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Święta Bożego Narodzenia to 
czas wyczekiwany przez więk-
szość z nas. Spodziewamy się 
przytulnej, ciepłej atmosfery, 
przystrojonego domu wypeł-
nionego najbliższymi osobami, 
pachnących pierników, rado-
snych kolęd, a także Pasterki, 
podczas której rozbrzmiewać 
będzie podniosłe „Bóg się ro-
dzi”. Dziś nikt z nas nie może 
przewidzieć, jak będą wyglą-
dały święta, a nawet czy kto-
kolwiek przyjedzie, by zasiąść  
z nami przy wigilijnym stole. 
Wielu z naszych bliskich po-
zostawi po sobie w tym roku 
tylko puste miejsce i nieprze-
łamany opłatek. To właśnie 
w tym roku, który był dla nas 
wszystkich szczególnie trud-
nym rokiem, oczekiwanie na 
Narodziny Chrystusa staje się 
jeszcze bardziej wymowne. 
Być może światełka choinko-
we przygasną, a prezenty nie 
będą tak liczne, za to objawi 
się nam to, co najważniejsze. 
Chrystus narodził się w staj-
ni, wśród ubóstwa, zwierząt, 
w samotności i odrzuceniu.  
W ówczesnym świecie niepo-
koje rządziły Ziemią Świętą,  
a dzieci były mordowane na jed-
no wezwanie Heroda. To wła-
śnie wtedy, gdy człowiek spo-
wity był ciemnością, grzechem  
i strachem, rozbłysnęła gwiaz-
da nad Betlejem. To nieprawda, 
że te święta będą gorsze. One 
teraz będą takie, jakimi powin-
ny być. Spójrzmy w tym roku 
na figurkę Nowonarodzonego  

z przekonaniem, że przyszedł 
na ten świat właśnie po to, by 
zabrać nasze niepokoje, poczu-
cie bezsilności, niepewnego ju-
tra, osamotnienie, łzy i zamie-
nić je w pełną nadziei historię  
o Bogu, który postanawia wyba-
wić swoje stworzenie. Z każdą 

zabijają nas przez cały dzień, 
uważają nas za owce na rzeź 
przeznaczone. Ale we wszyst-
kim tym odnosimy pełne zwy-
cięstwo dzięki Temu, który nas 
umiłował. I jestem pewien, że 
ani śmierć, ani życie, ani anio-
łowie, ani Zwierzchności, ani 
rzeczy teraźniejsze, ani przy-
szłe, ani Moce, ani co [jest] 
wysoko, ani co głęboko, ani ja-
kiekolwiek inne stworzenie nie 
zdoła nas odłączyć od miłości 

Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 
31-32.35-39). Pod koniec 2020 
roku wpatrujemy się w Chry-
stusa, który przyszedł wypełnić 
pustkę samotności i dodać sił 
słowami „Na świecie dozna-
cie ucisku, ale miejcie odwagę: 

się szczęśliwi i wolni. Takich 
właśnie Świąt Narodzenia Pana 
Redakcja Katolickiego Radia 
Zamość i Roztoczańskiego Gło-
su chciałaby Państwu życzyć. 
Oby pokój wypełnił nasze du-
sze i byśmy dzieląc się tym, co 
mamy, przychylali innym odro-
binę nieba. W czasie niepoko-
jów społecznych oddaliliśmy 
się od siebie. Z przyczyny pan-
demii wiele osób pozostanie  
w swoich domach osamotnio-
nymi. To miejsce czeka, byśmy 
je wypełnili zgodnie ze słowa-
mi św. Brata Alberta: „Powinno 
się być dobrym jak chleb. Po-
winno się być jak chleb, który 
dla wszystkich leży na stole,  
z którego każdy może kęs dla 
siebie, ukroić i nakarmić się, je-
śli jest głodny”. Dzielmy się sobą 
i niech Chrystusowa miłość re-
alizuje się przez nasze dłonie  
i serca. W tym czasie otaczamy 
Państwa szczególną pamięcią  
i modlitwą wierząc, że zbliżają-
cy się 2021 rok przyniesie nam 
nieco ukojenia. Te święta będą 
inne. Być może najlepsze w na-
szym życiu. Tego Państwu i so-
bie życzymy.

Ewa Monastyrska

A na ziemi pokój ludziom...
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kolędą rozbrzmiewać będą sło-
wa mówiące o tym, że przyszedł 
Ten, który ciemność zamieni  
w światło, którego nie powstrzy-
ma już nic, by na zawsze być 
z człowiekiem. Święty Paweł  
w Liście do Rzymian gło-
si „Hymn wdzięczności”, 
w którym pyta: „Jeżeli Bóg  
z nami, któż przeciwko nam? 
On, który nawet własnego 
Syna nie oszczędził, ale Go 
za nas wszystkich wydał,  

jakże miałby także wraz z Nim  
wszystkiego nam nie darować? 
(…) Któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej? Utra-
pienie, ucisk czy prześladowa-
nie, głód czy nagość, niebez-
pieczeństwo czy miecz? Jak to 
jest napisane: Z powodu Ciebie 

Jam zwyciężył świat” (J 16,33). 
Być może będzie to Boże Na-
rodzenie, które zapamiętamy 
na całe życie. Być może właśnie  
w tym roku spotkamy się  
z Chrystusem twarzą w twarz 
i zechcemy być jeszcze bli-
żej Niego. Być może staniemy  
w prawdzie przed konfesjo-
nałem i Najświętszym Sakra-
mentem odkrywając to, co na-
prawdę ważne w życiu. I być 
może nareszcie poczujemy  
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Turniej Mikołajkowy
W dniu 5.12.2020r. w hali OSiR w Zamościu odbył się X Jubileuszowy 
Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej pod honorowym 
patronatem J.E. Ks. Biskupa Mariana Rojka, Starosty Zamojskiego 
Stanisława Grześko, Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.

