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Wiadomości
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Maj miesiącem Maryi

R E K L A M A

Wielu osobom maj kojarzy się 
z ciepłymi promieniami słoń-
ca, kwitnącymi drzewami i za-
pachem świeżo skoszonej tra-
wy. Wśród katolików wieczory 
w tym miesiącu różnią się od 
innych.
Choć można sądzić, że trady-
cja tzw. „majowych” powoli 
zanika to przejeżdżając przez 
polskie wsie możemy zauwa-
żyć kapliczki, krzyże czy figu-
ry świętych, które w maju są 
szczególnie starannie przy-
ozdobione. To właśnie przy 
nich wieczorami gromadzą się 
wierni, by wspólnie uwielbiać 
Matkę Bożą, której poświęcony 
jest ten miesiąc. W trakcie na-
bożeństw majowych śpiewa-
na jest litania loretańska oraz 
modlitwa „Pod Twoją obronę”. 
Wspólne śpiewanie pieśni na 
cześć Matki Bożej było znane 
na Wschodzie już w V wieku. 
Chrześcijanie gromadzili się 
przy wizerunkach Matki Bożej 
na modlitwie, widoczne to było 
przede wszystkim w Grecji, Sy-
rii i Ziemi Świętej. Słowo litania 
pochodzi z greckiego języka 
leitaneia i oznacza błaganie, 
prośbę. Do Maryi, jak do Mamy 
zwracamy się z prośbami, przy-
wołując jej kolejne wezwania 
w litanii loretańskiej. Dlaczego 
taka nazwa? Choć nie powstała 
w Loretto to właśnie tam zdo-
była największą popularność. 
W tych rejonach była znana już 
na początku XVI wieku. Loretto 
stało się ośrodkiem kultu ma-
ryjnego, ze względu na Święty 
Domek. Został on zbudowa-

Figura Matki Bożej przy kościele św. Eliasza w Tihaljinie (fot.: A. Janczyk)

ny z kamieni, przywiezionych 
drogą morską z groty, w której 
w Nazarecie mieszkała Maryja. 
Tekst litanii, która tworzy na-
bożeństwa majowe w 1587 roku 

zatwierdził papież Sykstus V. 
W litanii wymieniamy i wysła-
wiamy wszystkie cnoty, jakimi 
Pan Bóg obdarzył Maryję. Jest 
to hymn uwielbienia śpiewa-
ny ku czci Matki Bożej na ca-
łym świecie. W 1631 roku ze 
względu na mnożące się litanie 
i wezwania, często posiadające 

szkodliwe elementy, zakaza-
no wprowadzenia wszelakich 
zmian w litanii bez zezwolenia 
Stolicy Apostolskiej. Wpłynęło 
to znacząco na jej ujednolicenie 

i upowszechnienie. Warto za-
znaczyć, że właśnie za taką 
zgodą w naszej diecezji na po-
czątku XXI wieku po wezwaniu 
Matko Zbawiciela wprowadzo-
no Matko Odkupiciela – jako die-
cezjalnej patronki. W Polsce na-
bożeństwa majowe przyjęły się 
od XIX wieku, a po raz pierwszy 

publicznie odprawiono w 1837 
roku w kościele Świętego Krzy-
ża w Warszawie.  Na tle prawo-
sławnej Rosji i luterańskich Nie-
miec stały się wyznacznikiem 

katolickiej Polski. W maju Ma-
ryję czcimy nie tylko podczas 
wieczornych nabożeństw. Mie-
siąc ten jest przepełniony uro-
czystościami, poświęconymi 
Matce Bożej. 3 maja obchodzi-
my uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. 
Dzień ten nawiązuje do obrony 

Jasnej Góry przed Szwedami 
w 655 roku i ślubów króla Jana 
Kazimierza, w których powie-
rza on królestwo opiece Matki 
Bożej. W tym dniu świętuje-
my również rocznicę uchwale-
nia Konstytucji, wydarzenie 
to miało miejsce 3 maja 1791 
roku. Ważną datą w Kościele 
Katolickim jest 13 maja. W tym 
dniu w 1917 roku w okolicach 
miejscowości Fatima po raz 
pierwszy objawiła się trojgu 
dzieciom Matka Boża. Maryja 
miała zachęcić Franciszka, Hia-
cyntę i Łucję do pokuty za du-
sze w czyśćcu cierpiące, do od-
mawiania codziennie różańca 
w intencji grzeszników oraz do 
modlitwy o pokój. Objawienia 
trwały przez sześć kolejnych 
miesięcy..
W maju warto zatrzymać się 
przy pobliskiej kapliczce czy 
w kościele i wspólnie z innymi 
wiernymi pomodlić się do Mat-
ki Bożej, krórej poświęcony jest 
ten miesiąc.

Anna Janczyk
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Rozsądek najlepszą bronią w walce 
z żywiołem
Jednym z największych zagrożeń dla lasu i całego środowiska naturalnego jest 
ogień. Paradoksalnie, leśnicy odnotowują corocznie największą liczbę pożarów 
nie upalnym latem, ale w okresie wiosennym.
Gdzie szukać powodów takie-
go stanu rzeczy? Przyczynia się 
do tego brak soczystej roślinno-
ści oraz zeschnięte i łatwopal-
ne zeszłoroczne liście i trawy, 
które zalegają na łąkach. Do ich 
wysuszenia prowadzi słońce 
w połączeniu z wiatrem oraz 
długotrwały brak opadów, czyli 
typowe warunki atmosferyczne 
jakie możemy zaobserwować 
na niektórych terenach w po-
czątkach wiosny. Dlatego też 
nieprzypadkowo – już od poło-
wy marca – pracownicy Lasów 
Państwowych pełnią w terenie 
dyżury przeciwpożarowe re-
agując niezwłocznie na każde, 
potencjalnie niebezpieczne zda-
rzenie. 

Liczby nie kłamią

– Taki stan rzeczy utrzymuje się 
zazwyczaj do końca kwietnia, 
ale tak naprawdę nawet w maju, 

gdy otaczająca przyroda już na 
dobre obudzi się do życia, często 
mamy do czynienia ze zwiększo-
nym zagrożeniem pożarowym 
– informuje Tomasz Przytocki, 
specjalista SL ds. ochrony prze-
ciwpożarowej RDLP w Lublinie. 
Potwierdzenie jego słów stano-
wią dane liczbowe. W 2020 roku, 
na terenie lubelskiej dyrekcji za-
rejestrowano 93 pożary, z czego 
aż 68 miało miejsce w kwietniu, 
zaś 8 w maju. Spośród 35 poża-
rów, z którymi lubelscy leśnicy 
walczyli w 2021 roku - 16 odno-
towano w kwietniu, a 4 w maju. 
–W wiosennych miesiącach aura 
sprzyja powstawaniu nawet 
najmniejszych zarzewi ognia, 
a i tak duże ryzyko powstawa-
nia pożarów z uwagi na warunki 
pogodowe, wzrasta dodatkowo 
także przez ludzką bezmyślność 
za jaką należy uznać wypalanie 
traw i nieużytków oraz rozpala-
nie ognisk w bliskim sąsiedztwie 

terenów leśnych czy też bezpo-
średnio pośród leśnych ostępów, 
w miejscach, w których jest to za-
bronione – dodaje Przytocki. 

