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Dokąd biegniesz?
- Jezus Chrystus żył, umarł i zmar-
twychwstał, ale wy i tak w to nie 
wierzycie. Amen - takimi słowa-
mi rozpoczął, a zarazem skoń-
czył kiedyś kazanie rezurekcyjne 
ksiądz Maliński w kościele aka-
demickim. Nastała cisza. Wierni 
przeżyli pewien szok, ponieważ 
żadne słowa do tej pory nie skło-
niły ich aż tak bardzo do refleksji 
i zatrzymania się w biegu co-
dziennych obowiązków. Zającz-
ki, baranki, pisanki, koszyczek ze 
święconką, krzątanina przy do-
mowych porządkach i przygoto-
wywaniu jedzenia, bo przecież 
nie może go zabraknąć, kiedy 
przyjadą goście… Czy na takim 
zabieganiu faktycznie polega-
ją Święta Wielkanocne? Bynaj-
mniej. Można przecież biegać 
bez celu, w kółko, przeżywając 
wszelakie frustracje, ale można 
także biec bez zmęczenia (- ci, 
co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: bie-
gną bez zmęczenia, bez znużenia 
idą - Iz 40, 31). Powyższą dycho-
tomię przeżywali uczniowie Je-
zusa. Istnieją takie obrazy, które 
są wyjątkowe, nie dlatego, że 
jest to jakiś kunszt z podpisem 
sławnego nazwiska czy maj-
stersztyk talentu i dopracowanie 
najmniejszych szczegółów, lecz 
te, które pobudzają wyobraź-
nię nie mówiąc wszystkiego od 
razu, ale skłaniają do myślenia. 
Niestety, dziś żyjemy przyzwy-
czajeni do szybko zmieniają-
cych się obrazków, grafik, tek-
stów, które „atakują” nas z każdej 
strony, czy to ulicy czy witryny 
internetowej. Trzeba zatem 
zdobyć się na pewną trudność 

i wyjście z komfortu, czy jak 
określa to papież Franciszek - 
wstać z wygodnej kanapy. Jed-
nym z takich obrazów, któremu 
warto się przyjrzeć w obecnie 
przeżywanym czasie, włączyć 
„pauzę” i podjąć pewną refleksję, 
jest z pewnością dzieło szwaj-
carskiego malarza Eugene’a Bur-
nand’a (1850-1921), który pod 
koniec XIX w. namalował obraz 

pt.: „Apostołowie Piotr i Jan bie-
gnący do grobu w poranek dnia 
zmartwychwstania” - aktualnie 
znajduje się w Muzeum Orsay 
w Paryżu. Dlaczego jest taki nie-
zwykły? I dlaczego przedstawia 
zmartwychwstanie Jezusa, bez 
przedstawienia osoby Jezusa? 
Potrzeba trochę wyjść poza ramy 
swojego myślenia, tudzież ramy 
obrazu i uruchomić wyobraź-
nię… Jezus jest obecny w twa-
rzach biegnących apostołów 

w poranek zmartwychwstania. 
Obraz przedstawia młodego 
Jana w białej szacie i starsze-
go Piotra z brodą, jest to jakby 
kadr, nie widać całych postaci, 
ale zostali uchwyceni w dziwnej 
pozycji. Biegną. Jan jest o krok 
z przodu, obydwaj są pochyleni, 
włosy rozwiane, przejęci, roze-
mocjonowani, przejęci do granic 
możliwości. Czy na ich twarzach 

jest radość? Raczej przestrach 
i oszołomienie. Twarz otwarta, 
pełna napięcia, pragnienia i zdu-
mienia. Oczy utkwione w jeden 
punkt - prawdopodobnie grób 
Chrystusa. Patrzą, bo dowie-
dzieli się, że jest pusty i nie do-
wierzają. Dlaczego? Bo trudno 
jest uwierzyć w zmartwych-
wstanie! Więc biegną, żeby się 
przekonać i znaleźć jakiś dowód. 
Dobiegają w końcu do grobu. 
Widzą pozostawione płótna. 

Można deliberować i przepro-
wadzić śledztwo: - skoro płót-
na były rozłożone i oddzielnie 
leżała zwinięta chusta, to Ciało 
Jezusa nie mogło zostać wy-
kradzione, złodzieje musieliby 
długo rozwijać zabalsamowane 
Ciało Jezusa, rozrzuciliby płót-
na na pewno inaczej, zwłaszcza 
będąc w pośpiechu i strachu; 
-Bandaże leżały płasko, tak,  

jakby Ciało je miało opuścić bez 
rozwiązywania, a obok leżała 
chusta, unosząca się w takiej po-
zycji w jakiej była zawiązana na 
Głowie Jezusa. Szybki wniosek: 
Gdzie ciało? Nie ma. Zmartwych-
wstało! Mamy dowód. Jan, umi-
łowany uczeń Jezusa, dobiegł 
pierwszy, ale wszedł do grobu po 
Piotrze, zobaczył i uwierzył. (Por. 
J 20, 1-9) Św. Augustyn w Homi-
liach na Ewangelię św. Jana ko-
mentuje to tak - W tym miejscu 

wielu ludzi mało uważnych uwa-
ża, że Jan uwierzył w to, że Jezus 
zmartwychwstał. Jednak to, co 
następuje potem, nie wskazuje na 
to. Co bowiem chce powiedzieć, 
skoro od razu dodaje: „Jeszcze bo-
wiem nie znali Pism mówiących, 
że trzeba było, by powstał z mar-
twych? Przecież nie uwierzył, że 
zmartwychwstał ten, o którym 
nie wiedział, że miał zmartwych-
wstać. Co więc zobaczył? W co 
uwierzył? Zobaczył nietknięty grób 
i uwierzył w to, co mówiła kobie-
ta, że został On zabrany z grobu.- 
Złożone szaty, pusty grób, prze-
rażenie widoczne na twarzach 
biegnących apostołów są dla 
mnie i dla Ciebie zaproszeniem 
do wiary w Zmartwychwstanie. 
Jest to tajemnica, skłaniająca do 
myślenia, refleksji, zatrzymania 
się w codziennym często bez-
sensownym biegu. Po co? Żeby 
mieć doświadczenie zaufania 
Panu i biegania bez zmęczenia 
(por. Iz 40, 31), trzeba najpierw 
skonfrontować się ze zdaniem 
przywołanym na początku. Je-
zus Chrystus żył, umarł i zmar-
twychwstał. Wierzysz w to?

ks. Paweł Krzaczek

Apostołowie Piotr i Jan biegnący do grobu w poranek dnia zmartwychwstania - Eugene Burnand (źródło: wikipedia.org)
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Najpierw myślimy,
potem sadzimy 

–Najważniejszą rzeczą jest are-
ał jakim dysponujemy. Wielkość 
posiadanej działki determinu-
je dopuszczalną ilość drzew na 
określonej powierzchni. Kolejnym 
istotnym krokiem jest dobór ga-
tunków – każdy z nich ma inne 
wymagania ekologiczne, np. w za-
kresie gleby, inne tempo wzrostu, 
specyfikę i gabaryty budowanej 
korony. Decydując się na sadzenie 
drzew w danym miejscu powinni-
śmy także wziąć pod uwagę odle-
głość od elewacji budynku czy też 
ogrodzenia oddzielającego granicę 
naszej działki z sąsiadami – oce-
nia Jarosław Kmieć, kierownik 
Zespołu Urządzania Lasu lubel-
skiej dyrekcji. Po uwzględnie-
niu najważniejszych czynników 
możemy wreszcie zakupić sa-
dzonki i ze spokojną głową za-
brać się do pracy. Niezbędnym 
narzędziem w jakie musimy się 
zaopatrzyć jest szpadel, który 

posłuży nam do wykopania 
dołka w ziemi. Jego wielkość 
powinna być dostosowana 
do wielkości korzeni sadzon-
ki. Zbyt głębokie sadzenie czy 
podwinięcie korzeni będzie 
skutkowało nieprawidłowym 
wyglądem sadzonek i zahamo-
waniem wzrostu. Po umiesz-
czeniu sadzonki w ziemi jej sys-
tem korzeniowy ma swobodnie 
układać się w dołku. Dopiero 
wtedy możemy zasypać korze-
nie rozdrobioną ziemią i deli-
katnie ją udeptać wokół rośliny, 
tak by nie pozostawiać pustych 
przestrzeni wokół korzeni. Pra-
widłowość naszego sadzenia 
możemy zweryfikować poprzez 
lekkie podciągnięcie sadzonki 
w górę i sprawdzenie czy sta-
wia ona opór. Jeśli tak będzie to 
oznaczało, że dobrze wykonali-
śmy swoje zadanie.

