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Pewnym fenomenem polskiej 
religijności jest to, że w naj-
większe chrześcijańskie święta 
(Wielkanoc i Boże Narodzenie) 
frekwencja wiernych w naszych 
kościołach staje się kilkukrotnie 
wyższa. Zjeżdżają się wtedy do 
rodzinnych domów ci wszyscy, 
którzy pracują za granicą. Do ko-
ściołów idą również ci, którym 
na co dzień nie po drodze z Bo-
giem, ponieważ mimo wszystko 
czują, że wypada poświęcić po-
karm w Wielką Sobotę, czy iść 
w niedzielę rano na rezurekcję. 
Złośliwi nazywają takich wier-
nych „świątecznymi katolikami”, 
bardzo często dostaje się też im  
w kazaniach, ale czy słusznie? 
Może jednak jest to dla nich jedy-
na okazja w ciągu roku, by spo-
tkać się z Bogiem?

Prześwietlamy 
„świątecznego katolika”

Typowy „świąteczny katolik” uro-
dził się w tradycyjnej, katolickiej 
rodzinie, gdzie przynajmniej jedno 
z rodziców w miarę systematycz-
nie chodzi do kościoła. Uczęszczał 
na katechezę i przyjął sakramenty 
wtajemniczenia chrześcijańskiego: 
chrzest, Komunię św. i bierzmo-
wanie, gdzie dwóm pierwszym 
sakramentom towarzyszyły dość 
huczne imprezy. Przed przyjęciem 
bierzmowania prawdopodobnie 
musiał zaświadczyć, że jest prak-
tykującym katolikiem, zbierając 
podpisy przy okazji spowiedzi  
w pierwsze piątki miesiąca, nie-
dzielnych Mszy św., i okazjonal-
nych nabożeństw (różaniec, roraty, 
drogi krzyżowe, gorzkie żale itp.), 
ale lepiej przyjąć to bierzmowanie, 

bo bez niego są ponoć problemy ze 
ślubem i byciem chrzestnym. 
Po skończeniu szkoły średniej 
wyjechał albo na studia, albo do 

pracy w większym mieście lub za 
granicę. Tam poznał miłość swe-
go życia i aktualnie zamieszkują 
razem ze sobą, sprawdzając, czy 
do siebie pasują. Jest to również 
dobra inwestycja ekonomiczna 
– na wspólnym mieszkaniu moż-
na zaoszczędzić trochę pieniędzy  
w niełatwych dziś czasach. I choć 
mama krzyczy z tego powodu, 
babcia odmawia różańce, by ślub 
był jak najszybciej, to jednak wszy-
scy odkładają na wesele i w pew-

nym sensie cieszą się, że dziecko 
radzi sobie w życiu, związując się  
z kimś. Większy problem pojawia 
się wtedy, kiedy w święta trzeba iść 

do Komunii, zwłaszcza w mniej-
szych miejscowościach. Tam wszy-
scy znają się i głupio wyróżniać się z 
tłumu, nie idąc do Komunii. Najle-
piej więc będzie pokazać rodzicom 
swoją wiarę propozycją wyjścia  
w Wielką Sobotę, aby poświęcić 
koszyczki. Będzie to też dobra oka-
zja zobaczyć starych znajomych  
i w co się ubrali. Na rezurekcji z kolei 
dobrą miejscówką będzie płot pod 
kościołem. To strategiczne miejsce 
– człowiek w spokoju stanie sobie, 

Wielkanoc czy Święto Koszyczków?
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posłucha, co nowego ksiądz ma 
do powiedzenia, a potem szybko 
do samochodu zagrzać się i święta  
z głowy. Jeszcze tylko żurek, dziele-
nie się jajkiem, odwiedziny u kilku 
cioć lub wujków, a w poniedziałek 
tradycyjny polski śmigus-dyngus. 
Wszyscy szczęśliwi – i Pan Bóg,  
i ksiądz i rodzice. Trzeba teraz wra-
cać do szarej rzeczywistości, jaką 
jest praca w korporacji lub studia. 

Czyja to wina?
Gdzie ja zawiniłam? Przecież dałam 
dziecku katolickie wychowanie? – 
skarżą się czasem mamy, gdy wi-
dzą, że ich dzieci nie chcą chodzić 
do kościoła. Rzeczywiście, nie jest 
łatwo odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego powoli i systematycznie 
maleje frekwencja w naszych ko-
ściołach, zwłaszcza na Zachodzie 
Polski. Mimo to Kościół musi się 
z nim zmierzyć i zastanowić się, 
jak ewangelizować tych, którzy do 
wiary przyznają się tylko na święta, 
śluby i pogrzeby. 

Pewną wskazówką, która pomo-
że nam zrozumieć tę sytuację jest 
rozróżnienie na wiarę i religijność. 
W naszym narodzie wiara tak zro-
sła się z życiem, że chodzenie do 
kościoła stało się na przestrzeni 
wieków nieodłącznym elemen-
tem polskiej tradycji i tożsamo-
ści. Jeśli jednak udział w tych 
nabożeństwach nie jest poparty 
osobistą wiarą i przekonaniem co 
do ich sensu – przy najbliższej oka-
zji  (a taką jest np. wyjazd z domu 
na studia lub do pracy) taki katolik 

bielawa.naszemiasto.pl
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Małgorzata Godzisz i Andrzej Blacha (fot. Małgorzata Szkutnik)

„Nadleśnictwo Janów Lubelski - walory przyrodnicze”
To tytuł najnowszego albumu fotograficznego dedykowanego 
Lasom Janowskim. Zdjęcia z tej publikacji można obejrzeć w galerii 
fotograficznej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. 