Czynnik ludzki największym 
zagrożeniem 

W obliczu zapisów ustawy o la-
sach rozniecając ogień należy 
zachować odległość co naj-
mniej 100 m od ściany lasu, zaś 
w samym lesie można rozpalić 
ognisko wyłącznie w miejscach 
do tego wyznaczonych, sta-
nowiących turystyczną infra-
strukturę naszych nadleśnictw. 
Informację o takich obiektach 
można znaleźć m.in. na stro-
nach internetowych poszcze-
gólnych jednostek. To najlepszy 
sposób na bezpieczną zabawę 
przy ognisku zgodnie z literą 
prawa.  Niestety, na przestrzeni 
lat nic nie zmieniło się w wyni-
kach statystyk prezentujących 

bezpośrednie przyczyny po-
wstawania pożarów. W dal-
szym ciągu 9 na 10 z nich jest 
powodowanych przez człowie-
ka. Przejawami nieostrożności 
dorosłych i nieletnich powo-
dującymi pożary są m.in. nie-
kontrolowanie wypalane pola 
i łąki wraz z pozostałościami 
roślinnymi, niedopałki papie-
rosów i nieodpowiednio zabez-
pieczone grille czy też nieodpo-
wiedzialne zabawy z użyciem 
ognia. 

Nie szczędzą środków na 
skuteczną walkę z żywiołem

W bieżącym roku nadleśnic-
twa lubelskiej dyrekcji LP pla-
nują przeznaczyć na ochronę 
przeciwpożarową 4,5 mln zł. 
Będzie to ogół nakładów zwią-
zanych z zabezpieczeniem te-
renów leśnych. – Możemy po-
chwalić się nowoczesnym i stale 

modernizowanym systemem ochro-
ny przeciwpożarowej, który po-
zwala na jak najszybsze wykry-
cie, zlokalizowanie i ugaszenie 
pożaru dzięki możliwości natych-
miastowego reagowania i dopro-
wadzenia na jego miejsce jedno-
stek straży pożarnej, z którymi 
stale współpracujemy. Mimo tego 
cały czas apelujemy o rozsądek 
i nieużywanie otwartego ognia 
w lesie oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie tam gdzie jest to bez-
względnie zabronione. Las płonie 
bardzo szybko, ale jego odnowie-
nie wymaga później pracy wielu 
pokoleń leśników. W takich przy-
padkach straty materialne są nie-
współmierne do  tych jakie ponosi 
otaczająca przyroda – zaznacza 
dyrektor RDLP w Lublinie Zyg-
munt Byra.   

Paweł Kurzyma
Lasy Państwowe

w Lublinie

Siódme złoto Mistrzostw Polski 
w dorobku księży z naszej diecezji!
W dniach 22-23 kwietnia 2022r. odbyły się XVI Mistrzostwa Polski Księży w Halowej 
Piłce Nożnej. Organizatorem tegorocznych rozgrywek była diecezja tarnowska.
Mecze rozgrywane były w trzech 
bocheńskich halach sportowych 
oraz w hali sportowej w Łap-
czycy. W turnieju wzięło udział 
siedemnaście reprezentacji die-
cezjalnych. Księża z naszej die-
cezji po raz kolejny udowodnili, 
że są najlepsi i do swojego do-
tychczasowego dorobku meda-
lowego dołożyli kolejny, siódmy 
już złoty medal. W fazie grupo-
wej, która miała miejsce w pią-
tek księża diecezji zamojsko- 
lubaczowskiej uplasowali się na 
pierwszym miejscu pokonując 
archidiecezję częstochowską 

4:1, diecezję bielsko-żywiec-
ką 2:0 oraz diecezję świdnicką 
9:1. W ćwierćfinale bez więk-
szego wysiłku pokonali 3:0 
archidiecezję przemyską. Pół-
finał rozstrzygnął się dopiero 
po rzutach karnych, w których 
kapłani pokonali gospodarzy 
turnieju 2:1. W finale naszym 
rywalem była diecezja kielecka. 
Mecz ten, choć bardzo wyrów-
nany zakończył się wynikiem 
na korzyść diecezji zamojsko-
-lubaczowskiej. Po bramkach 
ks Marka Mazurka i ks. Krzysz-
tofa Sosnowskiego wygrali 3:2, 

zwyciężając tym samym cały 
turniej. 
Diecezję zamojsko-lubaczow-
ską reprezentowali: ks. Maciej 
Banach, ks. Paweł Derylak, ks. 
Marek Kędzia, ks. Maciej Le-
wandowski, ks. Łukasz Malec, 
ks. Adam Malinowski, ks. Marek 
Mazurek, ks. Krzysztof Sosnow-
ski, ks. Marcin Serafin, ks. Piotr 
Szeptuch, ks. Tomasz Szady, ks. 
Tomasz Winogrodzki.
Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Anna Janczyk Złoci medaliści Mistrzostw Polski  (fot.: ks. K. Sosnowski) 
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Co nowego w Powiecie Hrubieszowskim?
Nowy chodnik

dla mieszkańców
Mołodiatycz!

Zakończyła się budowa chod-
nika w ciągu drogi powiatowej 
nr 3287L Uchanie – Werbkowi-
ce w miejscowości Mołodiaty-
cze. Wartość inwestycji to około 
200 000, 00 zł. Chodnik ma dłu-
gość około 300 mb. Wykonawcą 
prac był Z.U.B.D. ,,DROGBUD” 
Zamość.

Zrealizowana budowa przynie-
sie wiele korzyści mieszkańcom 
Mołodiatycz. Nie tylko poprawi 
wygodę i komfort pieszych, ale 
przede wszystkim odseparuje 
ich od szosy zapewniając więk-
sze bezpieczeństwo. Powstały 
chodnik zminimalizuje możli-
wość kolizji samochodu z pie-
szym. 

Podpisanie umowy na modernizację 
ośrodka zdrowia w Trzeszczanach 

Pierwszych (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

Podpisanie umowy na modernizację 
ośrodka zdrowia w Uchaniach

(fot.: arch. Starostwa Powiatowego 
w Hrubieszowie)

Podpisanie umowy (fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie)

ul. Działkowa (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

ul. Działkowa (fot.: arch. Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie)

Chodnik w Mołodiatyczach
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego 

w  Hrubieszowie)

Chodnik w Mołodiatyczach
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego 

w Hrubieszowie)

Aneta Karpiuk - Starosta Powiatu 
Hrubieszów (fot.: arch. Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie)

Józef Kuropatwa - Przewdoniczący 
Rady Powiatu (fot.: arch. Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie)

Droga w Szychowicach
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego 

w Hrubieszowie)

Przebudowa i modernizacja 
ośrodków zdrowia 

w Trzeszczanach Pierwszych 
i Uchaniach!

Powiat Hrubieszowski repre-
zentowany przez Zarząd w oso-
bach: Starosty Hrubieszow-
skiego Anety Karpiuk, Członka 
Zarządu Powiatu Andrzeja Bar-
czuka podpisali umowę doty-
czącą przebudowy, termomo-
dernizacji oraz dostosowania 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych dwóch ośrodków zdrowia: 
w Trzeszczanach Pierwszych  
oraz Uchaniach. Koszt inwe-
stycji w Trzeszczanach Pierw-
szych to 2202930,00 złotych. 
W budynku oprócz ośrodka 
zdrowia znajdują się: apteka 
oraz pomieszczenia mieszkal-
ne. Funkcja budynku pozostaje 
bez zmian, zostanie on ocieplo-
ny, wymienione będą instalacje 
wewnętrzne, dodatkowo wypo-
sażony zostanie w odnawialne 
źródła energii – pompę ciepła 
i instalację fotowoltaiczną.

Koszt inwestycji w Uchaniach 
wynosi 1545256,37 zł. W bu-
dynku na parterze znajduje się 
ośrodek zdrowia, na piętrze 
lokal mieszkalny. Funkcja bu-
dynku pozostaje bez zmian, zo-
stanie on ocieplony, a istniejący 
stropodach zmieniony na dach 
stromy ze strychem. Wymienio-
ne będą instalacje wewnętrzne, 
budynek dodatkowo wyposażo-
ny zostanie w odnawialne źró-
dła energii. Przebudowie ulegną 
schody zewnętrzne, do których 
dostawiona będzie pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych. 
Celem modernizacji jest umoż-
liwienie mieszkańcom dostępu 
do opieki medycznej w  swo-
im miejscu zamieszkania oraz 
zapewnienie lepszych standar-
dów korzystania z placówki. 