Sadźmy rodzime gatunki
Choć w domowych warunkach 
powinna przyjąć się większość 

sadzonek z pojemnika – każde 
nowo posadzone drzewko do 
prawidłowego rozwoju potrze-
buje odpowiedniej wilgotności. 
Dlatego tak istotne jest regularne 
podlewanie go przez pierwszy 
rok wzrostu, pamiętając o tym, 
aby nie przesadzić, bowiem 
nadmiar wody może spowo-
dować wymoknęcie roślin. Na 
jakie drzewka się zdecydować? 
Z uwagi na niskie wymagania 
glebowe sosny i brzozy przyj-
mą się nawet na ubogich gle-
bach. Przydomowa sosna może 
w przyszłości posłużyć nam jako 
źródło prozdrowotnego syropu 
wykonanego z dobrej jakości 
pędów, już po dziesięciu latach 
od posadzenia brzozy będziemy 
mogli spróbować pozyskać sok 
z jej pnia, a ten gatunek rosnący 
na działce może w przyszłości 
sprawdzić się znakomicie jako 
drzewo na huśtawkę czy drew-
niany domek dla dzieci. Buki 
i graby idealnie nadają się do roli 

żywopłotów. Tego typu ozdobę 
swojej działki możemy zapro-
jektować sadząc drzewa wzdłuż 
płotu z zachowaniem odstępu 
co najmniej trzydziestu centy-
metrów. Takie przeznaczenie 
drzew wymaga jednak systema-
tycznej pielęgnacji, nawet kil-
ka razy w roku. W przeciwnym 
razie nie uda nam się zahamo-
wać ich naturalnego wzrostu co 
przeszkodzi nam w uzyskaniu 
pożądanego efektu. Jeśli chce-
my słyszeć w swoim ogrodzie 
śpiew ptaków powinniśmy za-
dbać o różnorodność biologicz-
ną, którą zapewnią nam takie 
gatunki jak m.in. cis, dereń, głóg, 
jarząb pospolity czy czereśnia 
ptasia. Gatunkami, które moż-
na posadzić z myślą o pszczo-
łach są lipy, jawory i wiązy, ale 
istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że w przyszłości gatunki 
te osiągną pokaźne rozmiary. 
Jako drzewo wielopokoleniowe 
w naszym ogrodzie świetnie 

sprawdzi się jodła pospolita, 
która rośnie w bardzo wolnym 
tempie. Należy jednak uwzględ-
nić, że nie wszystkie drzewa 
mogą rosnąć w znacznym ocie-
nieniu tak jak cis, jodła, buk 
i grab. Pamiętajmy, że to w jaki 
sposób będzie ono wzrastało nie 
zależy wyłącznie od nas, ale tak-
że od czynników zewnętrznych 
takich jak m.in. susza, obecność 
pędraków w glebie lub odpor-
ność na choroby czy szkodliwe 
owady.
Zapraszamy do kontaktu z naj-
bliższymi nadleśnictwami lu-
belskiej dyrekcji Lasów Pań-
stwowych. Nasi leśnicy nie 
tylko skierują do swoich szkó-
łek, w których można na bieżą-
co zakupić drzewka, ale także 
doradzą jakie gatunki będą 
odpowiednie do posadzenia 
na własnym podwórku.

Paweł Kurzyna
RDLP w Lublinie

Drzewa trzeba sadzić z głową
Pierwsze promienie słońca padające na ziemię po rozmarznięciu gruntów są dla nas 
sygnałem do rozpoczęcia prac w przydomowym ogrodzie. Jednak zanim rzucimy 
się w wiosenny wir sadzenia drzew musimy przeanalizować jakie możliwości 
w tym zakresie posiadamy.

Wśród przywiezionych do po-
wiatowego HUB-u były me-
dykamenty i leki, w tym leki 
specjalistyczne, artykuły higie-
niczne, preparaty dla dzieci oraz 

wózki inwalidzkie. Dostarczony 
towar, środkami transportu bę-
dącymi w posiadaniu powiatu 
biłgorajskiego trafi na granicę, 
a stamtąd do Rawy Ruskiej, 

Żółkiew oraz do Lwowa. - Zor-
ganizowaliśmy festyn, na którym 
nasza drużyna – Polonia Wiesba-
den zbierała dary dla Ukrainy. 
Zaangażowało się bardzo dużo 
osób, poprzez przynoszenie rze-
czy i zbiórkę pieniędzy. Szacowa-
na wartość darów to ok. 40 tys. 
Euro. - O szczegółach zbiórki 
informował Damian Gzik, ko-
ordynator zbiórki :  Za okazaną 
pomoc i zebrane dary dzięko-
wał starosta biłgorajski Andrzej 
Szarlip - Cieszę się bardzo z ini-
cjatywy, którą podjęła Polonia 
w Niemczech. Osoby, które pocho-
dzą z Powiatu Biłgorajskiego a w 
Niemczech pracują od kilku, a na-
wet kilkunastu lat zorganizowali 
zbiórkę, dzięki której możliwa jest 

Pomoc od niemieckiej Polonii
Pochodzący z powiatu biłgorajskiego Polacy, mieszkający na co dzień w Niemczech 
zebrali i zakupili najpotrzebniejsze dary dla walczących z rosyjską agresją 
Ukraińców.

pomoc dla Ukrainy. Rzeczy te tra-
fią w konkretne miejsca na tereny 
wojenne. Przypominamy także, 
iż w powiatowym HUB-ie przy 
ul. Motorowej 2 (na Autodro-
mie) nadal zbierane są dary 

pierwszej pomocy, w tym m. in. 
środki medyczne, koce, śpiwory, 
woda, artykuły o długim termi-
nie przydatności do spożycia.

Joanna FerensDary od Polonii (fot.: J.Ferens)

Darczyńcy z Polonii w Niemczech ze Starostą Biłgorajskim (fot.: J.Ferens)
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Tylko w marcu pojawiały się 
informacje o kilkuset pożarach 
traw na nieużytkach, polach 
i pastwiskach, czego efektem 
było spalenie ponad blisko 
300 hektarów. Także i w na-
szym Nadleśnictwie mieliśmy 
do czynienia z tym trudnym do 
kontrolowania zjawiskiem. Pod 
koniec ubiegłego miesiąca, spa-
liło się ok. 5 arów 50-letniego 
lasu sosnowego w miejscowo-
ści Korczowa. A właśnie takie 
drzewostany są do pożarów 
szczególnie predysponowane – 
iglaste i jednowiekowe. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, iż 
niewielki rozmiar pożaru to 
zasługa jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, które po otrzy-
maniu zgłoszenia potrzebowa-
ły tylko 38 minut aby dojechać 
na miejsce, przygotować opera-
cję i ugasić pożar. Ciekawe dane 
udostępniają różne zobrazowa-
nia o sensorze MODIS. Widać 
dokładnie, że wypalanie traw to 
często zjawisko we wschodniej 
części kraju.
Dlaczego wypalanie traw naj-
bardziej niebezpieczne jest 
właśnie teraz? A nie jak podpo-
wiada logika, w trakcie wakacyj-
nych upałów? Na wstępie trze-
ba dodać, że zjawisko to zawsze 
jest niebezpieczne. Nie można 
mieć pewności, że podczas na-
wet małopowierzchniowego 
wypalania jesteśmy w stanie 
go za każdym razem opano-
wać. Wracając do pytania z po-
czątku akapitu – przeciwień-
stwem ognia jest woda. A teraz 
jest jej brak, zarówno w postaci 

