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Uroczystość Wszystkich 
Świętych w Kościele Kato-
lickim została ustanowiona 
przez papieża Bonifacego 
IV w VII wieku. Początkowo 
obchodzona jedynie w Rzy-
mie - 13 maja. Grzegorz IV 
w IX wieku nadał uroczy-
stość dla całego Cesarstwa 
Rzymskiego, przenosząc 
ją na 1 listopada. Tego dnia 
oddaje się cześć wszystkim, 
którzy odeszli z tego świa-
ta i weszli do chwały nieba. 
Żyjących uroczystość ta ma 
skłonić do refleksji i wska-
zać drogę do świętości. Czy 
ktokolwiek zastanawia się, 
czym owa świętość tak na-
prawdę jest? Patrząc na 
osoby, które przez Kościół 
Katolicki zostały ogłoszone 
świętymi, można poniekąd 
w siebie zwątpić. Wszyscy 
wygrali z grzechem, niektó-
rzy zostawili drogocenne 
rzeczy po to, aby pójść za 
Panem Bogiem i służyć bliź-
nim. Dlatego w tym miesiącu 
warto zadać sobie pytanie, 
czy i ja podążam drogą do 
świętości i czy wszyscy w tej 
drodze mamy równe szanse? 
Współczesny człowiek może 
od razu stwierdzić, że tak 
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Wszystkich Świętych 
1 listopada kojarzy się z cmentarzem, grobem bliskich zmarłych 
i zniczami. Często zastanawiamy się wtedy nad kruchością 
ziemskiego życia, zapominając, że sens tego dnia to droga 
ku świętości.

nie potrafi. Święty to dla nie-
go ktoś z obrazków, ktoś, kto 
zmienił rzeczywistość wokół 
siebie na dużą skalę. Kościół 
Katolicki tego dnia wspomi-
na wszystkich chrześcijan, 
którzy trafili do chwały nie-
bieskiej, również tych, którzy 

nie są znani na całym świe-
cie i nie mają oficjalnie na-
danego przedrostka „świę-
ty”. Podstawowym krokiem 
do świętości jest wyrzuce-
nie z głowy stereotypu, że 
święty człowiek robił zawsze 
dobre uczynki, był spokojny, 

wręcz doskonały. W niejed-
nym życiorysie „świętego 
z obrazka” można znaleźć 
informację o ich nerwowości 
czy początkowym życiu bez 
Boga. Codzienność każde-
go człowieka jest wypeł-
niona również upadkami, 

grzechami czy porażkami. 
Była to także uroczystość 
tych, którzy przez Kościół 
zostali kanonizowani. To 
nie oznacza, że dana osoba 
została uznana za chodzą-
cą doskonałość. Oznacza, 
że Kościół uznaje świętość 
człowieka w całej jego histo-
rii – od jej początku do koń-
ca, z wszystkimi upadkami 
i powstawaniem, z grze-
chem i ciągłym nawraca-
niem się. Papież Franciszek 
mówi, że każdy święty ma 
przeszłość, a każdy grzesz-
nik przyszłość. Każdy z nich 
był człowiekiem ze słabo-
ściami, z którymi postanowił 
walczyć. Miesiąc listopad, 
a przede wszystkim jego 
pierwszy dzień – Uroczy-
stość Wszystkich Świętych 
ma przypominać, że ludzie 
zostali zaproszeni do tego, 
aby zostać świętymi. Tylko 
od nich zależy czy chcą to 
zaproszenie przyjąć. 

Anna Janczyk
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Pomnik Dzieci Zamojszczyzny na Cmenatrzu Parafialnym (fot. Anna Janczyk)

To miała być spokojna noc
Noc z 27 na 28 listopada 1942 roku miała być zwykła i spokojna. Trwająca od trzech lat 
wojna tym razem kolejny raz zapukała do okien mieszkańców Zamojszczyzny – 
Skierbieszowa i okolicznych wiosek. Dramat Dzieci Zamojszczyzny tak naprawdę 
dopiero miał się zacząć. 
Określeniem „Dzieci Zamoj-
szczyzny” zostały objęte 
dzieci osób mieszkających 
na Zamojszczyźnie. Rodzi-
ny przymusowo wysiedlano, 
w celu stworzenia nowych 
miejsc zamieszkania dla lud-
ności etnicznie niemieckiej 
z innych krajów Europy. Ak-
cja nosiła kryptonim „Aktion 
Zamość” i trwała kilka mie-
sięcy – od końca listopada 
1942 do sierpnia 1943 roku. 
Objęła ponad 30 tysięcy dzie-
ci z terenów Zamojszczyzny. 
Pierwsze wysiedlenia odbyły 
się w dniach 6-25 listopada 
1941 roku i objęły m.in.  
Huszczkę Małą, Huszcz-
kę Dużą, Wysokie, Dulnik, 
Białobrzegi, Zawadę oraz 
Bortatycze. Jednak te ma-
sowe zostały wykonane 
rok później, w nocy z 27 na 
28 listopada. Powiaty objęte 
„Generalplan Ost.” to powiat 
hrubieszowski, tomaszow-
ski, zamojski i biłgorajski. 
Generalny Plan Wschodni 
zakończono w marcu 1943 r, 
jednak latem tego samego 
roku przeprowadzono ko-
lejną akcję wysiedleńczą 
o nazwie „Operacja Wehr-
wolf ”. Szacuje się, że w tym 
okresie wysiedlono ok. 110 
tysięcy osób, w tym 30 ty-
sięcy dzieci z ponad 290 wsi. 

W akcji wysiedleń Zamojsz-
czyzny uczestniczyli: żołnie-
rze SS i Wehrmachtu, policja, 
żandarmeria, volksdeut-
sche oraz Ukraińska Po-
licja Pomocnicza na służ-
bie niemieckiej. Ludzie, 
którzy stracili swój dom zo-
stali umieszczeni w obozach 

przesiedleńczych w Zamo-
ściu, Zwierzyńcu,  Frampolu, 
Lublinie, Majdanie Starym, 
Budzyniu, Tarnogrodzie, 
Woli Dereźniańskiej, Biłgo-
raju oraz Puszczy Solskiej. 
Następnie dokonywano se-
lekcji rasowej i dzieci zabie-
rano od rodziców. W obo-
zach przejściowych powstały 
cztery grupy: - osoby, które 
zostały zakwalifikowane do 
rasy niemieckiej,
- osoby zdolne do wyjazdu do 
pracy przymusowej, 
- osoby starsze, kaleki oraz 
w wieku dziecięcym,
- osoby przeznaczone do eks-
terminacji w obozach kon-
centracyjnych.
Szacuje się, że około jede-
nastu tysięcy wysiedleńców 
trafiło do obozów koncen-
tracyjnych Majdanek i Au-
schwitz, często całymi rodzi-
nami. Dzieci Zamojszczyzny 
(grupa osieroconych dzieci 

powstała w obozach) odczu-
wały w największym stopniu 
głód, zimno oraz były najbar-
dziej narażone na śmierć w 
wyniku choroby. Wiele dzie-
ci, które zostały odebrane 
rodzicom, przewieziono do 
obozów koncentracyjnych 
na Majdanku i w Oświęcimiu 
oraz obozu dziecięcego w Ło-
dzi lub do fabryk w Rzeszy. 
Transportowano je w wago-
nach bydlęcych, od 100 do 
150 dzieci w wagonie. 
Dzieci były poddawane ba-
daniom przez niemieckich 
lekarzy, którzy oceniali obec-
ność „odpowiednich cech 
rasowych”. Do germanizacji 
przeznaczono kilkanaście 
tysięcy małoletnich. Zosta-
ły one przekazane niemiec-
kim rodzinom lub do do-
mów dziecka w III Rzeszy. 
Po wojnie odzyskano około 
800 z nich. Historia Dzieci 
Zamojszczyzny w szybkim 

czasie obiegła całą Polskę. 
Kolejarze, gdy dowiedzieli się 
o transportach dzieci do obo-
zów, przekazywali tę wiado-
mość mieszkańcom miast, 
w których miały odbyć się po-
stoje. Na stacjach takich jak 
Sobolew, Żelechów, Siedlce, 
Pilawa, Warszawa i Garwolin 
ludność postanowiła udzielić 
pomocy w postaci uwolnie-
nia dzieci z rąk niemieckich.

Wspomnienia
Dzieci Zamojszczyzny

Małgorzata Karolina Pie-
karska w swojej książce pt. 
„Syn dwóch matek” opisu-
je losy swojego przybranego 
stryja, który najpierw został 
odebrany biologicznej matce, 
a potem adoptowanej.
Pani Stefania w liście napi-
sanym w 2015 roku wspo-
mina wydarzenia wojenne, 
które na zawsze odbiły się na 
życiu jej rodziny. 5 grudnia 
1942 roku do domu weszło 
dwóch Niemców, którzy ka-
zali wziąć najpotrzebniej-
sze rzeczy i opuścić budy-
nek. Czwórka rodzeństwa 
– Stefania (13 lat), Bolesław 
(12 lat), Tadeusz (9 lat) i Jan 
(2,5 lat) wraz z rodzicami 
zostali wysiedleni do obozu 
przejściowego w Zamościu. 
Po przeprowadzonym sorcie 
Stefania została oddelegowa-
na do pracy w Niemczech, 
matka ze starszymi synami 
do pracy dla Niemców, a Jan 
ze względu na tyfus został 
przewieziony do szpitala, by 
następnie trafić do Ochron-
ki. Adoptowany przez rodzi-
nę Piekarskich, zamieszkał 
w Warszawie. Stefania tra-
fiła do obozu w Niemczech, 
z którego codziennie do-
jeżdżała do pracy w fabry-
ce. Do Chomęcisk, z któ-
rych pochodziła wróciła 
20 kwietnia 1945 roku, 
jednak jej rodzinnego 

Drut kolczasty w obozie Auschwitz (źródło: www.pixabay.com)
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domu już nie było. Niem-
cy, po wysiedleniu wioski, 
utworzyli w niej gubernię. 
Dom, ze względu na zbyt bli-
skie sąsiedztwo lasu i obawę 
Niemców przed partyzan-
tami, został przeniesiony 
do innej wsi. Od stryja Pani 
Stefania dowiedziała się, że 
Bolesław i Tadeusz zgi-
nęli przez bombę, a mat-
ka postanowiła odebrać 
Janka od rodziny Piekar-
skich. Rodziny te stały się 
dla siebie bardzo bliskie 
i ważne. 

