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Męka, śmierć i zmartwychwstanie
Po raz kolejny Kościół zaprasza
nas do przeżycia świąt wielkanocnych. Nie są to łatwe święta,
ponieważ celebrujemy największe tajemnice naszej wiary: mękę,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Nikt z nas nie lubi widoku
czyjegoś cierpienia i śmierci, dlatego wielu katolików swój udział
w Triduum ogranicza do święcenia koszyczków i rezurekcji. Czy
to dobry pomysł – przekonamy
się w poniższym artykule.
Razem, nie osobno
Od dziecka wiemy, że każdą modlitwę powinniśmy rozpocząć
i zakończyć znakiem krzyża:
„W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.” Jeśli jednak przyjrzymy się celebracjom poszczególnych dni Triduum, zauważymy, że
są one jakieś dziwne. Oto w Wielki
Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej
kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy… i tyle. Ani błogosławieństwa,
ani „Idźcie w pokoju Chrystusa”.
Aż nie wiadomo, co robić – zostać,
czy rozejść się? Czy to już koniec
Mszy, czy coś jeszcze będzie?
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Ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy, bardzo często wtedy rozpoczyna się śpiew Gorzkich
Żali i wierni powoli wychodzą z kościoła, wracając do swoich domów.
Czy zatem Kościół się pomylił albo
Ksiądz zapomniał pobłogosławić
wiernych na koniec? Nic z tych
rzeczy! Kościół chce przez to powiedzieć, że liturgia Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa
trwa. Rozpoczęła się wieczorną
Mszą świętą w Wielki Czwartek,
upamiętniającą ostatnią wieczerzę
i ustanowienie sakramentu święceń, a zakończy się dopiero w nocy
z soboty na niedzielę uroczystą Liturgią Wigilii Paschalnej. Cały ten
czas uczestniczymy tak jakby we
Mszy świętej, będąc nawet poza
kościołem. Czyż nie jest to fascynujące, a jednocześnie w pewnym
sensie kłopotliwe? Przecież Msza
to Msza, kościół to kościół, a dom
to dom. Idę do kościoła, aby się pomodlić, a ksiądz mówi, że kościół
jest jakby u mnie w domu? Dokładnie tak! Pan Bóg chce nas przez to
nauczyć, że życie i wiara mają się
tak ściśle ze sobą łączyć, że nasze

codzienne życie ma być liturgią,
a więc jedną wielką i piękną modlitwą, a liturgia z kolei, ma dawać
nam siły do naszego codziennego
życia.
Ewangelia
czy mój pomysł na życie?
Jeden z księży powiedział kiedyś
na kazaniu, że najważniejszym
miejscem w kościele są drzwi, bo
gdy wychodzimy ze świątyni tak
naprawdę okazuje się, czy jesteśmy wierzącymi ludźmi. Kryje się
za tym bardzo ciekawa intuicja,
a wielki Wielki Post jest między
innymi po to, by zobaczyć, czy ta
choroba serca nie dotknęła czasem
nas samych. Być może chodzimy
do kościoła, a po wyjściu mówimy:
„Ewangelia ewangelią, a życie życiem. Nie da się żyć, tak jak mówi
Jezus i Kościół. Nie w dzisiejszych
czasach”. Jeśli tak rzeczywiście
jest, liturgia będzie dla nas tylko
pobożnym przerywnikiem w naszym świeckim życiu. Cały tydzień
żyję po swojemu, a przez 50 minut
w niedzielę będę innym człowiekiem. Wyczuwamy chyba, że kryje
się za tym jakaś wielka duchowa

schizofrenia. Nie da się być trochę
wierzącym, a trochę nie, podobnie,
jak nie da się być trochę w ciąży,
a trochę nie.
Czy tak musi być?
Wielki Post bardzo często nazywamy „czasem łaski”. Oznacza to, że
o ile dobre rzeczy osiągamy zawsze dzięki naszemu wysiłkowi
i łasce Bożej, o tyle w Wielkim Poście tej łaski jest po prostu więcej.
Mniejszym nakładem naszych
środków możemy bardziej doświadczyć działania Boga. Służy
temu m.in. święte Triduum Paschalne. Jest to najświętszy czas
w ciągu całego roku liturgicznego,
do którego powinniśmy się naprawdę porządnie przygotować.
Nie tylko przez ćwiczenia duchowe
(modlitwę, post, jałmużnę), lecz
przez odkrycie głębi przeżywanych misteriów. Po to służy nam
modlitwa i pogłębiona refleksja
nad sobą, aby odkryć swoją śmierć,
a więc swoją grzeszność. Gdy
uświadomimy sobie, że każdy
grzech zabija w nas życie, wtedy będziemy chcieli, aby Jezus wskrzesił
nas do życia. Taki jest najprostszy

sens Triduum: razem z Jezusem
przejść drogę męki, śmierci i zmartwychwstania. Jeśli zatem odkryjesz w sobie takie przestrzenie,
których się wstydzisz, z którymi
sobie nie radzisz, które cię przerastają – po prostu przyjdź na liturgię
i pozwalaj, by Jezus działał.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Leśne Radio

