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„SANTO SUBITO” czyli czyli 
stworzona przez Piotra Rubi-
ka i Jacka Cygana muzyczna 
biografia Jana Pawła II, zo-
stanie wyśpiewana 12 czerw-
ca 2018 roku o godz. 20.00 na 
Rynku Wielkim w Zamościu  
w ramach Zamojskiego Dnia 
Papieskiego. 
„Santo Subito Cantobiografia 
Jana Pawła II” to skomponowa-
na przez Piotra Rubika opowieść 
o życiu papieża. Libretto napisał 
Jacek Cygan, a dzieło wykonują 
współpracujący z Rubikiem so-
liści: Zofia Nowakowska, Marta 
Moszczyńska, Agnieszka Prze-
kupień, Michał Gasz, Grzegorz 
Wilk, Michał Bogdanowicz oraz 
narrator Jakub Wieczorek.
Wymyślona na rzecz projektu 
forma literacko-muzyczna na-
zwana przez twórców cantobio-
grafią, opowiada o życiu i dzie-
le św. Jana Pawła II językiem 
pieśni, pełnym emocji, nie-
oczekiwanych skojarzeń, nie- 
skrywanych uczuć. To nie jest 
opowieść historyka, pełna dat  
i analiz, a raczej impresje na te-
mat kolejnych etapów życia Ka-
rola Wojtyły.
Młodzi ludzie - soliści wyko-
nujący cantobiografię, wspo-
magani przez orkiestrę i chór, 
są współczesnymi świadkami 
historii naszego Papieża. Żyją w 
tych samych miejscach, oddy-
chają tą samą tradycją, chodzą 

po tych samych kamieniach, 
modlą się na tych samych 
klęcznikach, przed tymi samy-
mi obrazami. Ale patrzą na tę 
historię życia wielkiego Polaka 
swoimi oczami i ze środka dnia 
dzisiejszego starają się odpo-
wiedzieć na pytanie: Dlaczego 

św. Jan Paweł II zasłużył na wy-
niesienie na ołtarze?
Santo Subito prowadzi słucha- 
cza przez drogi życia młodego 

Karola Wojtyły, od dzieciństwa, 
aż do ostatnich dni jego pon-
tyfikatu. Opowiada o drodze 
młodego Karola do kapłaństwa,  
o jego stałej i wielkiej pobożno-
ści, o ludziach, którzy na tę dro-
gę mieli wpływ. Opowiadają,  
jak widział Karol Wojtyła swój 

świat przez „okna Krakowa”, od 
okien w suterenie na Tyniec-
kiej, gdzie zamieszkał z Ojcem 
po przeprowadzce z Wadowic,  

„SANTO SUBITO” Piotra Rubika 
12 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu 

po okna na Franciszkańskiej, 
które stały się Jego oknami na 
zawsze. Następnie wiodą nas 
przez „drzwi Rzymu”, aż do 
przejścia przez Jana Pawła II 
świętych drzwi czterech rzym-
skich bazylik, kiedy wprowa-
dzał świat w trzecie tysiąclecie.

Widzowie koncertu odbywają 
niezwykłą podróż śladami pa-
pieskich pielgrzymek, tak waż-
nych dla świata, jak pierwsza 

pielgrzymka do Ojczyzny, kie-
dy w 1979 roku w Warszawie 
wypowiedział słynne zdanie: 
„Niech zstąpi duch Twój...”. Can-
tobiografia opowiada również  
o dziele Jana Pawła II - Papieża 
pokoju i pojednania.
Santo Subito opisuje życie na-
szego Papieża z miłością, bo tak 
odbierali Go zwykli ludzie. To 
powszechne umiłowanie daje 
jednocześnie odpowiedź na 
pytanie: dlaczego Santo Subito? 
Odpowiedź brzmi: Bo jego życie 
było cudem, bo sam był cudem! 
Finałowa pieśń „Santo” wypły-
wa z pragnienia przeżycia świę-
tości Jana Pawła II, wspania-
łego człowieka wyniesionego 
na ołtarze. I możliwość takiego 
przeżycia stwarza.

