia. „Żywa” antena to coś, co 
lubimy najbardziej. To właśnie 

wtedy w nas, i w zaproszonych 
przez nas gościach pojawiają się 
emocje w najczystszej postaci: łzy 
wzruszenia, drżący głos emocji  
i wspomnień, pasji i zaraźliwej rado-
ści a niekiedy także śmiech i radość. 
Zachęcamy wówczas Państwa do 
telefonowania i łączenia się z nami, 
ponieważ opinia naszych Słuchaczy 
na dany temat jest dla nas najcen-
niejszym głosem. Chętnie dzielimy 
się nagrodami rzeczowymi, książ-
kami, płytami, niespodziankami.  
O pełnej godzinie można usłyszeć 
najświeższe wiadomości z regionu 
i nie tylko, informacje sportowe  
i wiadomości drogowe. Troszczy-
my się, by nic nie umknęło naszej 
uwadze. W magazynie informacyj-

i większe parafie, rozmawialiśmy  
z parafianami i odkrywaliśmy to, 
co w danym miejscu jest niezwy-
kłe. Mogliśmy jednoczyć się na 
wspólnej Mszy Świętej, która była 
transmitowana w Katolickim Radiu 
Zamość. Gdy tylko będzie taka moż-
liwość na nowo zechcemy odwie-
dzić Państwa parafie, by być jeszcze 
bliżej naszych Słuchaczy. 
Katolickie Radio Zamość współ-
pracuje z kapłanami diecezji, któ-
rzy na falach Rozgłośni dzielą się 
swoją wiedzą, doświadczeniem  
i oczywiście głosem. Z pewnością 

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 oddzia-    
      le banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze 
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzi-
siaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!
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 róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

nym Co Przyniósł Dzień podsumo-
wujemy najważniejsze wydarzenia 
dnia. Na naszej antenie nie usłyszą 
Państwo konfliktów, obraźliwych 
haseł i szerzenia niepokoju. Jeste-
śmy Radiem Dobrych Wiadomości  
i zależy nam na tym, by mnożyć po-
kój i dzielić radość. Biskup Marian 
Rojek podczas spotkań z nami wie-
lokrotnie powtarzał, że bycie dzien-
nikarzem katolickim to wyjątkowa 
misja, z której zostaniemy rozlicze-
ni przed Bogiem. Misja, która ma 
szerzyć pokój i prawdę, a jednocze-
śnie towarzyszyć odbiorcy w jego 
problemach i doświadczeniach. 
Każdego dnia stajemy do wyzwania 
jakie postawił przed nami Pasterz 
Diecezji i chcemy mu sprostać jak 
najlepiej. 
Katolickie Radio Zamość, to nie 
tylko audycje, ale także wyjątko-
wa muzyka, nad której doborem 
czuwają nasi realizatorzy. Bez ich 
pracy nasze Radio nie mogłoby 
funkcjonować tak, jak do tej pory. 
Dla miłośników muzyki prawdzi-
wą rozkoszą mogą być takie au-
dycje jak Muzyczne Retrospek-
cje, Muzyczny Przekładaniec czy 
chociażby Roztoczańska Lista 
Przebojów, podczas której nasze 
lokalne zespoły ludowe walczą  
o zaszczytne miejsce na podium. 
Dzielimy się także Muzyką do 
obiadu, która umila wczesne po-
południowe godziny. Wartościowa 
muzyka to coś, czym bez wątpienia 
możemy się pochwalić, a to wszyst-
ko po to, by nasi Słuchacze mogli 
wraz z nami odpoczywać, relakso-
wać się a także cieszyć i śpiewać. 
Staramy się, by każdy mógł znaleźć 
na naszej antenie coś dla siebie. 
Ze względu na pandemię korona-
wirusa zmuszeni byliśmy do zawie-
szenia naszych spotkań w Państwa 
parafiach podczas Niedzieli Ra-
diowych. Do tej pory każdej nie-
dzieli odwiedzaliśmy mniejsze  