W poszukiwaniu wiosny
W poszukiwaniu wiosny Katolickie Radio Zamość wybrało się do
Nadleśnictwa Mircze. Naszym przewodnikiem był Krzysztof Krupa
zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze.
Łukasz Kot: Jesteśmy w Leśnictwie Dołhobyczów oddział 195H.
Krzysztof Krupa: Miejsce to charakteryzuje się tym, że jest tu stara
dębina. Średni wiek drzewostanu
to około 130 lat. Są to drzewa bardzo pokaźne pod względem dymensji średnic. Jest tu największe
skupisko pewnej krzewinki, której
część jest wiecznie zdrewniała,
natomiast co roku odtwarza tylko
pęd, który usycha. Tą rośliną jest
wawrzynek wilczełyko (Daphne
mezereum) z rodziny wawrzynkowatych. W naszych warunkach
jest pierwszym zwiastunem wiosny. Na tym terenie naliczyliśmy
blisko setkę roślin. Często kwitnie
jako pierwszy, nawet wtedy, gdy
mamy przedłużającą się zimę, kiedy jeszcze na początku marca jest
śnieg. Ona rozpoczyna kwitnienie w pierwszych tygodniach tego
miesiąca. Teraz pędy są częściowo
ulistnione, pąki liściowe pękają.
Kwiaty są już lekko przewiędnięte.
Wawrzynki będą już przekwitały.

Wiosnę na dobrą sprawę mamy już
od kilku tygodni.
Pierwszy wśród roślin jest wawrzynek wilczełyko.
Zaraz po nim będzie kwitła - my
już parę egzemplarzy widzieliśmy miodunka ćma (Pulmonaria obscura). Takim bardzo wczesnym, ważnym dla pszczelarzy gatunkiem
jest podbiał pospolity (Tussilago
farfara), roślina kwitnąca na żółto.
Najpierw kwitnie, a dopiero później wytwarza liście. Ważny gatunek dla pszczelarzy, bo jest rośliną
pyłkodajną.
Wawrzynek wilczełyko to roślina
niezmiernie ciekawa.
Cała roślina jest trująca, szczególnie jej czerwone owoce. Nie nadają się do jedzenia. W niewielkich
ilościach są halucynogenne, a w
dużych - do kilkunastu, kilkudziesięciu sztuk - mogą doprowadzić
nawet do śmierci. Jest to roślina
pod ochroną gatunkową. W Polsce
mamy dwa gatunki wawrzynka.
Ten wspomniany wilczełyko oraz

Wawrzynek wilczełyko (fot. Łukasz Kot)
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mający skupione kwiaty w główkach. To wawrzynek główkowy
dość często występujący w naszych lasach.
Zdarzają się takie przypadki,
że ludzie mylą owoce wawrzynka
z innymi owocami leśnymi?
Myślę, że ludzie wiedzą, że nie
wszystko co jest w lesie nadaje się
do jedzenia. To są takie czerwone
jagódki podobne do kaliny, która
kiedyś w medycynie ludowej była
bardzo ważna. W wawrzynku jest
mezereina - substancja czynna
biologicznie, trująca. Zdarzały się
przypadki, że dzieci źle czuły się po
spożyciu tych owoców. Miały biegunkę, wymiotowały. Na szczęście
na jednej krzewince znajdziemy
tylko dwie, trzy do pięciu jagódek.
Żeby tych owoców trochę znaleźć
trzeba wiedzieć, gdzie rośnie ta
roślina. Zatrucia są jeszcze o tyle
trudne, że te owoce są niesmaczne.
Są piekące.
Mamy tutaj bardzo ciekawy egzemplarz miodunki ćmej.
Na jednej roślinie są dwie barwy
kwiatów. Jedne są różowe, drugie
niebieskie. Ich różna barwa jest
związana z tym, że w ich płatkach
liściowych występują tzw. antocyjany. Są to substancje wskaźnikowe. Powodują to, że w warunkach
kwaśnych kwiaty tych roślin będą
zawsze różowe, a w warunkach
zasadowych niebieskie. Możemy
przyjąć, że ten osobnik znajdujący
się przed nami rośnie na pograniczu kwasowości. Drobna zmiana
kwasowości gleby powoduje zmianę koloru kwiatów. Ściółka jest
zwykle lekko kwaśna lub zbliżona
do obojętnej.
Jadąc do tego miejsca widzieliśmy bociany.
To bociany białe. Widzieliśmy je
żerujące na polu pszenicy. Niektórzy leśnicy widzieli też bociany czarne. Pierwsze bociany białe
w locie można było dostrzec już na
początku marca.
Co jeszcze moglibyśmy zaliczyć
do pierwszych przejawów wiosny? Co już się pojawiło i zwiastuje nam tę porę roku?
Słyszymy tutaj w tle piękne śpiewy ptaków. Ptaki czują wiosnę od
pierwszego tygodnia marca. Szpaki są w takiej godowej atmosferze. Mają nakrapianą czarno-białą
barwę, lśniące upierzenie. Zacho-