Droga w Szychowicach
(fot.: arch. Starostwa Powiatowego 

w Hrubieszowie)

Modernizacja ośrodków zdro-
wia zagwarantuje mieszkańcom 
otrzymanie fachowej pomocy 
w godnych i komfortowych wa-
runkach. Po przebudowie ośrod-
ki staną się w pełni dostępne dla 
każdego mieszkańca. W ramach 
prac budynek zostanie pozba-
wiony barier architektonicznych 
umożliwiając tym samym swo-
bodny dostęp osobom niepeł-
nosprawnym. Dbałość o służbę 
zdrowia w Powiecie Hrubie-
szowskim stanowi priorytet 
zarówno dla Starosty Hrubie-
szowskiego Anety Karpiuk, 
Zarządu, jak i Rady Powiatu, 
ponieważ mieszkańcy powinni 
mieć pewność, iż w momencie 
choroby nie zostaną wykluczeni 
ze społeczności, lecz otrzyma-
ją fachową pomoc medyczną 
w swoim miejscu zamieszka-
nia. Przebudowa i modernizacja 
ośrodków zdrowia w Trzeszcza-
nach Pierwszych i Uchaniach 
zostanie zrealizowana do dnia 
23 listopada 2022 r.

Wyremontowana
ulica Działkowa

Zakończył się remont drogi po-
wiatowej – ul. Działkowej na 
terenie Miasta Hrubieszowa. 
Kwota inwestycji ze środ-
ków własnych Powiatu Hru-
bieszowskiego wynosi około 
260 000,00 zł. Wyremonto-
wany został odcinek o długości 
około 0,7 km. Wykonawcą był 
PRDM Hrubieszów. Ta długo 
oczekiwana inwestycja pozwoli 
na komfortową oraz bezpieczną 
podróż.

Nowa Droga w Szychowicach!

Powiat Hrubieszowski we 
współpracy z gminą Mircze 
wyremontował drogę w Szy-
chowicach. Całkowity koszt in-
westycji to około 600 000,00 
złotych. Wyremontowany zo-
stał odcinek o długości około 
1 km. Ta inwestycja pozwoli na 

komfortową oraz bezpieczną 
podróż zarówno kierowcom 
samochodów, jak i pojazdów 
rolniczych. Wzajemne wsparcie 
i współpraca, Powiatu Hrubie-
szowskiego i Gminy Mircze za-
owocowała nową, lepszą drogą. 

Artykuł nadesłany
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Jan Gwalbert – patron leśników
Każdy z nas ma świętego patrona, którego imię otrzymał na Chrzcie Świętym. Panteon 
świętych jest obfity i jak można się spodziewać patronów jest wielu, na przykład 
opiekunów dzieci, kobiet, mężczyzn, chorych, patroni kraju, miast, diecezji, profesji, 
obiektów budowlanych, grup ludzi czy zawodów.
Zazwyczaj są to święci kojarze-
ni z działalnością wśród ludzi 
z całkowitym poświęceniem 
i męczeństwem, a na ich wi-
zerunkach w kapliczkach czy 
świątyniach zawsze nad głową 
widnieje aureola. Są to świę-
ci, którzy strzegą nas w każdej 
chwili. Można ich przyrównać 
do ambasadorów wyprasza-
jących dla nas łaski przed ob-
liczem Boga. Dlatego też pra-
gniemy modlić się do naszych 
opiekunów i prosić o ich wsta-
wiennictwo w ważnych dla nas 
sprawach. Pewnie wszyscy naj-
częściej wzdychamy do św. An-
toniego, w chwili gdy nerwowo 
szukamy dokumentów lub klu-
czy do auta.   `
Opiekunem leśników, strażni-
ków leśnych i wszystkich ludzi 
pracujących w lesie jest opat 
Jan Gwalbert, którego w 1951 
roku papież Pius XII ogłosił pa-
tronem ludzi lasu. W języku 
hebrajskim to imię znaczy Bóg 
jest litościwy, a jego wspomnie-
nie przypada na 12 lipca. Jan 
Gwalbert urodził się we Floren-
cji w 995 roku. Jako szlachcic 
w młodości zajmował się przede 
wszystkim zabawą i hulankami. 
Jego ojciec, żołnierz duszą i cia-
łem, starał się wszczepić syno-
wi uczucie honoru i chęć sławy, 

przy czym mało dbał o jego re-
ligijne wychowanie. Zachęcał 
go usilnie do srogiej zemsty 
na zabójcy jego brata Hugona. 
Opatrzność jednak inaczej po-
kierowała losami młodzieńca. 
W Wielki Piątek młody Gwalbert 
spotkał w wąwozie pod Floren-
cją mordercę swego brata Hu-
gona. Szukał go od dawna i po-
przysiągł mu krwawą zemstę. 
Bezbronny morderca, nie mo-
gąc się ocalić ucieczką, ukląkł 
przed nim, a złożywszy ręce na 
piersiach, błagał o miłosierdzie. 
Gwalbert nie tylko przebaczył 
zbrodniarzowi, ale sam zmienił 
swoją postawę życiową. Porzu-
cił zabawy i podjął pokutę, a tak-
że wstąpił do zgromadzenia be-
nedyktynów. Był tak gorliwym 
i dobrym mnichem, że zapropo-
nowano mu bycie opatem, czyli 
przełożonym zakonu. Jan Gwal-
bert chciał jednak pracować nad 
sobą i odmówiwszy, zamieszkał 
w odosobnieniu. Osiadł głęboko 
w lasach w Vallombrosa. Zbu-
dował tam klasztor i założył 
zakon, którego członkowie są 
nazywani wallombrozjanami. 
Mnisi ci, żyli bardzo skromnie, 
modląc się i sadząc las. Pozna-
wali prawa rządzące życiem 
lasu, troszczyli się o drzewa, 
ptaki i zwierzęta leśne. Las dla 

św. Jana Gwalberta był prze-
bogatą księgą, rozczytywał 
się w niej, w każdym drzewie, 
zwierzęciu, ptaku, roślinie wi-
dział ukrytą mądrość Boga 
Stwórcy i Jego dobroć. Został 
zapamiętany jako osoba trosz-
cząca się o ubogich i zawsze 
walcząca z nieuczciwością. Hi-
storia nadała mu także tytuł „bo-
hater przebaczenia” ze względu 
na wielkie miłosierdzie, jakim 
się wykazał. Założony przez nie-
go zakon istnieje do dzisiaj. We-
dług jego zasad żyje około 100 
zakonników w ośmiu klaszto-
rach we Włoszech, Brazylii oraz 
Indiach. 
Jan Paweł II - papież Polak, 
który był znany z umiłowania 
ojczystej przyrody często przy-
pominał postać Jana Gwalberta. 
W 1987 r. w Dolomitach odpra-
wił Mszę św. dla leśników przed 
kościółkiem Matki Bożej Śnież-
nej. Mówił wówczas: „Jan Gwal-
bert (...) wraz ze swymi współ-
braćmi poświęcił się w leśnym 
zaciszu Apeninów Toskańskich 
modlitwie i sadzeniu lasów. Od-
dając się tej pracy, uczniowie 
św. Jana Gwalberta poznawali 
prawa rządzące życiem i wzro-
stem lasu. W czasach, kiedy nie 
istniała jeszcze żadna norma 
dotycząca leśnictwa, zakonnicy 
z Vallombrosa, pracując cier-
pliwie i wytrwale, odnajdywali 
właściwe metody pomnażania 
leśnych bogactw” .Papież Po-
lak wspominał św. Jana także 
w 1999 r. przy okazji obchodów 
1000-lecia urodzin święte-
go. Mimo to jego postać nadal 
zdaje się nie być powszechnie 

