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Listopad miesiącem pamięci 
narodowej
Listopad, ze względu na świę-
ta wpisane w kalendarzu stał 
się miesiącem skłaniającym 
do refleksji i zadumy. To czas, 
w którym wspominamy na-
szych bliskich, którzy już ode-
szli, a także poległych za Oj-
czyznę. 
1 listopada to Święto Wszyst-
kich Świętych. Mimo, że więk-
szości kojarzy się z odwiedza-
niem grobów bliskich to przede 
wszystkim święto radosne, 
które ma na celu przypomnieć, 
że każdy jest powołany do 
świętości. Choć nawiedzenie 
cmentarza to piękny zwyczaj to 
1 listopada warto poświęcić na 
przypomnienie lub zapoznanie 
się z życiorysem Świętych, któ-
rzy zostali powołani w Piśmie 
Świętym lub ogłoszeni przez 
Kościół. Każdy z nas, dzięki 
imieniu nadanemu na Chrzcie 
Świętym przez rodziców lub 
wybranemu przy sakramen-
cie Bierzmowania ma święte-
go patrona. Przez codzienny 
pośpiech często nie znamy ich 
historii, a nawet dzięki jakim 
postawom zostali Świętymi. Po 
przeczytaniu takich życiorysów 
możemy się naprawdę zdziwić 
i zobaczyć, że każda z tych po-
staci była zwykłą osobą, która 
na pewnym etapie swojego ży-
cia po prostu zaufała Bogu.
2 listopada to tzw. Dzień Za-
duszny. To właśnie ten dzień 
poświęcony jest naszym bli-
skim zmarłym. W tym czasie 

warto odwiedzić groby bliskich, 
a przede wszystkim pomodlić 
się za nich. 
Święto Odzyskania Niepod-
ległości obchodzimy 11 listo-
pada. W 1918 roku Polska po 
123 latach zaborów stała się 
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niepodległym państwem. Uświa-
domienie sobie przez Polaków, 
że Polska stała się wolnym 
krajem wywołało entuzjazm 
i wzruszenie. Święto to zosta-
ło ustanowione w 23 kwietnia 
1937 roku. Podczas II Wojny 

Światowej zakazano Polakom 
obchodzić świąt narodowych. 
Jednak organizowano kon-
spiracyjne obchody rocznicy 
11 listopada w ramach małego 
sabotażu. Mimo narażenia na 
niemieckie represje tworzono 

ulotki i napisy na murach: „Pol-
ska żyje”, „Polska zwycięży”, „Pol-
ska walczy” czy „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, pojawiały się biało-
-czerwone kwiaty i flagi. Świę-
to Niepodległości zostało znie-
sione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945 roku 
i zastąpione Narodowym Świę-
tem Odrodzenia Polski. Dla Po-
laków jednak ważniejszą datą 
był dzień 11 listopada i właśnie 
w ten dzień środowiska nie-
podległościowe organizowały 

obchody odzyskania niepodle-
głości. Ze względu na to, że były 
one nielegalne zarówno orga-
nizatorzy jak i uczestnicy byli 
represjonowani. 11 listopada, 
jako Święto Niepodległości na 
nowo zagościł w kalendarzu  

w 1989 roku. Od tego czasu Po-
lacy uroczyście obchodzą to na-
rodowe święto.
Miesiąc listopad stał się więc 
dla Polaków miesiącem pa-
mięci o wartości swojego pań-
stwa i jego obywatelach. W tych 
dniach warto obudzić w sobie 
na nowo cechy patriotyzmu. 
Wspomnieć w modlitwie boha-
terów, którzy walczyli o wolność 
naszej Ojczyzny - tych, którzy 
oddali za nią życie, ale także 
osoby, które już w wolnym kra-
ju  „odeszli na wieczną wartę”. Hi-
storia Polski pokazuje, że Polacy 
w trudnych chwilach potrafią 
się zjednoczyć i walczyć o swo-
je państwo. Pamięć o naszych 
przodkach, dla których nasz kraj 
był bardzo ważny nie powinna 
nigdy zginąć. Dlatego tak ważne 
jest, aby kolejnym pokoleniom 
przekazywać historię naszego 
narodu, Tą odległą, ale także tą, 
która wydarzyła się stosunko-
wo niedawno jak I czy II Wojna 
Światowa, Powstanie Warszaw-
skie, Powstanie Zamojskie, hi-
storię  Dzieci Zamojszczyzny.
 

Anna Janczyk



2 Nr 11 [95] Listopad 2022  www.radiozamosc.pl

Z poradnika lubelskiego leśnika

ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 97 97, ww.radiozamosc.pl
BANK PKO BP 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912

REDAKTOR NACZELNY:

Anna Janczyk 

redakcja@roztoczanskiglos.pl

tel. kom. 503840831

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Janczyk

REKLAMA:

reklama@radiozamosc.pl

SKŁAD I ŁAMANIE:

redakcja@roztoczanskiglos.pl

DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
tel. +48 32 364 21 00, faks +48 32 364 21 03
e-mail: drukarnia.sos@pprint.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wyraz pamięci braci leśnej
Piękną tradycję porządkowania grobów, mogił i cmentarzy oraz miejsc związanych 
z martyrologią naszej Ojczyzny pielęgnują każdego roku pracownicy z terenu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.    
Początek listopada to czas za-
dumy, refleksji i wspomnień 
o tych, których nie ma już po-
śród nas. Tradycją stało się, że do 
obchodzenia Dnia Wszystkich 
Świętych oraz Święta Zmarłych 
w sposób szczególny przygoto-
wują się lubelscy leśnicy. 
–W granicach administracyjnych 
naszej dyrekcji nie ma nadleśnic-
twa, na terenie którego nie byłoby 
choćby kilkunastu miejsc upa-
miętniających wydarzenia jakie 
rozgrywały się pośród leśnych 
ostępów na przestrzeni dzie-
jów. Część z nich miała istotne 

znaczenie dla losów naszej Ojczy-
zny – zauważa dyrektor RDLP 
w Lublinie Zygmunt Byra. –Wie-
le takich miejsc otaczają swoją 
opieką nasi pracownicy. Ich tro-
ska o materialne dowody dorobku 
minionych pokoleń stanowi wy-
raz wdzięczności i szacunku dla 
zmarłych rodaków bądź poległych 
i pomordowanych w walce o wol-
ną Polskę.

Ocalić od zapomnienia 
W ostatnich dniach paź-
dziernika leśnicy porządku-
ją groby znajdujące się na 

okolicznych cmentarzach oraz 
mogiły i pomniki na terenie 
poszczególnych leśnictw, grabią 
liście, zbierają śmieci czy też po-
łamane gałęzie. 
– Poza sprawowaniem pieczy nad 
wcześniej zinwentaryzowanymi 
miejscami pamięci, zdarza się, że 
nasi pracownicy oddają hołd nie-
znanym żołnierzom czy też na-
trafiają na wcześniej nieodkryte 
mogiły, ocalając je w ten sposób 
od zapomnienia – dodaje dyrek-
tor Byra. Niektóre nadleśnictwa 
dbają również o znajdujące się 
w ich lasach groby austriackie, 
niemieckie i rosyjskie z okresu 
I wojny światowej, zbiorowe 
mogiły z czasów II wojny świa-
towej jak i mogiły partyzantów 
z tego okresu. 