w Zamościu, drukarnia Attyla, 
Wydział Duszpasterstwa Ogólne-
go Kurii Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej.
Dzięki hojności Instytucji i Dar-
czyńców na zakończenie turnie-
ju uczestnicy zostali obdarowani 
pięknymi medalami, pucharami, 
statuetkami, dyplomami, nagro-
dami rzeczowymi i paczkami  
od Świętego Mikołaja.
W imieniu J.E. Ks. Biskupa Maria-
na Rojka głos zabrał ks. Miłosław 
Żur. Nawiązując do historii świę-
tego Mikołaja i świętego Jana 
Pawła II zwrócił się do młodych 
ludzi słowami papieża Polaka, 
by wymagali od siebie, nawet je-
śli inni tego nie będą wymagać. 
Życzył także błogosławionego 
czasu, by w zdrowym ciele był 
zawsze zdrowy duch. 
W imieniu Prezydenta Miasta 
Zamość, Andrzeja Wnuka, głos 
zabrał i turniej otworzył Prezy-
dent Piotr Zając. Witając uczest-
ników, wolontariuszy, trenerów  
i opiekunów życzył dobrej zaba-
wy na turnieju ku czci Świętego 
Mikołaja w dniu święta wolonta-
riuszy. Podkreślił, że w tym tur-
nieju wszyscy są zwycięzcami. 
Zapowiedział także remont hali, 
by za rok była jeszcze bardziej 
okazała.
Głos zabrał również Stanisław 
Grześko, Starosta Zamojski. 
Nawiązując do historii Polski, 
historii świętego Mikołaja, po-
dziękował za zorganizowanie  
i promowanie wartości i trady-
cji naszej Ojczyzny.
Po otwarciu wszyscy uczestnicy 
wzięli udział w „Muzycznej roz-
grzewce” poprowadzonej przez 
Martę Kułaj-Wyszyńską, dyrek-
tora Szkoły Muzycznej Yamaha 
Zamość. Do rozgrzewki dołączył  
także Święty Mikołaj. Uczestnicy 
bawili się świetnie, a wykonywa-
ne układy z chustami robiły nie-
samowite wrażenie.
Po przypomnieniu dostosowa-
nia się do wymogów sanitar-
nych, regulaminu i uwag orga-
nizatora, zachowania dystansu 
społecznego, do noszenia ma-
seczek i częstej dezynfekcji rąk 
rozpoczęły się rozgrywki sporto-
we, sędziowane przez sędziów  

Marka Borowińskiego i Bartło-
mieja Górskiego.
Wyniki końcowe Turnieju:
Kategoria Grupy Młodzieżowe  
z Parafii Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej 2009 i młodsi:
1. Szkolne Koło Caritas 
 przy SP Płoskie I
2. Parafia Chrystusa Króla  
Biłgoraj I 
3. Szkolne Koło Caritas przy  
SP Płoskie II 
4. Parafia Chrystusa Króla  
Biłgoraj II 
5. Parafia Św. Jana Chrzciciela 
Trzęsiny 
Najlepszy Zawodnik: 
Wiktoria Poździk (Płoskie I)
Najlepszy Bramkarz: 
Marlena Sołtys (Płoskie II)
Zawodnik Fair Play:  
Małgorzata Furlepa (Trzęsiny)
Król Strzelców:  
Paweł Wołoszyn (Biłgoraj I) 
 - 7 bramek
Kluby sportowe - kategoria 
Chłopcy rocznik 2009 i młodsi:
1. STS Gryf Gmina Zamość
2. Football Academy Zamość
3. DKS Gaudium Zamość
4. KS Sokół Zwierzyniec
5. MKS Szczebrzeszyn
Najlepszy Zawodnik:  
Hubert Waga (F.A. Zamość)
Najlepszy Bramkarz:  
Mateusz Szewczuk (Gryf)
Zawodnik Fair Play:  
Karol Mazur (Gaudium)
Król Strzelców:  
Igor Czuryło (Sokół) - 8 bramek.
Na zakończenie wydarzenia, 
zachowując przepisy sanitarne 
medale każdemu uczestniko-
wi, puchary, nagrody rzeczowe 
i dyplomy dla drużyn, statuetki  
i nagrody dla najlepszych zawod-
ników oraz paczki dla wszystkich 
uczestników i zaangażowanych 
w organizację osób wręczali Po-
seł na Sejm RP Pan Sławomir 
Zawiślak, Starosta Zamojski Sta-
nisław Grześko, Święty Mikołaj  
i tancerki Zespołu Pieśni i Tańca 
„Zamojszczyzna”.
Wśród wyróżnionych znaleź-
li się również wolontariusze  