mogą Państwo rozpoznać wielo-
krotnie swoich duszpasterzy, którzy 
pomagają nam tworzyć Rozgłośnię. 
Dziękujemy każdemu z nich za za-
angażowanie i ewangelizację, która 
w dzisiejszych czasach jest tak bar-
dzo potrzebna.
Ten trudny, 2020 rok powoli zmie-
rza ku końcowi. Chcemy Państwu 
podziękować za obecność i wszel-
kie przejawy sympatii, z którymi 
możemy spotkać się podczas wy-
wiadów, rozmów na ulicy, a nie-
kiedy przypadkowych spotkań. To 
właśnie Państwa opinia sprawia, że 
chcemy się rozwijać i starać jeszcze 

bardziej, by byli Państwo zadowole-
ni z naszej pracy. Wielokrotnie miłe 
słowo staje się dla nas motywacją  
i siłą w pokonywaniu przeciwności. 
Wielu z Państwa wspiera nas także 
materialnie. Jesteśmy jedną z nie-
wielu rozgłośni, które pozostały nie-
zależnymi. Jest to możliwe dzięki 
wpłatom, jakie dokonują Państwo 
na nasze konto. W Złotej Księdze 
Dobrodziejów Radia oraz audycji 
Semper Fidelis wspominamy tych, 
którzy postanowili nas wesprzeć 
materialnie. W modlitwach pamię-
tamy także o tych, którzy obejmują 

nasze dzieło wsparciem ducho-
wym. Choć ten rok nie należy do 
najłatwiejszych, to chcemy zapew-
nić, że dokładamy wszelkich starań, 
by zmieniać świat na lepszy, rado-
śniejszy i dać poczucie bliskości 
Boga. Zapewniamy, że nie pozosta-
wiamy Państwu miejsca na poczu-
cie osamotnienia, bo nasza misja 
ma sens wówczas, gdy Państwo są 
z nami. Chcemy tworzyć Katolickie 
Radio Zamość wraz z naszymi Słu-
chaczami. Dziękujemy za wsparcie  
i za obecność w każdej chwili. 

Zespół Redakcyjny 
Katolickiego Radia Zamość

Zdjęcia zamieszczamy na stronie www. Ewa Monastyrska (fot.R. Kuźmiński)

Wóz transmisyjny a przy nim realizator Paweł Michalski (fot. arch. KRZ)

Realizatorka i realizator, Arkadiusz Efner (fot. Ewa Monastyrska)
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– Obrzędy stanowią o naszej toż-
samości lokalnej i kulturowej. To 
lekcja historii i lokalnej kultury, wy-
dobycie i przypomnienie, zwłasz-
cza młodemu pokoleniu tego, co 
najcenniejsze, co wypracowane 
zostało przez pokolenia. Starsi 
mieszkańcy naszego powiatu może 
znają pewne obrzędy, czynności  
z domów rodzinnych czy opowieści 
rodziców i dziadków. Młode poko-
lenie wielu rzeczy nie doświadczy-
ło i o wielu rzeczach związanych  
z naszą lokalną tradycją nie wie. 

I Przegląd Zespołów Obrzędowych 
Powiatu Biłgorajskiego
W niedzielę, 13 września, w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju odbył się  
I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego, zrealizowany 
w ramach projektu ‘EtnoPolska’ 2020 Narodowego Centrum Kultury. 