Na zawsze w pamięci 
Obecni pracownicy z lubelskiej 
dyrekcji nie zapominają o zmar-
łych koleżankach i kolegach, 
przywdziewających w przeszło-
ści zielony mundur leśnika. – 
Mimo tego, że część z nich znamy 
wyłącznie z opowieści, to z niektó-
rymi mieliśmy okazję współpraco-
wać osobiście. Wszystkich byłych 
pracownikom Lasów Państwo-
wych, którzy odeszli na wieczną 

wartę łączyła ta sama misja przy-
świecająca braci leśnej także dziś 
– troska o nasze wspólne dobro 
i dziedzictwo narodowe jakim są 
lasy – informują kontynuatorzy 
dzieła zapoczątkowanego przez 
swoich poprzedników związa-
ni obecnie zawodowo z biurem 
RDLP. Co roku odwiedzają oni 
lubelskie nekropolie, na których 
spoczywają ludzie lasu. Stąd ich 
obecność pod pomnikiem upa-
miętniającym ofiary polityczne 
więzienia na Zamku Lubelskim 
usytuowanym na cmenta-
rzu przy ul. Unickiej – miejscu 
pochówku por inż. Czesława 
Rossińskiego „Jemioły” i por. 
inż. Wacława Zandfosa „Huby” 

– zamordowanych strzałem 
w tył głowy leśników, żołnie-
rzy Armii Krajowej tworzących 
struktury lubelskiej dyrekcji La-
sów Państwowych, powołanej 
do życia w 1944 roku, jak rów-
nież wizyty na innych miejskich 
cmentarzach – przy ulicy Lipo-
wej oraz Drodze Męczenników 
Majdanka, gdzie, poza chwilą 
zadumy i modlitwy w intencji 
zmarłych, pozostawiają na ich 
grobach symboliczne wyrazy 
pamięci w postaci zapalonych 
zniczy oraz kwiatów. 

Paweł Kurzyna
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie

Znicze z logo Lasów Państwowych usytuowane przy jednym z leśnych
miejsc pamięci (fot.: M. Charkiewicz)

Symboliczny grób nieznanego partyzanta pośród leśnych ostępówf
(fot.: P. Szewczuk, Nadleśnictwo Zwierzyniec)

Cichy Zamość
11 listopada w Galerii Fotografii Ratusz 
w Zamościu odbędzie się wernisaż wystawy 
fotografii prezesa Zamojskiego Towarzystwa 
Fotograficznego Andrzeja Pogudza pt. „Cichy 
Zamość”.   
Jest to projekt artystyczny pre-
zentujący zdjęcia wykonane na 
terenie Starego Miasta. Fotogra-
fie dokumentują zastana sytu-
acje związane z żyjącymi tam 
mieszkańcami i wydarzeniami 
na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat. Andrzej Pogudz jest 
z wykształcenia historykiem 
i dziennikarzem, nauczycielem 
w II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Zamościu, fotografem, 

animatorem kultury, instrukto-
rem fotografii MDK oraz preze-
sem Zamojskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Zajmuje się 
fotografią abstrakcyjną i doku-
mentalną. Brał udział w licz-
nych wystawach zbiorowych. 
Jest autorem publikacji praso-
wych o tematyce kulturalnej 
oraz twórcą czternastu wystaw 
indywidualnych. Założył i pro-
wadzi Młodzieżową Pracownię 

Fotografii „Negatyw”. Wernisaż 
wystawy „Cichy Zamość” odbę-
dzie się 11.11 o godz. 16:00, na-
tomiast bezpośrednio po wer-
nisażu o 16:30 nastąpi spotkanie 
autorskie z fotografem oraz pre-
zentacja i promocja książki.
Wystawa została zorganizowa-
na dzięki wsparciu finansowe-
mu Miasta Zamość.

Justyna Przeszło
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Dzień Edukacji Narodowej
w Powiecie Hrubieszowskim!

12 października 2022 r. w sali 
konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Hrubieszowie od-
były się obchody Powiatowego 
Dnia Edukacji Narodowej.
Całość wydarzenia uświetniła aka-
demia w wykonaniu niezwykle 
zdolnej młodzieży z I LO im. ks. 
Stanisława Staszica w Hrubie-
szowie, która w humorystyczny 
sposób przedstawiła codzien-
ność oraz trud pracy nauczycie-
la, a także zaprezentowała swoje 
umiejętności taneczne i talent 
muzyczny.

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Nagrody Starosty Hrubieszow-
skiego za całokształt pracy dydak-
tyczno-wychowawczej otrzymali:
Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszo-
wie:
1. Anna Wiśniewska 
2. Zbigniew Petruczynik
3. Krzysztof Mazur 
4. Mariusz Dziadosz 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. Stanisława Staszica w Hru-
bieszowie:
5. Alicja Borkowska 
6. Agnieszka Perkman 
7. Marek Krasiński 
Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszo-
wie:
8. Danuta Paszek 
9. Marcin Nowak 
Powiatowy Zespół Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Hru-
bieszowie:
10. Katarzyna Berman
11. Małgorzata Szczęk 
12. Izabela Duławska-Kula 
13. Magda Sawicka 
14. Grażyna Gumiela 

15. Joanna Hładkiewicz 
Poradnia Psychologiczno- Pe-
dagogiczna w Hrubieszowie:
16. Aneta Dyl-Tarnawska 
Serdecznie gratulujemy nie tyl-
ko nagrodzonym, ale każdemu 
Nauczycielowi z terenu Powiatu 
Hrubieszowskiego - doceniając 
ten szlachetny zawód, wielkie 
poświęcenie oraz misję jaką 
mają do spełnienia - kształcąc 
młode pokolenia Polek i Pola-
ków.
13 października 2022 r. w Ze-
spole Szkół nr 4 w Hrubieszo-
wie również odbył się Dzień 
Edukacji Narodowej.
Starosta Hrubieszowski Aneta 
Karpiuk doceniając ten niezwy-
kły wkład Nauczycieli w kształ-
towanie młodego pokolenia, 
serdecznie podziękowała za co-
dzienne wysiłki, których wy-
maga sztuka uczenia. Za zaan-
gażowanie w rozwój wiedzy 
i rozwój osobisty dzieci i mło-
dzieży, przekazywanie im umie-
jętności społecznych i postaw 

patriotycznych, lekcje i za indy-
widualne rozmowy. 
Życzymy, aby trwający rok szkol-
ny przyniesie Państwu realizację 
wszelkich aspiracji i planów za-
wodowych. Niech będzie to czas 
spokojnej, owocnej i satysfak-
cjonującej pracy oraz spełnienia 
w życiu osobistym.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 4 w Hrubieszowie
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Podczas wydarzenia, nauczy-
ciele z rąk Starosty Hrubieszow-
skiego Anety Karpiuk oraz p.o. 
Dyrektora Pana Krzysztofa Pe-
cyny otrzymali okolicznościowe 
gratulacje oraz upominki, a ca-
łość uświetniła akademia przy-
gotowana przez uczniów. 
Dziękujemy za podtrzymywanie 
tej pięknej tradycji Święta Edu-
kacji Narodowej!
 

