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Bóg wyciąga do ludzi Swą 
pomocną dłoń, pragnie oka-
zać pomoc by wydostać 
człowieka z ciemności grze-
chu, z ciemności pozbawio-
nej nadziei. Powaga naro-
dzin naszego Pana Jezusa 
Chrystusa ma wielkie zna-
czenie, również w świec-
kim społeczeństwie, bo oto 
nie tylko pobożni obchodzą 
Boże Narodzenie, ale rów-
nież ci, którzy mają niewiele 
wspólnego z wiarą i Kościo-
łem.
Nie trzeba być uważnym ob-
serwatorem, aby zobaczyć, 
że gro osób przygotowują 
się na długo przed wieczerzą 
wigilijną do tego wydarze-
nia. Dla wielu Boże Narodze-
nie rozpoczyna się na kilka 
tygodni przed 25 grudnia. 
Na ulicach można usłyszeć 
świąteczne piosenki, błysz-
czące girlandy i świecące się 
choinki, zaś wszystkie me-
dia dopasowują swoje pro-
gramy i treści do wydarzenia 
– a branża reklamowa ogła-
sza Dobrą Nowinę mówiąc 
o magii świąt. Uszczęśliwiaj-
cie się nawzajem, obdarzaj-
cie nawzajem, życzcie so-
bie nawzajem szczęśliwego 
święta.
A główna myśl Bożego Na-
rodzenia brzmi – Bóg rze-
czywiście pojawił się wśród 
ludzi, stał się jednym z nas 
i wielu na własne oczy wi-
dzieli Jego chwałę. Te słowa 
to z jednej strony wyznanie 
wiary w Boga, Który stał się 
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Boże Narodzenie - czas odnowy 
Człowiekiem, ale także po-
chwała wierzących, którzy 
wyznają wiarę w Jego Imię. 
Jednakże owa radość nie 
dotyczy wszystkich spo-
śród Izraela. Choć Syn Boży 
przyszedł do swojej wła-
sności, to swoi Go nie przy-
jęli. „Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą 
w imię Jego”. Stąd możemy 

dzisiaj wyznawać, że Jezus 
Chrystus przyjął ludzkie cia-
ło, że nieogarniony – Bóg 
w swojej świętości i czci 
przybliżył się do człowie-
ka. Nie tylko mogli usłyszeć 
o życzliwym, miłosiernym 

i wiernym Bogu, ale otrzy-
mał On cechy osoby. Ludzie 
tęsknili za Nim, kiedy komu-
nikował się z nimi i rzeczy-
wiście przemawiał do ojców 
przez proroków. Dlaczego 
musi być dla nas ważne, że 
Jezus Chrystus jest Bogiem, 
a nie stworzeniem – „zro-
dzony, a nie stworzony”? 
Odpowiedź na to pytanie 
nie jest naprawdę trudna – 
ponieważ twórca jest zawsze 

większy niż jego stworzenie. 
Odwieczne Słowo Boże 
stało się ciałem. Bóg jako 
człowiek stał się jednym 
z nas. Bóg osobiście zwrócił 
się do nas w tym Dzieciąt-
ku w stajni w Betlejem. On, 

Wszechmogący i Doskona-
ły, Odwieczny i Nieprzemi-
jający, nie chciał nas prze-
straszyć. Chciał przyciągnąć 
nas do mocy swojej miło-
ści, patrząc na nas oczyma 
dziecka. Czy ktoś jest bogaty 
czy biedny, zdrowy, chory 
czy upośledzony,  czy nale-
ży do tego ludu, czy innego 
– wszyscy jesteśmy zapro-
szeni, aby wejść w duchu do 
Groty Betlejemskiej i oddać 

pokłon Temu Dzieciątku, 
w Którym objawiło się zba-
wienie świata. Spojrzenie 
z perspektywy wierno-
ści Maryi i opiekuńczości 
świętego Józefa pomaga 
nam dostrzec pełne nadziei 

światło, które pojawiło się 
wśród nas pośród ciemności 
grzechu i niewiary. Dla nas 
Gwiazda Betlejemska nie 
działała tak, jak dla trzech 
Mędrców, bo my mamy jesz-
cze radosną wiadomość, 
którą usłyszeli pasterze 
- dziś w mieście Dawida na-
rodził się wam Zbawiciel, 
Którym jest Mesjasz, Pan.
Nasze serca zostały oświe-
cone przez Dobrą Nowinę 
o narodzinach Chrystu-
sa, którą po raz pierwszy 
aniołowie objawili paste-
rzom. Bóg od początku 
był Światłem, w którym 
nie ma ciemności, ale to 
Światło przyszło na świat, 
aby pokazać każdemu 
człowiekowi drogę do zba-
wienia. Boże Narodzenie 
to także czas odnowy, na-
wrócenia, wejścia na od-
powiednią drogę i pragnąć, 
by Zbawiciel znalazł miejsce 
w moim domu i sercu. 

ks. Paweł Cisek

Drużyna Alberta
dzieli się dobrem!
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Drużyna Alberta dzieli się dobrem
Ojcze ubogich nędzarzy, Albercie bracie nasz. Tak brzmi treść jednej z pieśni śpiewanej  
podczas nabożeństw ku czci Świętego Brata Alberta, który odbywa się w pierwsze 
czwartki miesiąca. Obok parafii Św. Brata Alberta w Zamościu funkcjonuję 
Spichlerz Brata Alberta, gdzie przez tydzień przedostaję się średnio tona jedzenia 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Zamościa.
Spichlerz Brata Alberta powstał 
w grudniu 2018 roku przy ko-
ściele św. Brata Alberta w Za-
mościu. Zamysłem tego miej-
sca jest dzielenie się żywnością 
z innymi w odpowiedzi na jeden 
z problemów naszego społe-
czeństwa, jakim jest marnowa-
nie oraz wyrzucanie do śmiet-
nika zbyt dużej ilości jedzenia. 
Spichlerz, chociaż został stwo-
rzony i nadal funkcjonuje dla 
wszystkich ludzi, bez wzglę-
du na ich status materialny, 
otworzył serca mieszkańców 
Zamościa na potrzeby osób 
bezdomnych oraz tych, którzy 
nie posiadają wystarczających 
środków do życia. Te miejsce 
nie funkcjonowałoby, gdyby 
nie zaangażowanie kilkudzie-
sięciu wolontariuszy na czele 
z ks. Krzysztofem Sosnowskim, 
opiekunem duchowym Spi-
chlerza Brata Alberta oraz Anną 
Janczyk, koordynator, która od 
samego początku utworzenia 
tego miejsca posługuję i poma-
ga innym. Wolontariusze czę-
sto poświęcają swój wolny czas, 
aby potrzebującym nie zabrakło 
jedzenia, zatrzymują się z nimi 
w rozmowie, by na moment 
stać się ich bliźnim, poprzez 
dialog w miłości. Służą uwagą, 

zrozumieniem oraz współczu-
ciem, pomagają doradzić w pro-
blemie, jaki często ludzie potrze-
bujący noszą na swoich plecach. 
Ich posługa jest przyjmowana 
i spełniana, jako działalność nie 
tylko techniczna, ale z poświę-
ceniem i miłością do bliźniego. 
Swoją pracę opierają na relacji 
przepełnionej zaufaniem na 
rzecz drugiego człowieka. Dru-
żyna Alberta, bo tak nazywa się 
grupa wolontariuszy spotyka 
się w pierwszy czwartek mie-
siąca na zebraniu organizacyj-
nym, które rozpoczyna się mszą 
świętą oraz nabożeństwem do 
świętego Brata Alberta, a koń-
czy wspólną adoracją Najświęt-
szego Sakramentu. Powierzają 
Bożej opiece nie tylko wolonta-
riuszy i ich koordynatorów, ale 
głównie ludzi korzystających 
ze Spichlerza. Osoby, które 
chcą służyć mają nastawienie 
spotkania Boga w niebieskim 
Jeruzalem, ale przede wszyst-
kim zobaczenia Jezusa w dru-
gim człowieku. Ubóstwo nie po-
lega tylko na namacalnej biedzie 
drugiego człowieka, ale też na 
biedzie dusz, której przyczyną 
są popełniane grzechy, zazwy-
czaj względem siebie oraz in-
nych osób. Wszyscy ludzie mają 