znana. Mało kto zna właściwą 
odpowiedź i zapewne nawet 
wielu leśników nie wie, że pa-
tronuje im Święty Jan Gwalbert. 
Bardzo rzadko zobaczymy też 
gdzieś w lesie jego figurkę czy 
obraz. Pierwszą kapliczkę tego 
patrona w Polsce umiejscowio-
no w 2005 roku, na sędziwym 
dębie w parku Ośrodka Kultury 
Leśnej w Gołuchowie. Relikwie 
znajdują się w Stanach, nie-
opodal Sandomierza, gdzie od 
początku XIX wieku istnieje Ko-
ściół pod wezwaniem Świętego 
Jana Gwalberta i Świętej Tekli. 
Od 2007 roku datuje się corocz-
ne spotkania pielgrzymkowe le-
śników z całej Polski. 
Opiekunów, którym ludzie lasu 
mogą powierzyć swoje sprawy 
jest wielu. Przecież leśnik to 
człowiek wykonujący wiele roz-
maitych zawodów. To nie tylko 
leśniczy, który jest każdego dnia 
kierowcą, gleboznawcą, bota-
nikiem, klimatologiem, eko-
nomistą, matematykiem czy 
humanistą. Często leśnicy są 
myśliwymi, stąd też rozwinął 
się  bardzo silny kult Świętego 
Huberta. To oczywiste, że pa-
tron myśliwych ma setki jeśli nie 
tysiące upamiętnień w polskich 
lasach, bowiem niemal każde 
koło łowieckie za punkt hono-
ru bierze wystawienie w jakimś 
łowisku choćby małej figurki 
czy płaskorzeźby, a wszystko 
po to aby móc zanosić modły 
o szczęśliwe łowy. Ikonografia 
przedstawia najczęściej świę-
tego w czasie polowania, gdy 
objawił mu się jeleń z goreją-
cym krzyżem. W lasach Polski 

jednym z najciekawszych mo-
tywów poświęconym patrono-
wi myśliwych jest witraż Świę-
tego w kościele w Ostrowach 
Tuszowskich oraz cudowny wi-
traż znajdujący się w Ośrodku 
Kultury Leśnej w Gołuchowie. 
Warto również wspomnieć 
o Św. Franciszku z Asyżu, któ-
rego najważniejsze przesłanie 
to postawa szacunku dla wszel-
kiego stworzenia, dla przyrody 
stanowiącej jednolitą całość, 
którą powinno się należycie 
szanować i korzystać z dóbr na-
tury na zasadzie niezbędności. 
Szczególnym miejscem kultu 
tego Świętego jest Kalwaria Pa-
cławska. Ojcowie franciszkanie 
zgodnie z nauką swojego pa-
trona, prowadzą katechizację 
i uczą zrozumienia przyrody 
i miłości do otaczającego nas 
świata istot żywych. 
Każdy z nas ma jakiegoś Świę-
tego, z którym może pozostać 
w zażyłej relacji, odczuwając 
jego bliskość przez modlitwę 
i wstawiennictwo, ale także, aby 
móc go naśladować. W dobie 
Internetu bardzo łatwo znaleźć 
informację na temat życiorysów 
naszych Świętych imienników, 
poznać ich historię i dzieje. Jan 
Gwalbert – patron leśników jest 
wzorem do naśladowania dla 
wielu z nas, może jego wsta-
wiennictwo pomoże każdemu 
w zrozumieniu tego, czym zaj-
mują się leśnicy, a samym leśni-
kom ułatwi pracę z pasją, misją 
i powołaniem. 

Podleśniczy
Magdalena Szczybyło

Nadleśnictwo Lubaczów
Kapliczka Św. Huberta w Leśnictwie Czerwinki - fundator Koło Łowieckie Sokolik 

(fot.: R. Banaś)

 Krzyż z rogaczem z krzyżykiem miedzy porostkami, wg przekazanych informacji postawiony w miejscu spotkania dużego 
rogacza przez Jana III Sobieskiego, i później wzniesionego przez Koło Łowieckie Sokolik. (fot.: R.Banaś)
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Co nowego w Gminie Hrubieszów?
Konkurs kulinarny, granty PPGR, Narada Sołtysów, a także likwidowanie barier 
w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

Konkurs - „Odkrywamy smaki 
- kredens żywności w Gminie 

Hrubieszów”

Członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich i inni mieszkańcy gminy 
Hrubieszów, którzy mają zdol-
ności kulinarne mogą się nimi 
pochwalić w konkursie, organi-
zowanym przez Wójta Gminy 
– Tomasza Zająca i Stowarzy-
szenie Kobiet Gminy Hrubie-
szów „Polskie Kwiaty”. Propo-
zycje można składać do połowy 
maja, a na laureatów czekają na-
grody finansowe i rzeczowe. Ce-
lem konkursu jest upowszech-
nienie wiedzy o przetwarzaniu 
tradycyjnych i zdrowych prze-
tworów oraz naturalnie su-
szonych ziół i przypraw. Wła-
śnie w tych dwóch kategoriach 
można zgłaszać swoje propo-
zycje. Produkty w słoikach, bu-
telkach czy woreczkach powin-
ny być estetycznie opakowane 
oraz opatrzone informacjami 

o autorze, składzie i najwięk-
szych walorach przygotowa-
nego przetworu czy ziół oraz 
uzupełnione o ewentualne pu-
blikacje, zdjęcia lub inne ma-
teriały promocyjne. Zgłoszenia 
w konkursie „Odkrywamy sma-
ki - kredens żywności w Gmi-
nie Hrubieszów” można skła-
dać na specjalnym formularzu 
do 15 maja w pokoju numer 1A 
Urzędu Gminy Hrubieszów.
Kartę zgłoszeniową i pełny re-
gulamin można pobrać ze stro-
ny: www.gminahrubieszow.pl

Granty PPGR - Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym

Dzieci i wnuki byłych pracow-
ników Państwowych Przed-
siębiorstw Gospodarki Rolnej 
z gminy Hrubieszów będą 
miały nowe laptopy. Pienią-
dze na zakup sprzętu samo-
rząd pozyskał z rządowego 

programu wsparcia rozwoju 
cyfrowego. Ogłoszone postę-
powanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego dotyczy 
zakupu 53 laptopów, które 
powinny trafić do uczniów 
jeszcze w tym roku szkolnym. 
Komputery mają mieć m.in.: 
15-calowy monitor, dysk twardy 
SSD o pojemności co najmniej 
200 GB, wbudowaną kamerę 
internetową, moduł komunika-
cji Bluetooth oraz porty HDMI 
i USB.
Postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego jest na 
etapie badania i oceny ofert, 
a zrealizowane powinno zostać 
najpóźniej w ciągu 60 dni od 
podpisania umowy, przy czym 
krótszy termin jest punktowany 
dodatkowo.
Wszystkie koszty zakupu gmi-
na pokryje dotacją z programu 
„Granty PPGR - Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym”, któ-
ry realizuje Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. 