R E K L A M A



2

Leśne Radio

Nr 6 [42] Czerwiec 2018  www.radiozamosc.pl

ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 97 97, ww.radiozamosc.pl
BANK PKO BP 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912

REDAKTOR NACZELNY:

Andrzej Rzemieniak 

andrzej.rzemieniak@radiozamosc.pl

tel. kom. 515 167 756

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Małgorzata Sobczuk, Anna Niderla-Kudach 

Ewa Monastyrska, Andrzej Kurantowicz, 

Andrzej Rzemieniak

REKLAMA:

reklama@radiozamosc.pl

SKŁAD I ŁAMANIE:

reklama@radiozamosc.pl

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

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

Głuszec – wielki piewca miłości

Głuszec to ptak z rodziny ku-
raków, który występuje tylko  
w kilku miejscach na terenie 
naszego kraju, w tym m.in. na 
terenie Puszczy Solskiej i jest 
to najliczniejsza nizinna popu-
lacja w Polsce. Głuszec zasiedla 
głównie ubogie bory z mozaiką 
siedlisk w pobliżu torfowisk  
i bagien. Warunkiem koniecz-
nym jest duża obecność w ru-
nie borówki czernicy (popular-
nie zwana jagodą), która jest 
niezbędna dla piskląt głuszca, 
ale nie ze względu na smaczne  
i zdrowe owoce, ale na gąsieni-
ce żywiące się liśćmi tej rośliny. 
Bowiem wszystkie dzikie kura-
ki wymagają diety wysokobiał-
kowej, dlatego też zajadają się 
owadami, dopiero później sta-
jąc się wegetarianami. Pokarm 
dorosłego głuszca to jagody, na-
siona, pędy i igły. Aby ptak mógł 
to dobrze strawić połyka żwir  
i małe kamienie, dlatego też 
najczęściej można go spotkać w 
pobliżu dróg leśnych gdzie naj-
łatwiej je zdobyć.
Pod koniec XX w. liczebność 
głuszca na skutek zmian środo-
wiskowych zaczęła gwałtownie 
spadać. Spowodowało to obję-
ciem go ochroną ścisłą oraz wpi-
saniem do „Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt” z oznaczeniem 
CR ‒ gatunek skrajnie zagrożony. 
Jedną z przyczyn jest obecność 
ludzi w miejscach, w których on 
występuje. Dotyczy to głównie 
zbieraczy runa leśnego i tury-
stów wypoczywających w lesie. 
Aby nie przeszkadzać głuszcowi 
Nadleśnictwo Biłgoraj wytyczyło 
dla wszystkich „Głuszcowy szlak”, 
który ukazuje piękno przyrody. 
Dlaczego głuszec jest głuchy  
i dlaczego głuszec głuszy? O tym 
dowiemy się m.in. w rozmowie 
ze starszym specjalistą Służby 
Leśnej w Nadleśnictwie Biłgo-
raj Pawłem Decem. Rozmawia 
Małgorzata Sobczuk.
Głuszec jest przez chwilę głuchy 
i owszem głuszec głuszy zwłasz-
cza teraz wiosną. Słowo „głusze-

