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Tajemniczy obraz
Przełomowym wydarzeniem w hi-
storii Meksyku okazały się dni od 
9 do 12 grudnia 1531r. Wtedy to 
na wzgórzu Tepeyac w Guadalu-
pe, Maryja objawiła się Juanowi 
Diego i prosiła aby wśród Indian 
i Hiszpanów zapanowała zgoda 
i pokój. Cudowny obraz powstał 
na Tlimie, rodzaju męskiego 
płaszcza. Materiał, z jakiego zo-
stał wykonany jest nietrwały i po 
upływie 20-25 lat nie powinien 
w ogóle istnieć. Powstały obraz 
składa się z dwóch kawałków 
luźno tkanej tkaniny, zszytych 
przez środek nicią z włókien 
agawy. Według malarza Miguela 
Cabrera (1659-1768) „nić opiera się 
sile grawitacji i ciężarowi obu ka-
wałków płótna, które łączy, a któ-
re są zrobione z o wiele bardziej 
ciężkiego i grubszego materiału”.
Maryja na płaszczu, przedsta-
wiona jest w postawie stojącej ze 
złożonymi rękoma na piersiach. 
Ubrana jest w różową tunikę 
przyozdobioną kwiatami. W talii 
przepasana jest szarfą, pod szyją 
tunika spięta jest broszką. Całość 
postaci okryta jest niebiesko-zie-
lonkawym płaszczem przyozdo-
bionym gwiazdami. Postać Ma-
ryi mierzy 142 cm, otoczona jest 
złocistymi promieniami. Głowa 
jest lekko odchylona w prawą 
stronę, a oczy spoglądają wprost 
na widza. W dolnej części wize-
runku znajduje się półksiężyc 
podtrzymywany przez anio-
ła. Wszystkie kolory doskonale 
przenikają tkaninę pozbawioną 
gruntu malarskiego, dzięki cze-
mu obraz można oglądać z obu 
stron.  Aby zrozumieć wizerunek 
należy zagłębić się w jego bogatą 

symbolikę. Odczytywanie nale-
ży rozpocząć od tematu wize-
runku poprzez symbole gwiazd, 
kwiatów, oczu, anioła, księżyca 
czy ukrytej daty powstania.  

1. Tematem wizerunku jest do-
stojnie ubrana Niewiasta, przed-
stawiona na tle chmur, otoczona 
promieniami słońca. Jej złożone 
ręce wskazują, że uznaje swo-
ją niskość wskazując na Kogoś 
większego od siebie. Kolor i or-
namenty roślinne umieszczone 
na odzieniu Matki Bożej są ozna-
ką dziewictwa oraz królewskiej 
godności.

2. Płaszcz, którym jest okryta 
Matka Boża jest symbolem nie-
ba. Układ gwiazd na błękitnym 
płaszczu odpowiada układowi 
gwiazd z dnia objawienia czyli 

12 grudnia 1531 r. Przedstawione 
gwiazdy doskonale odpowia-
dają konstelacji gwiazd, która 
nastąpiła koło godziny 10:40. 
Najprawdopodobniej o tej porze 
Juan Diego pokazał bp Zumarra-
dze cudowną tlimę. 
3. Nakładając na obraz mapę 
Meksyku w skali 1:1 000 000, 
dziewięć kwiatów odpowiada 
dziewięciu wulkanom Meksyku. 

4. Cała tunika Niewiasty z Gu-
adalupe pokryta jest kwiecisty-
mi wzorami. Kwiaty nie har-
monizują z szatą, lecz tworzą 
odrębny motyw. Ukazana szata 
jest mocno pofałdowana, ale 
kwiaty są ukazane, jakby były 
malowane na płaskiej płaszczyź-
nie. Na przestrzeni dziejów poja-
wiały się sugestie, jakoby kwiaty 
na „gazowej osłonie” miały być 
oddzielną szatą, którą nosiła 
Matka Najświętsza na mocno 
marszczonej tunice. 
5. Patrząc na wizerunek mogło-
by się wydawać, że postać Maryi 
nie przyjmuje postawy statycz-
nej. Jej zgięte kolano Indianie 
zinterpretowali jako wędrówkę. 
Ona będąc w drodze, prowadzi 
ludzi do Boga. Jej taniec wyra-
ża się w dłoniach, które  w rytm 
uderzeń grzechotki – maraca 
klaszczą. Podczas pierwszego 
objawienia Juan Diego usłyszał 
ze szczytu Tepeyac właśnie mu-
zykę. 
6. W postaci anioła podtrzymu-
jącego szatę Niewiasty, Indianie 
zobaczyli ptaka tzinitzcan. Jego 
jaskrawe upierzenie wskazuje 
na przebóstwienie. Twarz jego 
przypomina twarz Juana Diego, 
który pokazał ludziom, że czło-
wiek może osiągnąć godność 
dziecka Bożego. Indiańskie imię 
Juana w tłumaczeniu brzmi jako 
anioł, który przemawia. Matka 
Boża wybierając Indianina, któ-
ry stał się przedstawicielem In-
dian, pokazała, że kocha wszyst-
kich bez względu na rasę.
7. Oczy Matki Bożej z cudowne-
go wizerunku zwrócone są ku 
dołowi w geście kontemplacji. 

Pierwsze naukowe badanie źre-
nic Matki Bożej nastąpiło w 1929r. 
i przeprowadził je Alfonso Mar-
cure. Ponad 20 lat później ba-
dania Jose Carlosa Chaveza 
potwierdziły odbicie w obu źre-
nicach postaci brodatego męż-
czyzny.
Przy powiększeniu 7 mm źre-
nic 2500 razy dr Jose Aste mógł 
zidentyfikować także postać bp 
Zumarragi, jego tłumacza Juana 
Gonzalesa patrzących na Juana 
Diego pokazującego tlimę. W le-
wej źrenicy udało się odnaleźć 
12 osób, są one różnej wielkości, 
gdyż perspektywa, z jakiej po-
wstał obraz pokazuje to tak, jak 
widziała to Matka Boża.
Obraz liczący sobie ponad 500 lat 
jest do dnia dzisiejszego wciąż 
w pełni nie odkrytą tajemnicą. 
Jego bogata symbolika zadziwia 
ludzkość, będąc tym samym siłą 
napędową do dalszych badań. 
Bóg, który mówi symbolami 
z obrazu, chce, aby człowiek zro-
zumiał Jego potęgę i wszechmoc 
wobec świata, a także swoją ma-
łość wobec boskiego majestatu. 

ks. Rafał Łukiewicz

(źródło: www.pixabay.com)
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Lada moment rozpocznie się 
radosna krzątanina związana 
m.in. z wyborem gwiazdko-
wych prezentów dla najbliższych 
i smakołyków, które znajdą się 
na świątecznym stole. W ferwo-
rze świątecznych przygotowań 
trzeba zarezerwować również 

czas na zakup bożonarodze-
niowego drzewka. Pomocną 
dłoń w tym zakresie wyciągają 
każdego roku lubelscy leśnicy 
oferując do sprzedaży choinki 
prosto z lasu. Prawdziwe świą-
teczne drzewko jest w pełni 
naturalne, biodegradowalne 

i odnawialne, w przeciwień-
stwie do swojego sztucznego 
odpowiednika produkowanego 
z ropy naftowej i wysoce szko-
dliwych chemikaliów, którego 
rozkład może trwać nawet kil-
kaset lat… Na leśną choinkę war-
to postawić także ze względów 

ekonomicznych – decyzja o jej 
zakupie będzie dużo tańszym 
rozwiązaniem aniżeli inwesty-
cji w syntetyczną wersję, która 
z roku na rok znacząco drożeje. 
Nie do przecenienia są również 
walory estetyczne naturalnych 
drzewek – dzięki swemu wyglą-
dowi, barwie i, przede wszyst-
kim, intensywnemu zapachowi 
– możemy poczuć niepowtarzal-
ny klimat Świąt Bożego Narodze-
nia i cieszyć się nim przez cały 
świąteczny okres.  Jeśli zdecydu-
jemy się już na wybór świątecz-
nego drzewka od leśników, pa-
miętajmy o kilku wskazówkach, 
które pozwolą nam wydłużyć 

jego żywotność. W pomieszcze-
niu, w którym chcemy postawić 
choinkę, temperatura nie powin-
na przekraczać 20°C. Należy tak-
że zadbać o to, by drzewko było 
usytuowane z daleka od źródeł 
ciepła - kaloryferów, piecyków 
i kominka. Domowym sposo-
bem na spowolnienie opadania 
igieł jest natomiast podlewanie 
choinki wodą z cukrem. Wszyst-
kie osoby zainteresowane za-
kupem bożonarodzeniowego 
drzewka pochodzącego z lasów 
Lubelszczyzny zapraszamy do 
kontaktu z najbliższym nadle-
śnictwem. 