Narada Sołtysów

Po wielomiesięcznej przerwie, 
spowodowanej pandemią, 
powróciła do urzędu trady-
cja  spotkań z sołtysami Gminy 
Hrubieszów. 11 kwietnia 2022r. 
gospodarze wsi znów mo-
gli spotkać się osobiście, by 
przedyskutować ważne kwe-
stie związane z funkcjonowa-
niem sołectw. Poniedziałkowe 

spotkanie rozpoczęło się od 
wystąpienia Anny Wilkos Kie-
rownika Biura powiatowego 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Zgodnie 
z porządkiem narady:
- Przeanalizowane zostały 
wnioski z zebrań wiejskich 
składanych w 2021r. do projek-
tu budżetu na 2022r. w zakresie 
realizacji przez Gminny Zakład 
Komunalny w Hrubieszowie 
z/s w Świerszczowie.
- Zapoznano sołtysów z infor-
macją o realizacji Programu Bu-
downictwa Drogowego w 2022r.  
oraz o realizacji inwestycji 
gminnych – stan na I kwartał 
2022r.
- Wójt Gminy Tomasz Zając 
przedstawił Informację o reali-
zacji zadań gminy w zakresie 
pomocy uchodźcom.
- Omówione zostały również 
zasady wynajmu świetlic wiej-
skich.
- Poruszono również tematy 
dotyczące wyznaczenia miejsca 
do handlu dla rolników, realiza-
cji wniosków z zebrań wiejskich 
uchwalonych w 2021r., organi-
zacja dożynek gminnych, re-
montów placów zabaw i inne.

Dostępność w Urzędzie Gminy 
Hrubieszów

Intensywnie pracujemy nad 
tym, aby likwidować bariery, 
które uniemożliwiają kontakt 
z naszymi mieszkańcami w za-
kresie załatwiania spraw urzę-
dowych.
Dlatego też w ramach wprowa-
dzania udogodnień dla osób 
z dysfunkcjami w naszym urzę-
dzie dostępne są:
- dotykowe plany informacyjne 
wyposażone w znaczniki Your-
Way Beacon i w znaczniki NFC,
- metalowe tabliczki informa-
cyjne w alfabecie Braille’a,Granty PPGR (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów) 

Narada Sołtysów (fot.: Urząd Gminy Hrubieszów) 

- metalowe nakładki informa-
cyjne na poręczach schodów,
- pętla indukcyjna dla osób po-
siadających aparat słuchowy,
- tłumacz języka migowego (on-
line).

W ramach poprawienia dostęp-
ności komunikacyjnej planowa-
na jest również budowa windy 
w budynku Urzędu Gminy, ale 
o tym więcej w odpowiednim 
czasie 

Artykuł nadesłany

Metalowe nakładki
(fot.: Urząd Gminy Hrubieszów) 

Dotykowe plany informacyjne wypo-
sażone w znaczniki YourWay Beacon 

i w znaczniki NFC
(fot.: Urząd Gminy Hrubieszów) 
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Wielkanocno-wiosenne warsztaty 
organizowane przez GOK oraz biblioteki
W  marcu oraz kwietniu odbyły się warsztaty wielkanocno-wiosenne zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz  
Biblioteki Gminy Hrubieszów działające w strukturach naszego Ośrodka. Uczestnicy 
poznali tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych, a także 
wykonywali ozdoby: wianki, stroiki oraz pisanki.

W Bibliotece Publicznej w Ste-
fankowicach zostały zorganizo-
wane warsztaty z wykonywa-
nia pisanek ze sznurka. Pisanki 
symbolizują nowe życie, odro-
dzenie i zmartwychwstanie. 
Piękne dzieła powstały dzięki 
paniom Agnieszce Zielińskiej 
oraz Honoracie Ciuch. Uczest-
nicy wykazali się dużym za-
angażowaniem, aktywnością 
i pomysłowościąw przygoto-

waniu i dekoracji wielkanoc-
nych pisanek. Oprócz warsz-
tatów w bibliotece odbyło się 
wiosenne spotkanie z przed-
szkolakami. Powstały piękne 
prace przedstawiające wiosnę, 
widzianą oczami najmłodszych. 
Po wykonaniu prac plastycz-
nych przedszkolaki przekona-
ły się, że w bibliotece można 
wspólnie miło spędzić czas na 
grach i zabawach.

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Moniatyczach tematem 
warsztatów były wianki wiel-
kanocne, którymi można ude-
korować dom na święta. Każda 
osoba biorąca udział w warsz-
tatach otrzymała gotową pod-
stawę, która po ozdobieniu 
przerodziła się w piękną ozdobę 
wielkanocną. W warsztatach 
uczestniczyły Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Moniaty-
czach. W kwietniu w bibliotece 
została przeprowadzona rów-
nież lekcja biblioteczna z dzieć-
mi z miejscowej szkoły, która 
również zakończyła się warsz-
tatami wielkanocnymi. Dzieci 
poznały obrzędy, tradycje i oby-
czaje Świąt Wielkanocnych, 
a w drugiej części spotkania 
przystąpiły do zajęć praktycz-
nych. Dzieci otrzymały przy-
gotowane wcześniej podstawy 
i zamieniły je w wianki oraz 
stroiki wielkanocne. Na zakoń-
czenie każde dziecko otrzymało 
wielkanocną książeczkę.
Podczas warsztatów zorga-
nizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną, Świetlicę Wiejską 
i KGW w Dziekanowie uczestni-
cy wykonywali pisanki. Do ich 
przygotowania niezbędne były: 
styropianowe jajka, kawałki 
materiału, kolorowe wstążeczki 
oraz moc ozdób. Wiola Semczuk 
prowadząca warsztaty cierpli-
wie, krok po kroku tłumaczyła 
i pokazywała, jak należy moco-
wać ozdoby by powstały piękne 
pisanki. Uczestnicy warsztatów 
przekonali się, że wykonanie 
takiej pisanki jest bardzo pra-
cochłonne, wymaga precyzji 
i wytrwałości, jednakże efekt 
końcowy mile nas zaskoczył.
W Bibliotece Publicznej w Ko-
smowie odbyły się warsztaty 
z wykonywania kartek wielka-
nocnych metodą scrapbookin-
gu. W zajęciach brały udział 
dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Warsztaty ze scrapbookingu 
w bibliotece zawsze cieszą się 
dużym zainteresowaniem i ni-
gdy nie brakuje chętnych. 
W kwietniu odbyły się rów-
nież warsztaty wielkanocne 

Warsztaty w Bibliotece Publicznej w Stefankowicach (fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moniatyczach
(fot.: GOK Wołajowice)

Prace wykonane podczas warsztatów w Bibliotece Publicznej w Dziekanowie 
(fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty w Bibliotece Publicznej w Dziekanowie (fot.: GOK Wołajowice)

Warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moniatyczach
(fot.: GOK Wołajowice)
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w Bibliotece Publicznej w Czer-
niczynie. Pani bibliotekarka 
przygotowała bazy wieńców 
wielkanocnych wykonanych 

z wikliny i gałązek brzozy, nato-
miast dla najmłodszych dzieci 
styropianowe figurki zajączków, 
ptaków, a także jaj, z których 

powstały nie tylko pisanki, ale 
również zające. Po wykonaniu 
wieńców i pomalowaniu figurek 
odbyła się pogadanka o trady-
cjach, obrzędach i zwyczajach 
Świąt Wielkanocnych. Dzieci 
wykazały się sporą wiedzą na 
ten temat. Po zakończeniu za-
jęć każdy uczestnik warszta-
tów mógł zabrać swoją prace do 
domu. Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach przeprowa-
dził warsztaty z wykonywania 
wielkanocnych wianków razem 
z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Moniatyczach. Ozdobne 
wianki na drzwi ocieplają wi-
zerunek domu, zwyczaj ten 
wywodzi się ze Skandynawii 
i oznacza zaproszenie do wej-
ścia. W zależności od stylu, po-
trzeb i preferencji współczesne 
wianki wykonuje się z różnych 
materiałów. Podczas warsz-
tatów zostały wykorzystane 
wierzbowe gałązki, bukszpan 
i barwinek w połączeniu z ele-
mentami symboliki wielkanoc-
nej: jajkami, ptaszkami, motyl-
kami, zajączkami itp. Zajęcia 

Warsztaty w Bibliotece Publicznej w Czerniczynie (fot.: GOK Wołajowice)

odbyły się w świetlicy wiejskiej 
w Moniatyczach i wzięło w nich 
udział 15 mieszkanek z tere-
nu gminy Hrubieszów, które 
wcześniej zgłosiły chęć udziału 
w warsztatach. Na zakończenie 
uczestniczki otrzymały książ-
ki „Wszystko o Wielkanocy”, 
a dzieci kolorowanki z naklej-
kami. Dziękujemy wszystkim 
za tak chętny i czynny udział 

w naszych warsztatach. Wła-
snoręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne będą nie tylko ory-
ginalną dekoracją wielkanocne-
go stołu czy domu, ale przede 
wszystkim pamiątką wspólnie 
spędzonego czasu.