nie” wzięło się m.in. od głuszca. 
Kiedy samiec-kogut na wiosnę 
tokuje do swoich partnerek mo-
żemy powiedzieć, że głuszy. 
Pieśń godowa głuszca składa się 
z 4 części: klapanie, trelowanie, 
szlifowanie i korkowanie. Pod-
czas „szlifowania” głuszec na 
ok. 2 sekundy głuchnie. I jeżeli 
mając odpowiednią zgodę pod-
chodzimy do tokujących głusz-
ców wykorzystujemy tą właśnie 
część pieśni. Głuszec nawet moc-
no zaaferowany tokami jest nie-
zwykle czujny i jeżeli usłyszy 
lub zobaczy człowieka, lisa bądź 
ptaka drapieżnego natychmiast 
przerywa pieśń godową i ucieka.
Mówi się, że głuszec to jest 
wielki piewca miłości. Chce-
my to udowodnić na różnych 
przykładach. Skąd takie okre-
ślenie pojawia się w literaturze? 
Tokowisko głuszca jest niezwy-
kle widowiskowym i spektaku-
larnym. To jedno z najciekaw-
szych przedstawień przyrody, 
które u nas występuje. Większość 
z nas może je zobaczyć w telewi-
zji lub w internecie. Jednak ekran 
nie odda chłodu poranka. Nie da 
tego wspaniałego zapachu boru 
sosnowego i charakterystycz-
nego zapachu bagien. Bardzo 
często tokowiska występują na 
skraju lasów i torfowiskach, czy 
w przerzedzonych drzewosta-
nach. Centralne miejsce toko-
wiska zajmuje główny tokowik. 
Najczęściej panie kury wybiera-
ją właśnie tego pana koguta, bo 
jest z reguły najsilniejszy i naj-
większy skoro zajmuje centralny 
punkt tokowiska. Inwentaryza-
cja, liczenie głuszców polegało na 
tym, że liczy się głuszce koguty, 
które występują na tokowiskach. 
Znając liczbę tokowisk i liczbę 
kogutów, mnożyliśmy je razy 2 
lub 3. Uzyskiwaliśmy wtedy ilość 
kogutów a zakładając, że w po-
pulacji jest stosunek płci 1:1 uzy-
skiwaliśmy wielkość populacji. 
Kiedyś na głównych tokowiskach 
grało kilka lub nawet kilkanaście 
kogutów, nasz rekord to 13, teraz 

rzadko jest po 3-4. Niestety ptak 
ten ma coraz trudniej. Składa się 
na to wiele czynników, od zmian 
klimatu, poprzez wzrost oporu 
środowiska naturalnego np. dra-
pieżnictwo i użytkowania lasu 
do turystyki i zbieractwa. Wyda-
wać by się mogło, że zbieranie 
jagód nie ma zbyt negatywnego 
wpływu na te ptaki, ale niestety  
w newralgicznym okresie dla 
młodych głuszców jest najwięk-
sze natężenie zbioru jagód. Czę-
sto ulega rozbiciu stadko rodzin-
ne, a kura głuszca nie zawsze jest 
w stanie pozbierać swoje młode, 
które pozostawione bez opieki 
giną. Dlatego tak ważne jest poru-
szanie się w lesie wyznaczonymi 
szlakami, do których głuszec się 
przyzwyczaja i obecność nasza  
w tych miejscach aż tak bardzo 
mu nie przeszkadza. Zwróćmy 
uwagę, że spacerując po parku 
narodowym lub rezerwacie czę-
sto widnieją napisy informują-
ce, aby nie schodzić ze szlaków, 
uszanujmy to, bo tam jesteśmy 
gośćmi. 
Jak odróżnić koguta od kury? 
Który z tych osobników jest 
piękniejszy?
W tym przypadku mamy od-
wrotnie jak u ludzi. Płcią piękną 
u głuszca jest kogut. Dwa razy 
większy od kury. Wielkością 
przypomina małego indyka. Jest 
pięknej, połyskującej czarnej 
barwy. Natomiast kura głuszca 
to taka „kura domowa”, szaro-
brązowa, niepozorna. Tak jak  
w większości kuraków, bażant, 
cietrzew, głuszec, kury są do sie-
bie bardzo podobne. Ich skromne 
upierzenie wynika z konieczno-
ści wtapiania się w otoczenie, jest 
ono maskujące. Natomiast kogut 
głuszca jest czarny, przez co wy-
daje się większy. A im większy  
i bardziej połyskujący tym zdrow-
szy i atrakcyjniejszy dla samicy. 
Po tym kura poznaje, że ten oto 
osobnik jest dobrym kandyda-
tem na ojca swoich piskląt. 
Gatunek głuszca jest zagrożony 
wyginięciem. Co spowodowa-