Paweł Kurzyna

Poczuj atmosferę świąt!
Przed Świętami Bożego Narodzenia wiele osób staje przed dylematem związanym 
z wyborem choinki. Lubelscy leśnicy gorąco zachęcają, aby postawić na prawdziwe 
drzewko pachnące lasem.

Zachęcamy do zakupu choinek od lubelskich leśników (fot.: Nadl. Międzyrzec)

Wyjątkowość tradycji świątecznych
Boże Narodzenie – w tradycji 
chrześcijańskiej to świętem upa-
miętniającym narodziny Jezusa 
Chrystusa. Dzień poprzedzający 
rocznicę narodzin Mesjasza na-
zywamy Wigilią, zwaną w Polsce 
regionalnie Gwiazdką.
Termin „wigilia” pochodzi z języ-
ka łacińskiego „vigilia” i znaczy 
czuwanie, ostrożność, przezor-
ność. Zgodnie z tradycją, główną 
częścią tego dnia jest kolacja, do 
której zasiadamy po pojawieniu 
się na niebie pierwszej gwiazdki 
– na pamiątkę gwiazdy prowa-
dzącej Trzech Króli do stajenki. 
Dawniej wieczór wigilijny za-
czynano od wejścia gospodarza, 
który wnosił jeden lub cztery 
snopy zboża różnych gatunków 
i ustawiał je w kątach izby. Do-
piero gdy gospodarz zaprosił na 
wieczerzę, dzielono się opłat-
kiem maczanym w miodzie i je-
dzono równocześnie czosnek, 

często nawet w koszulce, czyli 
nieobrany.
Najstarsze tradycje wigilijne, się-
gające jeszcze czasów średnio-
wiecza przypominają nam, że 
kolacja wigilijna nie była poda-
wana na stole, ale spożywano ją 
na stojąco, nabierając jedną łyż-
ką ze wspólnej misy, ustawionej 
na środku izby. Gdy w XIX stule-
ciu upowszechniły się wieczerze 
wigilijne przy stole, zasiadano 
do nich boso. Uważano bowiem, 
że jest to tak ważna uroczystość, 
że buty mogłyby naruszyć jej 
świętość. Tradycje zakorzenione 
w Polskich domach mają głębszą 
symbolikę. U chrześcijan postną 
kolację wigilijną rozpoczyna się 
wspólną modlitwą i czytaniem 
fragmentu Ewangelii  według 
św. Łukasza. Głównym punktem 
wieczerzy jest przełamanie się 
opłatkiem ze wszystkimi uczest-
nikami.  Gest ten symbolizuje 

wzajemne poświęcenie się jed-
nych dla drugich i chęć dzielenia 
się z bliskimi  owocami swojej 
codziennej pracy. Na świątecz-
nym stole ustawia się jedno 
dodatkowe nakrycie, które jest 
przeznaczone dla niezapowie-
dzianego gościa. To także wyraz 
pamięci o naszych nieobecnych 
lub zmarłych bliskich. Pod ob-
rusem układa się sianko, znak 
narodzin Jezusa w ubóstwie. 
Przed wejściem do domu usta-
wiano płonący lampion lub bo-
gato zdobioną zapalaną świecę. 
Światło miało być oświeceniem 
drogi i tym samym zaproszenia 
do rodziny Marii i Józefa , aby 
Jezus mógł narodzić się w każ-
dym domu.  W dniu, w którym 
wspominamy naszych pierw-
szych rodziców – Adama i Ewę 
ubieramy choinkę – drzewo ży-
cia. Przypomina ona naukę Boga 
o upadku i odkupieniu rodzaju 

ludzkiego - dar nieśmiertelności. 
Składanie prezentów pod choin-
ką, jest ukazywaniem wielkości 
swojego serca względem bliźnie-
go.  Radosne kolędowanie wraz 
z domownikami uczy wzajem-
nych relacji rodzinnych, poma-
ga wyrażać emocje. Tradycji jest 
wiele i są one różnorodne. Na-
leży pamiętać, że ich symbolika 
ma znacznie głębsze znaczenie. 
Możemy każdą z tych tradycji 
wykonywać bez zastanowienia, 
ale gdy będziemy je stosować 

w naszych domach z jednocze-
snym zastanowieniem się co 
one znaczą i jak wpływają na nas 
i na nasze rodziny, wtedy ukaże 
się nam prawdziwa magia świąt.
Z głębokiego serca życzę wszyst-
kim czytelnikom prawdziwie ro-
dzinnych, pełnych miłości Świąt 
Bożego Narodzenia.

Nina Sałamacha - kl. VI
Kółko dziennikarskie 
„Nawiasem mówiąc”
KSP im. Św. Ojca Pio 

w Zamościu

(źródło: www.pixabay.com)
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Strategia życiowa
Gdy za oknem pojawi się zimowa aura, temperatura spadnie poniżej zera, a glebę 
pokryje warstwa śniegu, zwierzęta musza zmierzyć się z dużo trudniejszymi 
warunkami. Mimo że wypracowały one kilka strategii na przetrwanie zimowych 
tygodni, nie wszystkie z nich przeżywają, zwłaszcza gdy pogoda jest wyjątkowo 
niesprzyjająca.
Te słabsze czy chore nie prze-
trwają zimy, tak działa naturalna 
selekcja. Wiosną zaś do rozro-
du przystąpią wyłącznie najsil-
niejsze osobniki. Zima jest dla 
zwierząt ciężkim okresem do 
przetrwania i to bez względu czy 
będziemy mieli na myśli duże 
ssaki kopytne, drapieżniki, ptaki 
czy mniejsze zwierzęta. Jedną 
z metod radzenia sobie z pogar-
szającymi się warunkami ze-
wnętrznymi jest emigracja, czyli 
przemieszczanie się w miejsca, 
gdzie klimat jest łagodniejszy, 
a pożywienia nie brakuje. Taką 
strategię walki o przetrwanie 
stosuje wiele gatunków pta-
ków. Do najpopularniejszych, 
pokonujących nierzadko wiele 
tysięcy kilometrów na południe 
zaliczyć możemy nasze bociany, 
zarówno czarnego jak i białego. 
Ucieczka nie jest taka łatwa, na 
jaką wygląda. Ten długi lot to 
niezwykle duży wydatek ener-
getyczny oraz skomplikowana 
operacja logistyczna, dlatego też 
skrzydlaci wędrowcy zanim wy-
ruszą w drogę muszą się solid-
nie przygotować. W ciągu okre-
su letniego korzystają z dostatku 
pożywienia i intensywnie żeru-
ją. W ten sposób gromadzą nie-
zbędny przy takim wysiłku za-
pas tłuszczu. Pamiętać należy, 
że część trasy lotu przebiega nad 
obszarami pustynnymi, gdzie 
o uzupełnienie sił jest wyjątko-
wo ciężko.
Poza letnim gromadzeniem 
energii, przed odlotem wiele 
ptaków łączy się w stada. Dzię-
ki temu z jednej strony są mniej 
narażone na ataki drapieżników, 
a z drugiej ptaki, które po raz 
pierwszy udają się w wędrówkę, 
poznają trasę lotu. Co ciekawe, 