Niespodzianka dla Mamy!
Z inicjatywy Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk oraz 
Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszo-
wie Alicji Jarosińskiej, zorgani-
zowaliśmy wielką akcję, w której 
doceniliśmy wszystkie Mamy, 
które urodziły w 2022 r., wybie-
rając jako placówkę Powiatowy 
Szpital w Hrubieszowie!
Każda Mama otrzymała perso-
nalizowane body z certyfikatem 
urodzenia, na którym podaliśmy 
imię, datę urodzin, długość oraz 
wagę noworodka. Ponadto do 
każdego zestawu dołączyliśmy 
powitalny kocyk, pamiątkowy 
list gratulacyjny oraz drobne 
słodkości. Akcja ma na celu do-
cenienie młodych rodziców, któ-
rzy posiadają swój ośrodek życia 
w Powiecie Hrubieszowskim. 
Warto dodać, że w Powiatowym 
Szpitalu w Hrubieszowie funk-
cjonuje tzw. dieta mamy, która 

Dzień Nauczyciela w Starostwie
Powiatowym w Hrubieszowie

(fot.: arch. Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie)

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

w Hrubieszowie)

zapewnia pożywne posiłki ob-
fitujące w niezbędne składniki 
odżywcze - tak potrzebne do za-
pewnienia sił i energii dla kobiet 
przed porodem.
To wspaniałe uczucie zobaczyć 
zadowolenie Mieszkańców, któ-
rzy obdarzyli zaufaniem Szpital 
Powiatowy w Hrubieszowie! 
Możemy zapewnić, że nie spo-
czywamy na laurach - a jakość 
i standard obsługi nadal będzie 
utrzymana na wysokim pozio-
mie - tak aby każda rodząca tu 
Mama mogła czuć się bezpiecz-
nie i komfortowo!
Julia, Jan, Laura, Dominik, Pola, 
Matylda, Matylda, Laura, Niko-
dem, Maria, Klara, Nikodem, 
Lena, Bartłomiej Aleksander, 
Antoni, Iga, Oliwier, Julian, Syl-
wia, Filip - to ich właśnie przywi-
taliśmy!
Do zobaczenia na kolejnej turze, 
która odbędzie się już niedługo!

Warsztaty fotograficzne
w Grupie Medialnej

Dnia 17 października w Kryłowie 
odbyły się plenerowe warsztaty 
fotograficzne dla członków Gru-
py Medialnej Powiatu Hrubie-
szowskiego. 
Młodzież miała okazję wziąć 
udział w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem 
pasjonata i aktywnie działające-
go fotografa – Pana Marka Rysia.

Warsztaty fotograficzne
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Uczestnicy poszerzyli swoją 
wiedzę i umiejętności technicz-
ne z zakresu fotografii, rozwinę-
li zmysł estetyki, umiejętności 
budowania kadrów, wykorzy-
stania oświetlenia naturalnego 
i sztucznego  oraz pracy z mode-
lem.
Podsumowaniem zajęć był kon-
kurs. Młodzież została podzielo-
na na czteroosobowe drużyny. 
Ich zadaniem było wykonanie 
zdjęcia oddającego treść nagłów-
ka w gazecie:
1. Skarby i tajemnice jesieni
2. Modni i szykowni w październi-
ku
3. Niezwykłe odkrycie w Kryłowie. 
Czy powinniśmy się bać?
4. Uwaga! Grupa Medialna w na-
tarciu
Pomysłowość i wyobraźnia uczniów 
nie zna granic. Wykonali niezwykle 
inspirujące i ciekawe fotografie pa-
sujące do wskazanych nagłówków. 
Celem warsztatów było rozwija-
nie pasji fotograficznych wśród 
uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Hrubieszowski, 
a także integracja młodzieży 
międzyszkolnej. 
Warsztaty zakończyło wspólne 
zdjęcie oraz ognisko i pieczenie 
kiełbasek. 

Artykuł nadesłany

Warsztaty fotograficzne
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego

w Hrubieszowie)
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Jak powstaje uprawa leśna?
Uprawa leśna to miejsce, gdzie rośnie młody las. Niby nic szczególnego- 
leśnicy posadzili sadzonki drzew na zrębie i tak sobie rośną. Czy na 
pewno jest to takie proste?  
Rębnia to leśny zabieg gospo-
darczy, którego najważniejszym 
celem jest wymiana pokolenia 
lasu. Mamy dojrzały do wyrębu 
las, który najczęściej w lasach 
gospodarczych ma ok. 100 lat 
(w zależności od gatunku drzew 
może on mieć różną wartość 
sosna- 100 lat, jodła-120, brzo-
za-80) wycinamy stary drze-
wostan i w jego miejsce sadzimy 
młode pokolenie lasu. Sadzenie 
to najbardziej popularna metoda 
odnawiania w polskich lasach. 
W wielu jednak przypadkach 
leśnicy wykorzystują natural-
ne metody obsiewania lasu. 
Zwłaszcza w warunkach wyżyn-
nych i górskich drzewostany ta-
kich gatunków jak buk czy jodła 
w większości pochodzą z odno-
wienia naturalnego. Na terenie 
Nadleśnictwa Narol dominują-
cym sposobem odnowienia lasu 
jest sadzenie, chociaż w sprzy-
jających warunkach w borach 
sosnowych oraz lasach buko-
wych wykorzystuje się rów-
nież obsiew naturalny. Tutaj 
warto podkreślić, że sadzenie 
lasu (odnowienie sztuczne) jest 
w większości przypadków szyb-
szym i mniej problemowym 
sposobem odnawiania lasu niż 
obsiew (odnowienie naturalne) 
Z tego powodu, że młode oko-
lenie lasu uzyskuje się w tym 
samym czasie w odpowiedniej 
ilość. Trzeba najpierw przygo-
tować glebę, a potem posadzić 
młode drzewka w odpowiedniej 
więźbie i tak pokrótce mamy już 
założoną uprawę leśną. W przy-
padku obsiewu naturalnego 
nigdy nie mamy pewności czy 
trafimy na wystarczający uro-
dzaj nasion i czy z tych nasion 
wykiełkują nam siewki. Często 
dzieje się tak, że tylko część zrę-
bu się obsieje. W pozostałych 
miejscach będziemy musieli 
jeszcze raz przygotować glebę 
i czekać na obsiew w kolejnym 
roku, a jeżeli to nie pomoże to 
po prostu dosadzić sztucznie sa-
dzonki w brakujących miejscach 
w kolejnych latach. Taki pro-
ces jest o wiele dłuższy i dużo 
bardziej pracochłonny. Ponad-
to charakterystyka odnowienia 
naturalnego jest diametralnie 
inna niż odnowienia sztuczne-
go. W odnowieniu sztucznym 
sadzimy najczęściej od 6 do 10 
tyś drzewek (w zależności od 
gatunku sosna-10, dąb-8, ol-
sza-6 tyś) taka więźba stwarza 

najlepsze warunki do wzrostu 
dla młodych drzewek. W przy-
padku odnowienia naturalnego 
ilość siewek jest różna, miejsca-
mi może być ich nawet kilka-
naście razy więcej niż potrzeba. 
To wymaga przeprowadzenia 
selekcji, czyli usunięcia zbędnej 
ilość siewek (tak jak w przypad-
ku uprawy warzyw na grząd-
kach). Powróćmy jednak do od-
nowienia sztucznego, które jest 
najbardziej rozpowszechnione. 
W tym przypadku musimy naj-
pierw mieć nasiona, z których 
będziemy mogli wyhodować 
sadzonki. Żeby jednak mieć na-
siona, to musimy najpierw mieć 
odpowiednie źródła, z których 
owe nasiona będziemy mogli 
zebrać. Do tego służą takie miej-
sca jak „drzewostany nasienne”, 
czyli partie lasów gdzie rosną 
najlepsze jakościowo drzewa 
oraz „źródła nasion” pojedyncze 
drzewa, które przez swoje naj-
lepsze cechy genetyczne i wzro-
stowe zostały wytypowane do 
zbioru nasion. Zbioru nasion 
uzyskuje się najczęściej przez 
opad nasion na wyłożone pod 
drzewami płachty oraz zbioru 
szyszek z drzew leżących i stoją-
cych. Oczywiście zbiór szyszek 
z drzew stojących wykonują 
specjalistyczne firmy, posiada-
jące odpowiednie uprawnienia 
wysokościowe. Zanim jednak 
nasiona posłużą do wysiewu, 
trzeba je najpierw posegrego-
wać i spośród całej partii wybrać 