Zaproszeniem do lektury niech 
będą słowa wstępu, które przygo-
tował Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Janów Lubelski  Pan Henryk Rą-
żewski:
„Szanowni Państwo!
Oto leży przed Wami album wyko-
nany przez znanego fotografa przy-
rody i wielkiego miłośnika Lasów 
Janowskich Wiesława Lipca, z po-
mocą jego kolegów ze Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody. Będę 
szczęśliwy, jeżeli po przejrzeniu tej 
publikacji zapragniecie odwiedzić 
Lasy Janowskie, aby zobaczyć ja-
kie są w rzeczywistości, a nie tylko 
na tych pięknych obrazkach.
Kiedy wiele lat temu, zaraz po 
ukończeniu studiów w Krakowie, 
przyjechałem do Janowa Lubel-
skiego jako młody leśnik, sądziłem, 
że zabawię tu tylko przez chwilę. 
Ta chwila trwa już 41 lat! Tu rozpo-
cząłem moje życie zawodowe i tu je 
zakończę. Krótko mówiąc ‒ odda-
łem je w całości Lasom Janowskim 
i nie żałuję tego. Bo o ileż człowiek 
byłby uboższy nie przeżywając 
tych wspaniałych wschodów i za-
chodów słońca ponad lasami, pro-
mieni słonecznych przedzierają-
cych się przez mgłę po burzy, tej 
różnorodności jesiennych kolo-
rów, zimowej ciszy, czy obecności 
głuszca chodzącego wiosną za mną 
tak, jak mój pies Burek. Wyobraźcie 
sobie taki oto obraz: wieś Szklarnia 
pośrodku Lasów Janowskich, świt, 
mgła nad łąkami niczym mleko,  
a ponad mgłą przesuwające się gło-
wy koni – same głowy, bo reszta 
jest ciągle we mgle. Nie, z pewno-
ścią nie wykreowalibyście takiego 
obrazu! A ciągnące jesienią żura-
wie, a bocian na gnieździe za moim 
płotem, a niesamowite zapachy 
‒ inne o każdej porze roku. Dosyć!  
W dojrzałym wieku człowiek staje 
się coraz bardziej sentymentalny…
Zapraszam Was do Lasów Janow-
skich i życzę wielu niezapomnia-
nych przeżyć, choćby w części 
takich, jakimi obdarowała mnie 
Opatrzność”. 
Jednym ze współautorów publi-
kacji „Lasy Janowskie ‒ walory 
przyrodnicze” jest Andrzej Blacha. 
Z miłośnikiem przyrody, bankow-
cem i fotografem leśnej zwierzyny 
rozmawia Małgorzata Godzisz. 
Małgorzata Godzisz: Jak wyglą-
dają u Pana spotkania z leśnymi 

zwierzętami? Jak się Pan do nich 
przygotowuje?
Andrzej Blacha: Spotkania ze 
zwierzętami często wiążą się ze 
szczęściem. Takie zdjęcia na pew-
no poparte są dużą wytrwałością, 
częstym wyjeżdżaniem do lasu, 
długim przebywaniem w lesie, 
zmaganiem się z różnymi prze-
ciwnościami takimi jak na przy-
kład: owady, komary, meszki. 
To też walka z aurą, z deszczem,  
w zimie z mrozem. Dlatego każde 
to zdjęcie ma swoją historię. Zdję-
cia przedstawiają dużą różnorod-
ność i gatunki, które na co dzień 

nie są widziane przez osoby tutaj 
zamieszkujące. Przy ujęciu foto-
graficznym decydują ułamki se-
kund. Wydaje mi się, że mam pięk-
ne zdjęcie, bo ta chwila trwa tak jak 
mówię ułamki sekund, po odlocie 
ptaka, czy odejściu jakiegoś ssaka. 
Decyduje szybkość i umiejętności, 
a te nabywa się z czasem. Zostają 
niezapomniane chwile na całe ży-
cie. Spotkanie z wilkiem. Wilk jest 
uosobieniem dzikości i tęsknoty za 

wolnością. Spojrzeć wilkowi pro-
sto w oczy, a to mi się udało. Takie 
wspomnienie zostaje na całe życie. 
Wilk był dla mnie od małego dziec-
ka zwierzęciem inspirującym. Czy-
tałem dużo książek, w tym Jamesa 
Oliviera Curwooda „Szara wilczy-
ca”. Zawsze marzyłem, by takiego 
wilka zobaczyć. Nie spodziewa-
łem się, że po tylu latach taką pasją  
i odskocznią od mojej pracy będzie 
fotografowanie zwierząt. Zaintere-
sowanie nimi było, ale fotografo-
wanie przyszło później. Są też inne 
spotkania jak z rysiem, który jest 
zwierzęciem jednak nadal bardzo 

rzadkim. Na szczęście pozostaje 
pewien niedosyt, że mogłem to 
inaczej zrobić, zareagować szyb-
ciej, wyzwolić migawkę. Dzięki 
temu, że takie odczucia zostają to 
mam nadzieję, że to będzie dalej 
moją pasją. Gorąco zachęcam do 
odwiedzenia tej wystawy, bo jest 
ona efektem kilku lat ciężkiej pracy, 
ale dla mnie bardzo zadowalającej.
Fotografuje Pan od niedawna, ale 
żeby fotografować zwierzęta le-