ze Szkolnego Koła Caritas przy 
Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych Nr 1 w Zamościu wraz  
z opiekunami.
Koordynator Turnieju, Małgo-
rzata Farion, złożyła najlepsze 
życzenia wolontariuszom, którzy 
pomagając w zamian nic nie żą-
dają. Szczególne podziękowania 
przekazała Świętemu Mikołajo-
wi, który od lat dostojnie, w do-
skonały sposób wypełnia swoją 
rolę.
Za organizację Turnieju Mikołaj-
kowego przez wiele lat podzię-
kowanie od Świętego Mikołaja 
otrzymała Małgorzata Farion.
Turniej zakończyła wspólna mo-
dlitwa.
Nagrodzeni wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Caritas przy Ze-
spole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 1 w Zamościu:
1. Mikołaj Balicki
2. Edyta Furmanek
3. Patrycja Gałan
4. Aleksandra Kopciewska
5. Aneta Kowalczyk
6. Julia Oberda
7. Krystian Palonka
8. Łukasz Poździk
9. Kamil Rochowiak
10. Wiktoria Rotmańska 
11. Aneta Telejko
12. Justyna Tymbel 
13. Paulina Winiarczyk 
Opiekunowie SKC: Edyta Łój, 
Katarzyna Skóra, Dorota Czarny, 
Anna Matelak - Peterman.
Osoby zaangażowane w organi-
zację X Jubileuszowego Turnieju 
Mikołajkowego w halowej piłce 
nożnej: Stanisława Margol, Woj-
ciech Suchowicz, Ewelina Ma-
zur, Tomasz Poździk, Aleksan-
dra Kopciewska, Julia Oberda, 
Krystian Palonka, Piotr Kapłon. 
X Jubileuszowy Turniej Mikołaj-
kowy w halowej piłce nożnej zo-
stał zorganizowany dzięki wspar-
ciu finansowemu Ministerstwa 
Sportu w Warszawie, Powiatu 
Zamojskiego i Miasta Zamość. 

Artykuł nadesłany

W roku naznaczonym pandemią, 
ale wyjątkowym z racji 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej, urodzin pa-
pieża Jana Pawła II, 440-lecia za-
łożenia Miasta Zamościa, a także 
Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza, na Turnieju Miko-
łajkowym spotkała się młodzież 
z klubów sportowych miasta  
i powiatu Zamojskiego, oraz grup 
z Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej.
- W poprzednich latach tur-
niej rozpoczynaliśmy defiladą,  
z prezentacją uczestników nie 
tylko z Polski, ale także z Ukra-
iny i Niemiec. Plany dotyczące 
organizacji jubileuszowego tur-
nieju były również inne. Z uwagi  
na obostrzenia i bezpieczeństwo 
uczestników turniej organizowa-
ny jest w 2 kategoriach: klubów 
i grup młodzieżowych z parafii  
i Szkolnych Kół Caritas. - powie-
działa podczas rozpoczęcia ko-
ordynator Turnieju, Małgorzata 
Farion.
Kluby sportowe biorące udział  
w turnieju to KS „Sokół” Zwie-
rzyniec, MKS Szczebrzeszyn, 
STS „Gryf ” Gmina Zamość, 
Football Academy Zamość, 
DKS „Gaudium” Zamość. Gru-
py młodzieżowe to grupy  
z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Trzęsinach, Parafii pw. Chry-
stusa Króla w Biłgoraju - 2 zespo-
ły, Szkolnego Koła Caritas przy SP 
Płoskie, Gmina Zamość - 2 zespo-
ły. 
– Ziemia nie potrzebuje już „ludzi 
sukcesu”. Natomiast rozpaczliwie 
potrzebuje ludzi czyniących do-
bro. Potrzebuje ludzi, którzy pięk-
nie żyją. Potrzebuje ludzi wielkiej 
odwagi, gotowych włączyć się do 
walki o bardziej ludzki świat. A te 
wszystkie wartości mają niewiele 
wspólnego z sukcesem tak, jak go 
rozumie nasza kultura - dodała 
Małgorzata Farion.
Przedstawiony został także  
obecny na Turnieju Święty Mi-
kołaj. Celem X Turnieju Mikołaj-
kowego była nie tylko gra w piłkę, 
rywalizacja w duchu fair play,  
ale i nauka dobroczynności, czy-
li zdolności dzielenia się dobra-
mi duchowymi i materialnymi  
z drugim człowiekiem. W tym 

roku dziękujemy szczególnie  
za to, że możemy spotkać się  
z drugim człowiekiem osobiście. 
Dla większości z nas święty Miko-
łaj był pierwszym świętym, któ-
rego od wczesnego dzieciństwa 
darzyliśmy wielką sympatią. Or-
ganizując ten turniej 10 lat temu 
chcieliśmy pokazać i przybliżyć 
właściwą postać świętego Mi-
kołaja, podobnego do oryginału 
świętego biskupa. Na naszej im-
prezie sportowej prezentujemy 
od lat jego prawdziwą, właściwą 
postać. Święty Mikołaj, później-
szy biskup Miry, zdobył serca 
wiernych nie tylko gorliwością 
duszpasterską, ale także wielką 
troską o ich potrzeby materialne.
Święty Mikołaj zwracając się do 
uczestników życzył dobrej zaba-
wy, a także prosił każdego uczest-
nika o dbanie o zdrowie własne 
i innych, obiecując obdarowanie 
prezentami na zakończenie. Ży-
czył wszystkim zebranym dobre-
go, owocnego, bezpiecznego cza-
su i by w rywalizacji sportowej 
wygrał najlepszy. 
W tym wyjątkowym roku wiel-
kich rocznic, wszyscy zebrani 
pamiętając o naszej Ojczyźnie 
odśpiewali hymn Polski. Flagę 
Polski wnieśli na halę zawodnicy 
Diecezjalnego Klubu Sportowego 
„Gaudium” Zamość.
Wśród zebranych Gości, którzy 
wsparli turniej duchowo, orga-
nizacyjnie i finansowo na ce-
remonii otwarcia obecni byli:  
ks. Miłosław Żur – główny eko-
nom Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej, Proboszcz Parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Polski, 
Starosta Zamojski Pan Stanisław 
Grześko, Przewodniczący Rady 
Miasta Zamość Pan Piotr Błaże-
wicz, Prezydenta Miasta Zamość, 
Andrzeja Wnuka reprezentował 
Z-ca Prezydenta Miasta Zamość 
Pan Piotr Zając.
Instytucjami wspierającymi, Dar-
czyńcami i Partnerami X Jubile-
uszowego Turnieju Mikołajko-
wego byli: Ministerstwo Sportu 
w Warszawie, Powiat Zamojski,  
Miasto Zamość, Poseł na Sejm RP 
Pan Sławomir Zawiślak, Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Zabawy podczas Turnieju (fot. Małgorzata Kryk)
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Chrystus strzelał gole
Nie tylko Chrystus kopał piłkę, ale i Jan Chrzciciel, Brat Albert, a nawet 
Matka Boża i Maria Magdalena. Jak to możliwe? Nie do końca sami 
święci strzelali celnie do bramek, ale ich reprezentanci z Liturgicznej 
Służby Ołtarza. 28 listopada w OSiR w Zamościu odbył się Turniej 
Ministrantów i Lektorów w Piłce Nożnej Halowej. 