w okresie zimowym, obok pta-
ków osiadłych, zaobserwować 
można także przybyszów z pół-
nocy, w tym m.in. jemiołuszkę 
czy gila.. Panujące u nas warun-
ki są dla nich o wiele łagodniej-
sze niż w miejscach, z których 
przyleciały.
Wiele gatunków ptaków, które 
gnieżdżą się na północy Euro-
py i w europejskiej lub azjatyc-
kiej części Rosji jest związanych 
z brzegiem morza, które zimą 
w ich rodzinnych stronach dość 
wcześnie zamarza. Wtedy cią-
gną nad Bałtyk, na nasze śródlą-
dowe zbiorniki zaporowe czy 
niezamarznięte odcinki rzek.
Drugą strategią na przetrwanie 
trudnych zimowych warunków, 
którą stosują niektóre zwierzęta, 
jest zapadanie w sen zimowy. 
Wariant ten wybrało część ssa-
ków oraz gady i płazy, jak rów-
nież większość bezkręgowców 
naszego klimatu. Sen zimowy 
przybierać może różne formy: 
od płytkiego, kilkudniowego, po 
głęboki ze sporadycznymi prze-
budzeniami. Aby zwierzęta za-
padające w sen zimowy mogły 
przetrwać ten stan, podobnie jak 
ptaki przed odlotem, muszą się 
do niego przygotować. W cza-
sie poprzedzającym nierzadko 
wielotygodniowy spoczynek 
intensywnie żerują i gromadzą 
zapasy tłuszczu oraz szuka-
ją odpowiedniego schronienia 
– najczęściej są to różnego ro-
dzaju nory, rozpadliny, dziuple, 
jaskinie, sterty gałęzi i liści. Jak 
to w życiu bywa sen snu nie 
równy. Dlatego wyróżnia się sen 
zimowy, hibernację oraz dia-
pauzę. W sen zimowy zapadają 
borsuki i niedźwiedzie. To dość 
płytki sen, z którego zwierzęta te 

wybudzają się co jakiś czas, by 
zaspokoić pragnienie, a nawet 
żerowania. Na uwagę zasługuje 
fakt, że to właśnie zimą na świat 
przychodzą młode niedźwie-
dzie! W czasie takiego spoczyn-
ku temperatura ciała obniża 
się nieznacznie. Oddech ulega 
niewielkiemu spłyceniu, a licz-
ba uderzeń serca nieco spada. 
W przypadku takich zwierząt jak 
jeż, świstak, popielica, chomik 
europejski, nietoperze oraz gady 
i płazy możemy już mówić o hi-
bernacji. U zwierząt tych w okre-
sie zimy następuje o wiele więk-
sze spowolnienie metabolizmu, 
obniżenie temperatury ciała 
(w przypadku jeży i nietoperzy 
nawet do 1-2oC!), zmniejszenie 
liczby oddechów i uderzeń ser-
ca (w przypadku jeży ze 181 do 
około 20 na minutę!). Zwierzęta 
hibernujące sporadycznie prze-
budzają się w czasie takiego le-
targu, w celu uzupełnienia wody 
lub przemieszczenie się w ob-
rębie kryjówki. Jest to dla nich 
ogromny wysiłek energetyczny. 
Wymuszone wybudzenie może 
okazać się dla nich tragiczne 
w skutkach.
Mówiąc o diapauzie, mamy 
z kolei na myśli rodzaj letargu, 
podczas którego następuje za-
hamowanie rozwoju i wzrostu. 
Najczęściej dotyczy ona bezkrę-
gowców, a w szczególności owa-
dów. W taki sposób najczęściej 
zimują jaja, larwy czy poczwar-
ki, a rzadziej postacie doskonałe 
(imago).
Zwierzęta, które nie emigrują 
i nie zapadają w sen zimowy 
pozostają w okresie zimowym 
aktywne. Utrzymanie stałej 
temperatury ciała oznacza bar-
dzo duży wysiłek energetyczny, 
który należy zrekompensować 
odpowiednią ilością pokarmu. 
Mimo że nieustannie zmagać 
się one muszą z niskimi tempe-
raturami i niedostatkiem poży-
wienia, to najczęściej całkiem 
dobrze sobie radzą. Niektóre 
zwierzęta w okresie zimowym 
zmieniają dietę na łatwiej do-
stępny pokarm. Wiele gatun-
ków ptaków, które w okresie 
letnim żywią się owadami, zimą 
posilają się nasionami. Robią 
tak np. dzięcioły, sikory, trz-
nadle i mazurki. Z kolei drozdy, 

kwiczoły, kosy, jemiołuszki po-
żywiają się owocami pozostają-
cymi na krzewach. Mięsożerne 
ptaki takie jak kruki potrafią za-
dowolić się padliną. Wiele in-
nych drapieżników w trudnych 
zimowych warunkach staje się 
padlinożercami, gdyż o taki po-
karm po prostu łatwiej, niż upo-
lować nieliczne, aktywne zimą 
zwierzęta.
Niektórzy mieszkańcy lasów 
zmieniają tryb życia. Sarny czy 
jelenie zimą tworzą większe 
grupy. Dzięki temu skuteczniej 
poszukują pożywienia oraz są 
mniej podatne na atak ze stro-
ny drapieżników. Sarny tworzą 
tzw. rudle, a jelenie chmary. Gdy 
pokrywa śnieżna jest wysoka 
i ciężko jest się dostać do zielo-
nych części roślin, zaczynają ob-
gryzać pędy drzew oraz spałują 
(obgryzają) korę młodych drze-
wek. Większość ssaków zmienia 
także futro z letniego na zimo-
we. Jest ono dłuższe i gęstsze. 
Najczęściej także cechuje się 
odmiennym ubarwieniem, co 
spełnia funkcję maskującą. Fu-
tro sarny zmienia się z rudawego 
na szarobrązowe. Gronostaje, ła-
sice, czy zające bielaki zmieniają 
kolor futra na białe. Ptaki radzą 

sobie inaczej. Po pierwsze przy-
bywa im piór puchowych, a tak-
że stroszą pióra, dzięki czemu 
pomiędzy nimi powstaje cienka 
warstwa termoizolacyjna.
Lisy, kuny czy łasice aktywne są 
przez kilka godzin w ciągu dnia. 
Częściej zadowalają się padli-
ną, a ważnym składnikiem po-
karmowym stają się gryzonie. 
Wydry, które latem aktywne są 
nocą, w okresie zimowym żeru-
ją w ciągu dnia. Norniki, ryjówki 
czy krety zimą wykazują z kolei 
mniejszy terytorializm. Bywa, 
że zimą niektóre zwierzęta po-
jawiają się częściej niż zwykle 
w mieście – zwłaszcza ptaki. Ma 
to oczywiście związek z łatwiej-
szym dostępem do pożywienia 
i dokarmianiem ich przez ludzi.
Jak widać, strategia życiowa 
różnych zwierząt jest naprawdę 
różna. Dla większości gatunków 
to jednak intensywność zimy 
jest najważniejsza, bowiem jak 
przyjdą duże mrozy to i najlep-
si stratedzy będą mieli problem. 
Może z wyjątkiem tych ptaków, 
co w międzyczasie przesiadują 
w Afryce. 