śne to trzeba mieć odpowiednią 
wiedzę, przygotowanie i pewne 
cechy, które są niezbędne: cierpli-
wość, precyzyjne oko. Skąd Pan 
czerpał to doświadczenie, żeby 
jednak wiedzieć jak nacisnąć 
spust by wszystko było dobrze?
Wiedzę nabywałem od wczesnych 
lat dzieciństwa. Interesowałem się 
zwierzętami. Mam bardzo dużo 
książek, albumów, czasopism 
przyrodniczych. Poznałem bardzo 
dużo fajnych ludzi fotografów, któ-
rzy udzielali mi pewnych porad. 
Jednak samemu trzeba przejść ten 
etap od początku do końca.
Za każdym ze zdjęć, które mo-
żemy zobaczyć na wystawie jest 
zapisana konkretna historia jego 
powstania. Podejdźmy do jed-
nego ze zdjęć, które przedstawia 
walkę dwóch osobników? 
Moim marzeniem było zrobienie 
zdjęć jeleni w czasie rykowiska. 
Zapamiętałem to bardzo dobrze ‒ 
8 września, bo to jest ważny dzień 
również w Janowie Lubelskim. 
Odpust. Bardzo dużo ludzi w tym 
pielgrzymów przybywa do nas. To 
rykowisko w tym roku zaczęło się 
wcześniej. Nie było takie spekta-
kularne jak w niektórych latach. 
Być może z uwagi na to, że w tym 
roku był sezon grzybiarski i ludzie 
zbierali grzyby. Jelenie się płoszy-
ły. Dosłyszałem te odgłosy i byłem 
zaskoczony, że o tej porze sły-
szę ryczącego jelenia. Udałem się  
z pełnym plecakiem. Wyszedłem 
na ścieżkę i szedłem dalej lasem. 
Nagle usłyszałem trzask gałąz-
ki. Momentalnie przykucnąłem. 
Szybko zdjąłem plecak, wyciągną-
łem aparat. Przeczekałem minutę, 
dwie i zobaczyłem wychodzącego 
na mnie jelenia. Udało mi się zro-
bić zdjęcie. Nagle widzę drugiego. 
Rozgorzała walka. Po raz pierwszy 
miałem okazję zobaczyć walczące 

jelenie tak bardzo blisko, ale znów 
było tak niebezpiecznie, bo potęga 
tych walczących jeleni jest niesa-
mowita. W ułamkach sekundy po-
trafią się przemieścić kilkadziesiąt 
metrów. Spięły się tymi rogami  
i co ciekawe, że to trwało cały czas. 
Nie odchodziły od siebie. Zaczęły 
się przewracać. Nie udało się zrobić 
zdjęcia z tego upadku, ponieważ to 
tak szybko się zadziało. Zrobiłem 
ok. 100 zdjęć, ze 100 wybrałem tyl-
ko 5 i z których 3 mi się najbardziej 
spodobały. Jeden z byków jest za-
pieniony, troszeczkę poraniony 
wokół oka. Byki często zanurzają 
się w jakimś bagienku. Tu złączone 
dwa jelenie na pięknym tle. Widać 
zachodzące słońce odbijające się 
na sosnach.
Spotkał Pan w lasach janowskich 
najładniejszego rysia i łosia. Co 
jest takiego w tych zwierzętach, 
że zachwycają i warto je pokazy-
wać innym?
Co do rysia to jest to zdjęcie doku-
mentacyjne. Przepiękne ujęcie sta-
rego rysia. Ma piękne bokobrody 
wzdłuż tej swojej twarzy, również 
obwódki dookoła oczu wskazują na 
to, że jest już takim rysiem bardzo 
starym, ale takim majestatycznym. 
Ryś jest kotem i trudniejszym do 
zaobserwowania, a także do zro-
bienia zdjęcia niż wilk. U nas jest 
łoś tzw. kanadyjski, bo ma piękne 
rogi, szerokie łopaty.
Dziękuję za rozmowę i życzę ko-
lejnych spotkań z leśną zwierzy-
ną 

Zainteresowanych walorami przy-
rodniczymi Lasów Janowskich za-
praszamy na wycieczkę w teren i do 
odwiedzenia oficjalnej strony in-
ternetowej: www.janowlubelski. 
lublin.lasy.gov.pl