nie tylko duszę, ale też sumienie 
i wrażliwość. Warto podkreślić, 
że dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy  Spichlerz może li-
czyć na wsparcie osiedlowych 
sklepów oraz większych mar-
ketów, z których odbierana jest 
żywność. Produkty z krótkim 
terminem przydatności, które 
nadają się do spożycia, a trafi-
łyby do śmieci zostają odebrane 
przez Drużynę Alberta i prze-
wiezione do Spichlerza. Miejsce 
to cieszy się również zaintere-
sowaniem wśród osób indy-
widualnych, które chcą pomóc 
innym. Często ludzie dzielą się 
obiadem lub jedzeniem, które 
pozostało po przyjęciach, orga-
nizowanych z okazji rodzinnych 
uroczystości, takich jak: święta, 
wesele, chrzest czy komunia. 
Otwartość serc na drugiego czło-
wieka objawia się również po-
przez zainteresowanie organi-
zowanych przez wolontariuszy 
różnorakich akcji, które mają 
na celu zbliżyć do siebie ludzi 
z różnych grup społecznych. 
Akcja „Podziel się świętami” 
polegająca na przekazaniu do 
Spichlerza jedzenia, które po-
zostało po świętach wielkanoc-
nych czy bożonarodzeniowych, 
cieszyła się takim zaintereso-
waniem, że Drużyna Alberta 
organizuje je również w ciągu 
roku. Między innymi z okazji 
Światowego Dnia Ubogiego, ob-
chodzonego w drugą niedzielę 
listopada. Jako tegoroczne ha-
sło Papież Franciszek przyjął 
słowa Jezusa z Ewangelii Świę-
tego Marka: -Ubogich zawsze 
macie u siebie.- Wolontariusze 
w tym czasie rozdawali opako-
wania, w które każdy chętny 
mógł zapakować porcje nie-
dzielnego obiadu. Innym przy-
kładem wsparcia Spichlerza Bra-
ta Alberta jest wykupienie tzw. 
„Zawieszonego posiłku” w barze 
Odlot przy ul. Namysłowskiego 8 
w Zamościu oraz wsparcie 

finansowe na konto Parafii pw. 
św. Brata Alberta w Zamościu, 
ul. Dembowskiego 24, nr konta: 
17 1500 1807 1218 0000 3340 
0000 z dopiskiem: Drużyna 
Alberta - wspieram dzieło. 
Dzięki datkom kupowane są 
produkty, niezbędne do funk-
cjonowania Spichlerza.
Grudzień to miesiąc, gdzie za 
oknem robi się coraz bardziej 
nieprzyjemnie, pojawiają się 
mrozy. Należy pamiętać o bez-
domnych nie tylko w swoich 
modlitwach, ale także poprzez 
działanie. Adwent to czas ocze-
kiwania na Narodzenie Pańskie, 
czas nadziei na lepsze chwile. 
Wolontariusze dbają, aby po-
trzebujący w godny sposób 
spędzili święta. Zbliżający się 
okres Bożego Narodzenia jest 
dla Drużyny Alberta bardzo pra-
cowity, bo właśnie w czasie ad-
wentu organizowane są zbiór-
ki żywności długoterminowej, 
z której przygotowuje się pacz-
ki dla osób potrzebujących. 
Produkty sypkie, konserwy, 
dżemy, słodycze oraz zabawki 
dla dzieci i chemia zbierane są 
w miejscach oznaczonych 
plakatem. Są to szkoły, skle-
py spożywcze oraz kościół św. 
Brata Alberta w Zamościu. Wo-
lontariusze wykonują paczki Drużyna Alberta w trakcie robienia paczek świątecznych (fot. A.Janczyk)

dla ponad 200 rodzin i rozwożą 
je w Zamościu oraz okolicach. 
Dzięki wsparciu finansowemu 
i zainteresowanym do wzięcia 
udziału w zbiórce pieniędzy 
przez portal Zrzutka do Spichle-
rza Brata Alberta kupiono busa, 
co bardzo ułatwia i usprawnia 
pracę wolontariuszy. Patron 
tego miejsca, św. Brat Albert mó-
wiąc o pomocy ubogim powie-
dział następujące słowa: - Do-
znamy cudów Opatrzności Bożej, 
która czynić je będzie dla naszych 
ubogich przez nasze ręce. - 
W ludziach potrzebujących, któ-
rzy korzystają ze Spichlerza wi-
dać postęp nie tylko ten ludzki, 
zauważalny gołym okien, ale 
także duchowy, poprzez modli-
twę, przebywanie na Euchary-
stii lub nawet zaangażowanie 
się w pracę na rzecz wolonta-
riatu lub parafii. Na nowo łączą 
się z Bogiem, otrzymując nową 
“tożsamość - imię”, które kształ-
tują ich prawdziwą osobowość. 
Ubóstwo, wiara w Boga i nadzie-
ja na lepszą przyszłość to naj-
lepsze połączenie dla ubogich, 
które mogą współgrać ze sobą, 
owocować w drodze do jedności 
z Chrystusem w niebie.

Kacper Król
Wolontariusz Spichlerza

Bus kupiony dzięki zbiórce pieniędzy (fot. ks. K.Sosnowski)
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Naturalna czy stuczna?

Na pierwszy ogień 
– choinka żywa

Największą zaletą posiada-
nia choinki z lasu jest oczywi-
ście jej naturalne pochodzenie 
i niepowtarzalność. Do jej pro-
dukcji nie potrzeba żadnych 
chemikaliów. Sosny, świerki 
czy jodły gdy wzrastają po-
chłaniając dwutlenek węgla 
i służą zwierzętom. Co więcej, 
takie niewielkie drzewka ule-
gają szybkiemu rozkładowi 
i nie zanieczyszczają środowi-
ska. Po wycięciu, jej korzenie 
stanowią dobrą biomasę, która 
przekształca się w próchnicę 
użyźniającą glebę, czyli cenny 
humus. Nie jest prawdą, że ku-
pując żywą choinkę niszczymy 
las. Przeważnie rosną one na 
specjalnych plantacjach, lub 
w lasach w miejscach gdzie nie 
mogą rosnąć wysokie drzewa, 
np. pod liniami wysokiego na-
pięcia. Warto dodać, że praca 
polegająca na przygotowaniu 
pieńka na stojak, przycięcie 
wierzchołka przy samym ubie-
raniu żywej choinki przed świę-
tami zacieśnia więzi rodzinne 
członkami rodziny. Co znajdzie-
my po stronie minusów? Oczy-
wiście pracochłonność. Mu-
simy taką choinkę przecież 
zakupić, przewieźć, ubrać  
a po świętach jeszcze wynieść. 

Mimo, że do Świąt Bożego Narodzenia zostało nieco czasu, a samą choinkę według 
tradycji powinno się przystrajać w wigilijny poranek, czyli 24 grudnia, warto 
pochylić się nad tematem tego najważniejszego bożonarodzeniowego symbolu. 
Do tego czasu wielu z Was, drodzy czytelnicy, stanie przed pytaniem: sztuczna 
czy żywa? Dzisiaj postaramy zrobić krótką analizę zalet i wad obydwu możliwości.

Nieco czasu musimy poświecić 
na regularne podlewanie takiej 
choinki czy zamiatanie igieł, 
szczególnie przy takim gatunku 
jak świerk. Cena żywej choinki 
nie jest niska, co stanowi kolej-
ny koszt na długiej liście świą-
tecznych zakupów. Co prawda 
najtańsze możemy znaleźć już 
od 25 zł, jednak górna granica 
sięga nawet 300 zł.