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

(fot.: K. Siudak)

(fot.: K. Siudak)(fot.: K. Siudak)
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?

Finał XV Konkursu
„Podhalańskie, spiskie

i orawskie drogi do
niepodległości”!

W czwartek 10 listopada w sali 
obrad Urzędu Gminy w Ko-
ścielisku odbył się XV Konkurs 
„Podhalańskie, spiskie i orawskie 
drogi do niepodległości”. W tym 
roku tematem przewodnim kon-
kursu był powrót Górnego Śląska 
do Macierzy w 1921 roku. W kon-
kursie brali udział reprezentanci 
gmin i powiatów z całej Polski. 
Były to zmagania trzyetapowe. 
Najpierw odbyły się eliminacje 
szkolne, później gminne i osta-
tecznie do finału dostało się 
dziewiętnaście reprezentacji. 
W tym roku miejscem ostatecz-
nej rozgrywki była Gmina Ko-
ścielisko. Powiat Hrubieszow-
ski reprezentowali uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie: Klaudia Gu-
luk, Aleksandra Dziki oraz Ra-
dosław Hawryluk, którzy wy-
grali etap powiatowy.
Poziom finałowych zmagań 
był bardzo wysoki, aby wyłonić 
laureatów tegorocznej edycji 
konieczne było przeprowadze-
nie dogrywek. Ostatecznie dru-
żyna reprezentująca Powiat 
Hrubieszowski po dogrywce 
z reprezentantami Powiatu 
Tatrzańskiego zajęła zaszczyt-
ne czwarte miejsce. Serdecznie 
gratulujemy uczestnikom kon-
kursu, opiekunowi grupy Elż-
biecie Dąbrowskiej oraz dyrek-
tor Alicji Borkowskiej. Ponadto 
młodzież wraz ze Starostą Hru-
bieszowskim Anetą Karpiuk 
wzięła udział  w powiatowych 

obchodach 104 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. 
Uroczystości odbyły się w gmi-
nie Kościelisko – o godzinie 
15:00 wszyscy uczestnicy wyda-
rzenia spotkali się pod pomni-
kiem Krzyż Polski przy kościele 
świętego Kazimierza Królewi-
cza. Podczas uroczystości od-
czytano m.in. Apel Poległych 
a dziecięcy zespół góralski ze 
Szkoły Podstawowej w Dziani-
szu przygotował krótki program 
artystyczny. Podczas obchodów 
Starosta Hrubieszowski, w asy-
ście uczniów biorących udział 
 w konkursie, złożyła kwiaty 
pod pomnikiem. Oddając tym 

Finał XV Konkursu ,,Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”!
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Finał XV Konkursu ,,Podhalańskie, 
spiskie i orawskie drogi do

niepodległości”! (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

samym hołd Bohaterom walki 
 o Wolną i Niepodległą Ojczyznę. 
Następnie odbyła się Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny, a potem 
wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych.

Przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości 

Małków i Małków Kolonia
remont drogi

Drogojówka-Trzeszczany
Przebudowa kolejnej drogi po-
wiatowej: nr 3430L Hrubie-
szów- Cichobórz- Dołhobyczów 
na odcinku w miejscowości 
Małków oraz Małków Kolo-
nia. Na realizację tej inwestycji 

pozyskaliśmy kwotę 500 000 zł 
dofinansowania z Funduszu 
Leśnego. 8 listopada 2022 roku 

Przebudowa drogi powiatowej  w miejscowości Małków i Małków Kolonia
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Starosta Hrubieszowski Ane-
ta Karpiuk wraz z Wicestarostą 
Markiem Katą podpisali umowę 

z Nadleśnictwem Mircze re-
prezentowanym przez Pana 
Nadleśniczego Tadeusza Mar-
ca. Roboty budowlane obej-
mą frezowanie nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie na-
wierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych wraz z pobo-
czami z kruszywa. Do grudnia 
2022 r. wykonany ponad 400 mb 
nawierzchni. Przepraszamy za 
wszelkie utrudnienia  w ruchu. 
Z Funduszu Leśnego otrzymali-
śmy również dofinansowanie w 
kwocie 2 500 000 zł na remont 
drogi Drogojówka-Trzeszczany.

Młodzieżowa Grupa
Medialna Powiatu
Hrubieszowskiego 

w Warszawie!
W piękny jesienny piątek - 
28 października 2022 r. Starosta 
Hrubieszowski Aneta Karpiuk 
wraz z naszą wspaniałą mło-
dzieżą oraz ich opiekunami uda-
ła się do Warszawy.
Ten dzień obfitował w wiele 
atrakcji, łącząc zabawę z eduka-
cją. Bowiem odwiedziliśmy wy-
jątkowe miejsce - Centrum Na-
uki Kopernik poznając na nowo 
fascynujące zasady nauki i fizy-
ki, ale także przystając choć na 
chwilę w zadumie i refleksji nad 
tymi dzięki którym żyjemy dziś 
w wolnej Polsce, wstępując do 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL.
To wspaniałe uczucie widzieć 
tak zaangażowaną, a przede 
wszystkim ciekawą świata mło-
dzież, która stanowi przecież na-
szą przyszłość.
Dziękujemy za ten niezwykle 
udany dzień! Do zobaczenia 
już wkrótce na kolejnych spo-
tkaniach Młodzieżowej Grupy 
Medialnej Powiatu Hrubieszow-
skiego!

Artykuł nadesłany

Starosta Hrubieszowski
 - Aneta Karpiuk

Młodzieżowa Grupa Medialna Powiatu Hrubieszowskiego w Warszawie (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

Finał XV Konkursu ,,Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”!
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)



8

Życzenia Świąteczne

Nr 12 [96] Grudzień 2022  www.radiozamosc.pl



9

Dodatek Gminy Hrubieszów „Jedność”

www.radiozamosc.pl� Nr�12�[96]�Grudzień�2022

Co nowego w Gminie Hrubieszów?

Pierwsze dotacje na
oczyszczalnie ścieków

w gminie
Hrubieszów przydzielone

Z końcem października gmina 
Hrubieszów zakończyła przyj-
mowanie wniosków o udziele-
nie dofinansowania do kosztów 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, co spowodowa-
ne zostało wyczerpaniem limitu 

środków zaplanowanych na ten 
cel w 2022 roku. Z dotacji sko-
rzystać mogły osoby fizyczne 
zamieszkałe i posiadające nie-
ruchomość objętą wnioskiem na 
terenie gminy Hrubieszów. Mak-
symalna kwota pomocy wyno-
sić mogła 15.000 złotych, lecz nie 
przekroczyć 90% wartości inwe-
stycji. Dofinansowaniu ze środ-
ków dotacji nie podlegały koszty 

wykonania dokumentacji oraz 
uzyskania wymaganych decyzji 
i pozwoleń, eksploatacji i na-
praw oczyszczalni, a także wy-
datki poniesione przed dniem 
złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji celowej. Umowy na do-
finasowanie podpisane zostały 
z 44 wnioskodawcami, z których 
część już rozliczyła dotację. Ci 
którzy tego jeszcze nie zrobili 
mają czas do końca listopada.
Na pierwszy tego rodzaju pro-
gram uruchomiony dla miesz-
kańców w 2022 roku przeznaczo-
no 650. 000 złotych. W związku 
jednak z dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców 
znajdzie on swoja kontynuację 
również w 2023 roku.
Środki przeznaczone na dotacje 
stanowią częścią dotacji, którą 
samorząd otrzymał w ramach 
subwencji na inwestycje wodno
-kanalizacyjne. 