Polski Komitet Opiekuńczy
w Zwierzyńcu

Polski Komitet Opie-
kuńczy to charytatywna 
organizacja, która została 
powołana w okresie I Wojny 
Światowej, a reaktywowana 
w 1940 roku. Przewodniczą-
cym oddziału powiatu bił-
gorajskiego był ordynat Jan 
Tomasz Zamoyski, a dele-
gatury gminnej w Zwierzyń-
cu jego żona Róża. Celem 
Polskiego Komitetu Opie-
kuńczego było niesienie 
pomocy więźniom obozu 

przesiedleńczego w Zwie-
rzyńcu, poprzez dostar-
czanie żywności, środków 
higienicznych i leków, prze-
kazywanie grypsów oraz 
próby zwolnienia jak naj-
większej liczby osób. Po-
magano również finanso-
wo osobom zwolnionym 
z obozu. W okresie wzrasta-
jącej śmiertelności w obozie 
Zamoyski, za namową żony 
podjął starania o spotkanie 
z Hansem Frankiem, jednak 
nie przyniosły one zamie-
rzonego skutku. Narażając 
życie ordynat spotkał się 
z szefem Gestapo i SD w dys-
trykcie lubelskim Müllerem, 
a następnie Globocnikiem. 
22 lipca 1943 komendant 
obozu Hahn otrzymał roz-
kaz zwolnienia dzieci do 
lat sześciu. Ze względu na 
skuteczne próby przeku-
pienia komendanta zosta-
ło zwolnionych 480 dzieci, 
w wieku do lat trzynastu. 
Po zbadaniu stanu zdro-
wia, dzieci zostały umiesz-
czone w szpitalu, u rodzin 
własnych lub mieszkańców 
Zwierzyńca, a także w tzw. 
ochronce, w której na dzień 
11 sierpnia 1943 roku znaj-
dowało się siedemdzie-
sięciu siedmiu podopiecz-
nych. Jedną z osób, które 

znalazły ratunek w ochronce 
był Bronisław Pekosiński. 
W 1943 roku został przerzu-
cony przez drut obozu, przez 
co doznał urazu kręgosłupa. 
Nie znał swoich rodziców, ani 
danych. Imię i nazwisko oraz 
datę i miejsce urodzin na-
dano mu urzędowo dopiero 
w 1962 roku. Stał się symbo-
lem martyrologii Zamojsz-
czyzny. Zmarł w 2013 roku.
O historii Dzieci Zamojszczy-
zny obecnie można przeczy-
tać kilka książek. Wspomnia-
na już „Syn dwóch matek” 
autorstwa Małgorzaty Karo-
liny Piekarskiej, „Wojenne 
losy Dzieci Zamojszczyzny” 
Julii Rodzik czy „Mała Za-
głada” Anny Janko, która 
opowiada o historii rodzin 

mieszkających w miejscowo-
ści Sochy koło Zwierzyńca, 
to tylko część pozycji na pół-
kach bibliotecznych regałów. 
Również warto obejrzeć film 
pt.: „Przypadek Pekosińskie-
go”, opowiadający historię 
Broniława Pekosińskiego, 
wspomnienia Dzieci Zamoj-
szczyzny możemy posłuchać 
na kanale YouTube - Świad-
kowie Epoki. Wojenna histo-
ria rodzin, mieszkających na 
terenie Zamojszczyzny zo-
stała poruszona w najnow-
szym sezonie serialu Tele-
wizji Polskiej pt. „Wojenne 
Dziewczyny”, który możemy 
śledzić w niedzielę o 20:15, 
na TVP 1.  

Anna JanczykPomnik w miejscu obozu przejściowego w Zamościu (fot. A.Janczyk)

Pomnik ofiarom wysiedleń Zamojszczyzny (fot. A.Janczyk)

Listopadowe wypominki
Listopad to miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Jak bardzo nasi bliscy jej 
potrzebują? 
W listopadzie częściej niż 
zwykle odwiedzamy groby 
bliskich zmarłych. Jednak 
to modlitwa jest najlepszym 
wyrazem naszej pamięci. Tej 
modlitwy szczególnie po-
trzebują dusze czyścowe.
Katolicy zbyt często zapo-
minają o duszach w czyśćcu 
cierpiących. Pomijając jed-
nak przyczynę tego zanie-
dbania Kościół nieustannie 
naucza o istnieniu czyśćca i o 
jego niezliczonej ilości dusz, 
które są w potrzebie. Cier-
pienie odczuwane w czyść-
cu jest porównywane przez 
Świętych do płonięcia w 
ogniu. Brak zbawienia na tym 
etapie potęguje ból dusz, po-
nieważ tylko ono może przy-
nieść ukojenie i pocieszenie. 
Nasi bliscy zmarli, którzy 
z różnych przyczyn trafili 
do czyśćca modlą się za nas, 
ale nie mogą modlić się za 
siebie, jedynie my możemy 
im pomóc . Modlitwa za ich 

duszę jest oznaką naszej mi-
łości. Wyobraźmy sobie to 
cierpienie, jak bardzo chcie-
libyśmy doznać ulgi, a to 
wszystko zależne jest nie od 
nas, a od naszych bliskich. 
Modltiwa za dusze jest wy-
pełnieniem zasady danej 
nam przez Chrystusa, która 

mówi o miłosierdziu wzglę-
dem bliźniego, o traktowa-
niu innych tak, jak my byśmy 
chcieli być sami traktowani.  
Troska o zmarłych poprzez 
modlitwę zapewni nam ra-
dość na ziemi, ale także 
w niebie, gdy będziemy mie-
li możliwość ich spotkania. 

Mały trud, podjęty w trak-
cie ziemskiego życia będzie 
z pewnością nagrodzony 
w życiu wiecznym. - Naj-
większą modlitwą jest Msza 
Święta. Kościół daje nam kon-
kretne sposoby modlitwy za 
zmarłych, ale każda modlitwa 
np. różańcowa lub Koronką do 

Bożego Miłosierdzia jest pięk-
ną modlitwą, którą możemy 
dać tym, którzy sami sobie już 
nie mogą pomóc – na antenie 
Katolickiego Radia Zamość 
mówił ks. Rafał Kowalczuk.  
Dlaczego tak często odkłada-
my modlitwę za zmarłych? 
Która od nas wymaga jedynie 
krótkiej chwili. Wielu z nas 
Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia czy Różaniec odmawia 
codziennie. W tym roku od-
pust zupełny ofiarowany za 
zmarłych lub samych siebie 
możemy uzyskać przez cały 
listopad, w wybrane przez 
nas osiem dni. Należy być 
w stanie łaski uświęcającej, 
przyjąć tego dnia Koumnię 
Świętą, podczas nawiedze-
nia cmentarza pomodlić się-
za zmarłych, pomodlić się 
w intencjach Ojca Świętego 
oraz nie być przywiązanym 
do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet powszedniego.

Anna Janczyk

źródło: www.pixabay.com
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Drewno jest z lasu!

Drewno jest materiałem, który 
towarzyszy człowiekowi od zara-
nia dziejów. Można powiedzieć, 
że dzięki niemu mógł pokony-
wać kolejne stopnie rozwoju 
ludzkości. Począwszy od wyjścia 
z jaskini, rozwoju budownictwa 
i przemysłu na piśmiennictwie 
i sztuce skończywszy. Nie spo-
sób wymienić jego wszystkich 
zastosowań lub w jakiś synte-
tyczny sposób opisać wpływ 
drewna na rozwój ludzkości. 
Najprostszym komentarzem do 
tego jest lakoniczne stwierdze-
nie, że drewno było, jest i będzie 
potrzebne człowiekowi. W ubie-
głym stuleciu były trendy, które 
mówiły, że tworzywa sztuczne 
będą powoli wypierać drewno 
z naszych domów i z nich bę-
dziemy robić meble oraz rzeczy 
codziennego użytku. Nie brako-
wało głosów mówiących o tym, 
że nieuchronnie zbliża się koniec 
drewna. Rzeczywistość okazała 
się zupełnie odwrotna. Ludzie, 
początkowo zachwyceni możli-
wościami wykorzystania sztucz-
nych materiałów, powracali do 
drewna jako pierwotnego su-
rowca, do którego człowiek ma 
wielki sentyment. Nie bez zna-
czenia były również  przyjazność 
dla środowiska oraz właściwości 
techniczne, które niejednokrot-
nie przewyższają sztuczne ma-
teriały. Obecnie wyroby z drewna 
cieszą się wielką popularnością. 
Bardzo często są również to-
warem ekskluzywnym i drogo-
cennym. Każdy z nas chciałby 
przecież mieć drewniany domek 
na działce, dębowe schody, mod-
rzewiowy taras lub sosnową al-
tankę przed domem.
Skąd bierze się drewno? Odpo-
wiedź jest prosta - z lasu. Aby 
w naszym domu pojawiły się rze-
czy zrobione z drewna, najpierw 
trzeba pójść do lasu i ściąć drze-
wo – innej możliwości nie ma. 

Drewno jest z lasu! Chciałoby się rzec, że to stwierdzenie jest „jasne jak słońce” 
i nie ma czego komentować. Czy aby na pewno? 

najważniejsza jest niestety nie-
wiedza i ignorancja. W połącze-
niu z coraz szybciej pędzącym 
światem i wciągnięciem człowie-
ka do wirtualnych rzeczywistości 
jest bardzo złym symptomem. 
Drewno jest nam wszystkim bar-
dzo potrzebne. Polscy leśnicy 
wypracowali model gospodarki 
leśnej, który bardzo dobrze się 
sprawdził. Nasze lasy są miej-
scem, gdzie spędzamy wolny 
czas. Pochłaniają ogromne ilości 
CO2. Są różnorodne gatunkowo 
i wiekowo. Są miejscem życia 
dzikich zwierząt i ostoją różno-
rodności biologicznej. Ponadto 
jest ich coraz więcej i są coraz 
starsze. Wszystko to udało się 
osiągnąć z równoczesnym ich 
użytkowaniem, które w naszym 
przypadku jest zrównoważone. 
To oznacza, że aspekt produkcji 
drewna nigdy nie był ważniejszy 
od funkcji pozaprodukcyjnych 
i przyrodniczych. Pamiętajmy 
o  tym, że drewno jest z lasu. Się-
gając po wyroby z drewna, miej-
my świadomość, że polskie lasy 
są dobrze zarządzenie. Pocho-
dzące z nich drewno jest pozyski-
wane w sposób legalny z posza-
nowaniem dobrostanu przyrody. 
Współczesne społeczeństwo nie 
obędzie się bez drewna. Jeżeli 
jesteśmy przeciwni pozyskaniu 
drewna w polskich lasach, to 
wiedzmy, że i tak to drewno bę-
dziemy musieli skądś wziąć. Naj-
prawdopodobniej z krajów gdzie 
gospodarka leśna nie jest certy-
fikowana, a pozyskanie drew-
na odbywa się na zasadzie eks-
ploatacji lasów. Miejmy jednak 
świadomość tego, że przyrodni-
cze konsekwencje takiego wy-
boru będą o wiele gorsze i będą 
dotyczyły każdego z nas.

Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

i społecznie napiętnowanym. 
Oczywiście w całym procesie 
najgorszy jest leśnik, bo to prze-
cież on wycina drzewo. Ja, jako 
konsument w ogóle nie jestem za 
to odpowiedzialny i mam czyste 
ręce, bo to przecież nie ja posze-
dłem z piłą do lasu. Takiego my-
ślenia nie można nazwać inaczej 
jak „hipokryzją” i najgorsze jest 
w tym wszystkim to, że takich 
mniejszych i większych „hipo-
kryzji” w naszym świecie jest 
coraz więcej. Weźmy pod uwagę 
zaśmiecenie świata. Każdy, z nas 
uważa, że śmieci są złe i trzeba 
jak najszybciej zrobić coś, aby 
było ich jak najmniej. A co robi-
my na co dzień? Idziemy do skle-
pu i pakujemy nasze zakupy do 
plastikowych toreb. Kupujemy 
rzeczy, które do niczego się nam 
nie przydadzą, ale są w promo-
cji. Produkujemy tony odpadów, 
nie zastanawiając się nad kon-
sekwencjami swoich wyborów. 
Jednak jak przyjdzie co do czego, 
to jesteśmy za „ekologią”. Podob-
na sytuacja jest z transportem. 
Ile razy moglibyśmy, zamiast jaz-
dy samochodem wybrać rower, 
komunikację miejską lub po pro-
stu spacer.
Kolejną istotną sprawą jest to, że 
ogromna większość z nas uważa 
lasy za coś „świętego” i bardzo 
ważnego. Las jest głęboko za-
korzeniony w naszej podświa-
domości, ponieważ towarzyszy 
naszej kulturze od jej początków. 
To w lesie dawni ludzie zdoby-
wali pożywienie, spędzali czas 
lub skrywali się przed swoimi 
wrogami. Ten sentyment jest 
niezwykle istotny w kontekście 
globalnym, ponieważ musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że go-
spodarka leśna w innych czę-
ściach świata wygląda całkowi-
cie inaczej niż w Polsce i Europie. 
W Polsce jest ona prowadzona 
w sposób zrównoważony, czyli 
taki który pozwala pozyskiwać 
drewno, nie dopuszczając za-
razem do pomniejszania ilości 
lasów i ich wartości przyrodni-
czych. W Ameryce Południowej, 
Azji i Afryce gospodarowanie 
przyrodą przypomina bardziej 
eksploatację. Niestety z roku 
na rok lasów jest coraz mniej, 
ponieważ wyrąbywane są pod 
plantację palm kokosowych, pa-
stwiska czy pola uprawne. Ten 
wyrąb również nie bierze się zni-
kąd, ponieważ jest następstwem 
wzrostu ludzkiej populacji, która
potrzebuje miejsca do życia

Skoro więc drewno jest nam tak 
bardzo potrzebne i wszyscy bar-
dzo lubią przedmioty z drewna to 
dlaczego coraz częściej brak jest 
społecznej akceptacji dla pozy-
skania drewna w lasach? Odpo-
wiedz na to pytanie jest wielopo-
ziomowa. Po pierwsze musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że ży-
jemy w czasach kiedy człowiek 
jest coraz bardziej oddalony 
od natury. Ludzie emigrują do 
miast, gdzie są otoczeni betono-
wą rzeczywistością, w której każ-
dy skrawek zieleni jest na wagę 
złota. Tęsknią za spokojem i ob-
cowanie z naturą. Obraz współ-
czesnej wsi zmienił się również 
nie do poznania. Jeszcze kilka-
naście lat temu w każdym gospo-
darstwie trzymane były konie, 
krowy i  świnie, a praca w polu 
była czymś normalnym. Ludzie, 
którzy na co dzień mieszkają 
w mieście przyjeżdżali na waka-
cje na wieś, pomagali w gospo-
darstwie i mieli kontakt z naturą. 
Większość z nas je mięso. Jednak 
coraz więcej ludzi, zwłaszcza 
młodego pokolenia, nie ma świa-
domości tego, że bierze się ono 
z ubojni, a nie ze sklepowej pół-
ki. To, co mamy teraz to wielka 
wygoda. Ktoś gdzieś wyhodował 
i ubił kurczaki, a my teraz z czy-
stymi rękami idziemy do sklepu 
i wybieramy dla siebie najlepsze 
porcje. To, co bardziej tłuste lub 
gorsze oczywiście ląduje bez-
sensownie w śmietniku. Ludzie 
konsumują mięso, a zarazem 
uważają, że ubicie zwierzęcia 
w tym celu jest czymś złym i nie-
akceptowalnym. Podobnie jest 
z drewnem. Coraz więcej ludzi 
zgubiło świadomość, że drew-
no bierze się z lasu. Posiadanie 
drewnianych mebli jest dla nich 
normalnością i czymś „dobrym”, 
jednak wycięcie drzewa w lesie 
po to, aby stolarz mógł wykonać 
z niego meble, jest czymś „złym” 

i pożywienia. Przestrzeń me-
dialną wypełniają komunikaty 
alarmujące, że znowu na świecie 
ubyło kilka milinów hektarów 
lasów i nieświadomy człowiek 
myśli, że tak samo jest w Pol-
sce. Widząc protesty organizo-
wane w Puszczy Białowieskiej 
lub Bieszczadach, ulega prze-
świadczeniu, że polskie lasy 
są zagrożone. Jakiś czas temu 
w mediach krążyła mapa, która 
miała obrazować skalę wycinki 
w polskich lasach. Nieprzyjazne 
leśnikom środowiska pokazywa-
ły ją w taki sposób, aby nieświa-
domy obywatel uległ przeświad-
czeniu, że polskim lasom grozi 
całkowita wycinka. Nie jest to 
prawdą, bo po co polscy leśnicy 
mieliby to robić? Najgorsze jest 
to, że ogromna większość ludzi 
krytycznie nastawionych do po-
zyskania drewna w polskich la-
sach, robi to z dobrych pobudek. 
Kocha las, i podobnie jak leśnicy, 
chce dla niego jak najlepiej. Jed-
nak nie ma dostatecznie szero-
kiej wiedzy, aby w sposób realny 
ocenić, o co tak naprawdę chodzi 
w zrównoważonej gospodarce 
leśnej, która przecież nie składa 
się jedynie z pozyskania drew-
na. Gdzie jest świadomość tego, 
że leśnicy sadzą lasy? Następnie 
przez długi czas je pielęgnują, 
chronią przed pożarami, kor-
nikami, a wycinanie drzew jest 
jednym z elementów tego dłu-
gotrwałego i złożonego procesu. 
Poza tym leśnicy nie pozyskują 
drewna bez powodu. Robią to 
dlatego, że społeczeństwo (mniej 
lub bardziej świadome skąd bie-
rze się drewno) tego od nich wy-
maga - to stwierdzenie, może 
dla wielu osób niewygodne, jest 
faktem.
Negatywne nastawienie do 
pozyskania drewna ma swoje 
konkretne przyczyny, z których 

Drewno z tego lasu trafi do nas w postaci mebli i przedmiotów codziennego 
użytku (fot. Marceli Kot)
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Ponad 5 milionów zł
na modernizację ośrodków
 zdrowia w Trzeszczanach

 i Uchaniach

Starosta Hrubieszowski 
Aneta Karpiuk ma przyjemność 
poinformować o przebudowie, 
termomodernizacji, poprawie 
efektywności energetycznej oraz 
dostosowaniu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych budynku 
ośrodków zdrowia w Trzeszcza-
nach i Uchaniach.
Powiat Hrubieszowski realizuje 
kolejne inwestycje w celu popra-
wy jakości życia mieszkańców. 
W ramach Rządowego Programu 
„Polski Ład” wykonane będą ge-
neralne remonty ośrodków zdro-
wia w Trzeszczanach i Ucha-
niach - dzięki czemu mieszkańcy 
będą mieli ułatwiony dostęp 
do usług medycznych. Inwesty-
cja w Trzeszczanach i Ucha-
niach swoim zakresem obejmie 
m. in.: ocieplenie budynku, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymianę instalacji we-
wnętrznej, utworzenie pochylni 
dla osób niepełnosprawnych, 
wymianę schodów wewnętrz-
nych, ponadto obiekt zosta-
nie unowocześniony poprzez 
wyposażenie w odnawialne 
źródła energii – pompę ciepła 
oraz instalację fotowoltaiczną. 

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

Ponadto w Trzeszczanach bu-
dynek zyska wewnętrzną i ze-
wnętrzną instalację gazową 
z własnym zbiornikiem gazu. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie 
przystosowana do pracy z indy-
widualną oczyszczalnią ścieków.