Początkowo miało to być wy-
darzenie rangi diecezjalnej, jed-
nak ze względu na pandemię  
nie było to możliwe. Reprezentan-
ci LSO z Biłgoraja (parafia Chrystu-
sa Króla i św. Marii Magdaleny), 
Łabuń (parafia MB Szkaplerznej), 
Krasnobrodu (parafia NNMP), 
Trzęsin (parafia św. Jana Chrzci-
ciela), Zamościa (parafia św. Bra-
ta Alberta) rozegrali Turniej piłki 
nożnej, który wyłonił najlepsze 
drużyny w dwóch kategoriach. 
Kategoria Lektor Młodszy:
1. BIŁGORAJ,  
Parafia pw. Chrystusa Króla, 
2. ZAMOŚĆ,  
Parafia pw. Św. Brata Alberta, 
3. TRZĘSINY,  
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela. 
Najlepszy Bramkarz 
Wiktor Małysz (Biłgoraj),
Król Strzelców 
Michał Małek (Biłgoraj) 6 bramek, 
Najlepszy Zawodnik 
Kacper Budziński (Zamość), 
Zawodnik Fair Play: 
 Paweł Deruś (Trzęsiny).
Kategoria Lektor Starszy:
1. TRZĘSINY,  
Parafia pw. Jana Chrzciciela 
2. ŁABUNIE 
Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerz-
nej  
3. BIŁGORAJ  
Parafia pw. Chrystusa Króla 
Najlepszy Bramkarz: 
Bartłomiej Borek (Łabunie) 
Król Strzelców: 
Kacper Sykała (Trzęsiny) - 9 
bramek 
Najlepszy Zawodnik: 
Jakub Czok (Trzęsiny) 
Zawodnik Fair Play:  
Miłosz Iwaniec (Biłgoraj 
pw. Św. Marii Magdaleny).
Choć emocje sięgały zenitu,  
to każdy z uczestników doskona-
le wiedział, o jaką stawkę toczy 
się gra. Mimo wszystko rozgryw-
kom towarzyszyły dobre nastroje  
i duch Fair Play. Wsparcie uzyk-
sane od Ministerstwa Zdrowia 
pozwoliło nagrodzić wszystkich 
zawodników upominkami. Jak 
podkreślili organizatorzy wyda-
rzenia, ministranci mogli otrzy-
mać wcześniejszy prezent miko-
łajkowy. 
- Dla każdego uczestnika przy-
gotowane są drobne upominki, 
każda drużyna otrzyma puchar, 
a dla najlepszych przygotowane 
są medale. Sport w Służbie Ołtarza 

odgrywa dużo rolę, nie tylko je-
śli chodzi o aspekt wspólnotowy, 
ale uczy także dyscypliny a to jest 
potrzebne. Mówił o tym także Jan 
Paweł II, że asceza pomaga także  
w opanowaniu ducha – powiedział 
ks. Sebastian Koper, duszpasterz 
diecezjalny Liturgicznej Służby Oł-
tarza.
Turniej otworzył Dyrektor Wy-
działu Duszpasterstwa Ogólnego, 
ks. Sylwester Zwolak. Podczas 
wstępnych przemówień podkre-
ślony został fakt, jak ważna w dzi-
siejszym świecie jest młodzież ży-
jąca wartościami.
- To od nas zależy, jaka będzie przy-
szłość. To od was, młodych ludzi, 
młodych katolików, zależy jaka 
będzie Polska, jaki będzie Kościół  
i jaki będzie świat. – powiedziała 
koordynator Turnieju, Małgorzata 
Farion.
Wydarzenie odbyło się przy za-
chowaniu wymogów sanitar-
nych. Choć orgaznizatorzy mieli 
nadzieję, że Turniej będzie mógł 
zaangażować wszystkie parafie  
i dekanaty, to obecna sytuacja 
epidemiologiczna uniemożliwiła 
realizację planów. Możemy mieć 
tylko nadzieję, że przyszły rok po-
zwoli na zorganizowanie rozgry-
wek, do których przyzwyczajona 
jest Liturgiczna Służba Ołtarza. 
Turniej upamiętniał dwa jubile-
usze: stulecie urodzin Jana Pawła II  
i Bitwy Warszawskiej. 
- Miesiąc listopad to miesiąc 
wielkich rocznic hitorycznych  
w dziejach naszego Narodu, 
m.in. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości, wybuchu powstania listo-
padowego czy przypadającej w tym 
roku 100. rocznicy tak ważnej Bitwy 
Warszawskiej. Św. Jan Paweł II  
w książce „Pamięć i tożsamość” na-
pisał: Patriotyzm oznacza umiło-
wanie tego, co ojczyste. (...) Próbą 
dla tego umiłowania staje się każde 
zagrożenie tego dobra, jakim jest 
ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Po-
lacy byli zawsze zdolni do wielkich 
ofiar dla zachowania tego dobra, ale 
też dla jego odzyskania” - dodała  
Małgorzata Farion.
Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży JESTEM  
im. Św. Jana Bosko w Hrubieszo-
wie. Turniej zorganizowany zo-
stał dzięki wsparciu Ministerstwa 
Sportu.