Małgorzata Godzisz
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bardzo szybko porzuci te poboż-
ne praktyki, zamieniając je na coś 
przyjemniejszego – np. wyprawę 
do galerii handlowej. O ile niedziel-
na Eucharystia jest dla niego mało 
atrakcyjna i męcząca, to tradycje 
związane z naszymi największymi 
świętami są jednak zbyt piękne, 
żeby je porzucić. W Boże Narodze-
nie nie wypada przecież nie mieć  
w domu choinki, nie pójść na pa-
sterkę i nie podzielić się opłatkiem, 
a w Wielkanoc nie iść na poświęce-
nie pokarmów czy rezurekcję. Wia-
ra jest tu jednak tylko elementem 
folkloru i dodatkiem do świątecz-
nych spotkań z rodziną i najbliż-
szymi. 
Czyja to wina? Nie ma na to łatwej 
odpowiedzi i trzeba by ją zapewne 
rozłożyć na współczesny świat, ro-
dziców, katechetów i księży…
Niektórzy mówią, że naturalnym 
kanałem przekazu wiary na prze-
strzeni wieków w Kościele były 
rodzina i kultura. W rodzinie mło-
dy człowiek znajdował przykład 
wiary, gdy patrzył jak rodzice mo-
dlą się razem, chodzą do Kościoła, 
żyją pobożnie i uczciwie. Euro-
pejska kultura z kolei od samego 
początku była nasiąknięta takimi 
wartościami, jak piękno, honor, 
prawda, praca itp. W pewnym mo-
mencie coś się zepsuło i dostrzega-
my dziś zarówno kryzys rodziny, 
jak i kultury. Pisze o tym chociaż-
by św. siostra Łucja – wizjonerka z 

Fatimy, zauważając, że w dzisiej-
szych czasach szatan obrał sobie 
za jakiś szczególny cel zniszczenie 
instytucji małżeństwa i rodziny. 
Jest to wręcz udowodnione nauko-
wo, że kiedy ojciec porzuca wiarę 
pójdzie za tym prawdopodobnie 
cała rodzina, a dodatkowo bardzo 
konkretnie przekłada się to na ob-
raz Boga u dziecka i na religijność 
całej rodziny. Podobnie jest z kul-
turą – młodym ludziom mówi się,  
że tradycyjne małżeństwo i wiara 
w Boga to nic nowoczesnego. Są 
jedną z wielu opcji, które można 
sobie wybrać. Można ponoć być 
dobrym człowiekiem i bez wiary. 

Jak ewangelizować  
„świątecznych katolików”?

Naszych „świątecznych katolików” 
nazywa się bardzo często adresa-
tami nowej ewangelizacji. Doku-
menty Kościoła mówią, że są to 
ludzie, którzy oddalili się od Ko-
ścioła (EN 54, RM 33) i zaniechali 
praktyk religijnych oraz żyją tak, 
jakby Chrystus nie istniał. Wielu  
z nich porzuciło wymagania chrztu 
świętego, tak naprawdę nie znając 
Jezusa (EG 14). Jak więc do nich 
mówić o Bogu? Należy najpierw 
uczciwie przyjąć, że choć są to lu-
dzie ochrzczeni, to tak naprawdę 
są niewierzący. A skoro niewierzą-
cy, to trzeba im głosić Ewangelię  
w podobny sposób, jak Kościół 
przez wieki głosił ją narodom po-
gańskim – ucząc podstaw od zu-

pełnych podstaw. Można by rzec, 
że jest to zadanie jeszcze trudniej-
sze niż w dawnych czasach, bo  
ci ludzie noszą za sobą nierzadko 
bagaż rozmaitych, negatywnych 
doświadczeń związanych Kościo-
łem i jego pracownikami. 
Co zatem im głosić? Ewangelię, 
czyli żywego Jezusa Chrystusa. Ta-
kim ludziom należy pokazać pięk-
no chrześcijańskiej wiary, opierając 
się przede wszystkim na własnym 
świadectwie. Nie ma potężniejsze-
go klucza do serca człowieka, jak 
opowieść o tym, jak Bóg jest obecny 
w naszym życiu, ile Mu zawdzię-
czamy i jak to jest źle, gdy od Niego 
odchodzimy. Bardziej niż teorię, 
zakazy i nakazy należy pokazać 
im osobiste doświadczenie wia-
ry, która jest przez nas stosowana  
w praktyce. Musimy ciągle pamię-
tać o prostej zasadzie, która mówi, 
że moralność chrześcijańska i po-
bożne praktyki są zawsze owocem 
i skutkiem żywej wiary. Oznacza 
to, że gdy komuś mówimy np. „nie 
mieszkaj z dziewczyną przed ślu-
bem” – będzie to prawdopodobnie 
niezrozumiane, bo jest to wymóg 
moralności, a do tego trzeba wiary. 
Znany meksykański ewangeliza-
tor Jose Prado Flores porównuje 
taką sytuację do „karmienia tru-
pa” – zanim komuś damy pokarm 
moralności, musimy go najpierw 
wskrzesić do życia wiary, a można 
tego dokonać tylko przez ewange-

lizację. W przeciwnym razie kar-
mienie drogocennymi potrawami 
modlitwy, duchowości, moralności 
mija się z celem. 
Warto pamiętać również, że cza-
sem ludzie w ogóle nie chcą słu-
chać Ewangelii. Są tak zablokowani 
na Kościół, księży, że samo słowo 
„Bóg” , „religia” czy „ksiądz” dzia-
ła im na nerwy. Co wtedy robić? 
Wchodzić w dobre relacje z takimi 
osobami i usuwać mur uprzedzeń, 
co fachowo w Kościele nazywa się 
preewangelizacją. Czasem trzeba 
po prostu do takiego niewierzące-
go brata uśmiechnąć się, ucieszyć 
się nim i spróbować wejść z nim  
w przyjaźń, zrozumieć, dlacze-
go żyje tak, a nie inaczej, a potem 
pokazać mu, jak Bóg może wejść  
w jego życie i aktualne potrzeby. 