opadów atmosferycznych, jak 
i jej zawartości w glebie i rośli-
nach. Wegetacja dopiero się bu-
dzi, woda wracając do różnych 
części roślin robi to w zależno-
ści od gatunku i warunków sie-
dliskowych. Początkiem wio-
sny runo leśne stanowią suche 
rośliny np. trzcinniki, nawłocie 
czy kostrzewy, które w wa-
runkach mniejszej ilości wody 
w komórkach stanowią idealny 
wektor rozprzestrzeniania się 

ognia. Wtedy to w całej Polsce 
zagrożenie pożarowe określone 
jest jako duże.
Negatywne oddziaływania wy-
palania traw na środowisko  są 
często omawiane, ale równie 
często zapominane. Warto je 
sobie przypomnieć:
- na dłuższą metę nie ogra-
nicza rozprzestrzeniania się 
chwastów, bowiem po przej-
ściu ognia zostaje spory zapas 
nasion w glebie. Co więcej, uła-
twiany jest ich powrót do pano-
wania na glebie,
- wypalanie powoduje śmierć 
organizmów żyjących w wierzch-
nich warstwach gleby, których 
obecność wpływa na kondycję 
gleby, takie jak dżdżownice czy 
mrówki,
- dym uniemożliwia pszczołom 
i trzmielom zapylanie kwiatów, 
co obniża plonowanie roślin,
-popiół uszlachetnia glebę. 
Fakt, ale po przejściu poża-
ru wyparowuje większość 
związków azotu znajdujących 
się w górnej warstwie gleby. 
A bogaty w fosforany i związki 

potasu popiół często jest po 
prostu rozwiewany.

Przyczyny pożarów lasu

Co niestety szokujące, aż 37% 
pożarów lasu to podpalenia! 
Kolejne 20% to nieostrożność 
ludzi, na co składają się nie-
dogaszone papierosy, zapałki, 
grille czy niekontrolowane wy-
palanie gałęzi. Trzecia część 
powodów pożarów pozostaje 

Sezon na niebezpieczne zjawisko
Wypalanie nieużytków jest znanym zabiegiem istniejącym równie długo jak 
rolnictwo samo w sobie. W naszej tradycji od dawna uważane było za metodę nie 
tylko ograniczającą rozwój chwastów ale także użyźniającą glebę. Dopiero wzrost 
znaczenia metod opartych o środki chemiczne zauważalnie zmniejszył wypalanie 
traw, jednak proceder nie trudno zauważyć po dziś dzień.

nieustalona. Warto dodać, że 
po katastrofalnych w skutkach 
pożarach z początku lat 90-tych 
system ochrony przeciwpoża-
rowej w Lasach Państwowych 
uległ wielkiej poprawie. O ile po-
żarów w naszych lasach mamy 
nadal dość dużo, to już średnia 
powierzchnia pożaru należy 
do najniższych w Europie. To 
skutek wieloletniego rozwoju 
w tej dziedzinie wszystkich le-
śników. Choć oczywiście chcie-
libyśmy mieć mniej powodów 
do zdobywania doświadczenia. 
Dlatego też, mocno apelujemy 
o rozwagę i zaniechanie wszel-
kich działań związanych z wy-
palaniem nieużytków.

Wypalanie traw to 
przestępstwo.

Pamiętajmy, że ustawa o ochro-
nie przyrody i ustawa o lasach 
zabrania wypalania traw na łą-
kach, pozostałości roślinnych 
na nieużytkach, skarpach ko-
lejowych i rowach przydroż-
nych. Sprawcy podpalenia grozi 
grzywna do 5 tys. zł, a w przy-
padku spowodowania pożaru 
stanowiącego zagrożenie dla 
życia, zdrowia czy mienia, od 
roku do 10 lat więzienia. Dobrą 
wiadomością jest na pewno 
fakt, iż z roku na rok tych proce-
derów jest zauważalnie mniej 
oraz nasze jednostki reagują-
ce cechują się coraz szybszym 
działaniem.

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

Akcja gaśnicza pożaru w lesie (fot.: Marcin Tomczak)

Akcja gaśnicza pożaru w lesie (fot.: Paweł Fus) Lasy po pożarze (fot.: Paweł Fus)
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Powiat Hrubieszowski - Solidarny z Ukrainą!
Ostatni czas pokazał jak niezwykle cenna jest nasza jedność, 
empatia oraz, tak dziś poszukiwana, troska o drugiego człowieka.... 

Choć wciąż wierzymy, że czas 
podziękowań jeszcze przed 
nami, to nie sposób nie skie-
rować wyrazów ogromnej 
wdzięczności dla wszystkich 
Wolontariuszy, Pracowników 
Starostwa Powiatowego w Hru-
bieszowie oraz jego Jednostek, 
Pracowników Służb Mundu-
rowych, Policji, Służby Wię-
ziennej, Wojska, WOT, Straży 
Granicznej, Służby Celno-Skar-
bowej, Lekarzy, Pielęgniarek, 
Położnych i Pracowników Szpi-
tala, Pracowników LHS, Jed-
nostek OSP i PSP, Księży, Sołty-
sów, Kół Gospodyń Wiejskich, 
Uczniów, Tłumaczy, Przewoź-
ników, Restauratorów, Przedsię-
biorców, licznych Darczyńców 
i wszystkich ludzi o dobrym 

sercu - jest Was tak wielu, że nie 
sposób wszystkich wymienić 
w jednym zdaniu! Ostatni czas 
pokazał jak niezwykle cenna jest 
nasza jedność, empatia oraz, tak 

dziś poszukiwana, troska o dru-
giego człowieka...
Polska gościnność, otwartość 
oraz wielkie serce wyróżnia nas 
na arenie międzynarodowej. 
Historia zapamięta, że nie po-
zostawiliśmy naszego sąsiada 
w potrzebie, a nasza duma, ho-
nor i brak obojętności na ludz-
ką krzywdę nie pozwolił nam 

bezczynnie przyglądać się tej 
wielkiej tragedii wojny, organi-
zując punkty zakwaterowania 
uchodźców, zbiórki żywności, 
artykułów pierwszej potrzeby, 

Dzieci uciekające przed wojną
(fot.: SP Hrubieszów)

Pomoc właścicieli restauracji (fot.: Starostwo Powiatowe Hrubieszów) Punkt przy ul. Grabowieckiej 18J w Hrubieszowie (fot.: SP Hrubieszów)

Tymczasowy dom (fot.: SP Hrubieszów)

Transport rzeczy z Niemiec (fot.: Starostwo Powiatowe Hrubieszów)

Pomoc KGW Staszic (fot.: Starostwo Powiatowe Hrubieszów)

odzieży czy też transportu. Choć 
wszyscy jesteśmy już bardzo 
zmęczeni, to nadal wierzymy 
w szlachetne wartości, a przede 
wszystkim wierzymy w ludzi 
i dobro jakie od nich płynie! Sło-
wa wydają się zbyt małe, aby 
wyrazić naszą wdzięczność...
Każdego dnia do punktu re-
cepcyjnego w Szkole Rolni-
czej przy ul. Grabowieckiej 18J 
w Hrubieszowie przybywają 
strudzeni podróżą Uchodźcy 
z Ukrainy. Wiele spośród nich to 
kobiety z małymi dziećmi chcą-
ce zapewnić bezpieczeństwo 
dla swoich pociech, a także oso-
by starsze, których pokolenie 
wychowane było w myśl hasła: 
-nigdy więcej wojny-. Dziś śmiało 
możemy stwierdzić, że Miesz-
kańcy Powiatu Hrubieszow-
skiego zostaną zapamiętani 
przez historię, za sprawą swojej 
otwartości, braku zobojętnienia 
oraz wielkiej empatii!
Nasza młodzież również nie 
może bezczynnie przyglądać się 
tej wielkiej tragedii jaka dzieje 
się u naszych wschodnich są-
siadów. Dlatego, zakasują ręka-
wy i biorą się za pomoc - pieką 
rogaliki i drożdżówki, smażą 
naleśniki, gotują zupy i robią ka-
napki, a także czynnie włączają 
się w wolontariat - wszystko aby 
pomóc Uchodźcom z Ukrainy 
i dać im szansę na lepsze jutro! 
#darówPAKAdlaNIEMOW-
LAKA to prawdopodobnie 
pierwsza w Polsce akcja spo-
łeczna prowadzona z myślą 
o noworodkach z Ukrainy, któ-
re w związku  z dramatyczną 
sytuacją w ich kraju, przyszły 
na świat w szpitalach polskich. 
Do zorganizowania tej sponta-
nicznej akcji zachęcił nas mały 
Bohdan, który jako pierwszy 
przyszedł na świat w naszym 
szpitalu w Hrubieszowie. Chce-
my przygotować dla kolejnych 
noworodków pakę darów, 

które będą niezbędne w pierw-
szych tygodniach i miesiącach 
życia. Te dzieci i ich mamy teraz 
mogą liczyć tylko na naszą po-
moc. Punkt zbiórki: ul. Grabo-
wiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów 
(Szkoła Rolnicza) tel. 539-012-
851.