Krzysztof Krupa - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze (fot. Łukasz Kot)

wują się bardzo hałaśliwie. Ptaki
swoim śpiewem jako pierwsze
oznajmiają, że już przyszła wiosna. Te wokalne występy najlepiej
słyszalne są na terenach krzaczastych, parkowych, tam gdzie chociaż trochę jest drzew. Takie miejsca sprzyjają zakładaniu przez nie
gniazd.
Deszcz jest również ważnym
czynnikiem pogody wiosennej.
Tak. Deszcz, wilgoć są bardzo istotne dla rozwoju roślin, zwłaszcza
na wiosnę. Wysokie temperatury
późnej wiosny i wczesnego lata powodują, że tej wilgoci jest za mało,
jak na lekarstwo. Mamy różne rośliny, drzewa liściaste, które pod
względem transpiracji (czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin przez aparaty szparkowe
lub przetchlinki) potrzebują bardzo
dużo wilgoci i dlatego ta wilgoć

w naszych warunkach jest bardzo
ważna - zarówno dla roślin uprawianych w rolnictwie jak i występujących w lasach.
Przed nami przebiegło stado sarenek.
Mamy bardzo dużo saren w lesie.
Niektóre obwody liczą po kilka tysięcy osobników. Ich obecność jest
widoczna zarówno w lasach jak
i na polach w postaci szkód, które
wyrządzają. Trzeba jednak pamiętać, że zwierzyna leśna jest naturalnym elementem przyrody i ma
prawo żyć w lesie.
Szukaliśmy wiosny i ją znaleźliśmy.
Tak. Zapraszamy do wędrowania
weekendowego po zdrowie do
lasu. Zobaczycie państwo o wiele
więcej zwiastunów wiosny niż my
dzisiaj.
Łukasz Kot

Miodunka ćma (fot. Łukasz Kot)

REDAKTOR NACZELNY:

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

REKLAMA:

Andrzej Rzemieniak

Ewa Monastyrska, Tomasz Pieczykolan

reklama@radiozamosc.pl

andrzej.rzemieniak@radiozamosc.pl

Łukasz Kot, Andrzej Kurantowicz,

SKŁAD I ŁAMANIE:

tel. kom. 515 167 756

Andrzej Rzemieniak

reklama@radiozamosc.pl

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

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

www.radiozamosc.pl

Nr 4 [52] Kwiecień 2019

Felieton
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Znaki i symbole
Może nas trochę przerażać długość trwania poszczególnych celebracji, lecz gdy przygotujemy się
do nich, zaczną one do nas przemawiać językiem znaków i symboli. Kościół od samego początku
chętnie posługiwał się pewnymi
znakami, którymi próbował wyrazić to, co niewyrażalne. Ci, którzy
odważą się przyjść na całe Triduum będą otoczeni całym morzem
znaków, kolorów, gestów i symboli, które będą karmiły nasze
zmysły. Dobrze byłoby poczytać
samemu, co oznaczają poszczególne gesty i części celebracji,
gdyż na łamach naszego krótkiego
artykułu nie zmieścimy obszernego wyjaśnienia. Aby jednak zaciekawić Czytelnika, przyjrzyjmy się
niektórym z nich.
Brak obrusu na ołtarzu
Od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek Kościół nie celebruje Eucharystii aż do Wigilii
Paschalnej. Chcemy sobie wtedy
uświadomić na nowo, że jest ona
rzeczywiście pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Naszą uwagę kierujemy za to w Wielki Piątek
na krzyż i przebite serce Jezusa,
z którego wytrysnęły krew i woda.
Gdy pojmiemy sercem ogrom miłości Jezusa na krzyżu i cenę, jaką
zapłacił za nasze grzechy oraz to,
że w każdej Mszy św. te tajemnice się uobecniają, a więc Jezus
ponownie umiera i zmartwychwstaje, zupełnie inaczej będziemy
patrzyli na każdą „zwykłą” Eucharystię.
Stary i Nowy Testament
Nie da się zrozumieć ofiary Jezusa bez Starego Testamentu. Widać to zwłaszcza w Pasji św. Jana.
Natchniony autor odwołuje się tu
nieustannie do przeróżnych figur
Starego Testamentu, dlatego warto samemu na spokojnie poczytać i przestudiować tę Ewangelię.
Zobaczymy najpierw to, że składa
się ona (w pewnym uproszczeniu) z dwóch części: księgi znaków i księgi wywyższenia Jezusa.
Pierwsza część Ewangelii pokazuje nam uniżenie Jezusa, który
przychodzi z Nieba i staje się człowiekiem („A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”).
Druga część jest opisem wielkiego
powrotu Jezusa do Ojca – wywyższenia i uwielbienia Syna człowieczego. To, co inni ewangeliści
opisali jako mękę, Jan opisał jako
intronizację Króla na Krzyżu. Dodał też wiele pięknych znaków
i symboli:
Ogród – w ogrodzie Eden pierwsi ludzie, Adam i Ewa zgrzeszyli,
sprowadzając śmierć; w ogrodzie
oliwnym Jezus pokutuje za ten
czyn i przywraca życie.
Adam – Jezus jest nowym Adamem. Pierwszy Adam sprowadził
na ludzkość śmierć i przekleń-

stwo. Jezus - nowy Adam - dzięki swojej śmierci, przynosi nam
prawdziwe życie i błogosławieństwo.
Ewa – Jezus zwracając się do
Maryi „Niewiasto” czyni ją nową
Ewą. Tak jak Ewa uległa pokusom
szatana, tak Maryja, Niepokalana,
nigdy nie zgrzeszyła. Dlatego jest
Matką wszystkich żyjących.
Drzewo i owoce rajskie – Adam
i Ewa spożyli zakazany owoc
z drzewa rajskiego. Chcieli być
jak Bóg, ale przekroczyli granicę
grzechu i zostali wypędzeni z raju.
Jezus umiera na drzewie krzyża,
które jest drzewem życia. Owocami tego drzewa jest krew i woda,
które wytrysnęły z przebitego serca Jezusa – sakramenty Kościoła:
chrzest i Eucharystia. Mamy więc
dostęp do Bożego życia, do niebiańskich owoców, które wysłużył
nam Jezus swoją męką i śmiercią.
Przygotuj się i wejdź w ten czas!
Te dwa krótkie objaśnienia, mam
nadzieję, że rozbudziły w nas
pragnienie wejścia w misterium
paschalne. Mam dwie praktyczne
rady, jak to zrobić.
Po pierwsze – poczytajmy lub posłuchajmy dobrych wprowadzeń
do każdego dnia Triduum Paschalnego. Mamy dziś niezwykłe
bogactwo Internetu, w którym
znajduje się bardzo dużo dobrych
katechez liturgicznych. Osobiście
polecam takie osoby, jak Bp Grzegorz Ryś, o. Adam Szustak OP, ks.
Krzysztof Porosło, o. Tomasz Grabowki OP. Wszystkie je możemy
znaleźć w takich serwisach jak
YouTube. Gwarantuję, że czas poświęcony na choćby jedną katechezę zaowocuje zupełnie innym,
głębszym, pełniejszym i skutecznym uczestnictwie w poszczególnych celebracjach Triduum.
Po drugie – znajdźmy czas na
wspólnotową i osobistą modlitwę
w kościele. Tak naprawdę wszystko dokonuje pomiędzy mną samym, a Jezusem, który działa
w liturgii i ciszy naszych serc. Gdy
będzie to tylko liturgia – możemy pozostać na płyciznach serca (zwłaszcza gdy nie będziemy
uczestniczyli w całym Triduum).
Gdy będzie to tylko osobista modlitwa – możemy nie doświadczyć skuteczności łask paschalnych.
Potrzebne są obie przestrzenie:
celebracje i osobista medytacja.
Wtedy Słowo Boże i działanie łaski będą mogły nas przenikać, dotykać i przemieniać, a w sposób
szczególny uzdrawiać i ożywiać
to, co w nas martwe lub chore.
Niech Zmartwychwstały Pan objawi swoją moc w naszym życiu!
ks. dr Piotr Spyra
Dyrektor
Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
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Lasy na Kresach