Ewa Monastyrska

Rozpoczęcie Olimpiady Sportowej (fot. Ewa Monastyrska)
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Choinka - żywa czy sztuczna?

Myślę, że każdy z nas gdzieś  
w swojej pamięci przechowuje 
miłe wspomnienia, które zwią-
zane są z Bożym Narodzeniem 
oraz choinką. Kolorowe ozdoby, 
migoczące światła, umieszczona 
na czubku drzewka gwiazda oraz 
skryte pod gałęziami prezenty 
to obrazy, które pamiętamy ze 
swojego dzieciństwa. Trzeba pa-
miętać jednak o tym, że tradycja 
ubierania drzewka bożonarodze-
niowego pojawiła się w Polsce 
stosunkowo niedawno, bo do-
piero w XIX wieku. Zwyczaj ten 
przywędrował do nas z Niemiec 
oraz terenów byłego zaboru pru-
skiego. Na początku został za-
adaptowany jedynie w bogatych 
szlacheckich domach. Dopiero 
z czasem zawitał pod chłopskie 
strzechy. Obecnie większość z nas 
nie wyobraża sobie Świąt Bożego 
Narodzenia bez choinki. Zwyczaj 
ubierania choinki niesie ze sobą 
pewna symbolikę. Umieszczo-
na na szczycie drzewka gwiaz-
da w oczywisty sposób nawią-
zuje do gwiazdy wskazującej 
drogę Trzem Mędrcom, którzy 
wyruszyli by oddać pokłon Panu 
Jezusowi. Zawieszane na drzew-
kach łakocie oznaczają dobrobyt 
i osłodę życia. Dzwoneczki zwia-
stują radość i nadejście dobrej no-
winy, a zawieszane na gałązkach 
łańcuchy - więzi rodzinne. Po-
czątkowo do ubierania drzewka 
służyły przede wszystkim natu-
ralne ozdoby, takie jak: orzechy, 
jabłka czy pierniki. Następnie,  
na przestrzeni czasów zostały one 
uzupełnione o sztuczne ozdoby, 
takie jak bombki i kolorowe łań-
cuchy. Ubieranie choinki wzmac-
nia i pielęgnuje więzy rodzinne,  
a w wielu domach wyjazd po 
drzewko na bazar lub do lasu 
przyjmuje znamiona pewnego 
rytuału, bez którego prawdziwe 
święta Bożego Narodzenia nie 
mogą się obejść. 
Dylemat wyboru żywej bądź 
sztucznej choinki towarzyszy 
niejednej rodzinie, bowiem każdy 
rodzaj drzewka ma swoje plusy  
i minusy. Biorąc pod uwagę trwa-
łość oraz łatwość w użytkowaniu 
to choinka sztuczna na pewno 
przysporzy nam mniej niedogod-
ności. Sztuczne drzewka nie wy-
magają podlewania i nie sypią 
się przez co mamy mniej sprzą-
tania. Takie drzewko zakupione 
jeden raz może posłużyć nam 
przez dłuższy okres, oczywiście 
pod warunkiem, że się nam nie 
znudzi. Zakup choinki sztucznej  

wiąże się z wydatkiem około  
200 zł. W takim przypadku wyda-
tek ten może okazać się również 
korzystny finansowo, ponieważ  
rozłoży się na kilka lat. Żywa 
choinka jest znacznie tańsza. 
Średniej wielkości cięte drzewko 
możemy zakupić już za 40-50 zł. 
Jednak jak weźmiemy pod uwagę 
to, że co roku będziemy kupować 
naturalna choinkę, to sumarycz-
ne koszty mogą okazać się wyż-
sze niż przy zakupie sztucznego 
drzewka. Innym bardzo ważnym 
aspektem jest „ekologiczność” 
choinki. Nietrudno się domyśleć, 
że drzewko sztuczne zostało wy-
produkowane z syntetycznych 
materiałów, na których produk-
cję została zużyta energia oraz 
wyemitowane odpady i zanie-
czyszczenia. Żywa choinka jest 
produktem naturalnym, który 
podlega degradacji i jest przy-
jazny dla środowiska. Choinka 
sztuczna nie nadaje się do re-
cyclingu, a użyte do jej produkcji 
tworzywa sztuczne rozkładają się 
przez kilkaset lat. Większość ży-
wych drzewek pochodzi od lokal-
nych producentów, którzy w Pol-
sce prowadzą swoja działalność 
i zatrudniają pracowników. Nie-
stety, w większości przypadków 
nie możemy tego powiedzieć  
o drzewkach sztucznych, które są 
przede wszystkim importowane 
z dalekiego wschodu, a ich „eko-
logiczna jakość” niejednokrotnie 
pozostawia wiele do życzenia. 
W kontekście tych wszystkich 
dylematów pojawia się jeszcze 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia wymagają wiele pracy. W tym czasie w wielu polskich domach pojawia 
się dylemat - jaką choinkę wybrać, żywą czy sztuczną? Leśnicy jak co roku rekomendują wybór naturalnego drzewka. 
O tym, dlaczego żywa choinka jest lepsza od sztucznej dowiecie się Państwo czytając niniejszy artykuł.