Materiał nadesłany

Aneta Karpiuk

KGW Drohiczany (fot.: Starostwo Powiatowe Hrubieszów)

KGW Mołodiatycze
(fot.: SP Hrubieszów)
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Gmina Hrubieszów pomaga
Od dnia zaistnienia konfliktu na Ukrainie gmina Hrubieszów aktywnie włączyła 
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

Mieszkańcy, strażacy z OSP, 
koła gospodyń wiejskich, wo-
lontariusze, pracownicy urzędu 
gminy i jednostek organizacyj-
nych, wszyscy podjęli działania 
mające na celu pomoc Ukraiń-
com poszkodowanym na skutek 
działań wojennych. Podstawą 
pomocy było skoordynowanie 
wszelkich działań. W gminie  
powołano zespół składający się 
z pracowników urzędu i jedno-
stek gminy  w celu racjonalnego 
i skutecznego działania. Osoby 
miały wyznaczone swoje funk-
cje – koordynatorzy w zakresie: 
zarządzania kryzysowego, za-
rządzania zespołem, punktów 
zbiorki darów, koordynacji dzia-
łań OSP, zaopatrzenia w wyży-
wienie (które przygotowywały 
Panie z KGW, wg. ustalonego 
harmonogramu), transportu 
docelowego uchodźców, kon-
taktów z samorządami z Ukra-
iny oraz poszczególnych koor-
dynatorów, którzy odpowiadali 
za zarządzanie poszczególnymi 
punktami zakwaterowania. Od 
początku OSP Obrowiec i Czer-
niczyn zostały zadysponowane 
do pomocy obsługi uchodź-
ców na przejściach granicznych 

w Dołhobyczowie i Zosinie, 
gdzie w Zosinie druhowie z OSP 
Czerniczyn pełnili całodobowe 
służby prawie przez miesiąc. 
Dodatkowo podjęliśmy się jako 
Gmina zapewnienia wyżywie-
nia uchodźcom, na przejściu 
granicznym w Zosinie. Posił-
ki zostały przygotowane przez 
KGW. Zaraz po przekroczeniu 
ukraińskiej granicy strażacy, 
pracownicy urzędu i GOK, pa-
nie z KGW wraz z funkcjonariu-
szami policji, straży granicznej, 
celnikami, przyjmują uchodź-
ców w namiotach oferując im 
ciepły posiłek, ubranie, koce, 
wsparcie w postaci rozmowy, 
gestu przytulenia i pociesze-
nia, że tutaj im już nic nie grozi 
i mogą być spokojni o swoje ży-
cie i zdrowie. OSP Kobło zostało 
zadysponowane do pomocy na 
granicy. OSP Obrowiec dowozi 
wolontariuszki z Kół Gospodyń 
Wiejskich na przejście granicz-
ne w Zosinie w celu wydawania 
przez nie posiłków oraz pomo-
cy w obsłudze przejścia. OSP 
Brodzica. OSP Moniatycze, OSP 
KSRG Dziekanów i OSP KSRG 
Teptiuków dysponujące sa-
mochodami operacyjnymi 

wykonują zadania zlecone przez 
Państwową Straż Pożarną, czyli 
dowóz uchodźców do punktów 
recepcyjnych w Hrubieszowie, 
Dołhobyczowie i Horodle. OSP 
Brodzica, specjalizująca się 
w ratownictwie medycznym, 
wystawiła swoją karetkę do po-
mocy uchodźcom na przejściu 
granicznym w Dołhobyczowie. 
Dostarczyliśmy dzięki współ-
pracy ze Związkiem Gmin Lu-
belszczyzny wózki dla osób nie-
pełnosprawnych oraz chodziki 
na przejścia graniczne w Do-
łhobyczowie i Zosinie. Do punk-
tu recepcyjnego w Hrubieszow-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
mając na uwadze nagłą i dużą 
falę uchodźców gmina przeka-
zała 40 łóżek polowych, panie 

z KGW z terenu gminy przygoto-
wywały, a strażacy z OSP dostar-
czali wyżywienie dla uchodź-
ców. Dostarczaliśmy również 
artykuły żywnościowe do punk-
tu recepcyjnego w Horodle. Za-
opatrywaliśmy pierwszy prze-
jazd kolejowy z miasta Lwów 
na LHS-ie w Hrubieszowie, 
w którym granice przekroczyło 
1000 osób, otrzymali oni najpo-
trzebniejsze rzeczy jak woda, 
suchy prowiant, środki higieny 
czy ciepłą herbatę. Od pierw-
szych dni Panie z KGW oraz 
Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach, według ustalo-
nego harmonogramu, gotują, 
pieką oraz robią kanapki i ciepłe 
posiłki dla uchodźców zarów-
no na HOSiR, Horodło jak i na 
przejścia graniczne. Wraz z hru-
bieszowskimi restauratorami 
zapewnialiśmy ciepłe posiłki dla 
kierowców Państwowej Straży 
Pożarnej w Hrubieszowie, któ-
rzy zapewnili transport Uchodź-
com. W pierwszej kolejności 

w salach gimnastycznych szkół 
podstawowych w Moniatyczach 
i w Ślipczu z siedzibą w Kozo-
dawach (tutaj trafiają dary tyko 
i wyłącznie dla samorządów 
z Ukrainy od ich gmin i miast 

Wizyta Darczyńców z Niemiec w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie
(fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

Punkt kwaterunkowy w Gródku (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów) Darczyńcy z Włoch (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

ciąg dalszy na str. 8

Rozładunek darów z Lublina (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

partnerskich) oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach, 
utworzyliśmy magazyny zbiór-
ki żywności, która napływała 
z Polski i Europy w niezmierzo-
nych ilościach, m.in. z Włoch, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ho-
landii. Potrzeba było wielu rąk 
do pracy, ale jak zawsze mogli-
śmy liczyć na mieszkańców tych 
miejscowości, dyrekcje szkół 

z ich pracownikami, druhów 
OSP z Kułakowic Trzecich, Mo-
niatycz, Kozodaw, Masłomęcza, 
Ubrodowic, Nowosiółek, Ślip-
cza, pracowników GOK, urzędu 
Gminy i GZUK w Hrubieszowie 
z/s w Świerszczowie, sołtysów 
i panie z KGW. Stamtąd przeka-
zujemy dalej dary i asortyment 
na Ukrainę dla samorządów, 
dla organizacji pozarządowych 
z Polski oraz wolontariuszy, któ-
rzy przekazują je na przejściu 
uchodźcom. Między innymi: 
zrealizowaliśmy 6️ transportów 
do Włodzimierza Wołyńskiego, 
gdzie przekazaliśmy głównie 
medykamenty, żywność oraz 
ciepłe ubrania i koce, a także 
6️ łóżek do dializ  oraz 140 wor-
ków na krew do szpitala we 
Włodzimierzu, a także transport 
z przeznaczeniem dla dzieci 
w Czerwonogradzie. Cały czas,  
niemal całodobowo prowadzi-
my zbiórkę żywności, środków  
czystości i higieny osobistej, me-
dykamentów leczniczych oraz in-
nych bezpośrednio przydatnych 
artykułów dla Ukrainy. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszymi 
partnerami z Ukrainy (Włodzi-
mierz Wołyński, Nowowołyńsk, 
Poromiw), gdzie na bieżąco 
aktualizujemy potrzeby pomo-
cy. Na konto Stowarzyszenia 

Rozładunek darów z Niemiec (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)
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Solidarni z Ukrainą
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie zamienił się w punkt zbiórki dla 
uchodźców z kraju pochłoniętego wojną. 