ło, że jest coraz mniej tego ga-
tunku? Jakie są podejmowane 
działania by go ratować?
Głuszec jest gatunkiem boreal-
nym, czyli północnym. Kiedyś na 
naszym obszarze była praktycz-
nie tylko puszcza. Puszcza Solska 
z natury uboga, bo piaszczysta  
i bagienna. Nie było tu rolnic-
twa, a ludzie żyli z darów lasów. 
Dopiero później na obrzeżach 
puszczy zaczęło się rolnictwo. 
Pojawiły się pola, a jak pola to  
i więcej gryzoni, a jak gryzonie to 
i drapieżniki i dziki. Jak widzimy 
wszystko jest ze sobą mocno po-
wiązane. Głuszec żył w takich la-
sach, gdzie nie miał dużego oporu 
środowiska. Niewiele było lisów, 
dzików. Natomiast teraz jest nie 
tylko więcej ludzi, ale i drapież-
ników. Głuszec jest najlepszym 
przykładem, że ochrona bierna, 
czyli tylko ochrona prawna i zo-
stawienie gatunku samemu so-
bie nie zawsze przynosi korzyści. 
Środowisko naturalne jest pod 
tak dużym wpływem działalno-
ści człowieka, że musimy mu po-
magać w samoregulacji. Dlatego 
też gdyby nie aktywna ochrona 
niemal nieprzerwanie od 2000 r. 
w biłgorajskich i janowskich la-
sach pewnie nie oglądalibyśmy 
tego pięknego ptaka. Obecnie 
realizujemy duży, kompleksowy 
program współfinansowany ze 
środków unijnych. Jego nazwa 
to „Restytucja i czynna ochrona 
głuszca w Puszczy Solskiej”. Re-
stytucja czyli wsiedlenie ptaków 
do środowiska. Ptaki zechcemy 
pozyskać z hodowli z Nadleśnic-

twa Leżajsk. Aby je wpuścić na-
leży najpierw odpowiednio przy-
gotować las, czyli zmniejszyć 
opór środowiska. Osiągniemy to 
poprzez poprawę siedliska usu-
wając czeremchę amerykańską, 
nadmierny podszyt pokrywający 
dno lasu i torfowiska. Musimy 
też doprowadzić do zwiększe-
nia pozyskania drapieżników.  
W projekcie tym kładziemy rów-
nież nacisk na zagrożenie ze stro-
ny człowieka. Kanalizujemy ruch 
turystyczny, czyli kierujemy go 
w miejsca gdzie nie przeszkadza 
głuszcowi, budując tam atrakcyj-
ną infrastrukturę: ścieżkę biego-
wo-spacerową i singeltrack, czyli 
szlak rowerowy. W projekcie za-
trudnione będą osoby wykonują-
ce i nadzorujące część terenową 
zadań oraz będą pilnowały ostoi 
głuszców podczas zbioru płodów 
runa leśnego, aby w tych miej-
scach go nie zbierać. Oprócz tego 
będą prowadzone również prace 
monitoringowe i badawcze, które 
pozwolą nam ocenić prowadzo-
ne działania i zaplanować nowe. 
Chcemy założyć części ptakom 
nadajniki telemetryczne, aby 
określić ich przeżywalność w te-
renie oraz preferowane siedliska 
i obszar występowania. Jak zro-
bimy to wszystko, to populacja 
głuszca powinna się zwiększyć, 
a obecność tego ptaka w lesie bę-
dzie świadczyła, że las ten zbliżo-
ny jest jak najbardziej to swojego 
pierwotnego charakteru.