kowie, a my chcemy to przekazać 
dalej. Dziś zaprezentujemy nasze 
widowisko o tym, jak w Bukowej 
wyglądały zwyczaje związane ze 
świętem Matki Bożej Gromnicznej 
– zaznaczyła Maria Jargieło.
Głos zabrała również poseł na 
Sejm RP Beata Strzałka: 
– Jest mi niezmiernie miło, że ten 
 I Przegląd Zespołów Obrzędowych 
mógł się odbyć w kolebce naszej 
kultury i tradycji, właśnie w Za-
grodzie Sitarskiej. Jest to miejsce, 
które najbardziej oddaje wydźwięk 
historii naszego miasta, ale i oko-
licznych wiosek. Pamiętam jesz-
cze, jak moi sąsiedzi wyplatali sita, 
robili obręcze i jakie to sito miało 
znaczenie tutaj w naszym regionie,  
a także jak daleko ci sitarze udawali 
się, aby pozyskać za nie tzw. grosz. 
Panie dyrektorze, na Pana ręce 
składam ogromne podziękowania 
za podjęcie tej inicjatywy i orga-
nizację dzisiejszego wydarzenia. 
Dopisała nam pogoda i Państwo, 
jako publiczność. Wyrazy uznania 
należą się również tym zespołom, 
które wzięły udział w tym Przeglą-
dzie, bo to, co dzisiaj obejrzeliśmy, 
to historia, tradycja, ale też forma 
integracji społecznej. Integracji tej 
naszej dzisiejszej, ale również tej, 
która przed laty zaistniała w na-
szym regionie. Wszystkie obrzędy 
są przepiękne, dlatego ogromnie 
się cieszę, że one zyskują na war-
tości, że zyskały dzisiaj Państwa 
zainteresowanie. I oby przetrwały 
one na kolejne pokolenia, dzięki 
właśnie takim wydarzeniom, jak to 
dzisiejsze. Dlatego też nie wyłania-
my dziś laureata, gdyż wszystkie 
te obrzędy są wyjątkowe. Chcemy 
nagrodzić wszystkie zespoły, któ-
re przybliżyły nam dzisiaj lokalne 
obrzędy. Gratuluję wszystkim ser-
decznie – mówiła podczas wystą-
pienia poseł. 
– I Przegląd Zespołów Obrzędo-
wych dzięki inicjatywie Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej i wsparciu Mini-
sterstwa Kultury może się dziś od-
być w tym pięknym i wyjątkowym 
dla nas miejscu, jakim jest Zagroda 
Sitarska. Zaczęliśmy dziś od modli-
twy w intencji rolników, dziękując 
w Dąbrowicy za tegoroczne żniwa 
i wszelkie zbiory, a teraz będzie-
my uczestniczyć w przeglądzie 
obrzędów i zwyczajów, które rów-
nież swoją scenę miały właśnie na 
wsi. To wyjątkowe miejsce, jakim 

jest Zagroda Sitarska i te wyjąt-
kowe obrzędy i zwyczaje, które  
kultywowane były na wsiach Po-
wiatu Biłgorajskiego, są niezwykle 
istotne dla kultury ogólnokrajo-
wej i kultury naszego Powiatu. To 
jest sedno naszej tożsamości, coś, 
czym chcemy się chwalić i co chce-
my promować, ale również coś, 
co nas określa i wyznacza nasze 
miejsce na arenie innych powiatów 
i województwa. Nie tak dawno po-
wstał Euroregion Roztocze, który 
ma za zadanie promować te tere-
ny i walory krainy przyrodniczej, 
jaką jest Roztocze i niewątpliwie 
ta dzisiejsza impreza wpisuje się 
w nasze cele. Chcemy się chwalić 
tym, co mamy, chcemy to promo-
wać, pokazywać innym i chcemy 

Witam bardzo serdecznie wszystkie 
zespoły i z niecierpliwością czekam 
na Państwa występ, gdyż jestem 
koneserem sztuki ludowej i z wielką 
przyjemnością będę uczestniczył 
w waszych występach – mówił  
w wystąpieniu otwierającym 
przegląd, starosta Andrzej Szar-
lip.
Przed licznie przybyłą publicz-
nością wystąpiły zespoły z Gmi-
ny Biłgoraj: Zespół Śpiewaczy ze 
Starego Bidaczowa, Zespół Śpie-
waczy ‘Czeremcha’ z Gromady, 
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy 
‘Zorza’ z Dereźni, Zespół Śpie-
waczo-Obrzędowy ‘Jarzębina’  
z ‘Bukowej’ oraz Grupa Folklory-
styczna Pokolenia - Krajka z Bił-
goraja. Zespoły zaprezentowały 

Starosta Andrzej Szarlip (fot. Joanna Ferens)

słyną z doskonałego i wierne-
go przedstawiania obrzędów 
dotyczących wesela, chrzcin, 
żniw czy codziennych czynno-
ści. To wszystko przeplata się  
z rozmowami, pięknymi pieśnia-
mi, okraszone jest oryginalnymi 
strojami ludowymi. Każdy więc 
może, w otoczeniu Zagrody Si-
tarskiej i patrząc na występujące 
zespoły, przenieść się w czasie  
i zobaczyć, jak kiedyś się żyło – 
podkreślił Marek Majewski.