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach cały czas pro-
wadzona jest zbiórka darów dla 
uchodźców z Ukrainy. Przez 

cały marzec otrzymywaliśmy 
dostawy od darczyńców z ca-
łej Polski m.in. z Krotoszyna, 
Radomia, Słupska, Poznania, 
Wrocławia, Kamiennej Góry, 

,,Przystań” w Mienianach wpły-
wają środki finansowe prze-
znaczone dla Uchodźców. Na-
sze miasto partnerskie Pruszcz 
Gdański przekazało dotację 
celową w kwocie 30 tyś. zło-
tych na zadania bezpośrednio 
związane z obsługą uchodź-
ców. Utworzyliśmy w gminie 
pięć punktów zakwaterowania 
w miejscowościach Husynne – 
19 miejsc, Gródek – 22 miejsc, 
Moroczyn 20 miejsc, Teptiuków 

– 20 miejsc, Ślipcze – 6️0 miejsc 
łącznie 141 miejsc, a w planie 
w razie konieczności przewi-
dujemy utworzenie kolejnych 
70. Punktami zakwaterowania 
zarządzają koordynatorzy a bez-
pośrednio prowadzą je i ob-
sługują przez całą dobę sołtysi 
wraz z członkami rad sołeckich, 
panie z KGW, strażacy z OSP 
oraz mieszkańcy i wolontariu-
sze. W każdej świetlicy uchodź-
cy mają zapewnione niemal 

domowe warunki oraz posił-
ki. Indywidualnie prowadzone 
są z nimi rozmowy dotyczące 
wszelkiego rodzaju wsparcia 
jak i również poszukiwania im 
docelowego miejsca pobytu. 
Koordynatorzy są w stałym kon-
takcie z punktami recepcyjnymi 
i osobami odpowiedzialnymi 
za transport uchodźców dys-
ponując aktualną informacją na 
temat wolnych miejsc w punk-
tach zakwaterowania. Ponadto 
w świetlicach w: Dziekanowie  
kwaterujemy kierowców Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Bro-
dzica – wolontariuszy Polskiej 
Akcji Humanitarnej oraz załogę 
karetki ratunkowej z prywatnej 
firmy, a w Masłomęczu wolon-
tariuszy i harcerzy, którzy pełnią 
służbę bezpośrednio na przej-
ściach granicznych i w punktach 
recepcyjnych. Dzieło pomocy 
w Gminie Hrubieszów trwa. 
Ciągła praca, koordynacja, set-
ki i tysiące telefonów i rozmów 
przynoszą wymierny efekt w po-
staci pomocy dla uchodźców. 
Stąd tez składamy serdeczne 
podziękowania dla wszystkich 

-mieszkańców naszej gminy 
za wielkie poświęcenie i serce 
jakie okazujecie uchodźcom 
z Ukrainy w tych trudnych dla 
wszystkich czasach. Bez Wasze-
go zaangażowania nie byłoby 
tyle dobra, ciepła, serdeczności 
i uśmiechów na twarzach tych 
osób którym pomagamy. Po-
dziękowania dla druhów stra-
żaków z OSP, pań z KGW, CIS 
z Mienian, wolontariuszy, soł-
tysów i członków rad sołeckich, 

pracowników urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych 
(GOK, GZUK, GOPS, szkół). Dzię-
kujemy raz jeszcze wszystkim 
i każdemu z osobna – jesteście 
wielcy.

Materiał nadesłany

Transport darów z Niemiec (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

Punkt kwaterunkowy w Moroczynie (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

Krakowa, Pruszcza Gdańskie-
go, Wielkopolski oraz Warmii. 
Dary dla uchodźców wpływa-
ły również z zagranicy m.in. 
z Niemiec, Holandii, Włoch, 
Wielkiej Brytanii.  Ilość darów 
jaka do nas trafiła, przekroczyła 
nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Rzeczy docierające do GOK 
były na bieżąco segregowane 
przez naszych pracowników, 
panie bibliotekarki oraz wspie-
rających nas wolontariuszy. 
Mogliśmy liczyć na wsparcie 
ze strony mieszkańców naszej 
gminy, którzy czasem do dłu-
gich godzin nocnych pomagali 
przy segregacji dostarczanych 
towarów oraz segregacji odzie-
ży. Otrzymane dary zostały 
również przyjmowane przez 
naszych pracowników w Szkole 
Podstawowej w Moniatyczach, 
w której  halę sportową prze-
kształcono na tymczasowy ma-
gazyn. W tym punkcie również 
mogliśmy liczyć na pomoc wo-
lontariuszy, mieszkańców gmi-
ny oraz strażaków z OSP, którzy 
pomagali przy rozładunkach 
oraz segregacji. Bardzo dzięku-
jemy za okazaną pomoc i wiel-
kie wsparcie, bez tego nie mogli-
byśmy w takim stopniu pomóc 
naszym wschodnim sąsiadom. 
Ta wspaniała i wyjątkowa 

Wolontariusze z Radomia (fot.: Gmina Hrubieszów) Zbiórka darów w GOK Wołajowice (fot.: Gmina Hrubieszów)

postawa w obliczu ogromnej tra-
gedii narodu ukraińskiego po-
kazuje, że mamy wielkie serca, 

a dobroć jest widoczna w licznie 
przekazanych darach.

GOK Wołajowice 

Darczyńcy z Niemiec (fot.: Gmina Hrubieszów) Punkt zbiórki w SP w Moniatyczach (fot.: GOK Wołajowice)
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Konkurs „Cztery pory roku kredką malowane - 
Zima”
W ramach działań bibliotecznych podczas ferii zimowych Biblioteki Publiczne 
Gminy Hrubieszów ogłosiły konkurs „Cztery pory roku kredką malowane – zima”, 
adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Celem konkursu - oprócz kształ-
towania zainteresowań pla-
stycznych u dzieci i młodzieży 
– było rozwijanie wrażliwości 
estetycznej, popularyzacja twór-
czości wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, jak również umoż-
liwienie osobom uzdolnionym 
artystycznie zaprezentowanie 
swojej twórczości. Konkurs 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem, nadesłano 27 prac. 
Uczestnicy stanęli na wysokości 
zadania i wszystkim należą się 
wielkie gratulacje.
W dniu 21 lutego 2022 roku ko-
misja konkursowa w składzie:  
przewodnicząca komisji - Iga Wyróżnione i nagrodzone prace (fot.: GOK Wołajowice)

Śnieg- Wójcicka oraz członkowie 
komisji – Anna Pępko, Iwona 
Tatarek wyłoniła zwycięzców. 
W swojej ocenie jury zwracało 
uwagę na ogólne wrażenie arty-
styczne, oryginalność pomysłu,  
estetykę pracy, walory plastycz-
ne i zgodność z tematem pracy. 
Po dokładnej analizie prac pla-
stycznych komisja postanowiła 
przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:
Kategoria I : do 6 lat 
Nagroda główna:
Zosia Szewczuk – Biblioteka 
Publiczna w Stefankowicach,
Julia Szewczuk – Biblioteka Pu-
bliczna w Dziekanowie.

Kategoria II : klasy I-III 
Nagroda główna:
Julia Mojsym - Biblioteka Pu-
bliczna w Czerniczynie,
Tomasz Pytka - Biblioteka Pu-
bliczna w Czerniczynie,
Kornel Sarzyński – Biblioteka 
Publiczna w Stefankowicach.

Kategoria III : klasy IV-VIII 
Nagroda główna:
Lena Hraciuk – Biblioteka Pu-
bliczna w Dziekanowie.

Kategoria IV : dorośli
Nagroda główna:
Magdalena Bojarska – Bibliote-
ka Publiczna w Czerniczynie.