Na celowniku 
- choinka sztuczna 

Wśród największych zalet cho-
inki sztucznej możemy znaleźć 
przede wszystkim wygodę. Wy-
ciągamy ze strychu czy piwnicy 
i chwilę później choinka już 
stoi. I tak przez wiele lat, bo-
wiem taka choinka to inwesty-
cja na długi czas. Nie musimy 
jej podlewać, a przeszkadzać 
nie będą także spadające igły. 
Czy to koniec plusów? Oba-
wiam się, że tak. Trudno szukać 
przy takiej choince tego niesa-
mowitego, naturalnego klima-
tu potęgowanego przez leśny 
zapach drzewek z lasu. Należy 
pamiętać, że wykonanie takiej 
sztucznej choinki pozostawia 
ślad węglowy, bowiem do jej 
wykonania głównie z plastiku, 
a do jego wytworzenia potrze-
bujemy paliw kopalnych, takich 

jak ropa naftowa czy węgiel. 
A na całkowite rozłożenie takiej 
choinki potrzebujemy prawie 
500 lat!

Choinka całoroczna 
coraz modniejsza

W ostatnim czasie modne stało 
się trzymanie na święta choin-
ki w doniczce. Oczywiście jest 
to również dobre rozwiązanie, 
choć wymaga pewnego uszcze-
gółowienia. Po pierwsze takie 
choinki w naszym domach 
mogą stać mniej więcej tydzień. 

Trzymanie jej dłużej spowodu-
je zaburzenie zimowego sta-
nu spoczynku i ruszą wtedy 
procesy wegetacyjne. Taką ro-
ślinę do gruntu możemy wy-
sadzić dopiero późną wiosną, 
będąc pewnym, że żadne przy-
mrozki nie będą grozić naszemu 
drzewku. Mimo, że to choinka 
w doniczce często niestety 
zapominamy o podlewaniu! 
A świerk czy jodła jak wia-
domo, wilgoć lubią. Jeżeli 
zdecydujemy się na choinkę 
w doniczce warto kupić taką, 
która właśnie do tego celu zo-
stała wyhodowana. Powinni-
śmy unikać roślin, które były 
uprawiane w gruncie, a przed 
świętami zostały wykopane 
i umieszczone w pojemnikach. 
Podsumowując, uważam, że 
warto zainwestować nieco 
więcej czasu żeby móc świę-
ta Bożego Narodzenia spędzić 
przy żywej choince. Oczywi-
ście wiadomo, że po pewnym 
czasie igły znajdziemy w całym 
pokoju i że niemal codzienne 
podlewanie choinki staje się 
męczące, ale Święta Bożego 
Narodzenia mamy tylko raz 
w roku i nie jest tajemnicą, 
że zapewnia ona niepowtarzal-
ny klimat ciesząc oko pięknym 
i błyszczącym igliwiem.

Gdy już wybierzemy żywą…

…należy pamiętać o kilku 
ważnych sprawach. Przede 

wszystkim o regularnym pod-
lewaniu. Nawet jeśli jest ścięta, 
a zwykle taką u siebie mamy, 
dużo dłużej zachowamy igły 
gdy je będziemy regularnie 
nawadniać. Kolejną istotną 
sprawą jest unikanie stawiania 
choinek przy kaloryferze. Za-
miast tego, postawmy ja przy 
oknie. Pamiętajmy też, że stan-
dardowe lampki choinkowe 
z reguły wydzielają bardzo 
dużo ciepła, co tylko przyspie-
szy opadanie igieł. Można więc 
na naszym drzewku zawiesić 
światełka LED, które się nie na-
grzewają.

Co po świętach?

Po Świętach mamy szereg 
możliwości, bowiem możemy 
naszą choinkę wynieść na nasz 
kompost, spalić w ognisku czy 
oddać za darmo do specjalnego 
punktu zbioru drzewek świą-
tecznych po czym zostaną one 
rozdrobnione w celu wykorzy-
stania w ogródkach czy spalo-
na w elektrociepłowni. Przed 
zakupem choinki pamiętajmy 
o tym, żeby zrobić to z legalne-
go źródła. Potwierdzeniem tego 
faktu, będzie posiadanie spe-
cjalnego dokumentu potwier-
dzającego legalne pozyskanie 
takiego drzewka. Najczęściej 
jest to zwykły paragon zakupu.

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

źródło: www.pixabay.com

źródło: www.pixabay.com
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Stan wojenny został wprowa-
dzony 13 grudnia 1981 roku na 
terenie całej Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej. Został zawie-
szony 31 grudnia następnego 
roku, a całkowicie zniesiony 
22 lipca 1983 roku. Z okazji 40. 
rocznicy wprowdzenia stanu 
wojennego Archiwum Pań-
stwowe w Zamościu przygoto-
wało wystawę pt. „Czas Kryzy-
su”. Ową ekspozycję możemy 
oglądać w Zamojskiej Galerii 
Młodych „Okrąglak” w Osiedlo-
wym Domu Kultury przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Jana 
Zamoyskiego w Zamościu. Na 
antenie Katolickiego Radia Za-
mość z dr. Jakubem Żygaw-
skim, dyrektorem Archiwum 
Państwowego w Zamościu roz-
mawiał Łukasz Kot.
Dr Jakub Żygawski: Tytuł wy-
stawy – „Czas Kryzysu” – wydaje 
się w pełni oddawać ten nastrój 
i atmosferę, która panowała do-
kładnie czterdzieści lat temu  
w naszym kraju. Wystawa obej-
muje trzydzieści jeden plansz, 
na których przedstawiamy re-
produkcję materiałów archiwal-
nych, związanych tematycznie 
z tamtymi wydarzeniami. Jest 
to bardzo dużo materiału archi-
walnego o wspóczesnej historii 
Polski. Tematyka jest interesu-
jąca również ze względu na to,  
że grono odbiorców wystawy 
jeszcze pamięta tamte cza-
sy, gdyż odcisnęły one piętno  
w naszej ludzkiej psychice jak 
i funkcjonowaniu codzien-
nym. Wystawa zorganizowana  
ze względu na kolejną rocznicę, 
ma przypomnieć tamte wyda-
rzenia i ciężkie chwile dla każ-
dego Polaka, który czasy stanu 
wojennego pamięta i przecho-
dził z trudem tamte momenty. 
Chcemy poobudzić wspomnie-
nia i przypomnieć młodszemu 
pokoleniu o tych dramatycz-
nych czasach, które były jed-
nym z najtragiczniejszych chwil 
we współczesnej historii nasze-
go kraju. 
Łukasz Kot: Powiedzmy kil-
ka słów o tym zasobie archi-
walnym, bo to na podstawie 
archiwaliów zgromadzonych 
przez Państwa placówkę zo-
stała wykonana wystawa, czy 
wiemy jak powstawał ten za-
sób?
Dr Jakub Żygawski: Tak, to 
jest bardzo szerokie spektrum 
materiałów archiwalnych. Pre-

zentujemy z kilkanastu ze-
społów, zarówno takich jak: 
Komitet Wojewódzki Polskiej 
Partii Robotnicznej w Zamo-
ściu czy Urząd Wojewódzki w 
Zamościu, ale także jednostki 
administracji terenowej, czyli  
z urzędów gmin. Warte pod-
kreślenia jest to, że nie skupia-
my się wyłącznie na Zamościu,  
ale na całym regionie - dawnym 
województwie zamojskim. To 
są akta osób i rodzin, czyli te 
materiały, które prywatne oso-
by przekazują do archiwum.  
Są to kolekcje rodzinne, ma-
teriały zbierane przypadkowo 
podczas takich historycznych 
wydarzeń, jakim był stan wo-
jenny. To są różnego rodzaju 
druki ulotne, często powiela-
ne w domowy sposób lub na 
ukrytych, konspiracyjnych po-
wielaczach. Takie, wydawałoby 
się wówczas, nic nieznaczące 
materiały, karteczki stanowią 
po czterdziestu latach bardzo 
ciekawy materiał archiwalny 
i wzbogacają nasze dziedzic-
two archiwalne tamtejszych 
czasów. Warto wspomnieć  
o zbiorze fotografii. Prezentu-
jemy także kilkadziesiąt zdjęć 
oraz jeden z naszych ostatnich 
utworzonych zespołów, mia-
nowicie Rejonowy Komitet 
Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju. Zespół składa się 
przede wszystkim z materiałów 
dotyczących działalności Soli-
darności na terenie ziemi bił-
gorajskiej. Ten zespół jest rów-
nież bogaty w różnego rodzaju 
artefakty, przypinki, znaczki, 
broszurki, odciski stempli oko-
licznościowych, które funk-
cjonowały wtedy m.in. w za-
kładach karnych, w których 
byli osadzeni i represjonowani 
działacze Solidarności. Mamy 
także transparent „Solidarność”, 
odręcznie napisany, również 
pochodzący z tego zespołu ar-
chiwalnego. Zakres materiałów 
jest więc bardzo duży. Niestety 
ograniczały nas warunki ekspo-
zycji, by to wszystko przestawić 
stąd też wystawa ma tradycyjny 
format plansz, na których wid-
nieją reprodukcję zdygitalizo-
wanych dokumentów, ulotek, 
plakatów, afiszy, artefaktów  
i fotografii. 
Łukasz Kot: Ta wystawa to 
także historia pewnych za-
służonych osób z ówczesnych 
opozycjonistów, chociażby 