te, które są zdrowe i nadają się 
do dalszej obróbki. Zbiór nasion 
z drzew jest ściśle powiązany 
z innym bardzo ważnym termi-
nem zwanym „rokiem nasien-
nym”. Jest to określenie mówią-
ce o tym, kiedy przypada rok, 
w którym dany gatunek drzewa 
wytwarza duże ilości nasion. 
Oczywiście jest on różny dla po-
szczególnych gatunków drzew 
i często miewa charakter lokalny. 
I tak dla przykładu sosna zwy-
czajna ma rok nasienny średnio 
co 3 lata. Buk zwyczajny średnio 
co 5-8 lat, a brzoza brodawko-
wata w zasadzie co roku wydaje 
nasiona. Często dzieje się tak, 
że w roku nasiennym zbieramy 
nasiona w większej ilości po to, 
aby nie zabrakło ich w latach, 
kiedy drzewa nie będą obradzać. 
Są one przechowywane i wyko-
rzystywane do produkcji szkół-
karskiej w odpowiednim cza-
sie. Jeżeli już mamy nasiona to 
musimy mieć miejsce, gdzie bę-
dziemy mogli je posiać i wyho-
dować z nich sadzonki. Takim 
właśnie miejscem na terenie 
Nadleśnictwa Narol jest Leśnic-
two Łówcza, gdzie znajduje się 
szkółka leśna. Praca na szkółce 
jest jednym z najbardziej prio-
rytetowych i najtrudniejszych 
w całym nadleśnictwie. Leśni-
czy szkółkarz musi się znać na 
odpowiednim nawożeniu gleby, 
pielęgnacji i ochronie sadzonek 
przed szkodnikami, choroba-
mi i przymrozkami. Wszystko 

po to, aby zachować ciągłość 
produkcji sadzonek i ciągłość 
trwania lasu. W naszej szkół-
ce leśnej produkuje się średnio 
rocznie 1,5 mln sadzonek w wie-
lu 1-3 lat (80% produkcji zaspo-
kaja potrzeby Nadleśnictwa 
Narol, reszta sprzedawana jest 
innym nadleśnictwom oraz od-
biorcom prywatnym).
Ze szkółki leśnej sadzonki tra-
fiają do lasu, gdzie zostają po-
sadzone. Zanim jednak zostaną 
posadzone, trzeba pamiętać 
o odpowiednim przygotowaniu 
gleby pod sadzenie, które naj-
częściej w naszych warunkach 
polega na jej uprzątnięciu z po-
zostałości zrębowych oraz wy-
oraniu bruzd lub pasów gdzie 
drzewka zostaną posadzone. 
Dla większości na tym sprawa 
się kończy, jednak rzeczywi-
stość jest nieco bardziej złożo-
na. Musimy pamiętać o tym, że 
na uprawę czyha wiele niebez-
pieczeństw, z którymi muszą 
zmierzyć się leśnicy. Po pierw-
sze, większość z naszych upraw 
(w szczególności gatunków li-
ściastych) musi być chroniona 
przed zwierzyną leśną- sarny, 
jelenie i łosie, ponieważ jest ona 
dla nich przysmakiem. Mamy 
dwie podstawowe metody 
ochrony. Pierwsza to grodzenie 
siatką- stosowana w przypad-
ku gatunków liściastych oraz 
jodły. Druga to zabezpiecza-
nie pędów wierzchołkowych 
oraz strzał drzewek środkami 

zwanymi repelentami- naj-
częściej w przypadku sosny. 
Środki te mają wygląd białej lub 
niebieskawej farby oraz gorzki 
smak i powodują, że zwierzyna 
niechętnie ogryza posmarowa-
ne nią miejsca. W przypadku 
grodzenia upraw wykonujemy 
je jednorazowo, jednak cały czas 
musimy monitorować jego stan 
(czy nie jest ono przerwane lub 
uszkodzone) i w porę remonto-
wać. Wystarczy czasem chwila 
nieuwagi, aby jelenie weszły do 
środka i zniszczyły całą dotych-
czasową pracę. W przypadku za-
bezpieczania repelentem zabieg 
ten musi być powtarzany przez 
kilka kolejnych lat. Zabezpie-
czanie repelentem wykonywa-
ne jest jesienią, aby przez okres 
zimowy sadzonki nie zostały 
zgryzione przez zwierzęta ko-
pytne. 
Innym bardzo ważnym elemen-
tem specyfiki Nadleśnictwa Na-
rol jest działalność pędraków 
chrabąszczy. Pędraki są to larwy, 
które żyjąc w ziemi, ogryzają 
systemy korzeniowe drzewek, 
powodując ich zamieranie. Czę-
sto dochodzi do takiej sytuacji, 
że uprawa została posadzona, 
ogrodzona, pięknie rośnie, aż 
tu po kilku latach pojawia się 
„pędrak” i niszczy całą dotych-
czasową pracę leśników. W re-
zultacie trzeba jeszcze raz posa-
dzić w tych miejscach sadzonki, 
a w skrajnych przypadkach 
uciec się nawet do zabezpiecze-
nia chemicznego, ponieważ nie 
ma innej możliwości, aby w tym 
miejscu rósł las. Kolejnym bar-
dzo ważnym elementem dba-
nia o nasze uprawy jest ochro-
na przeciwpożarowa. Niestety 
w okresie letnich suszy nasze 
lasy są bardzo narażone na ry-
zyko powstania pożaru. W celu 
zapobiegnięcia ich powstawa-
niu oraz rozprzestrzenianiu się, 
Nadleśnictwo Narol prowadzi 
ciągły monitoring z wież prze-
ciwpożarowych.
Widząc młody, las wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z tego ile pra-
cy, oraz zaangażowania trzeba 
włożyć, aby ten las rósł zdrowy. 
Zachęcam do tego, aby będąc 
w lesie zatrzymać się na chwilę 
w miejscu, gdzie rośnie uprawa 
i pomyśleć chwilę nad tym, skąd 
się w tym miejscu wzięła.

Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Uprawa sosnowa zabezpieczona przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną (fot.: M. Kot)
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W Gminie Hrubieszów dużo się dzieje!
Certyfikaty

„Zakup Prospołeczny”
po raz kolejny przyznane! 

14 października podczas uroczy-
stej gali w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym w Lublinie 
odbyło się wręczenie certyfika-
tu Znak Promocyjny Ekonomii 
Społecznej „Zakup prospołecz-
ny”. Certyfikat przyznawany 
jest na rok przez Kapitułę Cer-
tyfikującą działającą przy Re-
gionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Lublinie. Centrum 
Integracji Społecznej w Mie-
nianach po raz piąty otrzymało 
certyfikat w kategorii domowe 
obiady. Zostały docenione rów-
nież Spółdzielnie Socjalne dzia-
łające na terenie Gminy Hrubie-
szów: 
- Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia 
Talentów im. Stanisława Staszi-
ca” - za produkt domowe piero-
gi,
- Spółdzielnia Socjalna „Galeria 
Dobrego Smaku” - za produkt 
domowe wypieki,
- Spółdzielnia Socjalna „Nasze 
Drogi” za usługi związane z za-
gospodarowaniem terenów 
zielonych, budowę i remonty 

chodników, dezynfekcję che-
miczną i ozonowanie pomiesz-
czeń. 
Wyróżnienia zostały przyznane 
za bardzo wysoką jakość pro-
duktów i usług w połączeniu 
z wyjątkową dbałością o wyko-
rzystanie potencjału społeczne-
go. Certyfikat ten wzbudza jesz-
cze większe zaufanie i zachęca 
do skorzystania z usług firmy, 
dla której liczy się nie tylko zysk 
finansowy, ale przede wszyst-
kim pomoc drugiemu człowie-
kowi i wzajemne wsparcie. 
Świadomy zakup produktów 
czy usług opatrzonych tym cer-
tyfikatem to realny wpływ na 
pomoc osobom zaangażowa-
nym w poprawę swojej sytuacji 
życiowej i materialnej oraz two-
rzenie kolejnych miejsc pracy. 

Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach od kilku lat do-
kłada wszelkich starań w bu-
dowanie i rozwijanie Ekonomii 
Społecznej na terenie Gmina 
Hrubieszów oraz marki Hrubie-
szowskie Przysmaki. 

Działają już 71 lat!
Ogrom gratulacji i życzeń usły-
szały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ślipczu, które 
8 października 2022 r. obcho-
dziły 71-lecie istnienia swojej 
organizacji. Ten niecodzien-
ny jubileusz stał się okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności Koła, a także 
wspólnego świętowania. Gra-
tulacje za dotychczasowe osią-
gnięcia i serdeczne życzenia na 
przyszłość składał jubilatkom 
m.in. Wójt Gminy Hrubieszów 
Tomasz Zając oraz Przewodni-
cząca Rady Gminy Hrubieszów 
Aneta Dąbrowska. Nie zabrakło 
również przedstawicieli wielu 
zaprzyjaźnionych z gospodynia-
mi instytucji, firm i innych kół 
gospodyń. Jak na urodzinową 
imprezę przystało, był też tort 
oraz zabawa z tańcami.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ślipczu (fot.: Gmina Hrubieszów)

Gala wręczenia certyfikatów Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej - Zakup 
Prospołeczny (fot.: Gmina Hrubieszów)

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ślipczu powstało w 1951 r. 
z inicjatywy Panów: Władysła-
wa Gawlety, Józefa Jaworskiego, 
Leonarda Osieki. Początkowo 
liczyło 12 członkiń, a pierwszą 
przewodniczącą koła była Ka-
tarzyna Wygachiewicz. Jed-
nym z kierunków działalności 
organizacji był aktywny udział 
w podnoszeniu jakości i ilości 
produkcji rolnej w gospodar-
stwach indywidualnych. Panie 
brały udział w różnych kon-
kursach oraz szkoleniach pro-
wadzonych przez organizacje 
samorządowe. W Kole organi-
zowano szereg pokazów z za-
kresu Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego. W 1977 roku zało-
żyły zespół artystyczny, który 
ubarwiał lokalne uroczystości, 

a także prezentował się na prze-
glądach śpiewaczych. Przez pe-
wien okres Koło pozostawało 
w uśpieniu. Reaktywowało się 
w 2004 r., a jego przewodniczą-
cą została Grażyna Drzygało. Od 
2008 r. funkcję przewodniczącej 
pełniła Edyta Marciniak, a od 
roku bieżącego Agnieszka Ko-
rolska.  
Obecnie Panie tworzą również 
zespół ludowy pod nazwą „Noto-
siup”. Jeżdżą na wycieczki krajo-
znawcze. Organizują imprezy 
lokalne i czynnie uczestniczą 
w gminnych i regionalnych 
wydarzeniach. Współpracują 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Szkołą Podstawową, Urzędem 
Gminy, Strażą Graniczną oraz 

Wykopki ziemniaków przy dawnej Szkole Podstawowej w Ślipczu (fot.: Gmina Hrubieszów)

Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Ostatnio członkinie KGW repre-
zentowały gminę Hrubieszów 
na „7 Festiwalu żywności wol-
nej od GMO prosto od Rolnika” 
w Zamościu.

„Pod krzakiem rośnie 
ich wiele, dzieci je chęt-

nie pieką w popiele...” 
Uczniowie klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej w Ślipczu z/s w Kozo-
dawach na zaproszenie Centrum 
Integracji Społecznej w Mienia-
nach, wspólnie z Wójtem Gminy 
Hrubieszów Tomaszem Zają-
cem wzięły udział w wykopkach 
ziemniaków. Uprawiane były 
one na polach przy budynku 
dawnej szkoły podstawowej 

w Ślipczu. Hasłem przewodnim 
spotkania było „Pod krzakiem 
rośnie ich wiele dzieci je chętnie 
pieką w popiele…”. 
Pracownicy centrum przekaza-
li dzieciom wiedzę o sposobie 
uprawy oraz zbiorze tej rośliny, 
która od wieków gości na pol-
skich stołach. Kartofel wystąpił 
również w roli bohatera zabaw 
i gier sprawnościowych. Po za-
kończonych „wykopkach” dzie-
ci zostały zaproszone do pie-
czenia kiełbasek i ziemniaków 
przy ognisku. Uczniowie wracali 
z wycieczki bogaci w nowe do-
świadczenia wiedzę. 

Artykuł nadesłany
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Charytatywna zbiórka dla 
podopiecznych „Adopcje - 
Zamość”
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Moniatyczach pracują-
ca w strukturach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach 
organizuje zbiórkę karmy oraz 
darów dla podopiecznych „Ad-
opcje - Zamość”. Jest to orga-
nizacja, która od lat pomaga 
bezdomnym kotom i psom 
często ratując je z ulicy. Każ-
dego roku pod ich opiekę trafia 
mnóstwo porzuconych, bez-
domnych zwierząt. Część pod-
opiecznych szybko znajduje 
nowy dom, lecz do wykarmie-
nia wciąż pozostaje spora liczba 
zwierzaków. Każda rzecz przy-
niesiona przez darczyńców, na-
wet w niewielkiej ilości, będzie 
pomocą dla wolontariuszy przy 
opiece nad zwierzętami. Jest 
to druga zbiórka charytatywna 

dla podopiecznych „Adopcje - 
Zamość” organizowana przez bi-
bliotekę. W tamtym roku wspól-
nie uzbieraliśmy prawie 340 kg 
karmy co na jakiś czas pomogło 
zwierzakom przetrwać najgor-
szy okres jakim jest zima, więc 
i w tym roku pokażmy, że ludzi 
o dobrym sercu nie brakuje.
Zbieramy: karmę mokrą i suchą 
dla psów i kotów, miski, smy-
cze, obroże, podkłady higie-
niczne, żwirek, kuwety, legowi-
ska, transportery, preparaty na 
odpchlenie, zabawki dla psów 
i kotów, drapaki, budki styropia-
nowe dla kotów, koce, narzuty 
i ścierki. Prosimy o dostarczenie 
darów do:
-Bibliotek Gminy Hrubieszów 
(Czerniczyna, Dziekanowa, Ko-
smowa, Moniatycz, Stefanko-
wic),

-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajo-
wicach,
-Sklepów (Dziekanowa, Kobła, 
Wołajowic).
Osoby mieszkające na terenie 
gminy Hrubieszów, które nie 
mają jak dostarczyć darów,
a chcą pomóc proszone są 
o kontakt pod nr. tel. 84 691 80 
19 w godzinach pracy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Monia-
tyczach lub email: gbpmoniaty-
cze@gok-wolajowice.pl.
Akcja trwa od 3 października 
2022 roku do 30 listopada 2022 
roku. 
Razem możemy więcej!