Mieszkanka gminy
Hrubieszów laureat-
ką ogólnopolskiego

konkursu dla seniorów
Gmina Hrubieszów ma swoją 
przedstawicielkę wśród laure-
atów konkursu „Razem dla Se-
niorów”. Podczas gali podsumo-
wującej jego pierwszą edycję, 
nagrodę w kategorii „Seniorzy Se-
niorom” odebrała m.in. Weronika 
Siatka – członkini Gminnej Rady 
Seniorów w Hrubieszowie. Kon-
kurs pod honorowym patrona-
tem Agaty Kornhauser-Dudy od-
bywał się w trzech kategoriach: 

„Młodzi Seniorom”, „Seniorzy Se-
niorom” i „Organizacja, Instytucja, 
Podmiot Gospodarczy - Biznes dla 
Seniorów”. 
Weronika Siatka, która oprócz 
zasiadania w Gminnej Radzie 
Seniorów w Hrubieszowie, jest 
założycielką zespołu śpiewacze-
go oraz Klubu Seniora „Srebrne 
Świerki” w Kułakowicach Trze-
cich, zajęła drugie miejsce w ka-
tegorii „Seniorzy Seniorom”. 
Podczas gali laureatce towarzy-
szyli wójt gminy Hrubieszów 
Tomasz Zając, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wołajowi-
cach Aleksandra Muzyczuk oraz 
zespół „Srebrne Świerki”, który 
miał okazję zaprezentować swo-
je zdolności sceniczne.  
Uroczystości odbyły się w dniu 
25 października 2022 r. w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie.

Wójt Gminy Hrubieszów
składzie Lubelskiej Re-

gionalnej Rady Prze-
mysłu Przyszłości.

8 listopada w Lublinie odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie 
Lubelskiej Regionalnej Rady 

Przemysłu Przyszłości, w skład 
której powołany został wójt Gmi-
ny Hrubieszów Tomasz Zając. 
Zadaniem Rad jest inicjowanie 
przedsięwzięć popularyzujących 
cyfryzację, dzielenie się wiedzą, 
budowanie relacji oraz adaptacja 
rządowych i samorządowych re-
komendacji w zakresie polityki 
przemysłowej kraju. Regionalne 
Rady Przemysłu Przyszłości po-
wstają na terenie całego kraju, 
w każdym z województw. Two-
rzone są przez lokalnych przed-
siębiorców, naukowców oraz 
samorządowców, których dzia-
łalność ma bezpośredni wpływ 
na efektywność transformacji 
cyfrowej. Wszystko to odbywać 
się ma na rzecz wspólnego celu, 
jakim jest kreowanie Przemysłu 
4.0. Tematem spotkania inaugu-
racyjnego lubelskiej Rady było 
zagadnienie „Szanse i wyzwania 
województwa lubelskiego w cyfry-
zacji przedsiębiorstw, pozyskiwa-
niu źródeł energii oraz perspekty-
wach współpracy z Ukrainą”.

Artykuł nadesłany
Weronika Siatka odbierająca nagrodę od Agaty Kornhauser-Dudy

(fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Lubelska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Biegali i hołd oddawali
W sztafecie uczestniczyli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 15 
Pułku Piechoty „Wilków” w Ste-
fankowicach, Szkoły Podsta-
wowej im. Papieża Jana Paw-
ła II w Moniatyczach, Szkoły 

Młodzież z gminy Hrubieszów 
uczestniczyła w corocznym 
Sztafetowym Biegu Pamięci, 
który zorganizował 2 listopa-
da br. Gminy Ośrodek Kultury 
w Wołajowicach. Sztafeta roz-
poczęła się przy pomniku na 
Dębince w Hrubieszowie a za-
kończyła w Moniatyczach, przy 
grobie żołnierzy poległych pod-
czas wojny bolszewickiej. Trasa 
biegu prowadziła  wzdłuż cmen-
tarzy, mogił, pomników i innych 
miejsc Pamięci Narodowej Mia-
sta i Gminy Hrubieszów. Ucznio-
wie zapalili znicze na cmentarzu 
wojskowym w Hrubieszowie, 
przy kapliczce w Moroczynie, 
pomniku Stanisława Staszi-
ca w Dziekanowie, kapliczce 
w Szpikołosach, cmentarzu 
z I wojny światowej w Wołajowi-
cach.

Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Mienianach oraz Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrowie.

Jacek Fuchs
GOK Wołajowice

Hrubieszów - Dębinka. Przed rozpoczęciem Biegu. (fot.: J. Fuchs) Hrubieszów. Przy pomniku na cmentarzu wojskowym. (fot.: J. Fuchs)
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Jesienne Warsztaty z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
wWołajowicach
Jesienna nuda… nie w Gminie Hrubieszów. W październiku kontynuowaliśmy 
Jesienne Warsztaty. Na zaproszenie Kół Gospodyń Wiejskich pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury odwiedzili trzy świetlice wiejskie.

21 i 24 października w Obrowcu 
oraz Mienianach przez uczest-
ników warsztatów zostały wy-
konane kolczyki i łapacze snów. 
Biżuteria była zrobiona z kolo-
rowych włóczek o cienkim splo-
cie, różnobarwnych koralików 
i przede wszystkim bigla czyli 
podstawy kolczyka. Natomiast 
do wykonania łapaczy snów 
była potrzebna drewniana ob-
ręcz oraz kolorowe włóczki, 
wstążki i pióra. Tu ograniczała 
nas jedynie wyobraźnia. W obu 
rękodziełach powstały cieka-
we połączenia kolorystyczne. 

28 października w Ślipczu osoby 
przybyłe na Jesienne Warsztaty 
stworzyły kolczyki oraz deco-
upage na plastrach drewna. Ser-
wetki były dobrane oczywiście 
w jesiennej tematyce i kolorysty-
ce. Uczestnicy warsztatów wy-
kazali się inwencją twórczą oraz 
dobrym humorem. 

Paulina Machometa
GOK Wołajowice

Decoupage oraz kolczyki wykonane podczas Jesiennych Warsztatów w Ślipczu 
(fot.: GOK Wołajowice)

Uczestnicy Jesiennych Warsztatów
w Obrowcu (fot.: GOK Wołajowice)

Koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w GOK Wołajowice
13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach 
odbył się Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Było to widowisko 
słowno- muzyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Swoje Chwalimy” we współpracy z naszym GOK-iem. 
Koncert rozpoczęto utworem 
„Gaude Mater Polonia – Raduj się 
Matko Polsko”. Pieśń ta towa-
rzyszyła narodowym uroczysto-
ściom przy szczególnie donio-
słych okazjach, zanim „Mazurek 
Dąbrowskiego” w 1927 roku został 
oficjalnym hymnem Polski. 

Zebrana publiczność mogła wy-
słuchać zarówno faktów histo-
rycznych, fragmentów prozy 
i poezji naszych wieszczów 
narodowych. Wspaniałe wi-
dowisko muzyczne przenio-
sło słuchaczy w czasy po-
wstawania naszego państwa. 

Kalejdoskop utworów był tak 
dobrany, aby przeprowadzić słu-
chaczy przez historyczną ścież-
kę Polski walczącej o wolność. 
Koncert uwieńczył utwór Jana 
Pietrzaka pt. „Jest takie miejsce” 
Była to wyjątkowa uroczystość, 
łącząca czasy i realia życia pod 
zaborami ze współczesno-
ścią. Głównymi wykonawcami 
byli członkowie Stowarzysze-
nia „Swoje Chwalimy”. Podczas 

koncertu wystąpiły również 
zespoły działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury: „Polanie” 
z Wolicy oraz „Srebrne Świerki” 
z Kułakowic Trzecich. Na za-
kończenie Tomasz Zając - Wójt 
Gminy Hrubieszów, Aneta Dą-
browska - Przewodnicząca Rady 
Gminy Hrubieszów podzięko-
wali wszystkim wykonawcom 

oraz wręczyli nagrody dla Sto-
warzyszenia „Swoje Chwalimy”, 
a także zespołom „Polanie” 
i „Srebrne Świerki”. Publiczność 
nagrodziła wykonawców grom-
kimi brawami oraz owacjami na 
stojąco.