Występy prezentowane podczas Festiwalu (fot. Joanna Ferens)

Zarówno im, jak i turystom odpo-
czywającym w naszym regionie 
chcemy to przybliżyć. Chcemy, 
aby te obrzędy, które stanowią 
nasze kulturowe dziedzictwo były 
widoczne, gdyż są tym, co nas de-
finiuje i określa. Dodatkowo chce-
my się chwalić Zagrodą Sitarską, 
bo jest to ewenement na skalę 
wojewódzką i zachęcać zarówno 
mieszkańców, jak i turystów do jej 
odwiedzania, gdyż ona właśnie ko-
jarzy się najbardziej z historią mia-
sta Biłgoraja. Dlatego dziś chcemy 
pokazać wyjątkowość tego miejsca 
poprzez połączenie przeglądu wła-
śnie z Zagrodą Sitarską, gdyż ten 
klimat, który można dostrzec i po-
czuć od razu po przekroczeniu pro-
gu Zagrody wzmacnia przeżycia 
estetyczne podczas oglądania wy-
stępów naszych zespołów – pod-
kreślał starosta Andrzej Szarlip.
O najważniejszych ideach wyda-
rzenia informował dyrektor Mu-
zeum Ziemi Biłgorajskiej, Marek 
Majewski 
– Jest to przede wszystkim promo-
cja lokalnej kultury. W przeglądzie 
udział biorą zespoły, które od lat  

– Chcemy pokazać bogactwo et-
nograficzne Ziemi Biłgorajskiej,  
a mamy się czym szczycić i czym 
chwalić: to strój biłgorajski, to 
tradycje związane z sitarstwem, 
po bogate obrzędy wsi i małych 
miejscowości. To wszystko jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu było co-
dziennością i normalnymi czyn-
nościami. Dziś w ten sposób je 
przypominamy i ocalamy od za-
pomnienia – wyjaśnił Tomasz 
Brytan z Muzeum Ziemi Biłgo-
rajskiej w Biłgoraju.
Maria Jargieło z Zespołu Śpie-
waczo-Obrzędowego „Jarzębina” 
w Bukowej od wielu lat tworzy 
widowiska obrzędowe, przeka-
zując to, co pamięta ze swojego 
dzieciństwa i młodości: 
– Mam takie poczucie odpowie-
dzialności, aby to wszystko prze-
kazać młodym. Zawsze mnie ta-
kie obrzędy interesowały, a dziś 
obrzędowość na wsi zanika, dla-
tego czuję, że muszę to zapisać, 
aby to nie przepadło. Wszystkie 
te obrzędy i zwyczaje są piękne,  
i świadczą o naszych korzeniach. 
Nam to przekazali rodzice i dziad-

zapraszać mieszkańców innych 
terenów Polski do odwiedzania 
Roztocza, Biłgoraja i Powiatu Bił-
gorajskiego. Myślę, że dzisiejszy 
przegląd będzie taką „pierwszą 
jaskółką”, która będzie czymś wy-
jątkowym, będzie nas promować 
szerzej, bo jestem przekonany, że 
dzięki obecności mediów, ten prze-
kaz trafi do mieszkańców całego 
województwa lubelskiego, a nawet 
całego kraju. Chciałbym jeszcze 
raz podziękować wszystkim za-
angażowanym w organizację wy-
darzenia za tak piękną inicjatywę.  

dawne tradycje i obyczaje oraz 
pieśni regionu biłgorajskiego. 
Patronat honorowy nad prze-
glądem objęli Poseł na Sejm RP 
Beata Strzałka, która ufundowała 
pamiątkowe statuetki dla grup 
artystycznych oraz Starosta Bił-
gorajski Andrzej Szarlip, który 
wręczył zespołom podziękowa-
nie w postaci grawertonów sfi-
nansowanych przez Powiat.