Iwona Tatarek
Gminna Biblioteka

Publiczna w Moniatyczach

Lekcja biblioteczna „Ptasia stołówka”
Światowy Dzień Zwierząt – święto obchodzone corocznie 4 października. W związku 
z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach oraz Świetlica Wiejska 
w Moniatyczach już jesienią rozpoczęły akcję dokarmiania ptaków. 
W bibliotece odbyła się lekcja 
biblioteczna „Ptasia stołów-
ka” przeprowadzona dla klasy 
III Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Moniatyczach. Spo-
tkanie rozpoczęło się od prezen-
tacji o ptakach. Dzieci wykazały 
się ogromną wiedzą na temat 

prawidłowego dokarmiania 
ptaków, a także dowiedziały się 
jakie zagrożenia niesie nieprze-
strzeganie powyższych zasad. 
Drugą częścią spotkania były 
warsztaty oraz praca w grupach 
w świetlicy. Dzieci zostały po-
dzielone na trzy grupy, a każda 

z nich dostała wcześniej przy-
gotowane drewniane elementy. 
Zadaniem dzieci było ułożenie 
karmników z gotowych elemen-
tów tak aby wszystko do siebie 
pasowało. Potem z pomocą bi-
bliotekarza oraz świetliczan-
ki kolejno zbijane zostały po-
szczególne elementy karmnika. 
Dzieci samodzielnie przybijały 
gwoździe, ucząc się jak pra-
widłowo korzystać z prostych 
narzędzi. Na koniec karmniki 
zostały pomalowane, a grupa, 
która najlepiej poradziła sobie 
z zadaniem otrzymała jeden by 
powiesić go na terenie szkoły. 
Pozostałe dwa karmniki po wy-
schnięciu zostały powieszone 
na terenie placu przy bibliotece, 
by móc dokarmiać ptaki w tym 
trudnym okresie i pomóc im 
przetrwać nadchodzącą zimę

Iwona Tatarek
Gminna Biblioteka

Publiczna w Moniatyczach

Mali uczestnicy lekcji bibliotecznej „Ptasia stołówka”(fot.: GOK Wołajowice)

Mali uczestnicy lekcji bibliotecznej „Ptasia stołówka”(fot.: GOK Wołajowice)

Mali uczestnicy lekcji bibliotecznej „Ptasia stołówka”(fot.: GOK Wołajowice)
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Jesienne warsztaty w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach
Jesień - zimno, ciemno, nudno? Niekoniecznie! Jesienne długie wieczory, które 
zazwyczaj spędzamy w domu, to idealny czas, aby rozwinąć swoje zainteresowania. 
Gminny Ośrodek Kultury przygotował szeroką ofertę warsztatów i zajęć dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. 

23 września w pierwszy dzień 
jesieni odbyły się warsztaty pod 
nazwą „Jesienne igraszki z włócz-
ką i młotkiem”, zorganizowa-
ne we współpracy z Biblioteką 
Publiczną i Świetlicą Wiejską 
w Czerniczynie. Podczas spo-
tkania uczestnicy wykonywali 
kolczyki i breloczki z włóczki, 
łapacze snów oraz karmniki. 
Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.
4 października w Punkcie Przed-
szkolnym w Cichobórzu przy 
Szkole Podstawowej w Mienia-
nach animatorzy z GOK świę-
towali razem z przedszkola-
kami Dzień Ziemniaka. Jesień 
to czas zbiorów ziemniaków, 
w związku z tym postanowiono 

przybliżyć najmłodszym te porę 
roku. Animatorka przeczytała 
dzieciom książkę Leo Buscaglia 
pt. „Jesień liścia Jasia. Opowieść 
o życiu dla małych i dużych”. 
Przedszkolaki poznały przygody 
liścia Jasia, na podstawie któ-
rych dowiedziały się dlaczego 
liście zmieniają kolor na jesień 
oraz jakie mogą mieć barwy 
i odcienie. Następnie każdy po-
kolorował przygotowane wcze-
śniej jesienne malowanki. Dzie-
ci otrzymały przypinki z okazji 
„Dnia Ziemniaka”. Na zakoń-
czenie każdy wykonał ludziki 
i stworki z ziemniaków.

Malwina Filańska-Marcych 
GOK Wołajowice

Łapacze snów wykonane przez 
uczestniczki warsztatów

(fot.: GOK Wołajowice)

Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplomy
za wykonanie wszystkich zadań (fot.: GOK Wołajowice)

Seniorzy świętowali
2 października Sołtys i Rada 
Sołecka, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Zespół „Polanie” 
z Wolicy, a 9 października Soł-
tys, Rada Sołecka, Radna Mie-
nian oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mienianach przy-
gotowali uroczyste spotkania 
dla najstarszych mieszkańców 
swoich miejscowości. Oprawę 
artystyczną w Wolicy zapew-
nił Zespół „Polanie” natomiast 
w Mienianach dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II oraz zespół „Na Jeden Raz” 
z Mienian i zespół „Czerwona 
Jarzębina” z Moroczyna.
Upominki dla wszystkich i wy-
różnienia dla najstarszych z obec-
nych, przy symbolicznej lampce 
i „Sto lat” to już tradycja. Wójt 
i przewodnicząca Rady Gminy, 
życząc m.in. zdrowia i wszelkiej 
pomyślności Seniorom, podzię-
kowali również organizatorom 
tych spotkań, przyznając nagro-
dy finansowe na dalszą działal-
ność.

Jacek Fuchs

Dzień Seniora w Wolicy (fot.: J. Fuchs)

Dzień Seniora w Wolicy (fot.: J. Fuchs)

Dzień Seniora w Mienianach (fot.: J. Fuchs)

Dzień Seniora w Mienianach (fot.: J. Fuchs)
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KGW Moniatycze poznaje Roztocze
25 paźddziernika 2022 roku za-
częliśmy od Artura Grottgera 
i Wandy Monne i ich miłości. 
A „znaleźliśmy ich” na skraju Dy-
nisk, gdzie swoje najpiękniejsze 
dni przeżywali przy starej już 
sośnie.
W dalszej części swojej wędrów-
ki po Roztoczu dotarliśmy do 
miejscowości Dęby k/Lubyczy 
Królewskiej. Tutaj zwiedziliśmy 
jeden z bunkrów,  wchodzących 
w Rawsko-Ruski Rejon Umoc-
nień  Linii Mołotowa. Nie było 
to łatwe, bowiem betonowe 
umocnienie „ukryte” są w zaro-
ślach i kiedy było się tutaj kilka 
lat temu, nie jesteś pewien czy 
akurat w tych „krzaczorach”, do 
których prowadzisz grupę jest 
oczekiwany bunkier,  ale udało 
się. Dodam,  że wiele bunkrów 
w tej części Roztocza jest odsło-
niętych, również te w tutejszych 
lasach.
W Kniaziach, do których uda-
liśmy się później, stoją ruiny 
starej bo ponad dwuwiekowej 
cerkwi greckokatolickiej pw. św. 
Paraskewii, a obok stary nie-
czynny cmentarz.
Świątynia zdobyła popularność 
po tym, jak cerkiewne ruiny 
posłużyły jak sceneria w filmie 
„Zimna wojna” Pawła Pawlikow-
skiego (film nominowany do 
Oskara).
    Kolejnym miejscem wycieczki, 
bardzo ważnym, było Muzeum 
i Miejsce Pamięci na terenie 
byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu zagłady w Bełżcu.
Bardzo miło wycieczkowicze 
wspominają „wizytę” w Siedli-
skach.
Na początku spotkały nas dwie 
niespodzianki. Zaczęło się od 

W muzeum w Siedliskach (fot.: J. Fuchs)