uczniów, takich jak Radosław 
Sarnicki czy Andrzej Teterycz 
- to również znamienite po-
staci, które występują na tej 
wystawie, więc tak naprawdę 
jest ona do obejrzenia nie tyl-
ko przez tych, którzy doświad-
czyli tego okresu i go pamię-
tają, ale również dla młodego 
pokolenia.
Dr Jakub Żygawski: Prezentu-
jemy na wystawie osoby, które 
w tamtych trudnych chwilach 
dzięki swojej postawie, zacho-
waniu i całej organizacji w ra-
mach Solidarności potrafiły się 
przeciwstawić panującemu sy-
stemowi i dzięki swoim dzia-
łaniom pokazały obywatelską, 
patriotyczną postawę. To jak 
najbardziej jest materiał dla 
młodego pokolenia, które po-
znaje te czasy z relacji rodziców, 
bądź dziadków. Na wystawie 
staraliśmy się pod tym kątem 
dobrać materiały archiwalne, 
żeby można było poza wizual-
nym odbiorem, czyli oglądania 
afiszów, ulotek czy fotografii, 
również te dokumenty poczy-
tać. Mamy np. dokumenty do-
tyczące działalności zakłado-
wych, powstałych w różnych 
zamojskich przedsiębiorstwach 
i instytucjach. Wspomnę tutaj 
choćby o kombinacie budowla-
nym, także odezwę Społecznego 
Zamojskiego Komitetu Obrony 
Prześladowanych za Przekona-
nia. Były to bardzo ważne kore-
spondencje, które przedstawia-
ły realnie momenty działania, 
odbywające się w tamtej chwili 
i poświadczają jak trudny i nie-
przewidywalny był czas grud-
nia 1981 roku, jak i kolejnych 
miesięcy obowiązywania stanu 
wojennego. Ponadto, pragnę 
zwrócić uwagę na druki ulot-
ne, o czym wspomniałem, wy-
konywane na powielaczach. 
Często są to odręcznie napisane 
na kartkach papieru hasła, które  
z jednej strony ośmieszały wła-
dzę ludową, PRL, generała Jaru-
zelskiego, z drugiej strony relacjo-
nowały trudną sytuację panującą 
w różnych instytucjach, przed-
siębiorstwach, takich jak poczta 
w Zamościu, placówki oświato-
we, placówki kulturalne, a także 
przedstawiały nastroje panują-
ce wśród rolników, czyli rzeszy 
społeczeństwa Zamojszczyzny. 
Specjalnie opracowane druki 
ulotne czy afisze, plakaty obej-
mujące trudne dla władzy te-

maty, takie jak 17 września 1939, 
więc rocznica agresji Związku 
Radzieckiego na Polskę, tema-
tyka poruszająca sprawy aktu-
alne – więźniowie polityczni, 
przetrzymywani za przekona-
nia, to także działalność księdza 
Jerzego Popiełuszki, plakaty, 
fotografie, relacje z tamtych spo-
tkań oraz gotowość strajkowa 
poszczególnych instytucji, pla-
cówek i przedsiębiorstw. Cie-
kawe są również fotografie, na 
których prezentujemy szeregi 
Milicji Obywatelskiej czy ORMO, 
zbierające się do akcji w związ-
ku ze stanem wojennym, a tak-
że kontrole drogowe na rogat-
kach Miasta Zamość. Zdjęcia 
z Nowego Rynku, gdzie była 
przeprowadzana akcja antyspe-
kulacyjna Milicji Obywatelskiej, 
kontrole osób sprzedających 
różne towary. To także typowe 
życie społeczne w stanie wo-
jennym, czyli braki na półkach  
w sklepach, długie kolejki. Ma-
teriały antyrządowe to rzeczy 
wykonane ściśle tajnie, bądź 
też w warunkach domowych, 

odręcznie, atakujące rząd. War-
to podkreślić, że była również 
ta druga strona, czyli rządowa, 
traktująca opozycje jako jed-
nostkę wrogą, dążącą do upad-
ku państwa i osłabienia jego 
pozycji. Te hasła towarzyszyły 
również po zakończeniu stanu 
wojennego w materiałach moty-
wujących, podkreślając, że ludzie 
przetrwali trudny okres dzięki 
temu, że byli niezłomni. Warte 
nie tylko dla młodego pokolenia, 
ale i dla wszystkich, którzy pa-
miętają te czasy, aby z tymi trud-
nymi momentami się zapoznać 
lub sobie je odświeżyć. 
Ekspozycję można oglądać 
do 20 grudnia 2021 roku, przy  
ul. Wyszyńskiego 28A.
Osoby zainteresowane, które 
nie będą miały realnej możli-
wości zobaczenia tej wystawy, 
będą mogły obejrzeć wersję 
elektroniczną wystawy na stro-
nie internetowej Archiwum 
Państwowego w Zamościu: 
www.zamosc.ap.gov.pl 

Łukasz Kot

Czas kryzysu
Pod takim tytułem Archwium Państwowe w Zamościu przygotowało wystawę z okazji 
40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. 

Platat promujący wystawę (źródło: www.radiozamosc.pl)



8

Życzenia Świąteczne

Nr 12 [84] Grudzień 2021  www.radiozamosc.pl



9

Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

www.radiozamosc.pl� Nr�12�[84]�Grudzień�2021

Co nowego w gminie Hrubieszów?

Wójt Gminy Hrubie-
szów - Tomasz Zając

z tytułem „Samorządowiec
Przyjazny

Ekonomii Społecznej”

Podczas Konferencji dotyczącej 
Stosowania Klauzul Społecznych 
oraz Konkursu Lubelski Lider 
Ekonomii Społecznej Wójt Gmi-
ny Hrubieszów - Tomasz Zając 
otrzymał tytuł „Samorządowiec 
Przyjazny Ekonomii Społecznej” 
jest to ogromne wyróżnienie, 
które zostało przyznane tylko 
dwóm Samorządowcom z terenu 
Województwa Lubelskiego. 
Laureat konkursu przyznał,  
że tak duże wyróżnienie nie mia-
ło by miejsca gdyby nie Podmioty 

Ekonomii Społecznej z terenu 
Gminy Hrubieszów. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuję 
Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach oraz jego wkład 
w budowę ekonomii społecznej 
w naszej Gminie. 
To wyróżnienie to kolejny krok 
do celu jaki Gmina Hrubieszów 
postawiła sobie do zrealizowa-
nia do dnia 1 stycznia 2023 roku, 
a jest nim utworzenie pierwsze-
go w naszym powiecie Centrum 
Usług Społecznych.
Zachęcamy do śledzenia naszego 
profilu na portalu społecznościo-
wym Facebook, aby być na bie-
rząco z kolejnymi informacjami 
w zakresie realizacji powyższego 
przedsięwzięcia.