GOK Wołajowice
Bibliotekarki

Gminy Hrubieszów 

Uczestniczki warsztatów organizowanych przez GOK oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Moniatyczach (fot.: GOK Wołajowice)

U Gotów w Masłomęczu

To tutaj możemy „przenieść 
się” w czasy starożytności. 
Starożytną stolicę regionu,  

Chata gocka - długi dom (fot.: J. Fuchs)

założyli Goci w II w. n.e. Przy-
bysze z północy, podążając 
ze Skandynawii do „lepszego 

świata”, południowo-wschod-
niej Europy, zatrzymali się na 
ponad 200 lat w Kotlinie Hru-
bieszowskiej. Rozwinęli tutaj 
jedną z najbardziej fascynują-
cych kultur ówczesnej Europy. 
Około 375 r. n.e., nękani przez 
najazdy wojowniczych ple-
mion, m.in. Hunów, opuścili 
okolice Hrubieszowa. Wykorzy-
stując wiedzę nabytą podczas 
25 lat prac wykopaliskowych 
na terenie Masłomęcza i okolic 
postanowiono przybliżyć temat 
współczesnym mieszkańcom 
i zbudowano skansen „Wioska 
Gotów” w Masłomęczu. Stoi tu-
taj m.in.: największy tzw. długi 
dom, zagroda garncarza, pół-
ziemianka tkaczki oraz chata 
wojownika - kupca. Po skan-
senie oprowadzają przewod-
nicy. Dla bardziej aktywnych 
i wymagających prowadzone 
są, po uprzednim uzgodnieniu, 
warsztaty dawnych rzemiosł, 
zaś drużyna wojowników goc-
kich, pokazuje technikę walk 
na miecze i włócznie. Przygo-
towuje się także gockie jadło. 
Wszystko to razem można także 
zobaczyć podczas Biesiady Ar-
cheologicznej, która odbywa się 
każdego lata, w ostatni weekend 
lipca, w Masłomęczu. Uczest-
nicy spotkania mogą obejrzeć 
pokazy walk Gotów z innymi 
ludami starożytnej Europy, sa-
modzielnie ulepić garnek czy 
wykonać np. gocki naszyjnik. 

Można również zapoznać się 
ze starożytnymi zwyczajami 
i obrzędami i porozmawiać 
na temat wykopalisk, które 
każdego roku odbywają się na 

terenie Kotliny Hrubieszow-
skiej.

Jacek Fuchs 
Przewodnik turystyczny 

GOK Wołajowice

Półziemianka tkaczki i chata wojownika - kupca (fot.: J. Fuchs)

„Lepimy” garnki (fot.: J. Fuchs)

Kuchnia gocka (fot.: J. Fuchs)
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„Wschodnia Strona Animacji-II edycja” 
- inicjatywy wybrane
W dniu 06.04.2022  roku zostały wybrane inicjatywy złożone w ramach konkursu 
„Wschodnia Strona ANIMACJI – II edycja”. Organizatorem konkursu jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. Projekt „Wschodnia 
Strona ANIMACJI – II edycja” jest realizowany we współpracy z Wójtem Gminy 
Hrubieszów Tomaszem Zającem.
Celem konkursu jest dofinan-
sowanie inicjatyw lokalnych 
zgłaszanych przez miesz-
kańców gminy Hrubieszów, 
a w szczególności pomysłów, 
które zaangażują i aktywizują 
lokalne społeczności, integrują 
mieszkańców oraz mają jasno 
określony cel, dobrze zaplano-
wane działania, mierzalne re-
zultaty i rozsądne koszty reali-
zacji. Na konkurs wpłynęło 13 
inicjatyw. 
Komisja Konkursowa w skła-
dzie:
• przewodnicząca – Aleksandra 
Muzyczuk, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach,
• członek - Aneta Dąbrowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Hrubieszów,
• członek - Justyna Jezierska, 
Kierownik Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach,
• członek - Bartłomiej Kusidło, 
pracownik Urzędu Gminy Hru-
bieszów,
• członek - Malwina Filańska-
-Marcych, pracownik Gminnego 

spotkań uczestnicy poznają 
sztukę wiązania węzłów koron-
kowe wzory, co pozwoli tworzyć 
ze sznurka różnorodne dekora-
cyjne przedmioty.
5. Warsztaty Świętojańskie to 
inicjatywa Agnieszki Kyć, która 
będzie realizowana w Kosmo-
wie w miesiącach maj-czerwiec 
bieżącego roku. Projekt skiero-
wany jest do mieszkańców Ko-
smowa i okolic. W ramach ini-
cjatywy zaplanowano wyjazd 
do Muzeum Wsi Radomskiej 

Ośrodka Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach,
dokonała przeglądu i oceny 
zgłoszonych inicjatyw. W swo-
jej ocenie zwracała uwagę na 
oryginalność i innowacyjność 
projektu, użyteczność projek-
tu dla społeczności lokalnej, 
otwartość i odwagę działania, 
liczbę zaangażowanych w pro-
jekt przedstawicieli społeczno-
ści lokalnej oraz perspektywę 
współpracy z GOK podczas re-
alizacji inicjatyw i po zakończe-
niu projektu.

Komisja Konkursowa wybrała 
następujące inicjatywy:
1. Warsztaty kreatywne to ini-
cjatywa, którą będzie realizo-
wała Agnieszka Hojda w miej-
scowości Wolica. Pomysł 
kierowany jest do kobiet z tere-
nu gminy Hrubieszów powyżej 
15 roku życia, w terminie od 
1 do 30 czerwca bieżącego roku. 
Warsztaty kreatywne to cykl 
warsztatów z zakresu carvingu, 
decoupage’u, sospeso oraz fo-
amiranu. 

2. Wieczory karaoke będą re-
alizowane w świetlicy wiej-
skiej w Kozodawach oraz na 
terenie gminy Hrubieszów 
przez Zuzannę Solarską przy 
pomocy opiekuna Pawła So-
larskiego. Spotkania z karaoke 
będą odbywały się od 1 maja 
do 31 października 2022 roku 
i są skierowane do wszystkich 
mieszkańców gminy Hrubie-
szów. 
3. Dla tych co lubią styl BOHO 
w modzie to projekt skierowany 
dla osób lubiących luz i swobo-
dę w modzie i interesują się szy-
ciem, który będzie realizowała 
Maria Jezierska w Kozodawach. 
Podczas zajęć uczestnicy będą 
uczyć się kroić i szyć odzież 
w stylu BOHO. Całość zakończo-
na zostanie pokazem mody.
4.Sznurkiem malowane. Warsz-
taty z makramy będą odbywały 
się w maju, w świetlicy wiejskiej 
w Metelinie, a realizować je bę-
dzie Marzanna Szymczuk. Po-
mysł jest skierowany do miesz-
kańców gminy Hrubieszów 
powyżej 15 roku życia. Podczas 

w Radomiu, podczas których 
uczestnicy poznają zwyczaje, 
wierzenia i obrzędy związane 
z Wigilią Św. Jana. Zdobyte do-
świadczenia będą mogli wy-
korzystać podczas organizacji 
Nocy Świętojańskiej. W ramach 
inicjatywy odbędą się również 
warsztaty z wicia wianków.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie.  