Bunkier linii Mołotowa (fot.: J. Fuchs)

nieplanowanego grzybobrania, 
bo jak tu nie zebrać darów na-
tury, skoro grzyby same „pchały 
się” nam pod nogi. I uwaga! Idąc 
do kapliczki nad źródliskiem 
Prutnika postanowiliśmy zosta-
wić nasze zbiory u nieznajomej 
nam kobiety, która pracowała 
na swojej posesji. Jakież było 
nasze zdziwienie kiedy wraca-
liśmy z powrotem. Nie zasta-
liśmy pozostawionych dwóch 
toreb z grzybami. Zastaliśmy 
cztery torby. Do dwóch naszych 
gospodyni posesji dołożyła jesz-
cze dwie, zapakowane pięknym 
i smacznym winogronem. I to 
jest właśnie gościnność.
Siedliska to miejscowość w gmi-
nie Lubycza Królewska, słyną-
ca z pokładów skamieniałego 
drewna, które powstało przed 
miliony laty. Krzemionka wy-
pełniła organiczne drewno, za-
chowując jego strukturę. Takie 
wyjątkowe miejsca znajdują się 
tylko w niektórych miejscowo-
ściach naszego globu. Miesz-
kańcy, znając urok i wartość ta-
kiego „minerału”, przyozdabiają 
nimi swoje posesje, mieszkania, 
ogrody, kapliczki a nawet po-
mniki nagrobne. Należy jednak 
wiedzieć, że tych skarbów na-
tury nie można wywozić z tej 
miejscowości. Najpiękniejsze 
okazy można obejrzeć m.in. 
w Muzeum Skamieniałych 
Drzew. Placówka prezentuje 
także etnografię i łowiectwo. 
Bardzo ciekawy jest również 
zespół cerkiewny znajdujący 
się obok muzeum. Na krańcu 
wsi, przy kapliczce wybija źró-
dło rzeki Prutnik z kotłującym 
się piaskiem, to też osobliwość 
przyrodnicza. Na drugim krańcu 

wsi dwie kolejne kapliczki połą-
czone drogą cierniową, (ścieżka 
obsadzona ciernistymi drzewa-
mi z wielkimi strąkami). Takie 
drzewa można znaleźć także 
w naszym, hrubieszowskim po-
wiecie: przed Szkołą Podstawo-
wą w Mirczu oraz za pałacem 
w Strzyżowie.
Z Siedlisk pojechaliśmy do rezer-
watu Nad Tanwią, aby zobaczyć 
i posłuchać szumy. To kaska-
dy wodne powstałe w wyniku 
tąpnięć tektonicznych skorupy 
ziemskiej, przez które obecnie 
przepływa rzeka Tanew.
Przy okazji odwiedziliśmy „Kar-
gula i Pawlaka”, którzy witają 
gości w Suścu, w miejscowości, 
w której urodził się Sylwester 
Chęciński, reżyser Sami swoi, 
Nie ma mocnych i Kochaj albo 
rzuć.
Później KGW Moniatycze szuka-
ło źródeł największej rzeki Roz-
tocza - a jaka to? Wieprz.
Więc szukaliśmy Wieprza. A zna-
leźliśmy go w Wieprzowie Tar-
nawackim. Piękny metalowy 
wieprz stał sobie dumnie na 
postumencie w centrum wsi. 
Oczywiście tuż obok, z zaro-
śniętych mokradeł wypływało 
szukane przez nas źródło rzeki 
Wieprz.
I ostatni nasz przystanek krajo-
znawczy. Tyszowce.
Słyną z 5-metrowych świec. Ale 
jak sama nazwa miejscowości 
mówi także z szewców. Dokład-
nie z butów, które zwą Tyszo-
wiaki. I właśnie przy pomniku 
butów zrobiliśmy sobie ostat-
nie, pamiątkowe zdjęcie. 

Jacek Fuchs
Przewodnik GOK Wołajowice Nad Tanwią (fot.: J. Fuchs)

Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu (fot.: J. Fuchs)W cerkwi w Kniaziach (fot.: J. Fuchs)
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Akademia piłkarska GKS Huragan 
Hrubieszów
Akademia piłkarska GKS Hura-
gan Hrubieszów, zrzesza w swo-
ich strukturach 8 grup dziecię-
cych i młodzieżowych (od 4 do 
18 latków). Młodzi adepci piłkar-
scy są pod opieką wykwalifiko-
wanych trenerów i nauczycieli 
wychowanka fizycznego, stale 
poszerzających swoją wiedzę 
w kursach i kursokonferencjach 
trenerskich oraz stażach w klu-
bach na poziomie ekstraklasy. 
Zespół trenerski zindywiduali-
zował system szkolenia i spój-
nie pracuje nad rozwojem swo-
ich podopiecznych. Wszystkie 
grupy w klubie zgłoszone są 
i rywalizują w rozgrywkach ligi 
okręgowej oraz licznych turnie-
jach. Naszym priorytetem jest 
szkolenie dzieci i młodzieży, 
przygotowanie wychowanków, 
aby mogli z powodzeniem zasi-
lić szeregi pierwszego zespołu, 
dlatego na terenie gminy i nie 

tylko prowadzimy akcje i eventy 
promocyjne które mają na celu 
utożsamiać społeczność z klu-
bem. 
Zespół seniorów obecnie jako 
beniaminek rywalizuje na po-
ziomie zamojskiej Klasy A. 
Drużyna złożona jest z zawod-
ników, którzy swoim doświad-
czeniem i ograniem w wyższych 
klasach rozgrywkowych płynie 
wprowadzają wychowanków 
z zespołu juniora starszego.
Akademia oraz pierwsza dru-
żyna korzystają z dwóch bo-
isk z naturalną nawierzchnią 
znajdujących się w Kompleksie 
sportowym im. Tadeusza Han-
dziuka w Teptiukowie. W okre-
sie zimowym dostępna jest też 
hala oraz siłownia.

Artykuł nadesłany

Zajęcia Akademii GKS Huragan Hrubieszów w Szkole Podstawowej w Ślipczu zs w Kozodaw (fot.: Gmina Hrubieszów)

„Stwórzmy KULTURĘ szacunku w Sieci” – 
działamy, edukujemy, inspirujemy!
Jakich zasad przestrzegać? O co zadbać? Na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni w Sieci? 
I na wiele innych pytań odpowiedzieliśmy podczas zajęć o bezpiecznym korzystaniu 
z Internetu. 
Zajęcia poprowadziła mgr pe-
dagogiki Malwina Filańska-
-Marcych - Animator Kultury 
w GOK Wołajowice oraz Paulina 
Machometa również pracow-
nik GOK-u. Spotkania były 

przeznaczone dla dzieci ze 
Szkół Podstawowych, głównie 
dla klas I-VI i odbywały się we 
wrześniu oraz w październiku. 
Coraz więcej dzieci korzysta 
z Internetu. Wraz ze wzrostem 

dostępności nowoczesnych 
technologii zwiększa się skala 
zagrożeń internetowych, które 
mogą mieć negatywny wpływ 
na prawidłowy rozwój i funk-
cjonowanie dzieci. Korzystanie 
z Internetu przez dzieci i mło-
dzież może wiązać się z wielo-
ma zagrożeniami. Integralnym 
elementem przeprowadzonych 
zajęć była projekcja kresków-
ki „Sieciaki”. Część dydaktyczna 
składała się z omówienia zagro-
żeń internetowych oraz podsta-
wowych zasad bezpiecznego 
korzystania z Sieci, prezentowa-
nych przez pryzmat bohaterów 
kreskówki. Podczas spotkania 
omówiono niebezpieczne tre-
ści, na które są narażone dzieci 
w Internecie, kontakty, które 
dzieci zawierają z obcymi po-
przez różnego rodzaju komu-
nikatory. Omówiono pojęcie 
cyberprzemocy, która stanowi 
nowe oblicze przemocy ró-
wieśniczej z wykorzystaniem 

różnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych. 
Uczestnicy zajęć poznali naj-
ważniejsze zasady bezpiecz-
nego korzystania z Internetu. 
Każdy otrzymał również imien-
ną tematyczną przypinkę, która 
ma o tych zasadach przypomi-
nać. Spotkania „Stwórzmy KUL-
TURĘ szacunku w Sieci” odbyły 

się w Szkołach Podstawowych 
w Stefankowicach, Moniaty-
czach, Mienianach, Husynnem, 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Hrubieszowie oraz w Punkcie 
Przedszkolnym w Cichobórzu.