GOK Wołajowice
Stowarzyszenie Społeczno

-Kulturalne „Swoje Chwalimy”

(fot.: GOK Wołajowice)(fot.: GOK Wołajowice)

(fot.: GOK Wołajowice)
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26. Jesienny Konkurs Recytatorski
„Współczesność”
15 listopada 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach odbyły się Eliminacje Gminne 26. Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego, do których przystąpiło 20 recytatorów z 4 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Hrubieszów: SP w Czerniczynie, Mienianach, Moniatyczach 
i Stefankowicach. 

Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych, 
szkół średnich, studentów oraz 
wszystkich dorosłych miłośni-
ków recytacji województwa 
lubelskiego i miał charakter 
wielostopniowych eliminacji. 
W tegorocznej edycji Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego orga-
nizator konkursu Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie (CSK) 
oraz Centrum Kultury w Lubli-
nie (CK) zaproponował temat 
„Współczesność”. Współczesność 

w literaturze odnosi się do dzieł 
wydawanych po 1945 roku aż do 
chwili obecnej, możliwości in-
terpretacyjne tego tematu były 
bardzo rozległe i zależały jedynie 
od wyobraźni wykonawcy.
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Janina Olszak - poetka, 
Joanna Krzeszowiec - biblio-
tekarz w Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej, Grażyna Sma-
ga – bibliotekarz w Bibliotece 
Publicznej w Stefankowicach 
po wysłuchaniu wszystkich 

prezentacji postanowiła przy-
znać następujące nagrody i wy-
różnienia w trzech kategoriach 
wiekowych:
Kl. I-III:
Nagroda: Jan Hejna SP w Mo-
niatyczach
Wyróżnienie: Tomasz Pytka SP 
w Czerniczynie
Amelia Bucoń SP w Czerniczy-
nie

Kl. IV-VI
Nagroda: Lena Stefańska SP 
w Moniatyczach
Wyróżnienie: Sabina Średziń-
ska SP w Moniatyczach
Kl. VII-VIII 
Nagroda: Maja Malinowska SP 
w Stefankowicach
Do etapu powiatowego 26. Je-
siennego Konkursu Recyta-
torskiego Jury postanowiło 
zakwalifikować: Jan Hejna SP 

w Moniatyczach, Lena Stefańska 
SP w Moniatyczach, Maja Mali-
nowska SP Stefankowicach.
Dziękujemy uczniom i nauczy-
cielom za udział w konkursie 
oraz za miłą i sympatyczną at-
mosferę. Gratulujemy zwycięz-
com i życzmy dalszych sukce-
sów.

Bibliotekarki
Gminy Hrubieszów

Uczestnicy konkursu (fot.: GOK Wołajowice)

Dyrektor GOK w Wołajowicach Aleksandra Muzyczuk otworzyła
Konkurs Recytatorski (fot.: GOK Wołajowice)

Dzień Seniora w Dziekanowie
19 listopada Sołtys, Rada Sołec-
ka i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Dziekanowie zorganizowali 
uroczyste spotkanie dla naj-
starszych mieszkańców swo-
jej miejscowości. Był to Dzień 

Seniora. Upominki dla naj-
starszych z obecnych i „Sto 
lat” przy lapmce szampana to 
już tradycja. Przedstawienie 
teatralne przygotował Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 

z Hrubieszowa, natomiast ze-
spół To i Owo na Ludowo z Gród-
ka dał koncert i śpiewał do 
wspólnej zabawy.

Jacek Fuchs

 (fot.: J. Fuchs)  (fot.: J. Fuchs) (fot.: J. Fuchs)
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Gmina Hrubieszów buduje, pomaga 
i pamięta!

Budowa Centrum
Dziedzictwa Archeologicznego
i Kulturowego w Masłomęczu 
została uroczyście rozpoczęta

Budowa Centrum Dziedzictwa 
Archeologicznego i Kulturowego 
w Masłomęczu została uroczy-
ście rozpoczęta. W środę 23 li-
stopada na terenie Wioski Gotów 
odbyło się symboliczne przeka-
zanie placu budowy wykonawcy 

robót, poprzedzone konferencją 
prasową z udziałem przedstawi-
cieli gminnych i wojewódzkich 
władz samorządowych, arche-
ologów i innych osób, zaanga-
żowanych w przygotowanie i re-
alizację inwestycji. Uczestników 
spotkania powitał wójt gminy 
Hrubieszów Tomasz Zając. 
Następnie głos zabrał prof. An-
drzej Kokowski z Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
który przedstawił przygotowa-
ną razem z dyrektorem Mu-
zeum im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie Bartłomiejem 
Barteckim prezentację projek-
tu. Podczas swojego wystąpie-
nia profesor Kokowski, jeden 

z pionierów badań archeolo-
gicznych na ziemi hrubieszow-
skiej, podkreślił, że były one 
prowadzone w tym miejscu od 
kilkudziesięciu lat i przynoszą 
rezultaty. Przyznał również, że 
odnalezione zabytki są podsta-
wą rozważań naukowych daleko 
poza granicami Polski, co powo-
duje, że obecnie nie da się opo-
wiadać o archeologii europej-
skiej bez odniesienia do odkryć 

z Masłomęcza. Kolejno głos za-
brał Rafał Styka z zarządu firmy 
„Karpat-Bud” z Głogowa Mało-
polskiego, która zajmie się wy-
konaniem robót, podziękował 
on za powierzenie jej tego za-
dania. Wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego Michał 
Mulawa podkreślał, że środowa 
uroczystość to wielki dzień nie 
tylko dla Masłomęcza, ale rów-
nież ziemi hrubieszowskiej i ca-
łego regionu. Przypomniał, że 
budowa centrum została wpi-
sana na listę inwestycji strate-
gicznych województwa. Nowe 
centrum będzie kołem zama-
chowym kolejnych inwestycji 
m.in. w infrastrukturę drogową, 
które mają poparcie samorządu 

województwa. W spotkaniu 
wzięła także udział Maryla Sym-
czuk, która w 2019 roku jako 
starosta hrubieszowski wspar-
ła pomysł realizacji inwestycji, 
zgłoszony przez wójta Tomasza 
Zająca i dyrektora Bartłomieja 
Barteckiego.
W drugiej części konferencji na-
stąpiło symboliczne wbicie łopa-
ty, stylizowanej na tę używaną 
dawniej przez Gotów, którego 
pomysłodawcy projektu i wyko-
nawcy robót dokonali w asyście 
przedstawiciela Stowarzyszenia 
„Wioska Gotów” w Masłomęczu 
Czesława Kraja.
Budowa Centrum Dziedzictwa 
Archeologicznego i Kulturowego 
- Laboratorium Historiae Gotho-
rum w Wiosce Gotów w Masło-
męczu będzie kosztować pra-
wie 21,5 miliona złotych, z czego 
ponad 13 milionów 580 tysięcy 
złotych to środki z Programu 
Inwestycji Strategicznych Pol-
ski Ład. W ramach inwestycji 
firma z Głogowa Małopolskiego 
ma wybudować muzeum, które 
będzie stanowić uzupełnienie 
obiektów już funkcjonujących 
w skansenie, łącznie z wyposa-
żeniem w niezbędne instalacje, 
w tym odnawialne źródła ener-
gii. Budynek będzie mieć dwie 
kondygnacje, w większej części 
skryte pod ziemią. Wewnątrz 
znajdą się m.in. sala ekspozycyj-
no-wystawowa i sala warsztato-
wa, co umożliwi udostępnienie 

dla zwiedzających oryginalnych 
zabytków, które dotąd nie były 
eksponowane.