Wyróżnienia otrzymali:
Nikola Bogucka, Tomek Bielec-
ki, Julia Bojarska, Emilia Bielec-
ka, Wojciech Pytka, Gabriela Sa-
monek Aleksandra Lipka, Lena 
Kula, Hanna Teterycz, Maja Ja-
strzębska, Lena Kruko--wska, 
Ksawery Bogucki, Zuzanna Moj-
sym , Dawid Dąbrowski, Maja 
Omiotek, Julia Jańczuk, Lena 

Stefańska, Izabela Drączkow-
ska, Maja Bielecka, Jacek Samo-
nek.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy pocieszenia, które zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Hrubieszów. 

Iga Śnieg- Wójcicka

Nagroda główna (fot.: GOK Wołajowice)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Roladki z łopatki 

Składniki:
4 plastry łopatki wieprzowej
1 łyżeczka koniaku 
1/2 łyżeczki curry
1/2 łyżeczki białego pieprzu 
400 g pieczarek
2 cebule, 2 łyżki masła 
1 łyżka parmezanu
1 łyżka mąki
1 łyżka oleju
1 łyżeczka soli
1/4 l bulionu
1/8 l słodkiej śmietany

Sposób przygotowania:
Plastry mięsa natrzeć koniakiem 
wymieszanym z curry i pie-
przem, ułożyć jeden na drugim 
i odstawić na jakiś czas do odle-
żenia. Grzyby oczyścić, w razie 
potrzeby opłukać, pokroić w pla-
sterki i posiekać. Obraną cebulę 
pokroić w drobną kostkę. Grzyby 
w kilku porcjach podsmażyć na 
maśle, każdą porcję po pół mi-
nuty, po czym przełożyć na sito. 
To samo zrobić z cebulą. Grzyby 
wymieszać z cebulą i dodać ser. (fot.: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)

Przygotowaną masą posma-
rować plastry mięsa, zrolować 
i  piąć wykałaczką. Rolady ob-
toczyć w mące, posolić, ułożyć 
ciasno obok siebie na patelni. 
Dodać bulion i dusić pod przy-
kryciem, podlewając od czasu do 
czasu wodą. Rolady wyjąć, a na 
patelnię wlać śmietanę i przygo-
tować sos.

Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Hrubieszów 

- Polskie Kwiaty
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Ostatki z kukiełkami 

18 lutego b.r., na zaproszenie 
Sołtysów: Moniatycz i Monia-
tycz-Kolonii, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Moniatyczach 
oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Moniatyczach przy-
jechał do miejscowej świetlicy 

Teatrzyk Kukiełkowy „Jacy
-Tacy” z Kozodaw, działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Wołajowicach. Widownia 
wielopokoleniowa, bo do takiej 
kierowany jest spektakl, obej-
rzała przedstawienie „Opowieść 

Remonty dróg w Gminie Hrubieszów

Wójt Gminy Hrubieszów To-
masz Zając, realizując pierwszy 
etap Planu budownictwa dro-
gowego na 2022r., uchwalonego 
przez Radę Gminy Hrubieszów,  
podpisał w dniu 16️.03.2022 r, 
z PRDM Sp. z o.o. w Hrubie-
szowie, umowę na wykonanie 
remontów dróg na terenie je-
denastu miejscowości. Łącznie 
zostanie wyremontowane pra-
wie dwa kilometry dróg, uję-
tych w pierwszej części gmin-
nego programu budownictwa 
drogowego, w następujących 
miejscowościach: Czortowicach, 
Kosmowie, Kułakowicach Dru-
gich, Masłomęczu, Moniaty-
czach, Teptiukowie, Ślipczu, 

Dziekanowie, Moroczynie, 
Świerszczowie i w Mienia-
nach. Koszt wszystkich prac 
wyniesie prawie 6️00 tysięcy 
złotych i mają być one wykona-
ne w terminie trzech miesięcy 
od podpisania umowy, a więc 
do 15 czerwca 2022 r. Prace te 
w całości będą sfinansowane 
ze środków własnych zaplano-
wanych w budżecie gminy na 
ten rok. W przygotowaniu są 
już dokumentacje projektowe 
na kolejne 10 odcinków dróg 
w miejscowościach Gminy Hru-
bieszów, a ogłoszenie przetar-
gów planowane jest na miesiąc 
kwiecień 2022 r.

Materiał nadesłany (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów)

Na terenie jedenastu miejscowości zostanie wyremntowane prawie dwa kilometry 
dróg. Termin ich wykonania mija w połowie czerwca bierzącego roku.

Mieszkańcy Moniatycz sptokali się w miejskiej świetlicy by wspólnie świętować 
ostatki. 

wigilijna”. Program tego arty-
stycznego spotkania wzbogacili 
gospodarze, dając mini koncert 
zespołu „Zuzanki”. Chwilowo 
towarzyszył im członek Klu-
bu Seniora „Srebrne Świerki” 
z Kułakowic Trzecich, który to 
przyjechał na zaproszenie do 
Moniatycz. Tak przebiegały 
ostatki zorganizowane przez 
Panie z Moniatycz i Moniatycz
-Kolonii.

Jacek Fuchs
GOK Wołajowice

 Poczęstunek w trakcie ostatek (fot.:J. Fuchs)

Zespół „Zuzanki” (fot.:J. Fuchs)Teatrzyk kukiełkowy „Jacy-Tacy” (fot.:J. Fuchs)
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Do Morczyna samolotem i koleją 

Pierwsze wzmianki o Moro-
czynie pochodzą z końca XV 
wieku a miejscowość nazywała 
się wówczas Mroczyn. Zacho-
wany w ruinie dwór, powstał 
z przebudowy wcześniejsze-
go, na przełomie XIX i XX wie-
ku. Dokonali tego Chrzanow-
scy, którzy pojawili się tutaj 
w II poł. XIX wieku i zakupili 

tutejsze czarnoziemy. To m.in. 
z ich inicjatywy powstała w po-
bliskim Strzyżowie cukrownia. 
Edward Chrzanowski, uczest-
nik powstania styczniowego, 
był wielkim bibliofilem. Biblio-
teka Chrzanowskich w Mo-
roczynie liczyła blisko 6️ 000 
woluminów. Obecnie jej zaso-
by znajdują się w Ossolineum 

we Wrocławiu i we Lwowie. 
W okresie międzywojennym 
stałym gościem w moroczyń-
skim dworze był Włodzimierz 
Puchalski - słynny fotograf 
i przyrodnik, pionier filmu przy-
rodniczego, dużo fotografii 
wykonał na terenie majątku. 
Natomiast z okresu powojen-
nego pochodzi jego film Sześć 
stepowych tchórzy, które zna-
lazł w Gliniskach, gdzie obecnie 
znajduje się rezerwat fauni-
styczny. We dworze przebywał 
także Tadeusz Bór-Komorow-
ski.
Po dawnej świetności zacho-
wały się ruiny dworu i spichrza, 
a także pozostałości dawnego 
parku. To w nim znajduje się 
stary prawosławny cmentarz. 
Jest tam mogiła pchor. Stanisła-
wa Bąka, który zginął we wrze-
śniu 1939 roku w Teptiukowie. 
Życie na dworze i historię rodu 
Chrzanowskich można poznać 
zwiedzając plenerową wysta-
wę urządzoną na terenie wioski 
tematycznej. Charakterystycz-
nym zabytkiem Moroczyna jest 
także XVIII-to wieczna kaplicz-
ka ze św. Janem Nepomuce-
nem, stojąca przy drodze Tep-
tiuków - Dziekanów. To miejsce 
szczególne bowiem właśnie 
tutaj dokonano kilku wyroków 
śmierci, Kozacy podczas po-
wstania styczniowego i Niemcy 
w czasie II wojny światowej.
Do Moroczyna samolotem i ko-
leją? Tak, to możliwe, ale oczy-
wiście za „starych, dobrych cza-
sów”. Edward Chrzanowski, syn 
Wincentego jako pasjonat pilo-
towania, przylatywał często do 
majątku samolotem, przy dwo-
rze miał miejsce, które służyło 
za lotnisko.
Natomiast kolej wąskotorowa 
służyła do przewozu buraków 
do pobliskiej cukrowni Strzy-
żów, wykorzystywano ją rów-
nież w ruchu pasażerskim.
Dzięki aktywności mieszkań-
ców wsi, szczególnie członkiń 
KGW Moroczyn, działa tutaj 
zespół Czerwona Jarzębina, 
prowadzony przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Wołajowice. 
We wsi powstała także wioska 
tematyczna Wioska Strachów 
- Bajkowa Kraina Gotanii, którą 
mieli państwo przyjemność po-
znać w numerze 8/2021 mie-
sięcznika Roztoczański Głos.