Malwina Filańska-Marcych
GOK Wołajowice

Zajęcia w punkcie przedszkolnym w Cichoborzu (fot.: GOK Wołajowice)
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Patriotyzm wśród uczniów
Obchody Narodowego Święta Niepodległości, skłaniają nas do refleksji nad istotą 
patriotyzmu. Co to słowo znaczy? 
Dorośli zapewne powiedzą — 
jedna z najważniejszych warto-
ści życiowych. A dziecko? Dziec-
ko w pierwszej klasie zapewne 
powie — pamięć.
Ale pamięć o kim, o czym? Wła-
śnie tu jest sens rozumienia 
patriotyzmu. Kogo można na-
zwać patriotą? Patriota to osoba 
kochająca i zdolna oddać życie 
za ojczyznę. Przykładem pa-
trioty, może być gen. Tadeusz 
Kościuszko. Wódz pierwszego 
powstania polskiego podczas 
rozbiorów naszego kraju przez 
Rosję, Austrię i Prusy w 1794 r. 
Generał Kościuszko walczył 
o wolną Polskę. Gotów był od-
dać życie, aby Polska znów była 
wolna. Wiemy, że jego stara-
nia się nie powiodły, gdyż rok 
po powstaniu Rosja, Austria 
i Prusy dokonały III rozbioru, 

dzieląc resztkę Polski między 
siebie. Jednak generał nie zgasił 
płomienia swej wiary, wierzył, 
że Polska znów stanie na nogi. 
I tak się stało. Każdy prawdziwy 
Polak wie, co się stało 11 listopa-
da 1918 r. Odzyskaliśmy po 123 
latach Niepodległość, dlatego 
dzisiaj mamy wolną Polskę.
Podsumowując, patriotyzm to 
nic innego jak pamięć o oso-
bach, którym zawdzięczamy 
wolną Polskę i które dla ojczy-
zny były gotowe oddać życie. 
A jak my dzisiaj możemy okazać 
pamięć dla tych, co walczyli za 
naszą wolność?
Czynimy to, pamiętając o waż-
nych wydarzeniach, które działy 
się w historii naszego Polskiego 
Narodu takich jak: 11 listopa-
da 1918 r. — odzyskaniu przez 
Polskę Niepodległości, 3 maja 

1791 r. — uchwaleniu przez Sejm 
Czteroletni Ustawy Rządowej, 
1 sierpnia 1944 r. — wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, 1 mar-
ca — obchodach Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Swoją pamięć pokazujemy 
wywieszając biało - czerwoną 
flagę w rocznicę tych wydarzeń, 
znając nasz hymn narodowy 
„Mazurka Dąbrowskiego”, i naj-
ważniejsze… przekazując te bar-
dzo dla nas ważne wydarzenia 
młodszym pokoleniom, tak jak 
to robili nasi rodzice, dziadko-
wie i rodzeństwo, aby i oni nigdy 
nie zapomnieli historii swojego 
narodu.

Oliwia Kuźma- klasa 7
Kółko dziennikarskie 
„Nawiasem mówiąc”

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Ojca Pio w Zamościu Członkowie kółka dziennikarskiego „Nawiasem mówiąc” (fot.: E. Wolanin)

Pomóż dzieciom uratować ich serca!
Na ratunek serduszku Gabrysi!
Gabrysia Bryk ma 9 lat. To mała 
Wojowniczka, która codzien-
nie stawia czoła problemom 

zdrowotnym, ponieważ urodzi-
ła się ze złożoną, siniczą, śmier-
telną wadą serca. Chorobę wy-
kryto w drugim miesiącu życia. 

Diagnoza była ogromnym szo-
kiem dla rodziców. Dziewczyn-
ka jest po trzech poważnych 
operacjach kardiochirurgicz-
nych: banding MPA, operacja 
Glenna, wykonanie zespolenia 
centralnego. Po ostatniej opera-
cji bardzo długo była podłączo-
na do respiratora. Mimo choro-
by i tego, co Gabrysia przeszła 
jest radosną i ciekawą świata 
dziewczynką. Pragnie jak zdro-
we dzieci poznawać świat. Cho-
roba jednak nadaje tor jej życiu, 
a wręcz ogranicza i zabiera bez-
troskie dzieciństwo. 
Wielkimi krokami zbliżał się ko-
lejny termin operacji ratującej 
życie Gabrysi, ale najbliżsi do-
stali cios prosto w serce. Kolejna 
operacja była zbyt ryzykowna 
i mogła skończyć się tragicznie. 
Lekarze zaproponowali jedynie 
przeszczep serca, który w przy-
padku Gabrysi jest obarczony 
ogromnym ryzykiem ze wzglę-
du na jej stan zdrowia. Ratunek 
jest w Bostonie. Cena? Ponad 
2 mln złotych! Gabrysię czeka 
skomplikowana operacja re-
konstrukcji przegrody między-
komorowej i naczyń. Operacja 
może uratować życie dziew-
czynce. 
Wraz z radością i szczęściem 
przyszła rozpacz i bezsilność, 
którą ciężko opisać. Rodzice nie 
dadzą rady sami opłacić opera-
cji, dlatego zwracają się o pomoc 

do ludzi o ogromnych sercach. 
Operację trzeba przeprowadzić 
jak najszybciej, dlatego liczy się 
nawet najmniejsza pomoc. 

Operacja serca Stasia!
Staś Skiba jest pogodnym, przy-
jaznym trzyletnim chłopcem, 
który przeszedł już dwie opera-
cje serca i miał przejść kolejną, 
tym razem paliatywną w Polsce. 
Z końcem czerwca odwołane zo-
stały wszystkie planowe opera-
cje przez problemy wewnętrzne 
szpitala. W pozostałych ośrod-
kach były kolejki. Szukając in-
nych rozwiązań, rodzice zwró-
cili się do szpitali zagranicznych 
z prośbą o pomoc. Lekarze z kli-
niki w Genewie w Szwajcarii 
zaoferowali nie tylko podjęcie 
się operacji, ale zaproponowali 

również zrekonstruowanie ser-
ca Stasia z jedno do dwukomo-
rowego, tak, aby całe serce pra-
cowało. Według lekarzy jest na 
to bardzo duża szansa. Niestety 
koszt leczenia i pobytu Stasia 
w szpitalu został wyceniony na 
milion złotych. Rodzice mają 
tylko dwa miesiące na zebranie 
funduszy ze względu na pogar-
szający się stan dziecka, a także 
wyznaczony termin ważności 
kosztorysu przez szpital. Rodzi-
ce zwracają się z ogromną proś-
bą o pomoc w zbiórce funduszy 
na operację ich synka. Zbiórka 
internetowa prowadzona jest 
przez fundację Siepomaga:
www.siepomaga.pl/stas-ski-
ba

Materiał nadesłany

Staś Skiba (fot.: prywatne archiwum rodziny)
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