podlewanie takich drzewek spo-
walnia ten proces ale nigdy nie 
załatwi sprawy i będziemy mu-
sieli często używać odkurzacza. 
Innym gatunkiem szczególnie 
popularnym w południowej czę-
ści Polski jest jodła pospolita. 
Charakteryzuje się ona srebrnym 
pniem i delikatnymi niekłującymi 
igłami, które pozostają na gałę-
ziach nawet kiedy są już suche. Z 
racji tego, że występuje w lasach 
górskich i podgórskich oraz rośnie 
stosunkowo długo, nie jest tak po-
wszechnie dostępna jak świerk. 
Innym gatunkiem, który z roku 
na rok zyskuje większą rzeszę 
zwolenników jest sosna pospoli-
ta. Oczywiście choinka sosnowa 
musi rosnąć w odpowiednich wa-
runkach, tak aby nie miała zbyt 
długich przyrostów rocznych. 
Wtedy zachowuje odpowiedni 
kształt korony, a jej żywiczny za-
pach na pewno będzie ozdobą 
każdego świątecznego domu. Jej 
kolejnym atutem jest to, że po-
dobnie jak jodła nie gubi igieł. 
Poza rodzimymi gatunkami 
drzew na bazarkach bożonaro-
dzeniowych możemy znaleźć 
szereg egzotycznych gatunków  
z różnych stron świata. Jodła ko-
reańska, świerk kłujący, świerk 
biały, świerk serbski charakte-
ryzują się przede wszystkim 
gęstszym igliwiem oraz bardziej 
regularnym kształtem korony. 
Musimy jednak pamiętać o tym, 
że z racji swojej egzotyczności ta-
kie gatunki są na ogół dużo droż-
sze od naszych rodzimych drze-
wek.
Leśnicy zachęcają do kupowania 
żywych choinek z Lasów Pań-
stwowych. Zanim wybierzemy 
się po bożonarodzeniowe drzew-
ko, warto więc zasięgnąć infor-
macji w pobliskim nadleśnictwie 
o możliwości kupienia choinki 
od leśników. W wielu nadleśnic-
twach istnieją specjalne planta-
cje (lokalizowane najczęściej pod 
liniami energetycznymi), gdzie 
sadzi się drzewa właśnie w tym 
celu. Sprzedaż choinek odbywa 
się najczęściej w siedzibie nadle-
śnictwa. Z myślą o wymagających 
klientach, istnieje również możli-
wość pozyskania drzewek prosto 
z lasu lub plantacji, po wcześniej-
szym uzgodnieniu z miejscowym 
leśniczym. Zadbajmy więc o nie-
powtarzalny klimat Świąt Bożego 
Narodzenia wybierając naturalną 
choinkę, która pachnie lasem. 

mgr inż.Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

postawimy drzewko w miejscu 
docelowym powinno ono trochę 
czasu spędzić w jakimś garażu 
lub przedsionku. Takie postępo-
wanie umożliwi jego stopniową 
adaptację do warunków we-
wnątrz domu i ograniczy zja-
wisko szoku termicznego. Po-
dobny schemat postępowania 
powinniśmy przyjąć w przypad-
ku drzewka w doniczce, które po 
wykorzystaniu chcemy posadzić  
w ogrodzie. Raptowne wysta-
wienie na zewnątrz mogłoby po-
skutkować zmrożeniem gałązek 
lub nawet obumarciem całego 
drzewka. Jeżeli chcemy, aby na-
sza choinka stała jak najdłużej,  
to powinniśmy ustawić ja z dala 
od grzejników i innych źródeł cie-
pła. Ponadto dobrze byłoby nie 
przegrzewać za mocno pomiesz-
czenia, w którym choinka się 
znajduje. 
Kiedy zdamy już sobie sprawę 
z tego, dlaczego choinka żywa 
jest lepsza od sztucznej oraz po-
dejmiemy decyzję o jej zakupie, 
pozostanie nam do rozwiązania 
jeszcze jedno pytanie - jaki ga-
tunek drzewka wybrać? Najczę-
ściej wybieranym gatunkiem 
jest świerk pospolity. Powszech-
ność występowania tego drzewa  
w polskich lasach, dostępność 
na plantacjach oraz niewygóro-
wana cena sprawiły, że właśnie 
takich choinek jest u nas najwię-
cej. W przypadku ciętych cho-
inek świerkowych trzeba pa-
miętać o tym, że niestety szybko 
obsypują swoje igły. Regularne  