Wizyta studyjna
w Gmina Bełżyce

W dniu 22 listopada 2021 roku, 
przedstawiciele Gminy Hrubie-
szów wyjechali na wyjazd stu-
dyjny  do gminy Bełżyce w celu 
zapoznania się z funkcjonowa-
niem w Centrum Usług Spo-
łecznych. W składzie delegacji 
byli: Wójt Gminy Hrubieszów – 
Tomasz Zając, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hrubieszowie – 
Justyna Kozłowska, Kierownik 
Centrum Integracji Społecz-
nej w Mienianach – Justyna 
Czerniej-Jezierska oraz pracow-
nicy Urzędu Gminy Hrubieszów 
i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Hrubieszów. Miasto 
Bełżyce reprezentował Burmistrz 
– Ireneusz Łucka oraz Dyrek-
tor Centrum Usług Społecznych 
w Bełżycach – Anna Ostasz. De-
legacja Gminy Hrubieszów za-
poznała się z procedurą formal-
no – prawną powstania CUS, 
zasadami funkcjonowania oraz 
praktycznymi aspektami funk-
cjonowania instytucji, która jest 
finansowana z środków POWER 
w ramach projektu ,,Nowa ja-
kość usług społecznych w Gmi-
nie Bełżyce”. Jak poinformował 
Burmistrz Miasta i Dyrektor CUS, 
powstanie centrum to zmiana 

historyczna w tworzeniu nowej 
jakości w polityce społecznej 
odpowiadającej na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców, gdzie 
w jednej instytucji i w jednym 
miejscu jest skupione szereg 
usług dla różnych grup mieszkań-
ców począwszy od rodzin, po-
przez młodzież i skończywszy na 
seniorach. Poprzez to działanie 
w ramach CUS lepiej są realizo-
wane usługi i zadania, pracowni-
cy socjalni mają lepsze narzędzia 
do pracy z mieszkańcami oraz 
jest budowane szerokie partner-
stwo na rzecz rozwiązywania lo-
kalnych problemów społecznych 

w gminie poprzez udział różnych 
instytucji, organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów ekonomii 
społecznej. Wizyta zakończyła 
się wspólną deklaracją co nawią-
zania partnerskiej współpracy 
pomiędzy samorządami mia-
sta Bełżyce i gminy Hrubieszów 
w celu wsparcia gminy Hrubie-
szów w zakresie możliwości 
utworzenia na jej terenie Cen-
trum Usług Społecznych na bazie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Hrubieszowie.

Materiał nadesłany

Wizyta Studyjna w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach (fot. arch. własne)

Regionalna konferencja dotycząca klauzul społecznych (fot. arch. własne)

Biegali, by uczcić pamięć
„Szlakiem Niepodległej”

15. listopada 2021 r., po raz trze-
ci miał miejsce organizowany 
przez Wójta Gminy Hrubieszów 
– Tomasza Zająca, Stowarzysze-
nie Sosenka w Stefankowicach 
oraz Dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Hrubieszowie  
z siedzibą w Wołajowicach bieg 
sztafetowy „Szlakiem Niepodle-
głej”, w którym udział wzięło po-
nad 40 osób, na dystansie ok. 25 
km. Bieg rozpoczął się w Kuła-
kowicach Trzecich przy dawnej 
Szkole Podstawowej gdzie Wójt 
Gminy Hrubieszów – Tomasz 
Zając przekazał uczestnikom 

biegu, ogień Niepodległości, aby 
następnie wraz z nimi przebiec 
niemal całą trasę, która prowa-
dziła przez Stefankowice-Kolo-
nia, Stefankowice, Ubrodowice, 
Annopol, Białoskóry, Szpiko-
łosy, Wołajowice, Czortowice 
do Moniatycz. Bieg zakończył 
się przy Kościele Parafialnym 
w Moniatyczach. Na każdym 
z miejsc pamięci uczestnicy 
biegu zapalali znicze. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom biegu za zaangażo-
wanie. Niezawodnym druhom 
z OSP Wołajowice, Ubrodowi-
ce oraz w szczególności OSP 

Trzeci bieg sztafetowy „Szlakiem Niepodległej” (fot. arch. własne)

Stefankowice, którzy zapewnia-
li bezpieczeństwo na całej trasie 
biegu, Stowarzyszeniu „Sosenka” 
w Stefankowicach za inicjaty-
wę oraz współorganizację bie-
gu a także Szkole Podstawowej 
im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” 
w Stefankowicach oraz Szkole 
Podstawowej im. Papieża Jana 
Pawła II w Moniatyczach za za-
angażowanie i udział uczniów 
na całej trasie biegu, a także 
Sołtys Sołectwa Annopol - Bia-
łoskóry za osobisty udział w bie-
gu. Na uwagę zasługuję również 
udział jednego z uczestników 
– Michała Wiejaka, pracownika 
Urzędu Gminy w Hrubieszowie, 
który jako jedyny przebiegł całą 
trasę biegu. 

Materiał nadesłany
 W przeddzień

Święta Zmarłych
W piątek, 29 października Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Woła-
jowicach zorganizował „Szta-
fetowy bieg pamięci”. W tym 
roku północną stronę gminy 

reprezentowali uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Papieża 
Jana Pawła II w Moniatyczach 
zaś południową uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. ks. Sta-
nisława Staszica w Czerniczynie. 
Młodzi uczestnicy nie mieli na 
celu osiągnięcia jak najlepszego 
wyniku sportowego, biegli i za-
trzymywali się przy miejscach 
Pamięci Narodowej. Trasa Bie-
gu Pamięci prowadziła wzdłuż 
cmentarzy, mogił, pomników 
i innych miejsc pamięci Miasta 
i Gminy Hrubieszów. Uczniowie 
zapalili znicze przy pomniku na 
Dębince i pomnikach na cmen-
tarzu wojskowym w Hrubieszo-
wie; kapliczce w Moroczynie,  
tablicy Mieczysława Futy, kie-
rownika Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowie w latach 1936-
1940, którego po aresztowaniu 
w 1940 roku więziono w wie-
lu obozach koncentracyjnych,  
pomniku Stanisława Staszica 
w Dziekanowie, kapliczce 
z 1906 roku w Szpikołosach, 

upamiętniającej prześladowa-
nia unitów przez władze carskie; 
cmentarzu z I wojny światowej 
w Wołajowicach a kończąc Bieg 
oddali hołd poległym podczas 
wojny 1920 roku, zapalając zni-
cze i składając wiązankę na zbio-
rowej mogile na moniatyńskim 
cmentarzu. W Sztafetowym 
Biegu Pamięci uczestniczyli: ze 
Szkoły Podstawowej w Monia-
tyczach: Magdalena Palonka, 
Sebastian Ubala i Bartłomiej Ce-
bula, zaś ze Szkoły Podstawowej 
w Czerniczynie: Katarzyna Woź-
niak i Oskar Żmura.

Jacek Fuchs
GOK Wołajowice

Bieg pamięci (fot. J. Fuchs)
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Podmioty Ekonomii Społecznej w Gminie 
Hrubieszów 

W utworzonych podmiotach 
ekonomii społecznej realizo-
wany jest model pełnej ścieżki 
reintegracji społeczno - zawo-
dowej dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Centrum Integracji
Społecznej w Mienianach 

Rozpoczęło swoją działalność 
w 2013 r na mocy decyzji Woje-
wody Lubelskiego z maja 2013 r. 
Pierwsi uczestnicy pojawili się 
już 1 lipca 2013 r. Centrum prze-
znaczone jest dla osób, które 
z powodu różnego rodzaju trud-
ności życiowych znalazły się 
w grupie osób nieaktywnych za-
wodowo i społecznie. Ideą Cen-
trum Integracji jest wydobycie 
z uczestnika jego potencjału, 
odkrycie talentów predyspo-
zycji zawodowych i na tej pod-
stawie przygotowanie do wy-
konywania zawodu i podjęcia 
zatrudnienia. Działalność Cen-
trum Integracji Społecznej opie-
ra się na Ustawie o Zatrudnieniu 
Socjalnym. Dzięki współpracy 
i wsparciu ze strony Urzędu 
Gminy Hrubieszów, Centrum 
otrzymało w użytkowanie dwa 
budynki w Mienianach, które 
wyremontowali sami uczest-
nicy Centrum. Uczestnictwo 
w Centrum następuje po skie-
rowaniu osoby przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
lub Powiatowy Urząd Pracy 
i trwa 12 miesięcy z możliwo-
ścią przedłużenia o kolejne 
6 miesięcy. Każdy uczestnik 
otrzymuje co miesiąc świad-
czenie integracyjne. Zapewnia-
my także ciepły posiłek, bada-
nia lekarskie, szkolenie BHP, 
odzież roboczą i obuwie, pomo-
ce dydaktyczne oraz ubezpie-
czenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków. Przez okres 
ośmiu lat programem reinte-
gracji społeczno – zawodowej 
objęto ok. 400 osób. Oferta Cen-
trum przekształcała się zgod-
nie z potrzebami uczestników 
i potrzebami lokalnego rynku 
pracy.  Podczas pobytu w CIS 
uczestnik pod okiem instrukto-
ra i specjalistycznej kadry zdo-
bywa umiejętności zawodowe 
i społeczne ułatwiające pod-
jęcie pracy. Realizacja progra-
mu Centrum odbywa się 5 dni 
w tygodniu przez 7 godzin 
dziennie. Pierwszoplanową 