GOK Wołajowice

Komisja konkursowa dokonuje wyboru inicjatyw (fot.: GOK Wołajowice)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Zapraszamy do zapoznania się 
z przepisem na kotlet w cieście 
śmietanowym.
Składniki:
½ kg piersi z kurczaka 
4 plastry szynki w plastrach
4 plastry sera żółtego
½ l śmietany 18%
½ szkl. mąki
3 jajka
sól, pieprz
3 łyżki ketchupu
olej do smażenia

Sposób wykonania:
Filety umyć i pokroić na plastry 
po ok 100 g, rozbić na kształt 

prostokąta. Posmarować ket-
chupem, na to położyć plaster 
szynki, plaster sera i zawinąć na 
kształt koperty.
W miseczce śmietanę połączyć 
z mąką, jajkami i przyprawami. 
Roztrzepać i w tak przygotowa-
nej panierce obtaczać kotlety. 
Smażyć na głębokim tłuszczu, 
po obsmażeniu przełożyć na 
blaszkę i dopiec w piekarniku.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Hrubieszów - Polskie Kwiaty

(fot.: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)
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Akcja żonkile w Gminie Hrubieszów

Organizatorem akcji była Gmi-
na Hrubieszów oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach. 
Tematem przewodnim akcji 
była MIŁOŚĆ. Tegoroczna ak-
cja Żonkile odbyła się w czasie 
niepokoju, gdy w naszej części 
kontynentu znów giną ludzie. 
Poprzez organizacje tego wy-
darzenia chcieliśmy solidary-
zować się z tymi, którzy wal-
czą o swój kraj, swoją godność 
i swoich najbliższych. Kampa-
nia była jednocześnie formą 
manifestacji naszego sprzeciwu 
przeciwko wojnie i wszelkiej 
agresji. 

POWSTANIE
W GETCIE WARSZAWSKIM

Powstanie w getcie warszaw-
skim było to zbrojne wystą-
pienie żydowskich formacji 
podziemnych na terenie war-
szawskiego getta. Wybuchło 

19 kwietnia 1943 r. i przetrwało 
do 16 maja. Był to największy, 
waleczny zryw Żydów podczas 
II wojny światowej, a jednocze-
śnie pierwsze powstanie miej-
skie w okupowanej Europie.

CO SYMBOLIZUJĄ  ŻONKILE?

Żonkile symbolizują triumf he-
roizmu nad egoizmem, zwy-
cięstwa miłości nad śmiercią, 
pamięć, szacunek i nadzieję. 
Jednym z ocalałych z getta był 
Marek Edelman, ostatni do-
wódca Żydowskiej Organiza-
cji Bojowej (ŻOB). 19 kwietnia, 
w rocznicę powstania, składał 

22 kwietnia bieżącego roku w świetlicy wiejskiej w Moniatyczach odbyła się 
dziesiąta, jubileuszowa akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, upamiętniająca 
79. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Zespół „Załoga KOSMOS” z Kosmowa (fot.: GOK Wołajowice)

Organizatorzy Akcji Żonkile w gminie Hrubieszów (Robert Palichleb Sekretarz 
Gminy Hrubieszów, Aleksandra Muzyczuk Dyrektor GOK Wołajowice, Bartłomiej 

Kusidło pracownik Urzędu Gminy Hrubieszów oraz Malwina Filańska-Marcych 
pracownik GOK Wołajowice) (fot.: GOK Wołajowice)

bukiet żółtych kwiatów pod Po-
mnikiem Bohaterów Getta na 
Muranowie. Tak żonkil stał się 
symbolem szacunku i pamięci 
o powstaniu i jego bohaterskich 
mieszkańcach. 

O MIŁOŚCI W GETCIE…

Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji akcji Żonkile 
była miłość. To ona w trudnych 
chwilach pozwalała zachować 
godność, człowieczeństwo, a nie-
kiedy nawet życie. To właśnie 
miłość stoi za bohaterskimi czy-
nami, dając determinację i siłę 
do działania.  
Do tegorocznego hasła nawią-
zywały występy artystyczne, 
przygotowane przez zespo-
ły działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Hrubieszo-
wie z siedzibą w Wołajowicach: 
„Załoga KOSMOS” z Kosmowa, 
„Na Jeden Raz” z Mienian oraz 
„Zuzanki” z Moniatycz.

GOK Wołajowice

Zespół „Na Jeden Raz” z Mienian (fot.: GOK Wołajowice)

Publiczność, która bardzo licznie przybyła, żeby wziąć udział w wydarzeniu 
Akcja ŻONKILE (fot.: GOK Wołajowice)

Zespół „Zuzanki” z Moniatycz (fot.: GOK Wołajowice)
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 Symboliczne przecięcie wstęgi (fot.: J. Ferens)

Biblioteka ponownie otwarta
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie przeszła kapitalny remont i po dwóch latach 
została oficjalnie otwarta.Wydarzenie to miało miejsce w piątek, 29 kwietnia br. Placówka 
działa od 1948 roku i mieści się w dawnym budynku siedemnastowiecznej synagogi.
Biblioteka Miejska w Tarnogro-
dzie oferuje mnóstwo różno-
rodnych atrakcji i możliwości. 
Dla mieszkańców miejscowo-
ści stanie się miejscem spotkań, 
kultywowania kultury oraz roz-
woju. 
- Udało się stworzyć strefę ma-
lucha, strefę dziecka, multistrefę, 
izbę pamięci, Tarnogrodzkie Mu-
zeum Nożyczek i wszystko mieści 

się w jednym miejscu. W bibliote-
ce możemy wypożyczyć najnow-
sze bestsellery książkowe, sko-
rzystać z czytelni internetowej, 
ale możemy również podziwiać 
tzw. białe kruki, stare dokumen-
ty, dawne fotografie, oryginal-
ny Aron ha-kodesz z 1686 roku 
czy część spalonej Tory, ale 
również 600 par nożyczek. – 
w czasie otwarcia informowała 

Joanna Puchacz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tarnogrodzie. Remont trwał 
dwa lata, a jego koszt wyniósł 
6,5 miliona złotych. W ramach 
projektu zmodernizowano bu-
dynek oraz zakupiono wypo-
sażenie. Jednym z głównych 
założeń modernizacji było za-
pewnienie mieszkańcom do-
stępu do nowoczesnych tech-
nologii i rozwoju kulturalnego. 
Dzięki podziałom na strefy wie-
kowe każdy mieszkaniec Tar-
nogrodu znajdzie coś dla siebie, 
a rozwiązania architektoniczne 
pozwoliły na zlikwidowanie 
barier, co umożliwiło korzy-
stanie przez osoby niepełno-
sprawne. Biblioteka mieści się 
w siedemnastowiecznej daw-
nej synagodze, która w cza-
sie II Wojny Światowej uległa 
wielu zniszczeniom, pozostał 
jedynie szkielet budynku. W la-
tach osiemdziesiątych została 
odnowiona przez tarnogrodz-
kich Żydów, mieszkających 