jeden bardzo ważny aspekt - nie-
powtarzalny nastrój Świąt Boże-
go Narodzenia. W tym przypadku 
żywa choinka jest niezastąpiona. 
Możemy używać różnych forte-
li: sztuczne zapachy, błyszczące 
ozdoby, piękne prezenty, a i tak 
nigdy nie uda nam się podro-
bić wyglądu i zapachu choinki, 
która wypełni nasz dom aroma-
tem zimowego lasu. Możliwość 
kilkukrotnego wykorzystania 
sztucznego drzewka jest argu-
mentem przemawiającym za 
jego zakupem. Jednak istnieje 
pewna alternatywa polegająca na 
zakupieniu choinki w doniczce. 
Takie drzewko możemy prze-
sadzić do większego pojemnika  
i użyć po raz kolejny w przyszłym 
roku lub po prostu posadzić  
w swoim ogrodzie. Dla wielu lu-
dzi kupienie ciętej żywej choinki 
może wydawać się marnotraw-
stwem. Trzeba jednak tutaj ja-
sno powiedzieć, że większość  
z tych drzewek uprawiane jest 
na specjalnie przeznaczonych do 
tego plantacjach, lub pochodzi  
z planowych cięć pielęgnacyjnych 
przeprowadzanych w lasach. Po-
nadto takie drzewka przez okres 
swojego wzrostu produkują tlen  
i oczyszczają powietrze, co jesz-
cze bardziej powinno skłaniać 
do ich zakupu. Decydując się 
na zakup żywej choinki musi-
my pamiętać o kilku kwestiach 
związanych z jej używaniem. 
Po pierwsze takie drzewko musi 
być podlewane. Ponadto musi-
my pamiętać o tym, że zanim  

źródło: pixabay.com
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Rodzina, ach Rodzina
Projekt „Rodzina, ach Rodzina” realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
powoli dobiega końca. O tym, co udało się zrealizować w projekcie i jaki był jego cel w rozmowie 
z Ewą Monastyrską powiedział dyrektor diecezjalnego Caritas, ks. Marcin Jakubiak.

Ewa Monastyrska: Rozmawia-
my o projekcie, który rozpo-
czął się w połowie września. Na 
czym on polega?
Ks. Marcin Jakubiak: Nasz pro-
jekt nazwaliśmy „Rodzina, ach 
Rodzina” i jest on częścią więk-
szego projektu ministerialnego 
„Po pierwsze Rodzina”. Chcieli-
śmy nawiązać w nazwie do wy-
razu artystycznego, zachwytu, 
radości, ale i odpowiedzialności 
za to, czym rodzina jest.
Jest to projekt Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
„Po pierwsze Rodzina” na rok 
2020.
Głównym odpowiedzialnym za 
projekt jest Pełnomocnik Rządu 
ds. Polityki Demograficznej, któ-
ry promuje, wspiera rodziny jako 
najlepsze środowisko opiekuń-
czo-wychowawcze dla dzieci,  
a także dla rodziców, z nastawie-
niem na radzenie sobie z wy-
zwaniami życia codziennego. Do 
współpracy w realizacji projektu 
zaprosiliśmy także Katolickie Ra-
dio Zamość.
Niestety projekt musiał zmie-
rzyć się z obostrzeniami wyni-
kającymi z pandemii. Jednak 
nadal realizowane były jego za-
łożenia. 
Mając na uwadze to, co mówili 
specjaliści, że może przyjść dru-
ga fala pandemiczna, postano-
wiliśmy dostosować założenia 
projektowe do danej sytuacji. 
Chcieliśmy tak przygotować pro-
jekt, by zawsze mieć alternatywę. 
Jeśli nie udałoby się nam czegoś 
zrealizować w relacji osobowej, 
to stworzyliśmy możliwość, by 
przenieść się do przestrzeni wir-
tualnej. Jednym z zadań było 
zorganizowanie wyjazdu inte-
gracyjnego. Zastanawialiśmy się, 
czy będzie to jedno-, czy dwu-
dniowy wyjazd. Jeszcze w trak-
cie pisania projektu doszliśmy do 
wniosku, że młodzież spotka się 
w Krasnobrodzie na jeden dzień. 
Chcieliśmy, by była to przestrzeń 

do promocji rodziny wśród mło-
dych ludzi. Zjazd miał odbyć się 
w połowie projektu, jednak osta-
tecznie zdecydowaliśmy się zre-
alizować go na początku. Teraz 
nie byłoby to możliwe.
Projekt zakładał warsztaty nie 
tylko dla młodzieży, ale w całą 
inicjatywę zaangażowane były 
także osoby starsze.
Chcieliśmy się skupić nie tyl-
ko na tym, co jest głównym za-
łożeniem projektowym, czyli 
promocja rodziny, dzietności, 
rodzin wielodzietnych. Postano-
wiliśmy pójść w tym kierunku, by 
była to wymiana międzypokole-
niowa, czyli nie tylko zachęta  

ki temu wybrzmiewa jeszcze  
bardziej i daje nam świadomość, 
że nasz głos w tej dyskusji jest 
bardzo ważny. O ile nauka Ko-
ścioła jest niezmienna, o tyle 
rzeczywistość młodzieży jest 
zupełnie inna. W kościele, jeśli 
w ogóle, młodzi ludzie spędzają 
jedną godzinę w tygodniu, nato-
miast w przestrzeni wirtualnej 
znacznie więcej. Na fanpage  
„Po pierwsze Rodzina” znajdują 
się ciekawe warsztaty mówiące o 
zagrożeniach w sieci, fonoholiź-
mie, który jest zagrożeniem dla 
młodych ludzi. To także jeden  
z tematów warsztatowych skie-
rowanych do młodzieży. Ser-

kapłanem. Musieliśmy zmienić  
strategię ze względu na pande-
mię. Pomoc realizowana była 
on-line. Punkt przy kurii był cały 
czas czynny i było to bardzo cie-
kawe doświadczenie. Okazało 
się, że cały projekt cieszył się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem. Jestem pod dużym wra-
żeniem działań ministerialnych. 
Taka opieka, jaką otoczyło nas 
Ministerstwo od strony mailo-
wej, telefonicznej, to jest coś 
niesamowitego. Chodziło o to,  
by projekt przyniósł spodziewa-
ny efekt. Z dłuższej perspektywy 
jest to z pewnością inwestycja, 