Lotnicze zwalczanie chrabąszczy
w roztoczańskich lasach
Co przeciętny mieszkaniec naszego regionu wie o chrabąszczu? Na pewno każdy wie jak
chrabąszcz wygląda oraz wie,
że najczęściej można go zobaczyć w ciepłe wiosenne noce. Nie
wszyscy mają jednak świadomość, że to co widzimy wiosną
to tylko jedna z form rozwojowych tego owada, tzw. postać
doskonała (w specjalistycznym
języku- imago), a blisko 80%
swojego życia chrabąszcz spędza pod ziemią pod postacią pędraka. O tym, dlaczego leśnicy
muszą uciekać się do lotniczego
zwalczania chrabąszczy dowiecie się Państwo czytając niniejszy artykuł.
Zacznijmy od tego, że w Polsce
żyją dwa gatunki tego owada:
chrabąszcz majowy (Melolontha
melolontha) i chrabąszcz kasztanowiec (Melolontha hippocastani).
Oba gatunki są do siebie bardzo podobne, jednak różnią się
kształtem zakończenia odwłokatzw. pygidium (patrz zdjęcia).

U chrabąszcza majowego jest
podłużny, a u kasztanowca ma
kształt kulistej „buławki”. Wiosenny okres lotów chrabąszczy nazywa się „rójką” i jest to czas, kiedy
owady wychodzą z ziemi, aby się
rozmnożyć. Możemy wtedy zauważyć, że chrabąszcze obgryzają liście drzew i krzewów, powo-

dując niekiedy duże spustoszenia
w lasach, sadach i zagajnikach.
Okres godowy trwa kilka tygodni,
a jego zwieńczeniem jest złożenie w ziemi jaj przez samice. Po
odbyciu godów owady umierają.
Właśnie w tym momencie zaczyna się długi okres rozwoju chrabąszcza. Z jajeczek wykluwają się
larwy (pędraki), które przebywają w glebie przez okres ok. 4 lat.
W tym czasie przechodzą trzy
przepoczwarzenia, rosną i przemieszczają się w poszukiwaniu
pokarmu (żywią się początkowo martwą materią organiczną,
a następnie korzeniami roślin).
Po osiągnięciu dojrzałości i przepoczwarzeniu się w latające owady (imago) wychodzą wiosną na
świat i cykl rozwojowy zaczyna
się od nowa.
Chrabąszcze
występują
pospolicie na terenie całej Polski.
W miejscach, gdzie ich liczebność jest umiarkowana nie stanowią większego zagrożenia.
Niestety owady upodobały sobie

roztoczańskie lasy, a największe
problemy mają z nimi leśnicy
z Nadleśnictw: Narol, Lubaczów,
Oleszyce, Tomaszów, Józefów
i Zwierzyniec. Pierwsze wzmianki o problemach z pędrakiem
w Nadleśnictwie Narol zostały
odnotowane w latach 60-tych
ubiegłego wieku i od tamtej pory

Przykładowy teren leśny objęty lotniczym zwalczaniem chrabąszcza
(fot M. Kot - Nadleśnictwo Narol)