1 milion zł od Lasów
Państwowych na Etap III

przebudowy drogi powiatowej 
nr 3230L

Skierbieszów-Hrubieszów
na odc. w gm. Trzeszczany

W dniu 27 października 2021 r. 
Przedstawiciele Zarządu Po-
wiatu w Hrubieszowie na czele 
ze Starostą Hrubieszowskim 
Anetą Karpiuk, podpisali umo-
wę z Nadleśnictwem Strzel-
ce reprezentowanym przez 
Pana Nadleśniczego Mariusza 
Nagadowskiego. Przedmiotem 
umowy była realizacja wspólne-
go przedsięwzięcia publicznego 
w ramach wspomagania przez 
Lasy Państwowe administracji 
publicznej. 
Inwestycja dotyczy przebudowy 
drogi powiatowej nr 3230L Skier-
bieszów - Hrubieszów, na którą 
uzyskano wsparcie w kwocie 
1 miliona zł, na odcinku w gmi-
nie Trzeszczany.
Podpisanie umowy było wyni-
kiem porozumienia zawartego 
pomiędzy Dyrektorem Gene-
ralnym Lasów Państwowych, 
Dyrektorem Regionalnym oraz 
Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Strzelce w celu wsparcia Po-
wiatu Hrubieszowskiego w re-
alizacji inwestycji drogowej. 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi (fot. arch. Starostwa)

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk złożyła serdeczne po-
dziękowania Dyrekcji General-
nej oraz Dyrekcji Regionalnej 
Lasów Państwowych w Lubli-
nie, podkreślając, że dzięki tym 
środkom Powiat Hrubieszowski 
będzie w stanie wykonać kolej-
ny etap przebudowy odcinka 
drogi powiatowej Skierbieszów 
– Hrubieszów, na terenie gmi-
ny Trzeszczany. -Wierzę, że na-
sza współpraca na rzecz Powiatu 
Hrubieszowskiego przyniesie wy-
mierne korzyści dla mieszkańców 
– mówi Starosta Hrubieszow-
ski Aneta Karpiuk.

Trwają zaawansowane prace 
na moście drogowym

w miejscowości Werbkowice

Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk zapewnia, że komplek-
sowa przebudowa mostu zagwa-
rantuje trwałość konstrukcji oraz 
posłuży mieszkańcom na kolejne 
lata.

Całkowity koszt zadania wyniesie 
1 876 500 zł w tym wkład własny 
Powiatu Hrubieszowskiego to po-
nad 1 010 682 zł. Starosta zapew-
nia, że działania w obszarze in-
frastruktury drogowo-mostowej 
oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa podróżowania stanowią 
priorytet w jej pracy. Przepra-
szamy za utrudnienia i prosimy 
o wyrozumiałość.

Powiatowy Dzień Edukacji
Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej 
popularnie nazywany Dniem 
Nauczyciela to święto wszystkich 
pracowników oświaty. To okazja 
do wręczenia nagród, które mają 
na celu uhonorowanie trudu na-

Most w Werbkowicach
(fot. arch. Starostwa)

uczania dzieci i młodzieży. Praca 
nauczyciela to trudna, ale i za-
szczytna misja. To właśnie oni 
wychowują przyszłe pokolenia 
i wpajają im wartości, którymi 
będą kierować się w dorosłym 
życiu. Tradycyjnie tego dnia pra-
ca pracowników oświaty jest 
nagradzana przez Starostę Hru-
bieszowskiego Anetę Karpiuk. 
13 października 2021 r., w sali 
konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Hrubieszowie odbyły 
się uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej. Starosta Hrubie-
szowski Aneta Karpiuk wyraziła 
podziw dla tego niezwykle waż-
nego zawodu wykonywanego 
przez nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji i obsługi, którzy 
dokładają wszelkich starań, aby 
każda placówka funkcjonowała 
na najwyższym poziomie. Staro-
sta dziękując za zaangażowanie, 
pracę dydaktyczną i wychowaw-
czą, życzyła wszystkim satysfak-
cji z wykonywanej pracy, a także 
inspiracji do podejmowania no-
wych wyzwań edukacyjnych oraz 
wielu sukcesów zawodowych.
Nagrodę Starosty otrzymało 
16 nauczycieli powiatowych pla-
cówek oświatowych. Po wręcze-
niu nagród uroczystość uświetnił 
występ artystyczny uczniów z Ze-
społu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, 
którzy przygotowali również słod-
ki poczęstunek dla uczestników 
wydarzenia.

10 000 zł
dla „Andorii” Mircze

W dniu 18 października 2021 r. 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Hrubieszowie pomiędzy 
Powiatem Hrubieszowskim 
a Gminnym Klubem Sportowym 

„Andoria” z siedzibą w Mirczu, 
podpisana została umowa o re-
alizację zadania publicznego pod 
tytułem „Upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Powiecie Hrubieszowskim”.

„Andorię” reprezentował Prezes 
Klubu Pan Przemysław Jeczeń 
oraz Pan Adrian Działa.
Całkowita wartość dotacji wy-
nosi: 10 tysięcy zł. W ramach 
zadania Gminny Klub Sportowy 
„Andoria” otrzymane środki wy-
korzysta na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Powiecie Hrubieszowskim. 
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk podkreśliła jak ważne jest 
propagowanie pozytywnej idei 
sportu, integracji i współzawod-
nictwa wśród młodych mieszkań-
ców Powiatu Hrubieszowskiego.

Materiał nadesłany

Podpisanie umowy z klubem  
„Andoria” Mircze 

(fot. arch. Starostwa)

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej (fot. arch. Starostwa)

Aneta Karpiuk

Co nowego w powiecie Hrubieszowskim? 
Infrastruktura powiatu, Dzień Edukacji 
Narodowej i wsparcie dla klubu
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Obudź się Angelika
29 kwietnia 2018 roku dla Angeliki i Marcina oraz ich całej rodziny miał być najszczęśliwszym dniem. 
Na świat przyszła ich córeczka Ola. Niestety kilka godzin po porodzie Angelika w wyniku powikłań 
poporodowych trafiła na OIOM.

Gdy młodzi rozpoczynają swo-
je życie, dobrym życzeniom nie 
ma końca. To zawsze jest czas 
radości, nadziei i nowości. Tak 
samo było w przypadku mo-
jej córki – Angeliki. Poznała 
cudownego człowieka, który 
został jej mężem. Widziałam,  

że byli szczęśliwi, a ich szczę-
ście było moim. Nigdy bym 
nie pomyślała, że dojdzie do 
tragedii, która zrujnuje całe 
nasze życie. Wszystko wyda-
rzyło się w dniu narodzin mo-
jej wnuczki - Oli. Całą rodziną 
czekaliśmy z niecierpliwością, 

by w końcu móc zobaczyć się 
z Angeliką i jej nowo naro-
dzoną córeczką. Widziałam,  
że Angelika była zmęczona,  
ale szczęśliwa. Tuliła Oleńkę w 
ramionach, gdy w pewnym mo-
mencie dotknęła dłonią głowy, 
mówiąc, że odczuwa straszny 
ból. Dostała leki, a my postano-
wiliśmy dać jej odpocząć i poje-
chaliśmy do domu. Po dwóch 
godzinach zadzwonił do nas 
zięć, ze słowami: „Angelika 
straciła przytomność, zabrali 
ją na OIOM”. Wtedy jeszcze nie 
wiedziałam, ale tamta wizy-
ta była ostatnią, gdy mogłam 
porozmawiać z córką. Angeli-
ka doznała wylewu krwotocz-
nego do lewej półkuli mózgu. 
Nie mogłam uwierzyć w żad-
ne słowo, które było informa-
cją o krytycznym stanie córki. 
Myślałam, że to jakiś straszny 
sen, z którego nie mogłam się 

obudzić. Wszystko zdawało się 
nierealne. Śmigłowiec zabrał 
Angelikę do Lublina, a lekarze 
mówili, że musimy być przy-
gotowani na wszystko. Baliśmy 
się najgorszego. Patrzyłam na 
kilkudniową Oleńkę nie mogąc 
powstrzymać łez od natrętnych 
czarnych scenariuszy. Wkrótce 
dostaliśmy kolejną informację 
ze szpitala. Angelika miała ko-
lejny, tym razem niedokrwien-
ny udar drugiej półkuli. To jest 
moment, gdy wszelka wiara 
i nadzieja znikają. Nie ma py-
tań ani odpowiedzi. Jest za to 
rozpacz, samotność i lęk przed 
utratą najbliższej osoby. Od 
tych wydarzeń minęły już trzy 
lata. Angelika jest silna – żyje. 
Ostatnie lata to rehabilitacja, 
długa i żmudna praca – walka 
o najmniejszy ruch czy uwa-
gę. Córka potrzebuje stałej 
opieki i wsparcia przy każdej 

czynności. Koszty rehabili-
tacji urastają do dziesiątek, 
jak nie setek tysięcy. Nasze 
możliwości są właściwie wy-
czerpane. Szukamy pomocy 
tam, gdzie jest nadzieja na jej 
otrzymanie. Obecnie zorgani-
zowaliśmy zbiórkę pieniędzy, 
poprzez portal „siepomaga.pl”- 
w w w . s i e p o m a g a . p l /
a n g e l i k a - z i n k i e w i c z
Organizowane są również 
zbiórki plastikowych nakrętek, 
z których dochód w całości zo-
stanie przeznaczony na reha-
bilitację Angeliki. Nie wiemy 
kiedy i w jakim stopniu nastąpi 
poprawa w  stanie jej zdrowia. 
Ale widzę jak patrzy na trzy-
letnią już Olę, jak na jej twarzy 
pojawia się uśmiech gdy widzi 
męża. Ona żyje, jest z nami!

Alicja Wasyluk 
Mama Angeliki

Angelika z Marcinem przed chorobą / Angelika z córeczką Olą  
(fot. archiwum prywatne)

Kubeczki na studnię
W ubiegłym numerze pisaliśmy o zbiórce makulatury, organizowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne 
w Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Budowę studni w Burkina Faso można wesprzeć również 
w inny sposób.
Burkina Faso to państwo 
położone w Afryce Zachod-
niej, które nie ma dostępu 
do morza. Panuje tam głów-
nie klimat tropikalny, a pora 
sucha trwa aż 8-9 miesięcy. 
Trudny dostęp do wody spra-
wia, że kraj słabo się rozwi-
ja. Brakuje możliwości stwo-

rzenia szkół czy miejsc pracy  
dla licznej ludności. 
Od czerwca w naszej diecezji 
trwa zbiórka makulatury, dzię-
ki której zebrano już 21 tys. zł  
i wykopano dwie studnie. 
Celem jest wykonanie trze-
ciej, jednak do jego sfinali-
zowania potrzeba jeszcze 

kilkunastu tysięcy złotych. Kon-
tenery przeznaczone na maku-
laturę znajdują się przy kościele  
pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
i św. Dominika w Łabuniach, 
parafii pw. św. Brata Alber-
ta w Zamościu oraz kościele  
pw. Przemienienia Pańskiego  
w Tarnogrodzie. 
Wiele osób chce wesprzeć 
dzieło Papieskich Dzieł Misyj-
nych, ale z różnych powodów 
nie mają jak oddać makulatu-
ry. Wychodząc im naprzeciw, 
zaproponowano „kubki misyj-
ne”. Jest to cegiełka na studnię 
w Burkina Faso, a jej cena wy-
nosi 20 zł. 
Kubek będzie przypominał,  
że wspomogłem budowę stud-
ni, mam go u siebie, ale mogę też 
go komuś ofiarować – na ante-
nie Katolickiego Radia Zamość 
mówił diecezjalny Dyrektor 
Papieskich Dzieł Misyjnych,  
ks. Andrzej Łuszcz. 
Cegiełkę można kupić w Skle-
pie Religijnym przy ul. Het-
mana Jana Zamoyskiego 1  

w Zamościu lub zgłaszając się 
bezpośrednio do ks. Andrzeja. 
Istnieje możliwość złożenia za-
mówienia na większą ilość ku-
beczków.
Akcję można również wesprzeć 
wpłacając pieniądze na konto 
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-

skiej, ul. Hetmana Jana Za-
moyskiego 1, 22-400 Zamość,  
nr konta: 57 1240 2005 1111 
0010 1940 4403 z dopiskiem 
STUDNIA NA MISJE.
Zachęcamy do wsparcia dzia-
łań Papieskich Dzieł Misyjnych.