usługą realizowaną przez CIS 
Mieniany jest reintegracja spo-
łeczna. Praktycznie wszyscy 
uczestnicy reintegracji społecz-
nej korzystają trakcie programu 
z indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego, grupowych 
zajęć edukacyjnych oraz po-
radnictwa socjalnego, praw-
nego i zawodowego. Aktualnie 
reintegracja społeczno - zawo-
dowa osób uczestniczących 
w programie odbywa się 
poprzez realizację pięciu 
warsztatów zawodowych. 
Warsztat gastronomicz-
ny – warsztat mieści się 
w Mienianach w głównej siedzi-
bie Centrum. Realizuje zadania 
publiczne zlecone przez GOPS 
Hrubieszów, GOPS Werbkowice 
i GOPS Uchanie – dożywianie 
dzieci i młodzieży w szkołach 
z terenu w/w gmin oraz zlece-
nia indywidualne w zakresie 
przygotowywania posiłków dla 
dzieci i młodzieży w szkołach, 
poza okresem roku szkolnego 
również obsługa imprez oko-
licznościowych.
Warsztat gastronomiczno-cu-
kierniczy (filia w Hrubieszowie, 
ul. Narutowicza 27) – przygoto-
wuje obiady domowe, catering 
dla klientów indywidualnych 
i firm.
Warsztat remontowo - rol-
ny – wykonuje drobne usługi 
remontowe na rzecz osób in-
dywidualnych oraz prace z za-
kresu porządkowania terenów 
zielonych.
Warsztat opiekuńczo-po-
rządkowy – realizuje zadanie 
publiczne: „Świadczenie usług 
opiekuńczych oraz specjali-
stycznych usług opiekuńczych 
na terenie gminy Hrubieszów” 
zlecone przez GOPS Hrubie-
szów oraz usługi porządkowe 
dla klientów indywidualnych.
Warsztat artystyczno – kra-
wiecki – w ramach warsztatu 
odbywa się kształcenia uczest-
ników pod kątem wykony-
wania rękodzieła oraz wyko-
nywania usług krawieckich. 
Wykonane rękodzieło docelo-
wo będzie służyło promocji re-
gionu hrubieszowskiego. 

Kluby Integracji Społecznej
W 2019 roku zostały utwo-
rzone dwa Kluby Reinte-
gracji Społecznej. Jeden KIS 

działa na terenie Gminy Wiej-
skiej Hrubieszów prowadzo-
ny jest przez Spółdzielnię 
Socjalną Kuźnia Talentów”, na-
tomiast drugi obejmuje teren 
Gminy Miejskiej Hrubieszów 
i prowadzony jest przez Stowa-
rzyszenie Przystań Mieniany.  
Oferta dostępna dla uczestni-
ka Klubu Integracji Społecznej 
obejmuje: poradnictwo psycho-
logiczne indywidualne i grupo-
we , trening umiejętności spo-
łecznych, zajęcia z profilaktyki 
zdrowia, warsztaty kreatywno-
ści, doradztwo zawodowe 
w tym analizę zasobów wła-
snych uczestników pod kątem 
mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń,  określenie 
potencjału oraz predyspozy-
cji zawodowych uczestników; 
analizę zainteresowań, przy-
gotowywanie uczestników do 
opracowywania Indywidual-
nych Planów Rozwoju Zawodo-
wego; wskazanie na możliwości 
zatrudnienia, samozatrudnie-
nia, analizę lokalnego rynku 
pracy. Ponadto uczestnicy Klu-
bu Integracji Społecznej mogą 
skorzystać z oferowanych szko-
leń zawodowych. Uczestnictwo 
w Klubie trwa min. 6 m-cy. Ab-
solwent Klubu Integracji może 
być skierowany do kolejnego 
etapu reintegracji społeczno - 
zawodowej w Centrum Integra-
cji Społecznej 
Na terenie Gminy Wiejskiej Hru-
bieszów działa trzy spółdzielnie 
socjalne osób prawnych, gdzie 
zatrudnienie znajdują absol-
wenci Centrum Integracji oraz 
osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji zawodowej. 
Spółdzielnia Socjalna „Kuź-
nia Talentów” im. Stanisła-
wa Staszica - została zało-
żona przez Stowarzyszenie 
„Przystań” Mieniany i Sto-
warzyszenie „Nieobojętni” 
w Hrubieszowie w sierpniu 
2018 r. Nazwa spółdzielni jest 
związana z działalnością spół-
dzielczą ks. St. Staszica, pre-
kursora Ekonomii Społecznej 
w Polsce. Głównym celem Spół-
dzielni jest tworzenie miejsc 
pracy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Misją Spółdzielni jest wydoby-
wanie talentów i umożliwie-
nie realizowania tychże talen-
tów poprzez pracę. Obecnie 

w Spółdzielni znajduje zatrud-
nienie 7 osób. Są to głównie 
absolwenci Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach. Prze 
kilkanaście miesięcy odkrywali 
w sobie potencjał. Dzisiaj pełni 
pasji do wytwarzania przepysz-
nych pierogów, przygotowani 
do powrotu na rynek pracy za-
silają nasze pracownicze szere-
gi. Siły pracowników aktywizo-
wanych zawodowo połączone 
są z kadrą menedżerską odpo-
wiedzialną za dział przedsię-
biorczości, profesjonalną szefo-
wą kuchni, która jest motorem 
działań spółdzielni. Spółdziel-
nia specjalizuje się w produkcji 
wyrobów garmażeryjnych oraz 
cateringu. Drugim filarem dzia-
łalności spółdzielni jest działal-
ność szkoleniowa.
Spółdzielnia Socjalna „Nasze 
Drogi” - powstała w lipcu 2019 
roku z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny Hrubieszów oraz Stowa-
rzyszenia „Przystań” Mieniany. 
Spółdzielnia zatrudnia 5 osób. 
W ramach prowadzonej działal-
ności Spółdzielnia oferuje:
•Remonty i naprawę dróg (przy-
gotowanie uszkodzonych po-
wierzchni pod naprawę, wy-
pełnienie ubytków asfaltem 
lub kruszywem, zawałowanie 
nawierzchni);
•Remonty i naprawę placów 
betonowych, asfaltowych lub 
szutrowych;
• Remonty lub wymianę uszko-
dzonych elementów chodni-
ków lub przepustów;
•Utwardzenie placów;
•Utrzymanie poboczy, placów, 
posesji (koszenie traw, wycin-
kę drzew i krzewów, poprawę 
drożności rowów przydroż-
nych);
•Zimowe utrzymanie chodni-
ków, placów, dróg (odśnieżanie, 
posypywanie materiałami uła-
twiającymi usuwanie śniegu);
•Przygotowanie drewna na 
opał – przewóz, ciecie, rąbanie, 
układanie;
•Prace porządkowe – sprzątanie 
posesji, grobów, placów, boisk;
•Utrzymanie i obsługa terenów 
zielonych, ogrodów – kosze-
nie trawników, boisk, sadzenie 
kwiatów i krzewów;
•Przewóz mebli/sprzętów;
•Drobne prace remontowo– na-
prawcze;   
Spółdzielnia Socjalna “Galeria 