problem przybrał znacznie na
sile. Rójka chrabąszcza odbywa
się co roku, jednak w przypadku
terenów Roztocza zauważono
pewną cykliczność. Regularnie
co cztery lata występuje zwiększony pojaw chrabąszczy zwany „gradacją”, kiedy jest ich kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
razy więcej niż zwykle. Właśnie
w 2019 roku przypada kolejny
czas kulminacji, w związku z tym
leśnicy organizują wszelkie siły
do walki z owadem.
Problem z chrabąszczem dotyczy przede wszystkim upraw
oraz młodników i przejawia się
w dwóch aspektach. Pierwszy,
ten najbardziej widoczny dla
zwykłego człowieka, to ogryzanie
liści drzew podczas majowych
rójek. Zdarza się, że całe drzewka
zostają ogołocone z liści przez żerujące owady. Wzrost takich drzewek zostaje zahamowany. Stają
się bardziej podatne na choroby,
jednak w większości przypadków
przeżywają. Dużo większym problemem dla leśników jest ogryzanie korzeni młodych drzew przez
pędraki. W Nadleśnictwie Narol
są takie miejsca (uprawy i młodniki), gdzie szkody od pędraków
pojawiają się regularnie co roku.
W obliczu masowego obumierania drzewek leśnicy zmuszeni są
dosadzać nowe sadzonki, a czasami nawet i ponownie odnowić
całe uprawy. Szkody pojawiają się
nie tylko w jednorocznych nasadzeniach, ale nawet i w kilkunastoletnich młodnikach.
Aby uchronić młode drzewka przed
szkodnikiem leśnicy muszą uciekać
się do chemicznych metod, które
polegają na doglebowym wstrzykiwaniu środka zabezpieczającego
korzenie przed pędrakami. Taki
zabieg jest skuteczny, jeżeli wykona się go dwa razy w roku i powtarza w kolejnych dwóch lub nawet
trzech latach. Inne metody walki
z owadem to naziemne opryskiwanie drzew podczas rójki oraz zbiór
owadów na płachty (otrząsanie
młodych drzewek z żerujących na
liściach chrabąszczy). Dla zobrazowania skali problemu nadmienię,
że podczas wykonywania takiego
zabiegu w 2011 r. z powierzchni
150ha upraw i młodników zebrano
aż 3635 kg chrabąszczy! Wszystkie
te zabiegi są jednak niewystarczające, dlatego w tym roku na
pomoc leśnikom ruszą samoloty.
Aby przerwać agresywny rozwój populacji owada zostanie
przeprowadzona lotnicza akcja
zwalczania chrabąszcza. Szcze-

Stadia rozwojowe pędraków chrabąszczy (fot. J.Plata - ZOL w Krakowie)

góły akcji zostały przygotowane z
należytą starannością i dbałością
o wszelkie wymogi i pozwolenia
środowiskowe. Wszystkie nadleśnictwa przygotowały projekt
terenów przeznaczonych do wykonania oprysku. Do zabiegów
lotniczych zostały zakwalifikowane lasy w odległości 100 metrów

w lasach prywatnych oraz na polach sąsiadujących z terenami
przeznaczonymi do wykonania
zabiegu prosi się o zainteresowanie sprawą i niewystawianie swoich uli podczas trwania zabiegów.
Przeprowadzenie akcji zaplanowano na początek maja. W tym
czasie będzie również obowiązy-

Samolot podczas wykonywania oprysku (fot. J. Plata - ZOL w Krakowie)

od cieków i zbiorników wodnych,
ujęć wody, źródlisk, zlokalizowanych w lesie pasiek, obszarów
chronionych (m.in. rezerwatów
przyrody, użytków ekologicznych), oddalone od zabudowań
oraz poza strefami ochrony zwierząt i głównymi drogami publicznymi. Rezultatem tych prac jest
sporządzenie pól zabiegowych
nad którymi będą wykonywane
opryski. Trzeba tutaj zaznaczyć, że
zabiegi obejmą nie tylko Lasy Państwowe, ale także lasy pozostałych
form własności, które sąsiadują
z terenami nadleśnictw.

wał okresowy zakaz wstępu do
lasu. Docelowe terminy uzależnione są jednak od aktywności owadów i aktualnych warunków pogodowych. Loty samolotów będą
odbywały się w godzinach rannych i popołudniowych, w bezdeszczowe i bezwietrzne dni.
Sama akcja będzie szeroko nagłaśniana w okolicznych mediach,
na stronach internetowych nadleśnictw oraz organów samorządowych. Zaplanowane zostały spotkania informacyjne na
szczeblu powiatów i gmin, gdzie
będą przedstawiane szczegóły

Przybliżona powierzchnia lasów objętych lotniczym zwalczaniem chrabąszcza

Środkiem używanym w walce
z owadem będzie „Mospilan 20 Sp”.
Insektycyd dobrze znany wszystkim rolnikom, który używany jest
do walki ze szkodnikami rzepaków i upraw ziemniaka. Środek ma
działanie kontaktowe i żołądkowe,
a jego zaletą jest wysoka obojętność dla owadów zapylających
rośliny. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia zdecydowano jednak
wyłączyć z zabiegu tereny w pobliżu pasiek, które są zlokalizowane na terenach nadleśnictw. Właścicieli pasiek zlokalizowanych