Joanna Ferens 
Artykuł sponsorowany 

przez Powiat Biłgorajski

Podziękowania i statuetki wręczane podczas Festiwalu (fot. Joanna Ferens)
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Nowe płuca KUL-u na Roztoczu
Decyzję senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
o likwidacji Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych  
w Tomaszowie Lubelskim ze smutkiem przyjęli zarówno studenci 
jak i władze miasta. To miasto żyło – mówią mieszkańcy Tomaszowa 
Lubelskiego. Czy po 5 latach jest szansa na wznowienie współpracy  
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II?

Współpraca pomiędzy Tomaszo-
wem a lubelską uczelnią nigdy 
nie została całkowicie rozwią-
zana. W październiku 2015 roku  
w budynku Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II w Tomaszowie powstało Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowe, 
którego celem było realizowanie 
zadań edukacyjnych, szkolenio-
wych i konferencyjnych. 15 marca 
2016 roku, decyzją ówczesnego 
rektora KUL, ks. prof. dra hab. 
Antoniego Dębińskiego, burmi-
strza Tomaszowa Lubelskiego 
Wojciecha Żukowskiego oraz 
starosty Powiatu Tomaszowskie-
go Jana Kowalczyka powstała  

na bliższą współpracę pomiędzy 
uczelnią, Fundacją, miastem,  
a także  sąsiadami zza wschodniej 
granicy. 27 października odbyło 
się posiedzenie Rady Fundacji 
Rozwoju Centrum Edukacyjno - 
Konferencyjnego w Tomaszowie 
Lubelskim z udziałem Fundato-
rów oraz przedstawicieli Eurore-
gionu Roztocze. Na posiedzeniu 
obecny był Rektor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Starosta Tomaszowski 
oraz Burmistrz Miasta Tomaszów 
Lubelski.
- Wizyta księdza rektora, Mirosła-
wa Kalinowskiego, jest doskonałą 
okazją do podpisania porozumie-

będzie miał charakter transgranicz-
ny. Chcemy, aby każda możliwość, 
jaka pojawi się czy przed Euroregio-
nem, czy przed Fundacją, była wy-
korzystana. Znając plan i program 
działania nowych władz KUL-u  
oraz bazę, którą w Tomaszowie 
uczelnia posiada, chcemy skorzy-
stać z nowych szans – powiedział 
burmistrz Tomaszowa Lubelskie-
go, Wojciech Żukowski.
Cele obejmują zadania związane 
z edukacją, ochroną środowiska 
oraz szeroko rozumianą ochroną 
zdrowia. Rektor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, ks. prof. 
Mirosław Kalinowski podczas 
spotkania zapewnił, że żywi na-
dzieję na ponowne podjęcie bliż-
szej współpracy z Tomaszowem 
Lubelskim. Dzięki temu uczelnia 
z tradycjami na nowo podejmie 
aktywną działalność na Roztoczu.
- Nowe regulacje jakie zaistniały 
w Konstytucji dla nauki sprawia-
ją, że będzie możliwość ożywienia 
kontaktów także w tym wymiarze 
naukowo-dydaktycznym. Może-
my powiedzieć, że KUL wraca do 
Tomaszowa z nową propozycją. 
Napawa to optymizmem zarów-
no Uniwersytet jak i lokalną spo-
łeczność. Zbadamy potrzeby za-
równo regionu jak i najbliższego 
sąsiedztwa, bo trzeba pamiętać, że 
lokalizacja Tomaszowa ma wie-
le pozytywów. Trzeba tu mówić  
o propozycjach i ofertach również 
w perspektywie dużego środowiska 
jakie jest za naszą najbliższą grani-
cą – zapowiedział Rektor Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
ks. prof. Mirosław Kalinowski. 