Złościć się czy uśmiechać?
Pewnie nie ma na to prostej recep-
ty, ale próbując nawrócić naszych 
„świątecznych katolików”, trzeba 
bardziej skupić się na radosnym 
głoszeniu Dobrej Nowiny i budo-
waniu dobrych więzi, niż krzykach 
i wypominkach. Tak zwracał się  
w Księdze Apokalipsy zmartwych-
wstały Jezus do Kościołów w Azji: 
najpierw chwalił dobre rzeczy, po-
tem wypominał trudne sprawy. 
Nasza ludzka natura tak ma, że gdy 
słyszymy same złe informacje o so-
bie, niemal automatycznie zamy-
kamy się na tego, kto zwraca uwa-
gę. Gdy natomiast poczujemy się 

docenieni, zauważeni, gdy komuś 
zaufamy – jesteśmy w stanie przy-
jąć nawet najtrudniejsze rzeczy. 
Kiedy więc „świąteczny katolik” 
idzie te dwa razy w roku do Kościo-
ła, powinien najpierw poczuć się 
tam jak w domu, by usłyszeć Dobrą 
Nowinę o żywym Jezusie, który ma 
dla niego wspaniałą ofertę piękne-
go życia. Jednocześnie Kościół po-
winien pomóc mu zrozumieć jego 
życie: pokazać jak wielkim drama-
tem jest grzech i jak może zawsze 
wrócić do Boga.  Ważne, by te 
czynności były w takiej kolejności, 
a nie odwrotnie. Złość prawdopo-
dobnie nic nie pomoże, ale szczera 
i przyjazna rozmowa, poprzedzona 
wcześniej modlitwą – tak. 

 ks. dr. Piotr Spyra 
Dyrektor 

Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
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Szanowni Państwo. Jako rząd Zjed-
noczonej Prawicy, konsekwentnie 
realizujemy nasze obietnice wybor-
cze, stawiając na to, by każda Polka  
i każdy Polak miał swój udział w roz-
woju państwa i czerpał wymierne 
korzyści z tego co wspólnie uda nam 
się wypracować.
Wprowadziliśmy Program 500+, 
skierowany do rodzin z dziećmi,  
z którego tylko w minionym, 2017 r. 
wsparcie wyniosło ponad 11,3 mld zł. 
Środki te zostały przeznaczone na  
3,8 mln polskich dzieci, przez co po-
prawiła się znacznie sytuacja mate-
rialna wielu polskich rodzin. Także  
w 2017 r. podnieśliśmy minimalną 
emeryturę do 1 tys. zł, a pensję mini-
malną do 2 tys. zł. Środki na wydatki 
prospołeczne czerpiemy z uszczel-
nienia systemu VAT, dzięki temu  
w budżecie państwa znalazło się do-
datkowe 11,5 mld zł.
Obok wspierania rodzin i polityki 
prospołecznej ukierunkowanej na 
poprawę demografii i wsparcie wy-
chowania dzieci, stawiamy także 

na politykę senioralną. Jako Prawo  
i Sprawiedliwość zdajemy sobie 
sprawę z problemów i bolączek  
z jakimi w życiu codziennym bory-
kają się seniorzy. Tylko w 2017 r. do 
seniorów trafiło 4 mln opakowań 
bezpłatnych leków. „Bezpieczeń-
stwo, uczestnictwo i solidarność” - to 
wg nas trzy główne filary, na których 
opierać chcemy w najbliższych la-
tach politykę społeczną wobec osób 
starszych. Nie są to puste hasła, czy 
czcze obietnice, my słowa dotrzy-
mujemy, chcemy silnego państwa, 
a by państwo było silne, silne musi 
być społeczeństwo. To, że jako PiS 
poważnie traktujemy politykę wo-
bec seniorów potwierdza fakt, że 
mocno w nią zaangażowana jest nie 
tylko minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki społecznej Elżbieta Rafalska ale 
także premier Mateusz Morawiecki.
Zgodnie z informacją Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów,  program 
„Polityka społeczna wobec osób 
starszych 2030. Bezpieczeństwo. 
Uczestnictwo. Solidarność”, przewi-

duje realizację działań wobec ogółu 
osób starszych w ramach siedmiu 
głównych obszarów. Są nimi:
- kształtowanie pozytywnego po-
strzegania starości w społeczeń-
stwie;
- uczestnictwo w życiu społecznym 
oraz wspieranie wszelkich form ak-
tywności;
- tworzenie warunków umożliwiają-
cych wykorzystanie potencjału osób 
starszych jako aktywnych uczest-
ników życia gospodarczego i rynku 
pracy;
- promocja zdrowia, profilaktyka 
chorób, dostęp do diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji;
- zwiększanie bezpieczeństwa fi-
zycznego - przeciwdziałanie prze-
mocy i zaniedbaniom wobec osób 
starszych;
- tworzenie warunków do solidarno-
ści i integracji międzypokoleniowej;
- edukacja dla starości, do starości, 
przez starość i w starości.
Pragnę poinformować, by rozwiać 
wszelkie wątpliwości, że w 2018 r. 