Dobrego Smaku” - powstała 
w październiku 2019 roku, jako 
spółdzielnia osób prawnych. 
Założycielami spółdzielni są 
Stowarzyszenie “Przystań” 
i Stowarzyszenie “Nieobojętni” 
z Hrubieszowa. Pracownika-
mi Spółdzielni są absolwentki 
warsztatu gastronomiczno–cu-
kierniczego Centrum Integra-
cji Społecznej oraz absolwenta 
Klubu Integracji Społecznej. 
Spółdzielnia łącznie zatrud-
nia 6 osób. Systematycznie 
w Spółdzielni praktyki zawo-
dowe odbywają uczestnicy 
Centrum Integracji Społecznej. 
Nazwa kawiarnio – cukierni 
nawiązuje do Bolesława Prusa 
urodzonego w Hrubieszowie.
Głównym filarem aktywno-
ści jest działalność gastrono-
miczna poprzez prowadzenie 
kawiarnio – cukierni „Lalka”, 
produkcja domowych ciast 
i tortów, przygotowywanie 
ciast pod zamówienie klien-
tów indywidualnych oraz firm. 
Poprzez stworzenie miejsca lo-
kalnej aktywności Spółdzielnia 
rozwija również swoją działal-
ność społeczną. Spółdzielnię 
wyróżnia jakość produktów, 
przygotowanych z naturalnych 
składników, wypiekanych do-
mowym sposobem. Panie za-
trudnione w Spółdzielni stale 
podnoszą swoje umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe. Z dnia 
na dzień ich produkty cieszą 
się coraz większym uznaniem 
klientów.

Konsorcjum
Spółdzielni

Socjalnych Przystań

Powstałe spółdzielnie w celu 
rozwoju potencjału ekonomicz-
nego utworzyły Konsorcjum 
Spółdzielni Socjalnych „Przy-
stań”, do którego należy rów-
nież Klub i Centrum Integracji 
Społecznej. Formuła Konsor-
cjum ma charakter otwarty. Do 
współpracy w ramach Konsor-
cjum zapraszane są podmioty 
z regionu i kraju. Najważniej-
szym przesłaniem Konsorcjum 
jest promocja podejmowania 
i zawiązywania umiejętności 
współpracy partnerskiej, pro-
mocja ekonomii społecznej, 
a także tezy, że rozwój podmio-
tów należących do Konsorcjum 

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany powołane w 2013 r., realizuje swoją misję od 8 lat 
przez tworzenie podmiotów Ekonomii Społecznej.
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powinien być prowadzony 
w taki sposób, by mogły two-
rzyć bezpieczne miejsca pacy 
dla absolwentów Centrów In-
tegracji Społecznej i osób znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Hrubieszowskie Przysmaki
W ramach współpracy spół-
dzielnie gastronomiczne wy-
pracowały i promują własną 
markę handlową pod nazwą 
Hrubieszowskie Przysmaki.
Produkty w niej oferowane 

są niezwykłe bo przygotowa-
ne przez ludzi niezwykłych. 
Domowe obiady, wyroby 
garmażeryjne i domowe cia-
sto jak u mamy. Odbiorca-
mi tych produktów są szko-
ły, klienci indywidualni oraz 

sklepy. Produkty można nabyć 
w punktach sprzedażowych 
podmiotów przy ulicy Naruto-
wicza 27 w Hrubieszowie oraz 
zamówić telefonicznie i mailo-
wo. Strona internetowa: www.
cismieniany.pl; tel. 846962226; 

e-mail: zamówienia@cismienia-
ny.pl; fb Hrubieszowskie Przy-
smaki 

Materiał nadesłany

Śmiechem - żartem 
Pod takim hasłem odbył się 25. Jesienny Konkurs Recytatorski. Myślą przewodnią 
konkursu były słowa Ignacego Krasickiego - „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się 
z przywar nie z ludzi natrząsa”. 
28 października 2021 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach odbyły się Eli-
minacje Gminne 25. Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych, 
szkół średnich, studentów oraz 
wszystkich dorosłych miłośni-
ków recytacji województwa 
lubelskiego i miał charakter 
wielostopniowych eliminacji. 

W tym roku organizator kon-
kursu - Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie i Centrum 
Kultury w Lublinie, zapropo-
nował temat „Śmiechem – żar-
tem”.
Do eliminacji gminnych przy-
stąpiło 9 recytatorów z 3 szkół 
Gminy Hrubieszów: Szkoły 
Podstawowej w Czerniczynie, 
Szkole Podstawowej w Husyn-
nem oraz Szkole Podstawowej 
Moniatyczach.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Janina Olszak - poetka, 
Malwina Filańska-Marcych 
-animator kultury w GOK 
i Grażyna Smaga – bibliotekarz 
Biblioteka Publiczna w Ste-
fankowicach po wysłuchaniu 
wszystkich prezentacji posta-
nowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Milena Biber - SP 
w Moniatyczach,
II miejsce – Tomasz Pytka – SP 
w Czerniczynie,
III miejsce –Kacper Tomiło – 
SP w Husynnem,
wyróżnienie otrzymała Barbara 
Słapek – SP w Husynnem.
Do etapu powiatowego 
25. Jesiennego Konkursu Re-
cytatorskiego Jury postanowi-
ło zakwalifikować następujące 
osoby: Milena Biber, Tomasz 
Pytka, Kacper Tomiło. Gratulu-
jemy zwycięzcom i życzmy dal-
szych sukcesów.

Bibliotekarki
Gminy HrubieszówUczestnicy konkursu (fot. arch. własne) Finaliści konkursu (fot. arch. własne)

Pasowanie na Czytelnika 
w Bibliotece Publicznej 
w Stefankowicach
„ My uczniowie drugiej klasy, uroczyście przyrzekamy, 
że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie 
damy.” 
Uroczystość pasowania na 
czytelnika miała miejsce 17 
listopada 2021 roku w Biblio-
tece Publicznej w Stefankowi-
cach. Bohaterką wydarzenia 
była Książka. Towarzyszy ona 
człowiekowi od zarania dzie-
jów, odkąd tylko nauczył się pi-
sać. Książka gromadzi wiedzą 

z całego świata, dostarcza nie-
zapomnianych przeżyć. Towa-
rzyszy w nauce, rozwija naszą 
wyobraźnie i poszerza wiedzę. 
Uczniowie klasy II Szkoły 
Podstawowej w Stefankowi-
cach udowodnili, że znają li-
tery, potrafią czytać oraz dbać 
o książki tak, aby służyły innym 

czytelnikom. Drugoklasiści zo-
stali pasowani na czytelników 
biblioteki, a na zakończenie 
otrzymali pamiątkowe Akty Pa-
sowania oraz książeczki.

Grażyna Smaga
Biblioteka Publiczna 

w Stefankowicach Uczniowie klasy II z panią bibliotekarz (fot. G. Smaga)
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Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz nad-
chodzącego 2022 Roku, życzy-
my aby ten wyjątkowy czas 
napełnił wszystkich spokojem, 
ciepłem, życzliwością i rado-
ścią. 
Niech te szczególne Święta 
będą okazją do spotkań w gro-
nie rodziny i przyjaciół, a Nowy 
Rok będzie przepełniony rado-
ścią, nadzieją i wiarą w każdy 
nowy dzień.

Przewodnicząca Rady
Gminy – Aneta Dąbrowska

Wójt Gminy – Tomasz Zając

Wesołych
Świąt!

Jubileuszowy Gródek i Dzień Seniora 
Dzień Seniora

10 października 2021 r. Koło Go-
spodyń Wiejskich, Sołtys i Rada 
Sołecka Wolicy zorganizowa-
li Dzień Seniora. Wszystkich 
powitał sołtys wsi i przewod-
nicząca KGW, wprowadzając 
w uroczystą atmosferę tego 
niedzielnego popołudnia. Przy 
okolicznościowym obiedzie, 
najstarszym z obecnych senio-
rów wręczono kwiaty i upomin-
ki. Nie zapomniano również 
o organizatorach, którzy otrzy-
mali nagrodę od wójta gminy 
i przewodniczącej Rady Gminy 
Hrubieszów oraz upominki od 
przybyłych gości. Artystycznie 
imprezę ubarwił zespół „Pola-
nie”, działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wołajowi-
cach.