Anna Janczyk

Kubek - Cegiełka (fot. Katolicke Radio Zamość)Kubek - Cegiełka (fot. Katolicke Radio Zamość)
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Gmina Hrubieszów nabyła nieruchomość w Gródku. To wyjątkowa decyzja, prawdopodobnie nie tylko 
w skali kraju, by Samorząd zdecydował się na zakup działki dla ochrony zasobów archeologoczinych.

Gmina Hrubieszów nabyła kil-
kuhektarową, niezwykle cen-
ną ze względów archeologicz-
nych, nieruchomość w Gródku.
To wyjątkowa decyzja, praw-
dopodobnie nie tylko w skali 
kraju, by samorząd zdecydował 
się na zakup działki dla ochro-
ny zasobów archeologicznych. 
Obecnie 4 hektary ziemi ze 
stanowiskiem 1C w Gródku, 
wpisane są do rejestru zabyt-
ków, należą do prywatnego 
właściciela. Na działce zosta-
nie zasiana trawa, a w przy-
szłości we współpracy ze spe-
cjalistami prowadzone będą 
tam badania archeologiczne. 
Cieszymy się, że radni przy-
chylili się do inicjatywy Wójta 
Gminy Hrubieszów – Tomasza 
Zająca, by zabezpieczyć histo-
ryczne zasoby Gminy Hrubie-
szów dla przyszłych pokoleń.
To, że na tym terenie znaj-
dują się cenne znaleziska 
potwierdziły badania, które 
w ubiegłym roku prowadzi-
ło Muzeum im. ks. Stanisła-
wa Staszica w Hrubieszowie.

Gmina Hrubieszów za pan brat z archeologią 

Ich efektem jest prawie pół 
tony eksponatów, pocho-
dzących z czasów neolitu po 
wczesne średniowiecze. Sta-
nowisko 1C w Gródku jest po-
łożone nażyznych glebach Ko-
tliny Hrubieszowskiej, które są 
szczególnie intensywnie wy-
korzystywane rolniczo. Stoso-
wanie coraz cięższego sprzętu 
rolniczego powoduje, że cenne

znaleziska, w tym kości ludzkie 
i inne eksponaty, które jeszcze 
kilka lat temu były bezpiecz-
ne, bo ukryte głęboko w ziemi, 
są systematycznie wyorywane 
i wyciągane na powierzchnię. 
Niemal w każdym sezonie rol-
nicy zgłaszają takie odkrycia 
i proszą o ich zabezpieczenie 
oraz zbadanie. Po wykupieniu 
i zabezpieczeniu tej ziemi przez 

gminę, zamiast działać sponta-
nicznie, archeolodzy będą mo-
gli prowadzić badania w spo-
sób przemyślany i długofalowy
Wyjątkowość pomysłu zakupu 
przez gminę nieruchomości ze 
względów historycznych pod-
kreśla również prof. Andrzej 
Kokowski z Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, który od 

lat zajmuje się odkrywaniem 
i badaniem historycznych za-
sobów m.in. w okolicach Hru-
bieszowa. - Jestem dumny 
z lokalnej społeczności i miejsco-
wych władz samorządowych, 
które mają świadomość jakim 
skarbem dysponują na swoim 
terenie i chcą go zachować dla 
przyszłych pokoleń. Decyzja 
o wykupie działki w Gródku jest 
unikatowa nie tylko na skalę 
ogólnopolską, ponieważ jest to 
działanie dalekowzroczne, które 
będzie budować szacunek na ca-
łym świecie. To co kryje Kotlina 
Hrubieszowska to archeologia 
na najwyższym poziomie i jed-
no z zaledwie 12 miejsc między 
Łabą a Dnieprem i między Mo-
rzem Bałtyckim a Dunajem, 
które daje możliwości prze-
śledzenia rozwoju człowieka 
w wielowiekowej perspektywie. 
Nie bez przyczyny teren ten jest 
nazywany „soczewką kulturową 
Europy - mówi prof. Kokowski.

Urząd Gminy 
w Hrubieszowie

Nieruchomość w Gródku (fot. Urząd Gminy w Hrubieszowie)

Wizyta studyjna w Gminie Hrubieszów

W związku z realizacją projek-
tu „Akademia rozwoju lokalne-
go dla samorządów z obwodu 
wołyńskiego” współfinanso-
wanego ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności w ramach programu 
RITA – Przemiany w regionie 
, realizowanego przez Funda-
cję Edukacja dla Demokracji, 
Konwent Współpracy Samo-
rządowej Polska-Ukraina zor-
ganizował wizytę studyjną 
w Gminie Hrubieszów dla grupy 
ukraińskich samorządowców. 
W dniach 20-21 październi-
ka 2021 r. Gmina Hrubieszów 
miała przyjemność gościć 
delegacje z 7 gromad (gmin 
z obwodu wołyńskiego, które 
uczestniczą we wspomnianym 
projekcie. Podczas pierwsze-
go dnia uczestnicy poruszali 
tematy związane z proce-
sem opracowywania stra-
tegii rozwoju gminy. Gmina 
Hrubieszów przedstawiła

Grupa ukraińskich samorządowców w dniach 20-21 października odwiedziła Gminę Htubieszów 
w ramach programu RITA Amerykańskiej Fundacji Wolności.

ukraińskim uczestnikom swo-
je doświadczenia związane 
z planowaniem strategicznym.
Drugiego dnia uczestnicy wizy-
ty studyjnej wraz z przedstawi-
cielami Urzędu Gminy wizyto-
wali Gminę Hrubieszów w celu 

poznania infrastruktury gmin-
nej, walorów, turystycznych, 
archeologicznych oraz histo-
rycznych Gminy Hrubieszów.
Dziękujemy wszystkim orga-
nizatorom w tym Konwento-
wi Współpracy Samorządowej 

Polsko – Ukraińskiej w Szczeci-
nie, której Gmina Hrubieszów 
jest członkiem a Wójt Gminy 
– Tomasz Zając Wicepreze-
sem Zarządu, za możliwość 
zapoznania się z doświadcze-
niami w zakresie planowania

strategicznego i liczymy na dal-
szą współpracę transgraniczną 
samorządów Polski i Ukrainy.
 

Urząd Gminy  
w Hrubieszowie

Wizyta studyjna w Gminie Hrubieszów (fot. archiwum Urzędu Gminy w Hrubieszowie)
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Podium dla naszej gminy
15 października 2021 r w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia 
certyfikatów „Zakup prospołeczny” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Pomóżmy bezdomnym zwierzętom
Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach od 
11 października do 17 grudnia 2021 roku organizuje zbiórkę 
charytatywną dla podopiecznych „Adopcje - Zamość”. 
Zachęcamy do włączenia się w akcję!

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Moniatyczach organizu-
je zbiórkę charytatywną dla 
czworonożnych podopiecz-
nych „Adopcje - Zamość”. 
Jest to organizacja działają-
ca od 22 września 2016 roku 
i powstała z inicjatywy ludzi 
z pasją na rzecz pomocy zwie-
rzętom, które w większości zo-
stały skrzywdzone przez życie 
i człowieka. Wszystkie osoby 
zaangażowane w działania na 
rzecz Adopcji - Zamość wyko-
nują swoją pracę całkowicie 
bezpłatnie, jako wolontariu-
sze, a od momentu powsta-
nia „Adopcje - Zamość” szan-
se na nowe, szczęśliwe życie 
znalazła bardzo duża grupa 
zwierząt. Każdego dnia niosą 

ogromną pomoc zwierzakom 
i teraz czas na nas! Każda, na-
wet najmniejsza darowizna 
to szansa na uratowanie ko-
lejnego życia. Zbieramy: kar-
mę mokrą i suchą, smycze 
i obroże, podkłady higienicz-
ne, kontenerki, żwirek, lego-
wiska, miski, kuwety, prepa-
raty na odpchlenie, zabawki 
dla psów i kotów, budki sty-
ropianowe dla kotów, dra-
paki, koce, narzuty i ścierki. 
Dary można dostarczać do: 
- Bibliotek Gminy Hru-
bieszów w Moniatyczach, 
Stefankowicach, Dziekano-
wie i Czerniczynie,
- Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach, 

- Zakładu Optycznego Pani 
Marty Kopiel (Hrubieszów, 
ul. Piłsudskiego 57, „BELVE-
DER”).
Akcja trwa od 11 październi-
ka do 17 grudnia 2021 roku. 
Zachęcamy do organizowa-
nia lokalnych zbiórek. Zebra-
ne dary odbierzemy osobiście 
z każdego miejsca w Gminie 
Hrubieszów, po wcześniej-
szym kontakcie i ustaleniu 
terminu z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Hrubieszowie 
z siedzibą w Wołajowicach!