do seniorów z budżetu państwa 
trafi 15,6 mld zł. Ministerstwo Ro-
dziny Pracy i Polityki Społecznej 
realizuje kilka znaczących progra-
mów z tego obszaru. Na edycję Pro-
gramu „Senior+” 2018 przeznaczono 
80 mln zł. Według szacunków, ta 
kwota pozwoli na utworzenie oko-
ło 310 nowych placówek, w tym 
60 Dziennych Domów i 250 Klu-
bów „Senior+”. Na realizację Rzą-
dowego Programu na rzecz Osób 
Starszych ASOS zaplanowano zaś  
w tym roku kwotę kwotę 40 mln zł. 
To jest realna i konkretna odpowiedź 
polskiego rządu na proces starzenia 
się kraju i próba kompleksowego  
i aktywnego zagospodarowania cza-
su wolnego seniorom.
Ponad półtora miliona złotych trafi-
ło już do województwa lubelskiego 
na realizację programu „Senior +”. 
Rozmawiałem już w tym temacie  
z kolegą Wojewodą Lubelskim Prze-
mysławem Czarnkiem. Z informacji 
jakie posiadam, w tym roku za te pie-
niądze w naszym regionie zostanie 

wybudowanych siedem placówek,  
w tym cztery „Dzienne Domy Senior 
+” oraz trzy „Kluby Senior +”.
„Dzienne Domy Senior+” powstaną 
w Biłgoraju, Chełmie i Gminie Sawin 
oraz w Powiecie Zamojskim. Klu-
by Seniora z kolei otwarte zostaną  
w Kraśniku, Międzyrzecu Podlaskim 
i Gminie Wierzbica. To nie wszystko.
Ponad 10 już istniejących na terenie 
Województwa Lubelskiego, w tym  
i na Zamojszczyźnie, placówek 
pracujących z osobami starszymi,  
w ramach programu otrzyma dofi-
nansowanie na bieżące funkcjono-
wanie.

Poseł na Sejm RP
Piotr Olszówka

Polityka senioralna w Polsce  
wg. rządu Zjednoczonej Prawicy

R E K L A M A
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Nadleśnictwo Oleszyce
Nadleśnictwo Oleszyce poło-
żone jest w północno-wschod-
niej części województwa pod- 
karpackiego w powiatach lu- 
baczowskim - większość terenu 
(gminy: Oleszyce, Stary Dzików, 
Cieszanów oraz miasto Oleszy-
ce) i jarosławskim - niewielki 
fragment (gmina Wiązownica).
Nadleśnictwo Oleszyce utworzo-
ne zostało w 1944 roku, po upań-
stwowieniu ziemskich własności 
prywatnych na mocy dekretu 
PKWN z dnia 12.12.1944 roku. 
W skład powstałego Nadleśnic-
twa weszły lasy dużej i średniej 
własności prywatnej, a w póź-
niejszym czasie, znaczne po-
wierzchnie gruntów rolnych 
gorszej jakości oraz drobne kom-
pleksy leśne byłej własności pry-
watnej ludności przesiedlonej  
z tych terenów do byłego ZSRR  
i na Ziemie Odzyskane.
Teren Nadleśnictwa Oleszyce 
położony jest na płaskowyżu 
ukształtowanym pofałdowanymi 
wysoczyznami. Obszar ten jest  
w większości płaski, ale miejsca-
mi, szczególnie w okolicach po-
toków obniża się. Można również 
zaobserwować występowanie pa- 
górów, czego przykładem są tere-
ny leśnictwa Czerniakowa Buda.
W zarządzie Nadleśnictwa Ole-
szyce znajdują się lasy o łącznej 
powierzchni ponad 11801 ha.
Lesistość obszaru w zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa 
Oleszyce wynosi blisko 43% i 
świadczy o znacznej roli lasów 
w przestrzeni przyrodniczej re-
gionu. Dodatkowym atutem 
naszych lasów jest średni wiek 
drzewostanów wynoszący 67 lat. 
Gatunkiem panującym jest sosna  
i stanowi ona 65% powierzchni,  
a do innych znaczących gatun-
ków tworzących drzewostany za-
liczamy buka, dęba, olchę i świer-

ka. Ponad połowa powierzchni 
leśnej Nadleśnictwa Oleszyce 
pełni funkcje ochronne. Warto 
dodać, że zachodnia część Nad-
leśnictwa Oleszyce znajduje się 
w zasięgu obszaru Natura 2000 
Lasy Sieniawskie. Oprócz obsza-
ru Natura 2000, na terenie Nad-
leśnictwa występują inne formy 
ochrony przyrody, mające na 

celu chronienie najcenniejszych 
fragmentów przyrody. Siedliska, 
takie jak kwaśne buczyny czy 
żyzna buczyna karpacka podle-
gają ochronie. Pomniki przyrody 
stanowią dużą grupę, ponieważ 
zaliczamy do nich aż 61 obiektów 
i są to drzewa. Ciekawostką jest, 
że większość z nich ma nadane 
imię, co może wywołać niejeden 
uśmiech. Oto kilka przykładów: 
dąb Bolesław, Gruba Sosna, dąb 
Bartuś, dąb Gajowy, sosna Vic-
toria i wiele innych. Użytki eko-
logiczne to pozostałości ekosys-

temów mających znaczenie dla 
zachowania różnorodności bio-
logicznej i mogą być to: starorze-
cza, wydmy, bagna, stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatun-
ków flory lub fauny. Nadleśnic-
two Oleszyce ma wyznaczone 
23 użytki ekologiczne. Oto kilka 
przykładowych nazw: Źródliska 
rzeki Przerwy, Kosów Staw, Dzi-