Rowerowy maj - włącz się w akcję!
Pod taką nazwą ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii. Jej celem jest 
promowanie zdrowego trybu życia, przede wszystkim wśród przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych.
Nie sposób nie zauważyć, że 
dzieci coraz chętniej wolny 
czas spędzają w domach przed 
komputerem, a do szkoły pod-
wożone są przez rodziców lub 
dojeżdżają komunikacją miej-
ską. Mało ruchu, niezdrowe 
jedzenie powodują, że wśród 
najmłodszych pojawiają się 
różnego typu schorzenia, m.in. 
otyłość. Maj to idealny miesiąc, 
aby zachęcić najmłodszych do 
korzystania z innych środków 
transportu, takich jak rower, 
rolki czy hulajnoga. 
Jak możemy przeczytać na 
oficjalnej stronie interneto-
wej - www.rowerowymaj.eu, 
„Rowerowy Maj to największa 
kampania w Polsce promująca 
zdrowy tryb życia i zrównowa-
żoną mobilność wśród dzieci 
przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych, grona na-
uczycielskiego oraz rodziców 

i opiekunów. Rowerowy Maj, 
poprzez zabawę połączoną 
z elementami rywalizacji, po-
pularyzuje rower, jako środek 
transportu do szkoły, uczy do-
brych i zdrowych nawyków, 
które utrzymują się również 
po zakończeniu kampanii. Za-
sady kampanii są bardzo pro-
ste: każdy przedszkolak, uczeń 
i nauczyciel, który w maju do-
trze na lekcje w sposób aktyw-
ny: na rowerze, hulajnodze, rol-
kach czy deskorolce, otrzymuje 
naklejki do rowerowego dzien-
niczka i na wspólny plakat kla-
sowy. Dla najaktywniejszych 
uczestników, klas i placówek 
przewidziane są atrakcyjne na-
grody.” 
W Zamościu do akcji dołączyło 
osiem placówek, które repre-
zentuje prawie tysiąc uczestni-
ków. 

Zachęcamy do włączenia 
się w akcję i zmobilizowania 
swoich pociech do korzystania 
ze zdrowego i ekologicznego 
transportu do szkoły czy przed-
szkola. Wyrobienie nawyku 
u najmłodszych zaowocuje 
w czasie wakacji, dzięki czemu 
dzieci będą aktywnie spędzać 
czas. Nasze okolice to idealne 
miejsce na rodzinne wycieczki 
rowerowe po roztoczańskich 
leśnych ścieżkach. Szlak Green 
Velo oferuje wiele tras o róż-
nym poziomie trudności, dzię-
ki temu każdy z rowerzystów 
znajdzie coś dla siebie.
Głównym organizatorem kam-
panii jest miasto Gdańsk. Za-
mość jest organizatorem lokal-
nym.

Anna Janczyk
(źródło: www.pixabay.com)

w Ameryce. Jednak dopie-
ro obecny remont przywrócił 
dawnego „ducha” tego miejsca.  
Dzięki Ponadto w ramach uro-
czystości otwarcia biblioteka-
rzom z Ziemi Biłgorajskiej wrę-
czone specjalne odznaczenia. 
W wydarzeniu udział wzięli 
burmistrz miasta Tarnogród - 
Paweł Dec, poseł na Sejm RP - 

Beata Strzałka, wicewojewoda 
Bolesław Gzik, a także delegacja 
Instytutu Książki: kierownik 
działu komunikacji i promocji 
Łukasz Jarocki oraz specjalist-
ka w zakresie programu Infra-
struktura Bibliotek Ewa Gąsior.

Anna Janczyk 
Wnętrze biblioteki (fot.: J. Ferens)
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Wręczenie pamiątki (fot.: J. Ferens)

Jubileusz 80-lecia „Biłgorajczyka”
Wójt Gminy Księżpol, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu i Jan Kowal „Biłgorajczyk” 
zaprosili na uroczysty koncert zespołu „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w ramach jubileuszu 
80-lecia red. Jana Kowala „Biłgorajczyka”. Wydarzenie odbyło się w piątek, 6 maja br. na 
Stadionie Leśnym w Majdanie Starym.

Jan „Biłgorajczyk” Kowal uro-
dził się 6 maja 1942 roku w Ru-
dzie Zagrody. Jako trzyna-
stomiesięczne dziecko został 
wywiezony na rękach matki 
do obozu koncentracyjnego 
na Majdanu, a następnie do 
obozów pracy w III Rzeszy. Po 

powrocie do kraju ukończył  
Szkołę Podstawową w Maj-
danie Starym, Liceum Ogól-
nokształcące w Biłgoraju, grał 
w miejscowej Ładzie o mi-
strzostwo województwa lubel-
skiego juniorów jako kapitan 
i dwa lata w pierwszej drużynie 

III ligowej wówczas Łady Bił-
goraj. W 1961 roku wyjechał na 
Śląsk, by studiować na Wydzia-
le Budownictwa i Architektury 
Politechniki Śląskiej. W 2011 
roku, po ponad 50-letnim po-
bycie na Śląsku wrócił w strony 
rodzinne. Ma na koncie swoje-
go dorobku mnóstwo sukcesów 
w zakresie publicystyki (500 
napisanych felietonów, opubli-
kowanych w Nowej Gazecie Bił-
gorajskiej, w trybie non profit), 
Działa również na polu filantro-
pii, różnorodnych darowizn dla 
Gminy Księżpol, jest niezwykle 
aktywny społecznie, a także 
napisał i wydał kilka publikacji 
książkowych. 8 maja odbyła się 
kolejna część jubileuszu, którą 
rozpoczęła Msza Święta w ko-
ściele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Majdanie Sta-
rym. Dalsza część świętowa-
nia miała miejsce w Wiejskim 
Domu Kultury w Majdanie Sta-
rym. 
Jubilatowi składamy najser-
deczniejsze życzenia!

Joanna Ferens
Jan „Biłgorajczyk” Kowal podczas jubileuszu  (fot.: J. Ferens) Występ w czasie jubileuszu (fot.: J. Ferens)

Otwarcie sezonu artystycznego 
w Nadrzeczu
3 maja, po raz pierwszy od dwóch lat na nowo zainaugurowano sezon artystyczny 
w Domu Służebnym Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło 
Biłgoraja. Była to już XXV edycja tego wydarzenia.
Ostatni dzień majówki 
w Nadrzeczu koło Biłgora-
ja miał charakter artystyczny. 
- Jest to dwudziesta piąta inau-
guracja sezonu artystycznego, 
po roku przerwy spowodowa-
nej pandemią. Miło nam było 
gościć dużo ważnych osobisto-
ści z przestrzeni słowa, muzyki 
i obrazu. Ten sezon artystyczny 
jest wyjątkowy, ponieważ jest to 
pierwsza inauguracja tworzona 
przez trzy podmioty, a nie tak 
jak dotychczas przez samą fun-
dację. - w trakcie wydarzenia 

poinformowała Katarzyna Wil-
kos z Fundacji Kresy 2000. Tra-
dycyjnie na wydarzenie złożyły 
się trzy części. Część obrazu 
to wernisaż wystawy malar-
stwa pt. „Pamięć” autorstwa 
śp. Stanisława Pokryszki, arty-
sty malarza i nauczyciela, zwią-
zanego z Biłgorajem. Część 
słowa należała do członków 
Grupy Teatralnej „Inspiracje” 
działającej przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Biłgoraju, 
którzy przedstawili etiudę sce-
niczną pn. „Sejm Czteroletni”, Wystawa prac śp. Stanisława Pokryszki (fot.: J. Ferens)

zaś część muzyczną zaprezen-
towała Grupa Siedem ósmych 
pt. „Tam pod borem”.
Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez Fundację Kresy 
2000 w Nadrzeczu we współ-
pracy z biłgorajską galerią sztu-
ki Waya Art. Inauguracja miała 
miejsce w Domu Służebnym 
Polskiej Sztuce Słowa Muzyki 
i Obrazu.

Joanna Ferens
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 
15 1020 5356 0000 
1202 0005 1912
(z dopiskiem:
darowizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w od-

dziale banku lub na poczcie
 

Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać 
Katolickie Radio Zamość oraz z Dobrą Nowiną docierać do wszystkich domów naszej Diecezji. Za każdą 
pomoc, modlitwę i dobre słowo już dzisiaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, 
katechezą, audycjami, transmi-
sjami i dobrym słowem, ale też 
pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. 2022 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 