przedsięwzięcia oraz rozdawane
materiały informacyjne. Każda
osoba zainteresowana tą sprawą
może zgłosić się do terytorialnie
odpowiedzialnego nadleśnictwa
i uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Leśnicy zdają sobie sprawę
z tego, że każda ingerencja w środowisko naturalne niesie za sobą
pewne konsekwencje. Biorąc pod
uwagę skalę problemu i narastające
zagrożenie dla trwałości lasu, leśnicy zmuszeni są podjąć takie nadzwyczajne działania.
Materiał nadesłany
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Nasze cele w Europie
Dlaczego plany rządu, aby
poprawić warunki życia Polaków, szczególnie w mniejszych miastach, miasteczkach i na wsi, wzbudzają taką
złość opozycji? To są plany,
które służą wyrównaniu poziomu życia na wsi i w mieście. Celem jest wyrównanie
różnic, które nadal powodują, że młodzi ludzie wolą
wyjeżdżać na naukę do większych ośrodków i tam podejmują pracę, a nie chcą wracać w swoje rodzinne strony.
W interesie nas wszystkich,
i tych ze wsi, i tych z miast,
jest zlikwidowanie różnic
w zarobkach i warunkach
życia. Wtedy Polska będzie
rozwijać się jeszcze szybciej,
a wieś i małe miejscowości
nie będą się wyludniać.
Prawo i Sprawiedliwość zabiega o zniesienie tych różnic.
Program 500 plus dla każdej
rodziny, w której wychowuje
się co najmniej dwoje dzieci,
przede wszystkim wspierał

rodziny wiejskie, likwidując
całkiem spore obszary biedy,
które jeszcze dwa lata temu
obciążały sumienia rządzących. PiS postawił na polską
rodzinę, na zapewnienie jej
choćby na razie umiarkowanego dobrobytu. Plan się
sprawdził, wszystkie rodziny
z dwójką lub większą liczbą
dzieci skorzystały, rodzice mogli sobie pozwolić na wydatki,
o których wcześniej mogli tylko marzyć. Ale plan sprawdził
się także z innego powodu:
budżet państwa wytrzymał
koszty całego programu, a dobra sytuacja gospodarcza pozwala teraz rozszerzyć go także na pierwsze dziecko. Razem
z trzynastką dla emerytów, razem z rozmaitymi ulgami dla
przedsiębiorców, zapewnimy
szybszy rozwój całego kraju.
W Parlamencie Europejskim
będziemy walczyć o większe
pieniądze dla rolników. Przede
wszystkim o pieniądze dla małych i średnich gospodarstw,

które mogą sobie pozwolić na
produkcję zdrowej żywności:
na karmienie zwierząt własnymi paszami, bez chemii i antybiotyków, na wypasanie latem
na pastwisku, na dostarczanie mleka na niewielką odległość, na kierowanie do uboju
bez kosztownego i okrutnego
transportu zwierząt. Również
przetwórcy powinni otrzymać
odpowiednie wsparcie finansowe na skup zwierząt z bliższej okolicy. Jeżeli rolnik otrzyma dopłatę 100 zł od tucznika,
a przedsiębiorca prowadzący
ubojnię np. 50 zł od tucznika
kupionego z bliskiej okolicy,
to skończy się import tańszego
mięsa z Danii czy z Niemiec.
Jak to możliwe, ze Polacy jedzą gorsze, ale tańsze mięso
z zagranicy, a polskie mięso
wywozi się do Europy Zachodniej? Gdy zdrowa, polska
żywność stanie się w Polsce
łatwiej dostępna, to będzie
tańsza także dla polskich konsumentów.

Pieniądze na dopłaty pochodzą z funduszy europejskich,
ale koalicja Platforma-PSL
nie chciała wspierać polskich
rolników i wolała te pieniądze przeznaczać na inne cele.
Tymczasem rolnicy z Niemiec, Włoch, Finlandii czy
Rumunii dostali na wsparcie małych i średnich gospodarstw ponad 1,5 miliarda
euro! Musimy zadbać, aby
w latach 2021-2028 polscy
rolnicy otrzymali podobne
dopłaty. Po to miedzy innymi walczymy o wygraną w
wyborach do Parlamentu
Europejskiego, bo tylko politycy PiS, którzy dotąd wykazywali się stanowczością
i odwagą, zapewnią odpowiednio wysoki poziom dopłat dla polskiej wsi. Pogarda
i kpiny, w których specjalizuje
się opozycja, tylko potwierdzają fakt, że udział deputowanych polskiej opozycji będzie oznaczał zmarnowanie
polskich głosów.