kowskie Bagno, Topielce, Kozaki.
Ważnym elementem jest ochro-
na gatunkowa roślin, zwierząt  
i grzybów. Wśród roślin zlokali-
zowano stanowiska dwóch ro-
ślin objętych ochroną ścisłą i są 
to: kosaciec syberyjski i rosiczka 
okrągłolistna oraz 24 gatunki ro-
ślin objętych ochroną częściową, 
do których zaliczono między in-
nymi: wawrzynka wilczełyko, ba-
gno zwyczajne, śnieżyczkę prze-
biśnieg, widłaka jałowcowatego, 
cisa pospolitego i wiele innych. 
Fauna podlegająca ochronie ści 

słej to: pachnica dębowa, traszka 
grzebieniasta, ropucha zielona, 
gacek brunatny i szary, orzesz-
nica i wilk. Wśród gatunków 
zwierząt podlegających ochronie 
częściowej znalazły się między 
innymi: ropucha szara, żaba wod-
na, jaszczurka zwinka i żyworod-
na, padalec zwyczajny, ryjówka 
aksamitna i malutka, popielica, 
wydra i gronostaj. Oprócz wymie-
nionych wyżej zwierząt stwier-
dzono występowanie 91 gatun- 
ków chronionych ptaków.
Teren Nadleśnictwa Oleszyce jest 

również bogaty w miejsca pamię-
ci i cenne historycznie kapliczki, 
krzyże i cmentarze zlokalizowa-
ne na terenach leśnych. Szkół-
ka leśna Kolonia to teren byłych 
umocnień linii Ribentropp-Mo-
łotow i jeszcze dzisiaj zobaczyć 
tu można zachowane fragmen-
ty okopów. Z kolei w leśnictwie 
Czerniakowa Buda znajduje się 
pamiątkowy obelisk, upamięt-
niający wymarsz oddziałów  
z Galicji Wschodniej na pomoc 
trwającemu w zaborze rosyjskim 
powstaniu styczniowemu.

W leśnictwie Kolonia znajduje 
się jedna z nowocześniejszych 
szkółek leśnych specjalizująca 
się w produkcji kontenerowej. 
Produkowane tu sadzonki posia-
dają zakryty system, korzeniowy 
dzięki czemu lepiej radzą sobie 
w nowym środowisku, a dodat-
kową zaletą jest możliwość ich 
sadzenia podczas całego sezonu 
wegetacyjnego.
Rocznie w naszej szkółce produ-
kuje się ponad 5 mln sadzonek 
głównie jodły, buka, dęba, graba. 
Drzewka, które wyhodowane zo-
staną w naszej szkółce zasilą lasy 
Nadleśnictwa Oleszyce, okolicz-
ne nadleśnictwa oraz do nadle-
śnictwa bieszczadzkie. 
Produkuje się tu sadzonki cisa 
pospolitego, formy drzewiastej, 
które służą realizowaniu przez 
Lasy Państwowe na terenie Pod-
karpacia programu restytucji cisa 
do lasu.
Ponadto w Leśnictwie Szkół-
karskim Kolonia, gmina Ole-
szyce, zlokalizowane zostały 
powierzchnie badawcze prowa-
dzone przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa i Wydziały Leśne Uni-
wersytetów w Krakowie, Pozna-
niu i Warszawie.
Są to powierzchnie: dęba szy-
pułkowego pochodzeń polskich, 
buka pospolitego pochodzeń 
polskich i europejskich, czereśni 
ptasich pochodzeń polskich i eu-
ropejskich. Kolekcja klonów wią-
za górskiego i jawora stanowiące 
zasoby Karpackiego Banku Ge-
nów. Prowadzone są tu również 
plantacje nasienne świerka, jodły  
i modrzewia - służące do zbioru 
kwalifikowanych nasion, z któ-
rych produkuje się sadzonki do 
lasu.
Warto również dodać, że w szkół-
ce zlokalizowany jest również 
nowoczesny obiekt konferen-
cyjno-edukacyjny, gdzie prowa-
dzone są szkolenia oraz zajęcia  
z edukacji leśnej.

Materiał nadesłany



6

Życzenia Świąteczne

Nr 4 [40] Kwiecień 2018  www.radiozamosc.pl

R E K L A M A



7

Życzenia Świąteczne

www.radiozamosc.pl� Nr�4�[40]�Kwiecień�2018

A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y



8

Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Nr 4 [40] Kwiecień 2018  www.radiozamosc.pl