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w Wołajowicach

Kapliczka ze św. Janem Nepomucenem (fot.: J.Fuchs) Ruiny dworskiego spichrza (fot.: J.Fuchs)

Bajkowy przystanek (fot.: J.Fuchs)

Bajkowa Kraina Gotanii (fot.: J.Fuchs)

Ruiny dworu w Moroczynie (fot.: J.Fuchs)
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Spichlerz św. Brata Alberta po-
wstał w grudniu 2018 roku przy 
Parafii pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu. Przedsionek daw-
nej kaplicy tymczasowej przy 
ul. Dembowskiego 24, choć 
przez wiele lat był zamknięty, 
dziś tętni życiem, a jego drzwi 
otwierane są kilkadziesiąt razy 
dziennie. Miejsce, które po-
wstało na zasadach foodsharing 
(nieodpłatne dzielenie się je-
dzeniem), stało się przestrzenią 
nie tylko dla niesienia pomocy 
– w Spichlerzu zostało zawar-
tych wiele nowych przyjaźni 
między wolontariuszami, ale 
także między wolontariusza-
mi i potrzebującymi. To miej-
sce dzięki któremu każdy z nas 
może zauważyć człowieka, na 
którego w swojej zabieganej co-
dzienności nawet by nie spoj-
rzał. W Spichlerzu nie jest ważne 
kto ile ma lat czy jaki ma status 
społeczny. Wolontariusze wraz 
z potrzebującymi spotykają się 
na wspólnej rozmowie i modli-
twie, chętnie dzielą się swoimi 
przeżyciami, a także zmagania-
mi z każdego dnia. Wspierają się 
nie tylko materialnie, ale także 
duchowo dzieląc się przyjaciel-
ską radą. 

Co robimy na co dzień?

Drużyna Alberta to grupa wo-
lontariuszy, założona w dniu 
otwarcia Spichlerza św. Brata 
Alberta, która każdym miesią-
cem powiększa się o kolejnych 
członków. To właśnie oni są ci-
chymi bohaterami Spichlerza 
- poświęcają swój wolny czas, 

by nieść pomoc drugiemu czło-
wiekowi. Ich główne zadanie to 
ratowanie żywności z osiedlo-
wych sklepów i większych mar-
ketów, która wciąż nadaje się 
do spożycia, a z różnych (czę-
sto niezrozumiałych) przyczyn 
dotychczas trafiała do śmietni-
ka. Warto wspomnieć, że takie 
produkty przywożone są do 
Spichlerza niemal codziennie. 
Zadaniem wolontariuszy jest 
pozyskiwanie nowych miejsc,  
z których można ratować żyw-
ność, mogą to być sklepy, ale 
także restauracje, bary czy sto-
łówki szkolne. Osoby działają-
ce w Spichlerzu odpowiadają 
również za utrzymanie w nim 
porządku, a także na bieżąco 
kontrolują, czy udostępniane 
jedzenie nadaje się do spożycia. 
Bardzo ważne jest, by przyno-
szone przez darczyńców posiłki 
były odpowiednio zabezpie-
czone przed ewentualnym roz-
laniem (plastikowe pojemniki 
na żywność można pozyskać w 
Spichlerzu), a także podpisane 
(jaka to potrawa i kiedy została 
przygotowana). Do Spichlerza 
można przynosić nie tylko goto-
we dania, ale też owoce, warzy-
wa, produkty długoterminowe, 
przetwory, pieczywo, nabiał, 
wędliny. Mówiąc krótko, przy-
nosimy tylko to, co sami byliby-
śmy w stanie zjeść.  Kolejnym 
zadaniem wolontariuszy jest 
rozdawanie osobom potrzebu-
jącym Zawieszonych posiłków. 
Dlaczego zawieszone? Dzięki 
współpracy z zamojskimi re-
stauracjami każdy chętny może 
kupić obiad (np. danie dnia) za 

wyznaczoną kwotę. Następnie 
zostawić paragon w danej re-
stauracji. Ta osoba nie dostanie 
obiadu, a otrzyma go potrzebu-
jący, który po przyjściu do re-
stauracji musi pokazać „bilecik” 
na zawieszony posiłek. Dzieki 
temu osoby, które ze względu 
na trudne warunki materialne 
dawno nie jadły nic ciepłego 
mogą zjeść prawdziwy obiad. 
Stały kontakt z restauratorami 
umożliwia Drużynie Alberta 
przekazać odpowiednią ilość 
karteczek. 
Wspólna praca na rzecz innych 
osób, pokonywanie tych samych 
trudności bardzo jednoczy lu-
dzi. Dlatego mimo częstych 
różnic wieku, odmiennych po-
glądów, czy codziennych za-
dań między wolontariuszami 
zawiązały się przyjaźnie. Koor-
dynatorzy Spichlerza św. Brata 
Alberta minimum raz w miesią-
cu organizują spotkanie, na któ-
rym omawiane są zadania wo-
lontariuszy. To właśnie wtedy 
podsumowywana jest dotych-
czasowa praca, a także odbywa 
się burza mózgów, która ma na 
celu rozwinięcie i usprawnienie 
działalności Spichlerza św. Brata 
Alberta. Wolontariusze  idąc za 
przykładem swojego świętego 
opiekuna zawierzają swoją pra-
cę Bogu. W pierwszy czwartek 
miesiąca spotykają się w koście-
le św. Brata Alberta w Zamościu 
na nowennie do patrona, a także 
na wspólnej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. W ciszy po-
wierzają troski i zmartwienia 
potrzebujących, a także swoją 
pracę  na rzecz drugiego czło-
wieka, prosząc o łaskę cierpliwo-
ści i siłę do dalszego działania. 

Paczki świąteczne

Okres świąteczny jest wyjątko-
wy pod wieloma względami. 
To czas, w którym wielu z nas 
dąży do głębszej przemiany, 
otwierając się tym samym na 
pomoc drugiemu człowiekowi. 
Już sam Wielki Post wprowadza 
nas w zadumę nad przemija-
niem i kruchością życia. Jednak 
Zmartwychwstanie Chrystusa 
pokazuje, że wbrew przeciwno-
ściom to życie zwycięża śmierć, 

Paczka dla bliźniego na większą skale!  
Okres Świąt Wielknanocnych to dla wolontariuszy Spichlerza św. Brata Alberta 
zawsze bardzo intensywny i pracowity czas. W tym roku swoją pomoc pragną 
nieść nie tylko osobom potrzebującym, korzystającym na codzień ze Spichlerza, 
ale także mieszkańcom Ukrainy, którzy ze względu na trwającą wojnę musieli 
zostawić swoją codzienność.

a dobro pokonuje zło. Właśnie 
tą ideą na co dzień kierują się 
wolontariusze Spichlerza. Nie 
zawsze spotykają się oni z wy-
razami wdzięczności. Zdarza 
się, że od osób potrzebujących 
słyszą pretensje i różnego ro-
dzaju roszczenia. A jednak ni-
gdy się nie poddają i za każdym 
razem wyciągają pomocną rękę, 
aby pokazać, że dobrem można 
wszystko zwyciężyć – bo prze-
cież w tym celu został założony 
Spichlerz. Praca wolontariuszy 
to nie tylko codzienne ratowa-
nie żywności przed wyrzuce-
niem. Regularnie organizowane 
są akcje, mające na celu niesie-
nie pomocy tym najbardziej po-
trzebującym, a Wielkanoc z całą 
pewnością jest ku temu dosko-
nałą okazją. W tym celu Druży-
na Alberta zorganizowała akcję 
charytatywną pn. „Paczka dla 
Bliźniego”. Przez okres Wielkie-
go Postu aż do Wielkiej Soboty 
trwa zbiórka żywności długo-
terminowej, z której zostaną 
wykonane paczki pomocowe 