Iwona Tatarek
Gminna Biblioteka Publiczna

w Moniatyczach

prospołeczny” może otrzymać 
podmiot ekonomii społecznej, 
który dba o jakość wytwarza-
nych przez siebie produktów 
i świadczonych usług. Kupu-
jąc produkty opatrzone tym 
znakiem możemy przy okazji 
codziennych wydatków po-
dejmować decyzje na rzecz 
ludzi zaangażowanych w po-
prawę swojej sytuacji życio-
wej i zawodowej, a przyzna-

Wydarzenie to było niezwy-
kle wyjątkowe dla podmiotów 
ekonomii społecznej z Gminy 
Hrubieszów, ponieważ mamy 
zaszczyt gościć na podium już 
czwarty rok, a w tym roku wraz 
z nami gościły również na-
sze trzy spółdzielnie Socjalne. 
Centrum Integracji Społecznej 
Mieniany otrzymało certyfikat 
po raz pierwszy 25 czerwca 
2018 roku, do dzisiaj dokła-
dają starań by nie zawieść za-
ufania Kapituły oraz swoich 
klientów i utrzymują jakość 

swoich obiadów objętych cer-
tyfikatem. Certyfikat odebrała 
kierownik Centrum Justyna 
Czerniej – Jezierska. W 2019 
roku o certyfikat ubiegała się 
również Spółdzielnia Socjalna 
„Kuźnia Talentów” im. S. Sta-
szica, zgłaszając do certyfikacji 
swoje wyroby garmażeryjne.  
Certyfikat został przyznany 
i przez dwa kolejne lata decy-
zją Lubelskiej Kapituły Certyfi-
kującej przedłużony. Certyfikat 
odebrała pani Prezes Klau-
dia Lalik. W tym roku nasze 

kolejne spółdzielnie również 
zostały docenione i nagro-
dzone. Spółdzielnia Socjalna 
„Galeria Dobrego Smaku” oraz 
Spółdzielnia Socjalna „Nasze 
Drogi” otrzymały Certyfikat 
za wysoką jakość produktów 
i usług. Certyfikat oraz statuet-
kę ze Znakiem „Zakup prospo-
łeczny” odebrała pani prezes 
Katarzyna Reder. Spółdzielnię 
socjalną Nasze Drogi reprezen-
tował pan Wójt Gminy Hrubie-
szów Tomasz Zając, współ-
założyciel spółdzielni „Nasze 
Drogi”, osoba wspierająca dzia-
łalność wszystkich podmio-
tów ekonomii społecznej 
w Gminie Hrubieszów. Eko-
nomia społeczna i podmioty 
działające w tej sferze odgry-
wają niezwykle ważną rolę 
w procesie reintegracji spo-
łecznej oraz zawodowej osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. O ekonomii 
społecznej trzeba mówić, trze-
ba ją skutecznie promować, 
by móc efektywnie wspierać 
jej rozwój. Pomaga w tym nie-
wątpliwie Znak Promocyjny 
Ekonomii Społecznej „Zakup 
prospołeczny”. Znak „Zakup 

nie znaku to potwierdzenie 
dbałości o najwyższą jakość 
produktów i usług. Serdecznie 
gratulujemy otrzymanych oraz 
przedłużonych certyfikatów  
i życzymy dalszych sukcesów 
w prowadzonych działalno-
ściach na rzecz społeczności 
lokalnej Gminy Hrubieszów.

Urząd Gminy 
w Hrubieszowie

Certyfikat - Zakup prospołeczny (fot. arch. UG w Hrubieszowie) Gala wręczenia certyfikatów (fot. arch. UG w Hrubieszowie)
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Jesienne warsztaty
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach dba o rozwój kreatywności wśród mieszkańców 
Gminy, jak jesienne popołudnia mijają w GOK?

Podczas jesieni wcale nie musi 
być ciemno, zimno i nud-
no. Animatorzy z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hrubie-
szowie z siedzibą w Wołajo-
wicach wiedzą jak ją umilić. 
W tym celu przygotowali pro-
pozycję warsztatów na jesien-
ne popołudnia zarówno dla 
dorosłych jak i dla dzieci.
W  każdy poniedziałek paź-
dziernika, w Kozodawach,

we współpracy ze Stowarzysze-
niem Społeczno-Kulturalnym 
„Swoje chwalimy”, odbywają 
się warsztaty z szydełkowania. 
Robótki szydełkowe to rozwi-
jające kreatywność i zdolności 
manualne rękodzieło zarówno 
dla młodszych jak i  starszych. 
Podczas warsztatów uczestni-
cy nauczyli się szydełkowania 
od podstaw, poznali szydełko-
we ściegi oraz dowiedzieli się 

„Znajdź leśnego giganta” - rozstrzygnięcie
konkursu
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach przeprowadził konkurs pod nazwą  
„Znajdź leśnego giganta”. Znamy zwycięzców!

jak czytać schematy. Efektem 
końcowym będzie własnoręcz-
nie wykonana podkładka pod 
kubek oraz koszyk ze sznur-
ka. Po zakończonych warsz-
tatach każdy uczestnik będzie 
mógł zabrać do domu wyko-
naną przez siebie robótkę.
Na świetlicy wiejskiej w Masło-
męczu odbyły się „Warsztaty 
dla Pań” czyli zajęcia z kre-
atywnego tworzenia ozdób je-
siennych. Głównym celem spo-
tkania, które zainicjowała Pani 
świetliczanka było pożyteczne 
spędzanie czasu wolnego po-
przez wykorzystanie sztuki, 
odkrywanie i rozwijanie zain-
teresowań oraz umiejętności. 
Uczestniczki wykonały piękne 
ozdoby na plastrach drewna 
z wykorzystaniem m.in. szy-
szek, kasztanów, orzechów, 
kory, mchu chrobotka, sznurka 
oraz elementów drewnianych 
i ekologicznych. Drugą wykona-
ną przez uczestniczki pracą był 
wianek z szyszek, który może 
ozdobić drzwi wejściowe albo 
posłużyć jako stroik na stół. Na 
świetlicach wiejskich w Dą-
browie, Masłomęczu oraz 
Metelinie odbyły się warsz-

taty dla dzieci z wykonywania 
upominków z okazji. „Dnia 
Nauczyciela”. Powstały pięk-
ne kartki z wykorzystaniem 
metody scrapbookingu, w któ-
rej specjalizują się Animatorzy 
z naszego GOK-u. Dodatkowo 
dzieci wykonały i ozdobiły 
„czekoladowniki”, w których 
mogą wręczyć słodki upomi-
nek dla swojego nauczycie-

la. „Jesiennym Warsztatom” 
z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury towarzyszyło jak zawsze 
mnóstwo zabawy i uśmiechu. 
Dziękujemy wszystkim pra-
cownikom świetlic oraz oso-
bom zaangażowanym w orga-
nizację warsztatów. 

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Kartki dla nauczycieli wykonane metodą scrapbookingu przez dzieci  
podczas warsztatów na świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (fot. GOK Wołajowice)

Uczestniczki „Warsztatów dla Pań” w Masłomęczu z wykonanymi  
dekoracjami na plastrach drewna (fot. GOK Wołajowice) 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach promując  
przeprowadził konkurs pod 
nazwą „Znajdź leśnego gi-
ganta”, polegającym na zna-
lezieniu grzyba, który spełnił 
pewne warunki.
Swojego „leśnego giganta” 
można było zgłosić do jednej 
z dwóch kategorii:
- średnica kapelusza (wyra-
żona w milimetrach),
- ciężar (wyrażony w gra-
mach).
Aby wziąć udział w konkur-
sie należało zamieścić pod 
postem konkursowym, znaj-
dującym się na profilu Gmin-
nego Ośrodka Kultury na 
Facebooku zdjęcie grzyba,

udowodnić jego wagę lub wy-
miary średnicy oraz napisać 
komentarz.
Osoby, którym nie udało się 
znaleźć „leśnego giganta” rów-
nież miały możliwość podzie-
lić się swoim znaleziskiem, 
a Komisja Konkursowa mogła 
przydzielić nagrodę pociesze-
nia w kategorii „Mały, ale wa-
riat”.
Konkurs trwał od 7 września 
do 10 października 2021 roku. 
Finalistami konkursu zo-
stali:  Joanna Stefaniak oraz 
Krzysztof Stefaniak, którzy 
w nagrodę otrzymali pięknie 
wydane atlasy grzybów. 
Pani Joanna zwyciężyła 
w pierwszej kategorii, po-
nieważ zgłosiła borowika 

szlachetnego o średnicy ka-
pelusza 163 mm, który został 
znaleziony w lesie Kaczórki 
w gminie Krasnobród. 
Pan Krzysztof w katego-
rii „Mały ale wariat”, zgłosił 
uchówkę oślą, a pod zdjęciem 
zostawił komentarz: „Jest to 
grzyb jadalny, choć rzadko 
spożywany, piękny jak kwiat. 
Został tam, gdzie był czy-
li w krasnobrodzkim lesie. 
Niech rośnie i zdobi las”.
Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy, a pozostałym uczest-
nikom życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach!

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Uchówka ośla (fot. K. Stefaniak)

Borowik szlachetny (fot. J. Stefaniak)
 p. Joanna Stefaniak, zwyciężczyni 

konkursu (fot. GOK Wołajowice)
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Święto pieczonego ziemniaka
Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy i bliższego poznania tego 
warzywa. To wyjątkowe ziemniaczane święto obyło się w Kosmowie, Moniatyczach, Cichobórzu oraz Dziekanowie.

Ziemniak jest warzywem, w Pol-
sce znanym od pokoleń. Spoży-
wamy go podczas tradycyjnego 
obiadu, ale także w postaci frytek 
czy chipsów. Jesienne zbiory sta-
ły się pretekstem do zorganizo-
wana wyjątkowego święta.
2 października „Święto Pie-
czonego Ziemniaka i Królowej 
Frytki” zorganizowało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ko-
smowie. Na dzieci czekały za-
bawy przygotowane przez Ani-
matora z Gminnego Ośrodka 
Kultury. Dzieci wykonały rów-
nież kolorowe ludziki i stworki 

Ludziki z ziemniaków wykonane przez dzieci z Kosmowa (fot. GOK Wołajowice)

Kierunek południe

Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną 
w Dziekanowie (fot. GOK Wołajowice)

z ziemniaków. Odbył się również 
krótki występ początkującego 
wielopokoleniowego zespołu, 
który specjalizuje się w grze na 
bębnach. Dla wszystkich był 
również słodki poczęstunek, 
nie zabrakło frytek i pieczonych 
ziemniaków.
3 października Gminna Biblio-
teka Publiczna w Moniatyczach 
wraz z Kołem Gospodyń Wiej-
skich Moniatycze, Sołectwem 
Moniatycze oraz Sołectwem 
Moniatycze - Kolonia zorgnizo-
wali Święto Pieczonego Ziem-
niaka.