Pracownice Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie wyróżnione

Listopad był szczęśliwym mie-
siącem dla pracownic GOPS 
w Hrubieszowie. 21 listopa-
da podczas organizowanych 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów uroczystości z oka-
zji Dnia Pracownika Socjalne-
go Joanna Kuźmińska - starszy 
pracownik socjalny z hrubie-
szowskiego Ośrodka otrzymała 
nagrodę „za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomo-
cy społecznej”, przyznaną przez 
Ministerstwo Rodziny i Polity-
ki Społecznej. Odebrała ją wraz 
z innymi laureatami. Łącznie 
resort przyznał w bieżącym 
roku 10 nagród indywidualnych 
i 8 zespołowych, które podczas 
uroczystości wręczyli minister 
Marlena Maląg i wiceminister 
Stanisław Szwed. Joanna Kuź-
mińska podczas 32 lat pracy 
zawodowej pomaga osobom 
i rodzinom, znajdującym się 
w trudnej sytuacji. Miała też swój 
udział w organizacji m.in.: akcji 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 
i „Wokół wielkanocnej nadziei”, 
prowadziła również „zielone wa-
kacje” dla dzieci i młodzieży oraz 
współorganizowała kampanię 

„Zachowaj trzeźwy umysł”. Jo-
anna Kuźmińska jest również 
współzałożycielką Stowarzysze-
nia „Przystań” w Mienianach, 
wiceprezesem Spółdzielni So-
cjalnej „Kuźnia Talentów” i kie-
rownikiem Klubu Integracji Spo-
łecznej w Hrubieszowie.
Podczas uroczystości Joan-
nie Kuźmińskiej towarzyszyła 
wnioskodawczyni Monika Bed-
naruk pracownica GOPS w Hru-
bieszowie oraz kierownik Ośrod-
ka Justyna Kozłowska. 
To właśnie Justyna Kozłowska 
jest „drugą” z uhonorowanych 
pracownic pomocy społecznej 
pracujących na rzecz mieszkań-
ców gminy Hrubieszów. Kilka 
dni wcześniej bowiem otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie 
„Lubelski Lider Ekonomii Spo-
łecznej”, organizowanym przez 
Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lublinie. Została 
doceniona w kategorii „Samo-
rządowiec przyjazny ekonomii 
społecznej”, a jej kandydaturę 
w konkursie zgłosiło Stowarzy-
szenie „Przystań” w Mienianach. 
W opinii wnioskujących o jej 
wyróżnienie jest „dobrym 
duchem” ekonomii społecz-
nej w gminie Hrubieszów. Od 
początku zaangażowała się 
w działalność najpierw stowa-
rzyszenia, a potem Centrum In-
tegracji Społecznej. W 2015 roku 
została wiceprezesem Stowa-
rzyszenia „Przystań” Mieniany. 

Konferencja prasowa w Masłomęczu (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Przekazanie placu budowy w Masłomęczu (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Uroczstość w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)
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Rok 2016 był szczególnie trudny 
dla stowarzyszenia i centrum, 
które było zagrożone likwida-
cją. Dzielnie walczyła, szukała 
pomysłów, pisała projekty, ale 
przede wszystkim wspierała 
osoby będące zaangażowane 
w działalność stowarzyszenia. 
Gdy powoli otwierały się nowe 
możliwości na rozwój Justyna  
Kozłowska aktywnie wdrażała 
wszystkie możliwe rozwiązania. 
Czuwała nad opracowaniem do-
kumentacji, koordynowała reali-
zowane z powodzeniem projek-
ty, zabiegała o środki finansowe 
na funkcjonowanie organizacji. 
Obecnie jest kierownikiem GOPS 
w Hrubieszowie, a stanowisko to 
zawdzięcza uczciwej i rzetelnej 

pracy, wykonywanej z ogromną 
pokorą, skromnością i wysokim 
profesjonalizmem.

Gminne Obchody
Dnia Niepodległości

11 listopada w kościele para-
fialnym pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Czerniczynie, podczas 
Gminnych Obchodów Dnia 
Niepodległości upamiętniono 
103. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęła się mszą 
świętą w intencji ojczyzny, po 
której swoje wystąpienie miał 
wójt Gminy Hrubieszów To-
masz Zając. Obchodom rocznicy 
towarzyszył koncert piosenek 

patriotycznych zespołów ,,Na 
Jeden Raz” oraz ,,Hubal” Na za-
kończenie uroczystości uczest-
nicy wydarzenia w asyście 
jednostek ochotniczych straży 
Pożarnych przemaszerowali na 
cmentarz parafialny, aby złożyć 
kwiaty i oddać hołd przy mogi-
łach kombatantów – mieszkań-
ców gminy Hrubieszów. 
Organizatorami święta byli Wójt 
i Rada Gminy Hrubieszów, ze-
społy „Na Jeden Raz” i Hubal 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Wołajo-
wicach.

Artykuł nadesłany 

Gminne Obchoddy Dnia Niepodległości  (fot.: arch. Gminy Hrubieszów)

Rozstrzygnięcie konkursu „Cztery pory roku 
kredką malowane- Jesień”
W dniu 14 listopada 2022 roku został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny 
„Cztery pory roku kredką malowane- Jesień”, który odbył się w ramach 
działań bibliotecznych. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Moniatyczach działająca w struktura Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. 

Konkurs adresowany był do dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych. Ce-
lem konkursu było kształtowa-
nie zainteresowań plastycznych 
u dzieci i młodzieży, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej i uzdol-
nień, popularyzacja twórczości 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych. Na konkurs wpłynęło 66 
prac. 
Komisja w trzyosobowym skła-
dzie: przewodnicząca komisji 
Iga Śnieg - Wójcicka oraz człon-
kowie komisji Agnieszka Gągoł 
i Anna Pępko oceniała zgłoszone 
prace uwzględniając następu-
jące kryteria: zgodność z tema-
tyką konkursu, pomysłowość, 
samodzielność wykonania oraz 

wartość artystyczną. Po dokład-
nej analizie prac plastycznych 
komisja postanowiła przyznać 
następujące nagrody i wyróżnie-
nia: 
Kategoria I: do 6 lat 
Nagrody:
Lena Nowak (Szkoła Podsta-
wowa im. ks. Stanisława Staszi-
ca  Czerniczynie)
Karol Kasprzak (Punkt Przed-
szkolny w Cichobórzu)

Kategoria II : klasy I-III 
Nagrody:
Gabriela Kaniewska (Szkoła 
Podstawowa w Ślipczu z siedzi-
bą w Kozodawach)

Maja Jastrzębska (Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II 
w Moniatyczach)
Tomasz Pytka (Szkoła Podsta-
wowa im. ks. Stanisława Staszi-
ca w Czerniczynie)

Kategoria III : klasy IV-VIII 
Nagrody:
Emilia Hryniak (Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Mie-
nianach)

Patrycja Kopka (Biblioteka Pu-
bliczna w Kosmowie)

Kategoria IV : młodzież i doro-
śli
Nagrody:
Angelika Szewczuk (Biblioteka 
Publiczna w Stefankowicach)

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy podjęli wyzwanie i wzięli 
udział w konkursie. Zwycięzcom 

gratulujemy i zachęcamy do 
wzięcia udziału w innych kon-
kursach.