Jubileuszowy Gródek

16 października 2021 roku Gró-
dek świętował podwójnie. 
Swoje 53-lecie obchodziło Koło 
Gospodyń Wiejskich a 15-lecie 
zespół „To i Owo na Ludowo”.
Na początku były szkolenia, 
kursy, wycieczki. Były także 
prace na rzecz swojej miejsco-
wości. Teraz główna działal-
ność to rękodzieło oraz organi-
zacja lokalnych imprez, zawsze 
pamiętają o dzieciach i senio-
rach, organizowały cyklicznie 
Dni Seniora, Opłatek i Dzień 
Dziecka. Ich rękodzieło to m.in.: 
310 lalek, 177 bałwanków, za-
jące, skrzaty i 2 500 tulipanów, 
w tym kierunku chyba pró-
bują dorównać Holandii. Za-
mówienia na ich rękodzieło 
spływały m.in. z Warszawy, 

Krakowa, Poznania, Gdańska, 
Łodzi, oczywiście z Hrubieszo-
wa i okolic, ale i z zagranicy: 
z Holandii, Irlandii, Ukrainy. 
Pandemia wymusiła na nich do-
datkową „robotę”. Uszyły 6 000 
maseczek i 300 kombinezonów. 
Gródeckie Koło Gospodyń Wiej-
skich powstało w 1968 roku, 
a przewodniczącą została 
Zuzanna Kania. Później Koło 
prowadziły: Janina Kania, po-
nownie Zuzanna Kania i Ewa 
Juszczuk. Obecnie Kołem kie-
ruje Elżbieta Kisielewicz.
Natomiast zespół powstał 
w 2006 roku. „To i Owo na Lu-
dowo”, bo tak się nazywa za-
czynał jako kabaret wzbudzając 
od początku ogromne zainte-
resowanie wśród publiczności. 

Ubarwiał liczne imprezy gmin-
ne i regionalne, kilkakrotnie 
wyjeżdżał do innych woje-
wództw. Ze swoimi skeczami 
uczestniczył także kilkakrotnie 
w Wojewódzkich Spotkaniach 
Kabaretowych „Kąkolewisko” 
w Kąkolewnicy i Festiwalu 
Kabaretowym „Etno-Kabaret” 
w Mińsku Mazowieckim. Po 
pewnym czasie zespół rozsze-
rzył swoją działalność o śpiew. 
Obecnie jego nazwa brzmi ze-
spół kabaretowo śpiewaczy „ To 
i Owo na Ludowo”. Ich wystę-
py można obejrzeć na deskach 
scen lokalnych a także dalekiej 
Polski. Kilkakrotnie występo-
wał na ukraińskich scenach. 
Ciągle rozszerzają swój repertu-
ar. Śpiewają piosenki biesiadne, 

patriotyczne a także religijne, 
nie obce są im piosenki w ję-
zyku ukraińskim. Od samego 
początku kierownikiem zespo-
łu jest Alicja Zawadzka. Na tę 
wyjątkową uroczystość oprócz 
członkiń zespołu przybyło wie-
lu gości. Wśród nich byli przed-
stawiciele samorządu gminy 
i powiatu Hrubieszów, Rozto-
czańskiego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych, 
delegacje zaprzyjaźnionych 
Kół Gospodyń Wiejskich i ze-
społów. Były życzenia, kwiaty, 
prezenty i nagrody dla Zespołu 
i Koła. Zabawę przy muzyce 
prowadził DJ.

 Jacek Fuchs
GOK w Wołajowicach

Panie świętujące swój jubileusz (fot. J. Fuchs)

Dzień Seniora (fot. J. Fuchs)
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na wigilijnym stole czy pre-
zentami pod choinką, w Kenii 
i na Madagaskarze wyglądają 
inaczej. Dlatego zachęcamy do 
włączenia się w adwentową 
akcję, aby podarować dzieciom 
gwiazdkę na święta.

Anna Janczyk

Gwiazdka dla Kinna i Ambato
„Misja - Afryka” nie zapomina o prezentach na święta dla dzieci z Kenii i Madagaskaru. 
Zachęca każdego z nas do włączenia się w akcję, dzięki której możemy zrobić dobro 
w adwentowy czas. 
Dwie miejscowości – Kinna 
w Kenii oraz Ambato w Madaga-
skarze, chociaż odległe na ma-
pie, od pewnego czasu miesz-
kańcom Zamościa i nie tylko 
są bardzo bliskie. Wszystko za 
sprawą serii akcji dobroczyn-
nych, wspierających ludność 
Afryki, działającą pod nazwą 
„Misja-Afryka”. To dzięki niej 
od stycznia 2020 roku, udało się 
z pomocą wielu osób o otwartym 
sercu zrealizować wiele akcji 
i programów, m.in. wybudowa-
no szkołę, studnię i domek dla 
nauczyciela w Ambato, zebrano 
pieniądze na przybory szkolne 
i żywność dla uczniów z Kinnii 
i Ambato, leki i środki medycz-
ne dla dzieci z Kinni i Kinandu-
ba. W poprzedniej akcji, o której 
pisaliśmy w październikowym 
numerze Roztoczańskiego Gło-
su udało się zebrać pieniądze na 
zakup 348 par butów dla dzieci 
z Kinna, Kinaanduba w Kenii 

dolarów/euro należy zebrać 
4800 zł. Zbiórka trwa do Wigi-
lii Bożego Narodzenia, czyli do 
24 grudnia. Trudne warunki, 
takie jak brak dostępu do wody, 
sprawiają, że dla ludności Ke-
nii i Madagaskaru codzienne 
życie jest całkiem inne niż dla 

i Ambato na Madagaskarze. 
Adwent to okres, podczas któ-
rego chętnie podejmujemy się 
nowych postanowień i wyrze-
czeń. Okres radosnego oczeki-
wania, który ma pomóc nam 
się stać lepszym człowiekiem. 
Każde z naszych postanowień 
możemy poświęcić właśnie dla 
świątecznej akcji „Gwiazdka 
dla Kinna i Ambato”. Często 
w okresie Adwentu rezygnuje-
my z różnych rzeczy, które na 
co dzień sprawiają nam radość, 
np. słodycze, kawa, wyjście do 
restauracji czy kina. Pienią-
dze, które przeznaczylibyśmy 
właśnie na te przyjemności 
możemy odłożyć i przekazać 
na zbiórkę pieniędzy. Odby-
wa się ona na portalu zrzut-
ka.pl. Link: www.zrzutka.
pl/v2hy65. Aby każde z 348 
dzieci, dla których organizo-
wana jest zbiórka, otrzymało 
prezent o wartości ok. trzech 

nas. Dzięki zaangażowaniu 
w akcje „Misja-Afryka” dzie-
ci mogą uczęszczać do szkoły, 
w której oprócz edukacji dosta-
ją również, często jedyny w cią-
gu dnia, posiłek. Święta Bożego 
Narodzenia, które nam kojarzą 
się z dwunastoma potrawami 

Bieg Mikołajkowy
11 grudnia w Biłgoraju już po raz piąty odbył się 
Rekreacyjny Bieg Mikołajkowy. 
Wydarzenie rozpoczęło się pod 
Urzędem Miasta, skąd uczest-
nicy przebrani w różnorodne 
stroje o tematyce świątecz-
nej pobiegli nad Zalew Bojary. 
O szczegółach wydarzenia in-
formował Mieczysław Jamroz 
z OSiR Biłgoraj - Bieg ma na 
celu zachęcenie ludzi do rekre-
acji, żeby mimo chłodu czy złej 

pogody wyjść z domu i się poru-
szać.- Na specjalnie wyznaczo-
ną, pięciokilometrową trasę 
Crossu Bojarskiego przy Zale-
wie Bojary, wystartowało około 
40 osób. Trasa została tak za-
planowana by zawodnicy mogli 
się sprawdzić na podbiegach 
i leśnych traktach. Na me-
cie na uczestników czekały 

pamiątkowe medale, upominki 
i ciepły poczęstunek. Organiza-
torem wydarzenia był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Biłgoraju 
w partnerstwie z LKS Znicz Bił-
goraj, Inicjatywą Biłgoraj Biega 
i Grupą Rowerową PTTK Biłgo-
raj. 

Joanna Ferens
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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 