Do zabawy zaproszono dzieci, 
które były aktywnie wspierane 
przez rodziców i opiekunów. 
Odbyły się zawody m.in. sko-
ki w workach, wyścig nart oraz
łowienie rybek, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
ze strony dzieci jak i dorosłych. 
Nie zabrakło również ziemnia-
czanej konkurencji, którą był 
konkurs plastyczny na „Obrazek 
z ziemniaczanych pieczątek”. Dla 
wszystkich było przygotowane 
ognisko z pieczonymi kiełbaska-
mi oraz ziemniakami. W trakcie 
imprezy dzieci mogły skorzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni, zamku 
z piłeczkami oraz przejechać się 
dorożką.
6 października Dzień Pieczo-
nego Ziemniaka obchodziły 
dzieci z Punktu Przedszkolne-
go w Cichobórzu przy Szkole 
Podstawowej w Mienianach. 
Zajęcia rozpoczęły się głośnym 
czytaniem. Pani Bibliotekarka 
z Biblioteki Publicznej w Mo-
niatyczach przeczytała dzieciom 
„Baśń o najlepszym kucharzu”. 
Następnie każdy przedszko-
lak otrzymał ilustrację do po-
kolorowania. Animator z GOK
przygotował zagadki o jesieni, 
które sprawiły dzieciom wiele 
radości, oraz przypinki z imio-
nami każdego przedszkolaka. 

Na zakończenie wszyscy wy-
konali ludziki z ziemniaków. 
7 października po raz kolejny 
Święto Pieczonego Ziemniaka, 
obchodziła Biblioteka Publicz-
na w Dziekanowie. Skąd wziął 
się ziemniak i jak do nas przy-
wędrował? Tego dowiedzieli się 
uczestnicy, słuchając krótkiej 
historii ziemniaka. Następnie 
dzieci brały udział w różnych 
zabawach i konkurencjach m.in. 
sadzenie i zbieranie ziemnia-
ków, slalom z ziemniakiem,
zimowe zapasy, złap ziemniaka 
do worka, najdłuższa obierka, 
kangurki czyli skoki w workach 
oraz ziemniaczana krzyżówka. 
Dużą atrakcją było wspólne pie-
czenie kiełbasek i ziemniaków 

na ognisku. Jak na ziemniaczane 
święto przystało, nie mogło obyć 
się bez degustacji ziemniacza-
nych potraw. Na stole zagościły 
frytki i kopytka przygotowane 
przez panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich.
Wspólna zabawa, ognisko, a tak-
że możliwość zapoznania się 
z dotąd nieznanymi ciekawost-
kami na temat ziemniaków, 
sprawiły że mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości spę-
dzili czas na wspólnej integracji. 
Mamy nadzieje, że w przyszłym 
roku uda nam się zorganizować 
kolejną edycję tego wyjątkowego 
święta w naszej gminie.

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich Szpikołosy w Hru-
bieszowie i okolicach postano-
wili spędzić czas turystycznie. 
Wycieczkę rozpoczęliśmy od 
spaceru po śródmieściu Hrubie-
szowa, wzdłuż miejsc związa-
nych m.in. z: Wiktorem Zinem, 
Stanisławem Staszicem, Henry-
kiem Dobrzańskim „Hubalem”, 
Aleksandrem Głowackim „Bo-
lesławem Prusem”, zwracając 
uwagę na dworek Du Chateau, 
cerkiew prawosławną i kościół 
podominikański. Zaczęliśmy od 
domu rodzinnego Wiktora Zina 
a zakończyliśmy przy samym 
Wiktorze Zinie i jego sztaludze, 
przy Hrubieszowskim Domu 
Kultury. Staszica przypomniał 
nam pomnik, muzeum, TRH i li-
ceum ogólnokształcące. Staszic 
założył w 1816 roku Towarzy-
stwo Rolnicze Hrubieszowskie, 
w ramach którego zrzeszonych 
chłopów zwolnił z pańszczyzny 

i obdarował własną ziemią. Za-
trzymaliśmy się przy domu, 
w którym przed wojną mieściła 
się cukiernia Adria. To właśnie 
w niej, w 1939 r zatrzymał się 
Eugeniusz Bodo podczas swojej 
wędrówki na wschód. Niestety, 
z powodu dużego ruchu przez 
miasto nie dane mu było się po-
silić, więc wypił tylko herbatkę 
ale na ścianie zostawił autograf. 
Po drugiej stronie ulicy stoi duży, 
pięknie odrestaurowywany bu-
dynek dawnego syndykatu. To 
tutaj w latach 1934-36 mieszkał 
ówczesny kwatermistrz 2 Puł-
ku Strzelców Konnych Henryk 
Dobrzański, późniejszy „Hubal”. 
Nieco dalej naszą uwagę przykuł 
pomnik Bolesława Prusa. Dzie-
ło nie zostało dokończone, ale 
takie odsłonięto w 125 rocznicę 
urodzin twórcy m.in. Lalki. W 
budynku przy ulicy Narutowicza 
mieści się kawiarnia „Lalka”. Po 
drugiej stronie parku stoi dwór 

Du Chateau. To tutaj można do-
wiedzieć się najwięcej o regio-
nie, ponieważ przyjął na swo-
je pokoje muzeum regionalne 
i  owarzystwo regionalne oraz 
bibliotekę powiatową. Jest to na-
sza skarbnica wiedzy o regionie. 
W 1946 r stacjonowało tutaj 
NKWD i to właśnie m.in. ono 
było celem wspólnego ataku 
WiN i UPA na Hrubieszów. Da-
lej zatrzymaliśmy się przy tzw. 
Starej plebani, gdzie w 1847 roku 
urodził się Aleksander Głowacki. 
Poznaliśmy kilka ciekawostek 
o naszej perełce, 13-to kopułowej 
cerkwi prawosławnej, kościele 
podominikańskim z dawnym 
klasztorem (ob. liceum) i wspól-
nym zdjęciu z twórcą „Piórkiem 
i węglem”. Odwiedziliśmy Gró-
dek, gdzie z tarasu i wieży wi-
dokowej oglądaliśmy panoramę 
„Królewskiego Kąta”. To tędy 
w 1018 r przeprawiał się przez 
Bug Bolesław Chrobry, podczas 

wyprawy na Kijów. Obok widocz-
nego stąd mostu kolejowego nad 
Bugiem wznosi się Horodysko- 
wielokulturowe wzniesienie, 
ograniczone od północy wąwo-
zem. Natomiast wysokie skarpy 
Gródka porasta roślinność ste-
pową. Czumów zachwycił pała-
cykiem z Izbą Regionalną i miej-
scem pamięci prof. Wiktora Zina. 
W Ślipczu obejrzeliśmy piękny 
acz niebezpieczny przełom Bugu. 
W Cichobórzu, zwróciliśmy uwa-
gę na mogiłę Żydów, którzy zgi-
nęli podczas marszu śmierci 
w grudniu 1939 r z rąk Niemców. 
Następnie Kryłów-Kolonia słyną-
ca ze źródełka, mającego dawniej 
moc uzdrawiania. Tutaj duże za-
interesowanie wzbudził „doktor” 
wilk, który pod okiem św. Miko-
łaja „leczy” bezpłodne kobiety. 
W Kryłowie, dawnym miastecz-
ku przeszliśmy od razu na wy-
spę, na której zachowały się ruiny 
średniowiecznego zamku. Dużą 

atrakcją było zejście na stały ląd 
wiszącą kładką. Ciekawie wyglą-
da także brama pałacowa z dom-
kiem odźwiernego. Przy wjeździe 
do Gołębia naszą uwagę skiero-
waliśmy na wielką tubę akustycz-
ną. Niektórzy sprawdzali czy rze-
czywiście można w niej słuchać 
odgłosów przyrody. Zwiedzanie 
Dołhobyczowa rozpoczęliśmy od 
zapoznania się z historią pałacu, 
przebudowanego w XIX wieku 
przez Antonio Corazziego, wło-
skiego architekta. Później spacer 
wokół świątyni z wieżą kościoła 
Mariackiego i do cerkwi, gdzie 
podziwialiśmy, wprawdzie nie 
zabytkowy, ale piękny ikonostas. 
W drodze powrotnej przejechali-
śmy przez Amerykę (ruch bezwi-
zowy) i dotarliśmy do Masłomę-
cza, starożytnej stolicy regionu. 
Tutaj zwiedziliśmy skansen Wio-
ska Gotów.

Jacek Fuchs
przewodnik turystyczny
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„Czas to miłość”
W środę 27 października w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu odbyło się sympozjum 
popularno-naukowe, które było skierowane przede wszystkim do nauczycieli i katechetów.

Sympozjum wpisywało się 
w Zamojskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, które trwa-
ły w dniach 17 – 31 paździer-
nika i przebiegały pod hasłem 
„Czas to miłość”. „Kobiety na 
drodze bł. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego” to tytuł refe-
ratu przedstawionego przez 
dr Dorotę Mach - dyrektor 
Biblioteki Pedagogicznej 
w Zamościu, która zwróciła 
uwagę, iż od samego początku 
bł. ks. kard. Stefan Wyszyń-
ski był otoczony towarzy-
stwem kobiet. - Przede wszyst-
kim w domu rodzinnym. 
Wychowywał się przecież w to-
warzystwie swoich sióstr, starszej 
od niego Anastazji oraz młodszej 
Janiny i Stanisławy, a później  

także przyrodniej Julii. Jego 
mama ciężko choruje, umie-
ra dziecko i umiera trzydziesto 
trzy letnia mama. Mały chłopiec 
Stefan Wyszyński zostaje osie-
rocony. Wtedy, bardzo szybko 
w życiu Stefana i jego rodzi-
ny pojawia się kolejna kobie-
ta, a mianowicie pani Eugenia 
Godlewska, przyjaciółka zmar-
łej mamy i druga żona jego ojca. 
-  zaznaczała dr Dorota Mach. 
Kolejnymi kobietami, z ja-
kim łączyła go silna więź 
były tzw. „Ósemki”, nazywa-
ne często duchowymi cór-
kami Prymasa. W 1942 roku 
powstał zespół dziewcząt, 
który po latach przekształcił 
się w Instytut Świecki Pomoc-
nic Maryi Jasnogórskiej, Matki 