dla osób potrzebujących. Jak 
można przeczytać na plakacie 
promującym akcję, wśród zbie-
ranych produktów znajdują się: 
makarony, kasze, ryż, mąka, 
olej, kawa, herbata, słodycze, 
żywność w puszkach i słoikach 
(czyli produkty długotermi-
nowe), a także kosmetyki, leki 
przeciwbólowe, artykuły pierw-
szej pomocy oraz rzeczy dla 
dzieci, takie jak oliwki, pieluszki, 
kosmetyki pielęgnacyjne, mle-
ko modyfikowane itp. Wszyst-
kie osoby pragnące wesprzeć 
zbiórkę mogą zostawiać dary w 
kościele św. Brata Alberta w Za-
mościu (w koszu znajdującym 
się przy bocznym wejściu do 
kościoła) oraz w Kancelarii Para-
fii rzymskokatolickiej św. Brata 
Alberta w Zamościu od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
otwarcia, czyli: 8:00-9:00 i 16️:00 
- 17:00. Ważne, by nie przynosić 
tych produktów bezpośrednio 
do Spichlerza! Dzięki specjalnie 
stworzonej liście osób potrze-
bujących, która systematycznie Drużyna Alberta na przejściu granicznym w Zosinie (fot.:Z. Kapłon)
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Turniej w halowej piłce noż-
nej zorganizował Zakład Kar-
ny w Zamościu, w którym 
licznie zagrały reprezenta-
cje mundurowych: 3 Batalion 
Zmechanizowany, Żołnierze 
wojska amerykańskiego Pułk 
Przeciwlotniczy oraz reprezen-
tacje: Służby Więziennej, Poli-
cji, Straży Pożarnej, Wymiaru 

Sprawiedliwości i księża z na-
szej Diecezji. - Dzięki życzliwości 
ludzi, którzy włączają się w po-
moc dla Mateusza jest możliwość 
leczenia, a dzięki temu widać po-
stępy w jego rozwoju. Mateusz 
to bardzo pogodny chłopiec, któ-
remu nie dawano szans, a dzięki 
Bogu i pomocnym ludziom jest 
szansa na leczenie - mówił tato 

Mateusza. W trakcie turnieju 
przeprowadzono zbiórkę pienię-
dzy dla 7- letniego Mateusza Fe-
ręca, w którą zaangażowały się 
nie tylko drużyny, ale także przy-
byli na mecz kibice. Mateusz ma 
za sobą liczne zabiegi i operacje, 
a teraz chłopca czeka rehabili-
tacja i terapia komórkami ma-
cierzystymi. W turniej chętnie 
włączyli się mundurowi z Za-
kładu Karnego w Zamościu, 
którzy co tydzień grali na hali 
zamojskiego OSiR przygoto-
wując się do rozgrywek. Jed-
ną z drużyn była reprezentacja 
księży z naszej diecezji, która 
po świętach wielkanocnych za-
gra w Mistrzostwach Polski. 
Ks. Piotr Szeptuch przyznał, 
że udział księży w tym wyda-
rzeniu był formą pomocy dla 
chłopca, a jednocześnie przy-
gotowaniem do zbliżających się 
rozgrywek. Sobotni turniej wy-
grali zamojscy strażacy, którzy 
w fazie grupowej pokonali ame-
rykańskich żołnierzy i drużynę 

Mundurowi zagrali dla Mateusza  
W sobotę (02.04) na hali widowiskowo – sportowej OSiR przy ul. Królowej 
Jadwigi 8 w Zamościu odbyła się II dycja Turnieju Charytatywnego Służb 
Mundurowych Garnizonu Zamość o puchar wiceministra sprawiedliwości Marcina 
Romanowskiego ph.: „Gramy dla Mateusza”.

księży, a najlepszym bramka-
rzem turnieju został reprezen-
tant straży Adam Fedyna, który 
przepuścił tylko jednego gola. 
Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy, a osoby które chciałyby 
wesprzeć chorego Mateusz w le-
czeniu zachęcamy do pomocy. 

Jedną form takiego wsparcia 
jest przekazanie 1% podatku.  
KRS: 0000037904, z dopiskiem 
Mateusz Feręc - Fundacja dzie-
ciom „Zdążyć z  pomocą”. 

Małgorzata Kryk
Turniej w halowej piłce nożnej (fot.:M. Kryk)

Mateusz Feręc z tatą (fot.:M. Kryk)

się rozrasta, nasi wolontariusze 
jeszcze przed Świętami Wielka-
nocnymi dostarczą paczki pod 
wskazany adres lub umówią 
się na jej odbiór w Spichlerzu 
św. Brata Alberta. Warto choć-
by symbolicznie dołączyć się do 
akcji, przyczyniając się do tego, 
by zbliżające się Święta mogły 
dla wszystkich okazać się spo-
kojne i obfitujące w dobro.

Pomoc Ukrainie

Szybką odpowiedzią na wybuch 
wojny w Ukrainie było organi-
zowanie pomocy emigrantom 

z zagrożonych terenów. Zbiórki 
żywności, rzeczy codziennego 
użytku, organizowanie nocle-
gów, transportu były przejawem  
zjednoczenia się polskiego spo-
łeczeństwa na rzecz pomocy 
sąsiadom zza wschodniej gra-
nicy. Wolontariusze Spichlerza 
św. Brata Alberta bez zastano-
wienia włączyli się w różno-
rodne akcje. We współpracy 
z miastem Zamość zorganizo-
wali zbiórkę produktów długo-
terminowych, czy codziennie-
go użytku (chemia, rzeczy dla 
dzieci), wolontariusze Drużyny 
Alberta włączyli się w pomoc 

w punkcie recepcyjnym, a także 
w punktach noclegowych i na-
miotach nadziei, które pomagają 
bezpośrednio na granicy pol-
sko-ukraińskiej. Bus, który zo-
stał kupiony dzięki zbiórce zor-
ganizowanej w 2021 roku, zrobił 
kilkanaście kursów do Krakowa 
i Warszawy w celu przewiezie-
nia uchodźców do większych 
ośrodków. Wiele produktów, 
które są zbierane w akcji „Paczka 
dla Bliźniego” zostaną przekaza-
ne na rzecz Uchodźców, a także 
przetransportowane na tereny 
wojenne Ukrainy, by pomóc 
osobom, które tam pozostał.

Co po świętach?
 

Spichlerz jest miejscem, które 
działa przez cały rok, siedem 
dni w tygodniu. Każdy z nas 
może przynieść jedzenie do 
tego miejsca, bez konieczności 
kupowania produktów. Świę-
ta to czas kiedy w polskich do-
mach gotuje się za dużo. Często 
potrawy przyrządzone na te wy-
jątkowe dni spożywamy także 
później, nie mając na nie ocho-
ty. Przez to część z nich po pro-
stu wyrzucamy. Jedzenie, które 

pozostało nam po śniadaniu 
wielkanocnym możemy za-
pakować w opisany pojemnik 
i przynieść do Spichlerza, pa-
miętając, że wielu z potrzebują-
cych nie ma tak obfitych świąt 
jak my. O potrzebujących ze Spi-
chlerza św. Brata Alberta w Za-
mościu warto również pamiętać 
podczas niedzielnego obiadu 
lub po rodzinnej czy firmowej 
imprezie, gdzie zostaje na praw-
dę dużo jedzenia. Drużynę Al-
berta można również wesprzeć 
przez wpłaty na konto. Z tych 
pieniędzy wolontariusze kupu-
ją rzeczy, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 

Spichlerza (np. płyny do czysz-
czenia), tankują bus, który co-
dziennie służy w trakcie rato-
wania żywności czy pomocy 
Uchodźcom, a także produkty 
długoterminowe, z których two-
rzone są Paczki dla bliźniego. 
Wpłaty można dokonywać na 
numer konta: 17 1500 1807 1218 
0000 3340 0000
Parafia pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu, ul. Dembowskiego 
24, 22-400 Zamość z dopiskiem 
„Drużyna Alberta”.
Dziękujemy za każdy rodzaj 
wsparcia. Dzielmy się dobrem!

Drużyna Alberta

Spotkanie wolontariuszy Spichlerza św. Brata Alberta (fot.:A. Janczyk)

Dary dla Ukrainy (fot.:ks. K. Sosnowski)
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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 dzięku-
jemy!

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 
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)
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