Jesteśmy odpowiedzialni, nie
rzucamy słów na wiatr i dotrzymujemy obietnic. Wywalczymy w Unii Europejskiej
wyższe fundusze dla Polski,
w tym dla polskich rolników.
Będziemy zabiegać o to, aby
w Polsce żyło się na takim poziomie jak na Zachodzie Europy. A opozycja zamiast donosić na Polskę niech się weźmie
za przygotowanie programu,
którym mogliby z nami konkurować.
Beata Mazurek
Wicemarszałek Sejmu RP
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność mogła
być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić 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 oddziale banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia
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Wieczór chwały z Krasnobrodzkim Gospel
- Dziękuję Boże, za Twoje Miłosierdzie. Za to, że Twoje drzwi są
zawsze dla nas otwarte. Wywyższamy Cię – powiedział podczas
wieczoru chwały jaki miał miejsce w Krasnobrodzie Grzegorz
Głuch.
Uwielbienie wielkopostne odbyło się 7 kwietnia w krasnobrodzkim sanktuarium. Przewodniczył
mu Krasnobrodzki Gospel, który
zarówno pieśniami wielkopostnymi jak i dziękczynnymi rozważał nie tylko Mękę Chrystusa, ale
i dziękował za wyrwanie z niewoli grzechu. Wśród wyśpiewanych
10 pieśni były m.in. „Krzyżu Chrystusa”, „Za Twój Krzyż”, „Chcemy
Ciebie wielbić”, „Panie przytul
mnie” czy też „Jestem z Tobą”. Jak
przyznali chórzyści Krasnobrodzkiego Gospel, ten wieczór był dla
nich wyjątkowy i nie rozpatrywali go w kontekście koncertu,
a duchowego przeżycia przepełnionego modlitwą. Było to szczególnie odczuwalne w momentach,
kiedy lider Krasnobrodzkiego Gospel, Grzegorz Głuch, prowadził modlitwy uwielbienia Pana.
Uwielbienie kojarzy się jednak
z okresem Zmartwychwstania,

a nie Wielkiego Postu. Dlaczego
w takim razie wydarzenie to miało
miejsce właśnie w pokutnym okresie?

gdy ujrzał Pana powiedział jedno
zdanie uwielbienia „Pan mój i Bóg
mój”. Nieidealni odkrywamy Chrystusa… tak, to chyba najlepszy czas

- To było coś wyjątkowego. Moc
wzruszeń. Odczuwaliśmy dreszcze
podczas wieczoru. Mamy szczerą
nadzieję, że nie był to ostatni raz, kie-

- Uwielbienie... ono zawsze jest
prawdziwe. Jeśli Bogu oddajesz
chwałę, to jest ono prawdziwe. Wielki
Post to czas, gdy mówimy o śmierci i
Zmartwychwstaniu Chrystusa, więc
jest to czas, gdy widzimy nasze bóle,
cierpienia, słabości. Tak, jak historia
świętego Tomasza. Był zamknięty
na wiarę w Zmartwychwstanie, ale

na uwielbienie. Gdy Bóg odpowiada,
a było to widoczne dzisiejszego dnia,
wówczas wychodzimy inni z tego
miejsca – powiedział po wyśpiewanym uwielbieniu Grzegorz Głuch.
W wieczorze chwały wzięło udział
około 300 osób. Świątynia wypełniona była wiernymi zatopionymi
w modlitwie.

dy wspólnie się modlimy – stwierdzali uczestnicy wieczoru chwały,
którzy przyjeżdżali z różnych miejscowości diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
- Powiem szczerze, że nie odczuwałam podziału pomiędzy nami, a
słuchającymi. Mam wrażenie, że to
była jedna modlitwa wznosząca się

fot. Ewa Monastyrska

do Pana. Nie było ich i nie było nas.
Razem modliliśmy się dziękując
Chrystusowi za Jego oddanie, Jego
miłość, za Jego krzyż – powiedziała
chórzystka Krasnobrodzkiego Gospel.
Po raz pierwszy z Krasnobrodzkim Gospel na instrumentach klawiszowych zagrał ks. Piotr Spyra.
Chórzyści nie kryją nadziei, że nie
była to jednorazowa współpraca.
Gospel działa przy Krasnobrodzkim Domu Kultury i wspierane jest
przez Miasto i Gminę Krasnobród.
Swoimi występami uświetnia nie
tylko wydarzenia religijne, ale i lokalne, patriotyczne czy okolicznościowe. W tym roku Krasnobrodzki
Gospel został laureatem podczas
25 Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza
Szwarlika w Będzinie.
Wydarzenie transmitowane było
przez Katolickie Radio Zamość,
a wspomnienie z wieczoru chwały umieszczone zostało na stronie
internetowej parafii Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
Ewa Monastyrska
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