Kościoła. Obecnie jest to In-
stytut Prymasa Wyszyńskiego. 
Dr Dorota Mach cytowała wypo-
wiedzi księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego - Równie często dzi-
wią się temu, co mnie łączy z tą gro-
madą dziewcząt. Niektórzy tłuma-
czą to po swojemu. A tymczasem 
jest to dużo droższe. One interpre-
tują mi, każda w swoim wymiarze, 
matkę. Każda, w swoim wymiarze 
uzupełnia obraz matki, każda ciągle 
coś przypomina z matki, jest to nie-
kiedy aż narzucające się, aż niepo-
kojące, a jednak prawdziwe i bardzo 
zdrowe. Bardzo pożądane i czyste.
W sympozjum wziął również 
udział ks. bp Mariusz Leszczyń-
ski, biskup pomocniczy naszej 
diecezji. Wystąpienie księdza 
biskupa zatytułowane było „Bło-
gosławiony Stefan Wyszyński 
na Zamojszczyźnie 1946-1948”.
Biskup mówił m.in. - Ksiądz 
Stefan Wyszyński zetknął się z Lu-
belszczyzną i być może z Zamojsz-
czyzną, dokładnie nie wiemy, po raz 
pierwszy pewnie, jako student Wy-
działu Prawa i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Lubelskiego. Bi-
skup Wyszyński studiował pra-
wo w latach 1925-1929. Na 
Lubelszczyznę przyjechał po-
nownie w 1940, a zagrażało mu 
aresztowanie przez Gestapo. 
Ks. bp Leszczyński przedstawił 

również wybrane miejsca na Za-
mojszczyźnie, w których kolej-
no przebywał ksiądz Wyszyński.
Sympozjum zostało zorganizo-
wane przez Katolicką Szkołę Pod-
stawową im. św. o. Pio, Wydział 

Nauki i Wychowania Katolickie-
go Kurii Diecezjalnej oraz Samo-
rządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Oddział w Zamościu.

 Justyna Przeszło
Anna Janczyk

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
„Nie byłoby Papieża - Polaka bez Twojej wiary” - pod takim hasłem rozpoczął się XXXIV Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej w Lubaczowie. Patronat nad wydarzeniami objął Biskup Marian Rojek. 

Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej w Lubaczowie rozpoczął 
się w niedzielę 7 listopada i po-
trwa do 14 listopada. Patronat 
nad wydarzeniami objął Pa-
sterz Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej Biskup Marian Rojek. 

W tym roku chcemy wyrazić 
Bożej Opatrzności wdzięcz-
ność za dar beatyfikacji sługi 
Bożego księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Wiara Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, ojca 
narodu, tak bardzo odcisnęła 

się na życiu św. Jana Pawła II, 
że w tej wierze on również wzra-
stał, rozwijał się służąc Kościoło-
wi i Ojczyźnie. Podczas prelekcje 
i wykłady w tym roku, chcemy 
w sposób szczególny wydobyć 
postać Prymasa Tysiąclecia. 

Ukazać ją nie tylko wiernym 
dorosłym, starszym, ale tak-
że młodzieży - w rozmowie  
z Katolickim Radiem Zamość 
zachęcał do wzięcia udzia-
łu Dziekan Dekanatu Luba-
czów, ksiądz Andrzej Stopyra.

Szczegółowy plan wydarzeń 
znajduje się na stronie inter-
netowej Katolickiego Radia Za-
mość: www.radiozamosc.pl.

Anna Janczyk 

dr Dorota Mach (fot. J. Przeszło) biskup Mariusz Leszczyński (fot. J. Przeszło)

Wykład bpa Mariusza Leszczyńskiego podczas sympozjum (fot. J. Przeszło)
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pokazują indywidualność auto-
rów. Ekspozycję można oglądać 
do 31 grudnia br. w Galerii Ofi-
cyna, znajdującej się w Zespo-
le Zamkowo-Parkowym przy 
Muzeum Kresów w Lubaczo-
wie.

Anna Janczyk
ks. Mariusz Pastuszak

R E K L A M A

Autorami eksponowanych 
dzieł są: Dorota Grynczel 
(zm. 2018 r.), Anna Hlebowicz 
i Zygmunt Łukasiewicz. Wy-
stawa została zorganizowana 
przez Muzeum Kresów w Luba-
czowie, przy współpracy z Ga-
lerią TEST, działającą pod egidą 

Mazowieckiego Instytutu Kul-
tury. Ekspozycja złożona jest 
z unikatowych tkanin, które 
zaprezentowane są w formie 
obrazów. Stworzenie takiego 
dzieła wymaga wiele pracy - Na 
tej wystawie prezentujemy tkani-
ny i hafty. Tkaniny są tworzone 

Kolor, struktura, światło
Tkanina w życiu człowieka jest od bardzo dawna. Pełniła wiele funkcji – od czysto użytkowych, poprzez sakralne, 
na dekoracyjnych kończąc. 23 października w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym Muzeum Kresów 
w Lubaczowie odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa.” 

przez trzech różnych artystów – 
Pana Zygmunta Łukasiewicza, 
mnie i moją panią profesor Doro-
tę Grynczel. Tkanina to nie tylko 
sztuka, ale też forma medytacji, 
która uspokaja i daje poczucie 
czystych myśli. Należy dobrze 
przemyśleć to, co chce się zrobić 
i już na samym początku zapla-
nować swoją pracę, ponieważ 
w trakcie nie można zmienić 
kompozycji.- mówiła podczas 
wernisażu Anna Hlebowicz, 
zajmująca się tkaniną unika-
tową.
Zygmunt Łukasiewicz, wy-
kładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i Ło-
dzi oraz współautor wystawy 
podkreślił, że przez tkaninę 
można wyrazić wiele emocji 
- Są to tkaniny, które zahaczają 
o sacrum. Są pełne duchowości 
i tajemnicy. Problemy dzisiejsze-
go świata, które nas dręczą, ale też 
zachwycają staramy się w tych 

tkaninach pokazać, bo tkani-
na oprócz tego, że jest dekora-
cją wnętrza powinna też mieć 
w sobie treści. Treści, o któ-
rych wspominał Zygmunt 
Łukasiewicz, co pewien 
czas, dzięki naszemu roz-
wojowi, odkrywamy na 
nowo. Prace, pomimo że po-
chodzą z jednej pracowni Kuratorzy wystawy wraz z jej autorami (fot. ks. M. Pastuszak)

Eksponowona tkanina (fot. ks. M. Pastuszak)

„Bitwa o Lubaczów”

Będzie to uzupełnienie co-
rocznego programu upamięt-
niajacego odzyskanie niepod-
ległości przez naszą ojczyznę. 
Uroczystości związane będą 
z ważnymi wydarzeniami ro-
grywającymi się na terenach 
ziemi lubaczowskiej.
„W 1918 roku miały miejsce wal-
ki o Lubaczów. Walki między 
siłami Polskimi i Ukraińskimi. 
Przyszedł czas, żeby jej bieg upa-
miętnić. 11 listopada b.r. odbędą 
się uroczystości jak dotychczas.” 
- mówi Starosta Powiatu 
Lubaczowskiego, pan Zenon 
Swatek. 

11 listopada na Rynku miejskim w Lubaczowie obędzie się 
rekonstrukcja Bitwy o Lubaczów.

Zaplanowana na godz. 15:00 
rekonstrukcja, przygotowa-
na przez Przemyskie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej, jest pierwszym 
przedsięwzięciem w regionie, 
które nawiązuje do walk to-
czących się na tym terenie 
w 1918 roku. Potyczki odbywać 
się będą w ścisłym centrum 
i zaprezentują moment odbicia 
miasta przez oddział, które-
mu dowodził Stanisław Dąbek. 
Rekonstrukcji towarzyszyć bę-
dzie również wspólny śpiew 
znanych utworów patriotycz-
nych. W ten bardzo atrakcyjny 

sposób, mieszkańcy Lubaczo-
wa i okolic będą mogli przypo-
mnieć sobie wydarzenia zwią-
zane z historią regionu.
Rekonstrukcję „Bitwy o Luba-
czów” organizuje Powiatowe 
Centrum Kultury w Lubaczo-
wie. Projekt ten dofinansowa-
no ze środków Programu Wie-
loletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 w ramach Pro-
gramu Dotacyjnego „Niepodle-
gła”. Katolickie Radio Zamość 
objęło Patronatem Medialnym 
to wydarzenie.

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

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

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

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangelia dnia
 15:25  Złota Księga  

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

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

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

z zamojskiej katedry
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza biblijna
 21:30  Music Box 
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Pomagamy sprawiedliwie
 23:45  Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Music Box
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20 Radiowy Słownik Biblijny
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II 
w Biłgoraju

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

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

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

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

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

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

Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Pomagamy sprawiedliwie
 14:00  Wiadomości/ Serwis 

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

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

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

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

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

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

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

Pójdź za Mną!
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35 Pomagamy sprawiedliwie
 23:45 Verbum Ecclesiae
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 03:00  Porozmawiajmy o.../

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

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

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

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

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

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

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

Podróże dalekie i bliskie
 18:00  Transmisja Mszy św.  

z kościoła pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku

  k. Zamościa (1 pt.m- ca)/ 
z santuarium w Nabrożu

 19:00 Koronka do Przenajdroższej 
Krwi Pana Jezusa

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

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

 22:40 Książka na antenie
 23:00  Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30  Poradnik radiowy
 01:00  Siloe
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia
 06:20  Radiowy Słownik Biblijny
 06:25  Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:10  Amerykańska Częstochowa
 07:45 Patron dnia
 07:55 Audycja AR i MR
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza maryjna
 08:40 Telegram z Jasnej Góry
 09:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Leśne Radio
 11:00  Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 11:10  Audycje samorządowe 
 11:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia

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

Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie

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

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

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

Watykańskiego
 16:40  Kwadrans organowy
 17:10  Szkoły z wartościami/

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

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

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

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

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o 

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

fundamentach wiary
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

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

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

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

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

powołanymi o powołanych/
Misyjne spotkania/ 
Inżynieria duchowości 

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katecheza o 

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

„Głos Ewangelii”
 23:55  Pasterski Głos

 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia
  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
  00:30 Poradnik radiowy
  01:00 Muzyczny przekładaniec
  03:00 Catechesi Tradendae/

Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości

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

z Sanktuarium MB 
Szkaplerznej w Tomaszowie.

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

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

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

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

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

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

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Projekt Pro-Life
 14:40 Patron Dnia
 14:50 Katecheza o rodzinie
 14:57  Dzienniczek św. siostry 

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

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

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

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

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

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

kierowcą/Prognoza pogody
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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. 2021 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 
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