10

Artykuł sponsorowany

Nr 4 [40] Kwiecień 2018  www.radiozamosc.pl

Energetyka prosumencka

Od pierwszego lipca zeszłe-
go roku dla osób fizycznych 
posiadających małe insta-
lacje fotowoltaiczne sporo 
się jednak zmieniło. Przed 
zmianami mogli oni od-
sprzedawać nadwyżki ener-
gii do elektrowni, przed ro-
kiem regulację tę zastąpił 
tzw. „system opustów”, dzia-
łający na zasadzie net-me-
teringu. Na czym on polega? 
Otóż posiadacze paneli foto-
woltaicznych w domu jedno-
rodzinnym rozliczają różnicę 
między energią wyproduko-
waną przez przydomową 
elektrownię słoneczną a tą, 
która została pobrana z sie-
ci elektrycznej w momencie, 
w którym panel nie produ-
kował prądu. Nie oznacza to 
jednak, że na bieżąco wypro-

dukowane i oddane do sieci 
nadwyżki energii, powstające 
np. wtedy, gdy właścicieli nie 
ma w domu, nie mogą zostać 
z niej odebrane. Przepadają 
one dopiero po roku, przez 
ten czas posiadacze pane-
li fotowoltaicznych mogą je 
odebrać. Moduły fotowolta-
iczne zamieniają na energią 
elektryczną energię promie-
niowania słonecznego, a prąd 
stały z modułów przekazy-
wany jest specjalnymi kabla-
mi solarnymi do falownika 
– urządzenia, które zmienia 
prąd stały na prąd zmienny. 
Następnie prąd jest przeka-
zywany bezpośrednio do sie-
ci energetycznej. Specjalny 
dwukierunkowy licznik zli-
cza, ile energii jest zużywane 
– właśnie na tej podstawie 

Eksperci są zgodni: za najlepsze rozwiązanie w zakresie generowania energii w systemie rozproszonym uznają 
energetykę prosumencką, czyli system, w którym energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy, zapewniający 
sobie niezależność energetyczną domu. 

można później rozliczyć się 
z zakładem energetycznym. 
Ile paneli fotowoltaicznych 
na dom jest potrzebnych, aby 
zapewnić niezależność ener-
getyczną? Ile kWh uzyskamy 
z 1 kW instalacji? Przyjmuje 
się, że skierowany na połu-
dnie panel, mający 1 kWp, 
wyprodukuje w ciągu roku 
około 900-1100 kWh ener-
gii elektrycznej. Przez taki 
okres czasu czteroosobowa 
polska rodzina zużywa około 
3000 kWh, dlatego optymal-
na instalacja fotowoltaiczna 
dla domu jednorodzinnego 
powinna mieć ok. 3 kWp. Aby 
dobrze dobrać rozwiązanie, 
na początku trzeba określić 
roczne zużycie energii elek-
trycznej, a informacje na ten 
temat znajdziemy na rachun-

ku od dostawcy energii. Co 
istotne, w dobie coraz szer-
szego otwierania się rynku 
polskiego na odnawialne źró-
dła energii, uruchamianych 
jest też coraz więcej progra-
mów dofinansowań, przez co 
inwestycja w fotowoltaikę dla 
domu jednorodzinnego staje 
się jeszcze bardziej opłacal-
na. Niektórzy z dostawców 
elektrowni fotowoltaicznych 
pomagają w wypełnianiu 
wniosków. Taką firmą jest 
GoldSun – przedsiębiorstwo, 
które wyspecjalizowało się 
w rozwiązaniach z dziedziny 
energii odnawialnej dla klien-
tów indywidualnych oraz dla 
przedsiębiorców. Dzięki do-
świadczonej i wyspecjalizo-
wanej w branży OZE kadrze, 
firma jest w stanie fachowo 

doradzić – nie tylko ile pane-
li fotowoltaicznych na domu 
trzeba zainstalować i jaka po-
winna być ich moc, ale także 
skąd pozyskać środki na dofi-
nansowanie i jakie rozwiąza-
nie będzie najkorzystniejsze 
w danym wypadku. Z wyko-
rzystania darmowej i prawie 
nieograniczonej energii słoń-
ca za pomocą systemów fo-
towoltaicznych płynie wiele 
korzyści. Przede wszystkim 
panele fotowoltaiczne dają 
nie tylko niezależność ener-
getyczną domu. Podczas wy-
twarzania prądu nie emitują 
żadnych szkodliwych związ-
ków, dwutlenku węgla ani ga-
zów cieplarnianych, a w od- 
różnieniu od systemów so-
larnych do ogrzewania wody, 
panele fotowoltaiczne prze-
twarzają nie tylko promienio-
wanie bezpośrednie, ale także 
odbite i rozproszone w po-
chmurny dzień. Użytkownicy 
tego typu rozwiązania nie są 
też narażeni na duże wydatki 
związane z konserwacją sys-
temu. Dzięki wykorzystaniu 
technologii półprzewodniko-
wej, braku elementów rucho-
mych i prostocie systemu, 
jest on praktycznie bezobsłu-
gowy. Dodatkowym atutem 
są długie okresy gwarancji na 
podzespoły – w firmie Gold-
Sun jest to nawet 25 lat dla 
paneli fotowoltaicznych. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że 
w przypadku mikroinstalacji 
energia elektryczna powsta-
je blisko konsumenta, dzięki 
czemu zredukowane są straty 
związane z przesyłem energii 
na duże odległości. Produkcja 
energii elektrycznej dla domu 
z systemów fotowoltaicz-
nych zachodzi w porze dnia, 
na którą przypada największe 
zapotrzebowanie na energię 
w kraju. Dzięki temu pokry-
te zostaje szczytowe zapo-
trzebowanie na prąd, co uła-
twia integrację fotowoltaiki 
z systemem energetycznym,  
a ponadto odciąża elektrow-
nie konwencjonalne. 

Ze szczegółową ofertą firmy 
GoldSun można zapoznać 
się na stronie: goldsun.com.
pl oraz pod numerem tele-
fonu: 84 888-01-87.

Mat. GOLDSUN
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