skierowana do zakładania ro-
dzin, ale i dzielenie się swoimi 
doświadczeniami przez osoby, 
które swoje rodziny już założyły. 
Cenne dla nas było też to, że se-
niorzy dzielili się swoją mądro-
ścią. Wielopokoleniowość jest 
cenna sama w sobie i daje wiele 
możliwości. 
Nauki i warsztaty promujące 
rodzinę zgodnie z Katolicką 
Nauką Społeczną, jako związek 
mężczyzny i kobiety, to nie są 
wartości chętnie przyjmowane 
przez współczesny świat.
Rzeczywistość, w której się 
znaleźliśmy tak naprawdę nas 
zaskoczyła. Ten projekt dzię-

decznie polecam tę stronę. Wi-
dzimy, jak ważne jest to, by być z 
jednej strony głosem sprzeciwu, 
z drugiej robić swoje. Gdy coraz 
więcej podnosi się głosów kry-
tycznych, agresywnych, mamy 
świadomość tego, że my nie 
odchodzimy od pewnych zasad 
i chcemy je promować. Nawet 
jeśli młody człowiek jest pod 
wpływem pewnej ideologii, to 
jednak doświadczenie drugiego 
człowieka, jego świadectwo, jest 
dla niego dużo cenniejsze.
Czym są punkty konsultacyjne 
realizowane w projekcie? 
Punkt konsultacyjny cały czas 
funkcjonował w Zamościu. Po 
specjalistyczne poradnictwo 
pedagogiczne, terapeutyczne, 
medyczne zgłaszały się syste-
matycznie osoby potrzebujące 
wsparcia. Zapisywały się tele-
fonicznie i indywidualnie uma-
wiały na porady z dawnym spe-
cjalistą. Cykliczne spotkania 
z narzeczonymi odbywały się  
w Tomaszowie Lubelskim. Cho-
dziło o stworzenie dla narze-
czonych i małżonków możliwo-
ści spotkania z psychologiem,  

która przyniesie olbrzymie ko-
rzyści na przyszłość.
Cieszy mnie fakt, że to nie jest 
projekt, który po zakończeniu, 
po prostu przestanie funkcjo-
nować. Rozumiem, że są plany 
na przyszłość.
Tak. Są plany na przyszłość  
i Ministerstwo chce iść w tym 
kierunku. W kontekście tego 
co dzieje się teraz nie tylko  
w Polsce, ale i na świecie, 
wszystkie nasze działania stają 
się strzałem w dziesiątkę.
Można powiedzieć, że to znaki 
czasu?
Dokładnie tak. W każdym mło-
dym człowieku jest pewna tęsk-
nota za takim idealizmem. Być 
może sami tego nie doświadczy-
li, ale chcieliby, by stało się ich 
codziennością. Oni krzyczą, rzu-
cają pewne hasła, ale jest w nich 
głęboko ukryta wartość, o którą 
my właśnie walczymy. Chcemy, 
by nie było dla nich „obciachem” 
mówić, że pochodzę z wielo-
dzietnej rodziny, żeby nie bali 
się mówić, że pragną prawdziwej 
miłości a nie zwykłej przygody.  
Na tym nam właśnie zależy. 

Chodzi o to, by pokazać, że tych 
dobrych wzorców jest o wiele 
więcej, a że one są takie ciche, to 
przecież dobrze wiemy jak funk-
cjonuje dobro a jak zło. Zło jest 
głośne.
Czy otrzymał Ksiądz jakąś in-
formację zwrotną na temat 
projektu i działań z nim zwią-
zanych?
Więcej na ten temat mogliby się 
wypowiedzieć ci, którzy prowa-
dzą warsztaty. Ze swojego do-
świadczenia mogę powiedzieć, 
że wszystkie działania, które 
prowadzimy w Caritas dają nam 
poczucie, że młodzież chce tego 
dobra i chce się angażować. Nie 
mamy problemu jeśli chodzi  
o liczbę uczestników projektów. 
Nigdy nam ich nie zabrakło. Mło-
dzi chcą się spotykać i angażo-
wać.
To bardzo pozytywne informa-
cje w kontekście wydarzeń mi-
nionych tygodni i miesięcy.
Jesteśmy po stronie zwycięz-
ców, ale to nie znaczy, że mamy  
usiąść z założonymi rękami. 
Mamy być głosem sprzeciwu.
Poza Caritas w projekt zaanga-
żowani byli także inni kapłani.
W projekt zaangażował się 
ks. Sławomir Skowroński, 
który jest odpowiedzialnym 
za cały wolontariat rejonu 
Lubaczów. Pomaga on nam  
w realizacji warsztatów także  
w świecie wirtualnym. Jak za-
wsze pomocą służył ks. Krzysztof 
Ślepokura, który prowadzi punkt 
konsultacyjny oraz spotkania 
dla narzeczonych i małżonków. 
Poprosiliśmy także o pomoc  
ks. Macieja Lewandowskiego, 
który jest duszpasterzem ro-
dzin diecezji zamojsko-luba-
czowskiej. Jednym z założeń 
naszego projektu było stwo-
rzenie poradnika dla narzeczo-
nych pt. „Moja przyszła rodzi-
na”. Ksiądz Maciej pomaga nam 
w realizacji tego zadania. Po-
radnik będzie także dostępny  
on-line. 
Dziękuję za rozmowę i wierzę, 
że projekt będzie przynosił 
owoce przez długi czas.
Jestem o tym przekonany. Dzię-
kuję za rozmowę.

Ewa Monastyrska
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