Transgraniczny charakter Eurore-
gionu Roztocze ułatwi współpra-
cę z Ukrainą. Studenci będą mogli 
nie tylko kształcić się na terenie 
Polski, ale i uczyć naszego naro-
dowego języka i kultury. 
- Nauka języka polskiego lub ukraiń-
skiego to ogromna szansa, zwłasz-
cza dla ludzi młodych. Mowa jest 
tu o kursie rocznym, przygotowaw-
czym, dzięki któremu obcokrajowcy 
będą mogli rozpocząć studia a także 
o kursie wakacyjnym w ramach tak 
zwanych szkół letnich. Burmistrz 
Tomaszowa poinformował nas tak-
że, że pojawiła się także grupa blisko 
80 osób z różnych samorządów, 
które chciałyby się nauczyć języ-
ka ukraińskiego. Będzie możliwość 
zorganizowania dla zaintereso-
wanych studiów podyplomowych 
lub szkoły językowej – powiedział 
dyrektor Szkoły Języka i Kultury 
Polskiej KUL ks. dyr. hab. Jaro-
sław Jęczeń.
Pojawiła się także ze strony  
władz KUL propozycja kształ-
cenia w Tomaszowie przyszłych 
pielęgniarek.
- Dla powiatu a zarazem dla szpi-
tala w Tomaszowie Lubelskim to 
bardzo dobra wiadomość. Średnia 
wieku pielęgniarek w naszym szpi-
talu wynosi około 54 lat i za kilka lat 
będą one odchodziły na emerytury. 
Dlatego to, co wybrzmiało z ust księ-
dza Rektora bardzo cieszy i napa-
wa nadzieją – stwierdził starosta 
tomaszowski, Henryk Karwan. 

Spotkanie stało się także okazją 
do podsumowania działalności 
Fundacji, która nieprzerwanie re-
alizowała projekty dla dobra spo-
łeczności, nie tylko lokalnej. 
- Fundacja w pierwszej kadencji 
zrealizowała sześć projektów skie-
rowanych do społeczności lokalnej. 
W projekty zaangażowana była 
młodzież z lokalnych szkół i senio-
rzy, zwłaszcza słuchacze Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku. Budżet 
zrealizowanych projektów wyniósł 
kilkaset tysięcy złotych. Staraliśmy 
się działać na rzecz społeczności lo-
kalnej, jednocześnie angażując ją do 
współpracy. Chcemy kontynuować 
naszą działalność w kolejnej ka-
dencji – zapewnił prezes Fundacji 
Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wego w Tomaszowie Lubelskim, 
Jerzy Zarębski.
Projekty obejmowały współpra-
cę z Ukrainą i Białorusią a także 
podejmowały tematykę rozwoju 
i zatrudnienia młodych ludzi na 
terenie Tomaszowa i okolic. Mo-
żemy spodziewać się, że współ-
praca Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego z Fundacją i Eurore-
gionem Roztocze umożliwi pod-
jęcie jeszcze większej liczby dzia-
łań, a lubelska Uczelnia dzieląc się 
swoją wiedzą i doświadczeniem 
stanie się nieodłącznym elemen-
tem miasta i powiatu.

Ewa Monastyrska

Fundacja Rozwoju Centrum 
Edukacyjno-Kongresowego KUL  
w Tomaszowie Lubelskim. Fun-
dacja miała jednoczyć sektor nauki  
z samorządem i ich działalnością. 
Wszystko to miało nadać nowy 
charakter współpracy utrzymu-
jący KUL w Tomaszowie Lu-
belskim. Październik tego roku 
przyniósł nowe szanse i nadzieje 

nia, które jest formą współpracy 
pomiędzy już istniejącą Fundacją 
wspierającą w Centrum Edukacyj-
no-Kongresowym a Euroregionem 
Roztocze, co ułatwi współpracę 
także w kwestii prowadzenia dzia-
łalności. Celem będzie utrwalenie 
obecności KUL w Tomaszowie 
Lubelskim jak i realizacja zadań 
Euroregionu, który już niebawem  
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Burmistrz W. Żukowski i rektor ks. prof. M. Kalinowski (fot. E. Monastyrska)

Posiedzenie Rady Fundacji (fot. E. Monastyrska)
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