Iwona Tatarek
Gminna Biblioteka

Publiczna w Moniatyczach

Prace nadesłane na konkurs (fot.: GOK Wołajowice)

Prace nadesłane na konkurs (fot.: GOK Wołajowice)
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Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym
Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach 
schodowych, czy w opuszczonych budynkach. Nieodpowiednie warunki stają się 
najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń.Warto, aby w tym czasie 
zwrócić szczególną uwagę na osoby w potrzebie i wyciągnąć do nich pomocną 
dłoń.
Na przeciw takim osobom wy-
chodzi m.in. Schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn im. św. 
Brata Alberta, mieszczące się 
przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2 
w Zamościu, które zapewnia 
kompleksową pomoc. - Co-
dziennie dowożone jest jedzenie. 
Każdego dnia utrzymujemy 
z bezdomnymi kontakt. Ludzie, 
którzy przychodzą z ulicy są 
w nieciekawym stanie. My mamy 
dla nich ubrania , jedzenie, wy-
godne spanie, w schronisku jest 
ciepło. Myślę, że spełnione są 
najważniejsze warunki i otoczeni 
sią opieką. Staramy się dla miesz-
kańców zorganizować różnego 
rodzaju pomoc, zarówno psy-
chologiczną jak i zaangażowanie 
w różnego rodzaju prace - mówi 

Włodzimierz Hawrot, prezes 
Zarządu Koła Zamojskiego To-
warzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta w Zamościu. Osoby 
bezdomne mogą liczyć na po-
moc stałą, ale także doraźną, 
m.in. w walce z nałogami. Nie-
stety, zazwyczaj borykają się 
z problemem alkoholowym. 
Schronisko w Zamościu rozwią-
zuje tę kwestie - Ustawa wyraźnie 
mówi, że w schronisku nie mogą 
przebywać osoby pod wpływem 
alkoholu i środków psychoak-
tywnych i my tego bardzo prze-
strzegamy - Pracownicy schro-
niska starają się pomóc osobom 
uzależnionym od alkoholu, 
m.in. poprzez sześciotygodnio-
we leczenie w szpitalu. Pobyt na 
oddziale może pomóc im wyjść 

z nałogu, a tym sposobem prze-
dłużyć życie. Schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn im. św. 
Brata Alberta w Zamościu po-
maga innym, ale samo również 
potrzebuje pomocy. Otrzyma-
nego busa muszą utrzymywać 
z własnych środków, których 
niestety brakuje. 
Oprócz schroniska w Zamo-
ściu działają miejsca, w których 
można zostawiać jedzenie lub  
ubrania dzieląc się tym samym 
z potrzebującymi. Wiele osób, 
mimo że ma dach nad głową to 
nie ma posiada wystarczających 
środków do życia. Takim oso-
bom ze względu na niskie eme-
rytury lub prace dorywcze, a na-
wet brak zatrudnienia często 
brakuje pieniędzy na opłacenie 

rachunków czy zakupy. Często 
takie osoby chodzą w nieod-
powiednich ubraniach na daną 
porę roku, a co za tym idzie czę-
sto chorują. W okresie świątecz-
nym warto pamiętać o takich 

osobach i sprawić im „prezent”, 
w postaci niepotrzebnej ciepłej 
kurtki, która wisi w naszej szafie 
lub posiłku, który zostanie nam 
po świętach. 

Anna Janczyk 

(źródło: www.freepik.com)
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Adwentowa Skarbonka z Sercem 2022
W czasie Adwentu zatrzymujemy się na chwilę. Zastanawiamy się, co jest dobre 
w naszym życiu, nad czym warto popracować i co trzeba jeszcze zmienić, aby na 
nowo spotkać się z Jezusem. Oprócz modlitwy i postu okres przedświąteczny jest 
również czasem dzielenia się. Liczne stowarzyszenia i organizacje zachęcają do 
przyłączenia się w organizowane przez nich akcje charytatywne.

Również i Misja Afryka zachę-
ca dzieci, młodzież i dorosłych, 
aby włączyć się w tegoroczną 
akcję Adwentowa Skarbonka 
z Sercem 2022 i wesprzeć za-
kup żywności dla dzieci z Kenii. 
Akcja polega na rezygnowaniu 
z przyjemności w okresie Ad-
wentu i przekazaniu zaoszczę-
dzonej kwoty na zakup żywno-
ści dla dzieci i ich rodzin z Kinna 
i Kinanduba.
W styczniu miną 3 lata, odkąd 
drogi społeczności Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. Świę-
tego Ojca Pio w Zamościu i Pa-
rafii Świętego Brata Alberta 
w Zamościu splotły się z Kinna 
CDI Andreina Primary School, 
Szkołą Katolicką prowadzoną 
przy Parafii w Kinna, w Diecezji 
Isiolo, w Kenii.

Pod koniec 2020 roku, na proś-
bę rodziców ksiądz proboszcz 
Francis Muraya powołał filię 
szkoły w Kinanduba. Dzięki 
temu posunięciu, dzieci miesz-
kające w dużej odległości od 
Kinna mogą chodzić do szkoły. 
Jest to możliwe dzięki darczyń-
com. Bez finansowego wsparcia 
pochodzącego z Polski, osób 
z terenu naszej diecezji oraz in-
nych obszarów naszego kraju, 
placówka w Kinanduba nigdy 
by nie powstała.
Od pierwszego wyjazdu do 
Kenii księdza Mariusza Ska-
kuja w lutym 2020 roku, dzie-
ci z Kinna, a po roku z Ki-
nanduba, zostały objęte stałą 
finansową opieką w ramach 
programu Adopcja z Sercem - 
John Paul II Kinna Adoption 

Programme. Dzięki takiemu 
wsparciu dzieci chodzą do szko-
ły, mają zapewnione mundurki, 
podręczniki, trzy posiłki dzien-
nie oraz podstawową opiekę 
medyczną.    
Od niespełna 3 lat organizowa-
ne były liczne akcje i kiermasze, 
dzięki którym zakupiono wiele 
ton żywności długoterminowej, 
przybory szkolne, podręczniki, 
buty i zabawki. We wcześniej-
szych latach w okresie przed-
świątecznym organizowane 
były zbiórki pieniędzy również 
i na prezenty świąteczne dla 

dzieci z Kinna i Kinanduba. Jed-
nak potrzeba na chwilę obecną 
zaopatrzenia tych dzieci i ich 
rodzin w żywność jest ogromna 
a tym samym zatrważająca.

Sytuacja finansowa rodzin jest 
zła. Podobnie jak w Polsce, tak 
i w Kenii żywność zdrożała na-
wet i o kilkadziesiąt procent 
w ciągu 2 lat, a zarobki, jeżeli 
takowe w rodzinach istnieją, 
nie rosną wraz ze wzrostem 
cen. Dlatego całe swoje siły Mi-
sja Afryka koncentruje na za-
opatrzeniu dzieci w żywność, 
a całkowita kwota, którą zbierze 
przez okres tegorocznego Ad-
wentu, zostanie przeznaczo-
na na zakup kukurydzy, fasoli, 
ryżu, i rozdana dzieciom i ich 
rodzinom ze szkół Kinna CDI 

Andreina Primary School i Ki-
nanduba w Kenii.
Uczniowie Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. Świętego Ojca 
Pio w Zamościu, wrzucają swo-
je zaoszczędzone w tym czasie 

pieniążki do skarbonek, które 
znajdują się w każdej klasie. Do-
datkowo „Adwentową Skarbon-
kę z Sercem 2022” można wes-
przeć na zrzutka.pl: 
https://zrzutka.pl/fe5kaz, do 
czego Misja Afryka serdecznie 
zaprasza.
Więcej informacji na temat pro-
wadzonych akcji i działalności 
Misji Afryka można uzyskać na 
stronie internetowej:
www.misjaafryka.pl

Ewa Wolanin

(fot.: ks. Mariusz Skakuj)

(fot.: ks. Mariusz Skakuj)

(fot.: ks. Mariusz Skakuj)
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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. 2022 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 

R E K L A M A