Małgorzata Sobczuk
Paweł Dec

Największy wśród kuraków Polski - Głuszec (Tetrao urogallus) stał się 
symbolem biłgorajskich lasów. Niestety ten niegdyś dość liczny gatunek 
obecnie jest zagrożony wyginięciem. To duży ptak. Masa kogutów 
dochodzi do 6.5 kg, natomiast kury są zdecydowanie mniejsze i ważą do 
2.5 kg. W ubarwieniu kogutów dominuje kolor czarny, natomiast u kury 
płowy ‒ ułatwiający maskowanie. Obserwacja go na wolności jest trudna, 
ponieważ jest to bardzo płochliwy i ostrożny ptak. 

Głuszec - fot. Paweł Dec
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Pierwsza Narolska Majówka 
odbyła się 1 maja 2004 roku,  
a inspiracją do jej zorganizowa-
nia było wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Co roku wy-
darzenie to uświetniały koncer-
ty z cyklu Narolskich Spotkań 
oraz piknik pod Pałacem hra-
biego Feliksa Antoniego Łosia. 
W czasie majówki dostępne są 
stoiska z regionalnymi produk-

Długi weekend na Narolskiej Majówce
Jak co roku w Gminie Narol odbyła się Narolska Majówka. Trzydniowe wydarzenie było doskonałym 
sposobem spędzenia czasu wraz ze znajomymi oraz rodziną. 

tami, przygotowywane są liczne 
zawody sportowe i występy ar-
tystyczne. 
Narolska Majówka pomyślana 
została tak, by mieszkańcy nie 
mieli czasu na nudę. Prawdziwą 
gratką dla uczestników majówki 
była VI edycja Konkursu Sma-
ków Regionalnych, która to już 
od 2 lat ma rangę międzynaro- 
dową.

Konkurs odbył się pierwsze-
go dnia majówki, a poprzedziły 
je występy chórzystów z Tan-
wi, występy dzieci i młodzieży  
z Gminy Narol, kapeli podwórko-
wej „Pawlaki” oraz gwiazda wie-
czoru - kapela „Jędrusie”.
Koła Gospodyń z Gminy Narol 
przygotowały również stoiska  
z regionalnymi potrawami. Były 
także stoiska z wiejskimi sera-

mi, produktami pszczelarskimi, 
kiermasz z zabawkami oraz plac 
rekreacyjny dla dzieci, na którym 
nasi najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił. 
Na koniec Narolskiej Majów-
ki zafundowano mieszkańcom 
dyskotekę „pod chmurką”, której 
oprawę muzyczną przygotował 
DJ Tiger. Dodatkową atrakcją 
był pokaz szermierki, który za-
prezentowała grupa „Bractwa 
Jana III Sobieskiego” z Narola.
Natomiast nasi najmłodsi mogli 

spróbować swoich sił na placu re-
kreacyjno-sportowym.

Materiał nadesłany

Rynek Narolskiej Majówki

Ryneczek - wyroby własne
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Bieszczady. Kto zapłaci za nową Mekkę ekologiczną?

Po dekadach prowadzenia 
zrównoważonej gospodarki le-
śnej, birczańskie lasy są tak bo-
gate przyrodniczo i różnorodne 
gatunkowo, że organizacje takie 
jak WWF chciałyby utworzenia 
na tym terenie parku narodo-
wego. Tym razem Światowy 
Fundusz na rzecz Przyrody 
(WWF) rzucił hasło „Ratujmy 
serce Karpat”. Jednak „Serce 
Karpat” jest w dobrych rękach  
i nie potrzebuje ratunku. 

KREACJA ZAGROŻEŃ
Problem w tym, że postulat 
utworzenia parku narodowego 
WWF uzasadnia nie tylko troską 
o ochronę przyrody i przekona-
niem, że taka forma posłuży temu 
najlepiej, lecz przede wszystkim 
niemającymi pokrycia w rzeczy-
wistości twierdzeniami dotyczą-
cymi historii lasów w regionie 
i pracy tamtejszych leśników. 
Fundacja kreuje wyimaginowane 
zagrożenie, a w odpowiedzi na 
nie, ogólnopolską kampanię „Ra-
tujmy Serce Karpat”, by następnie 
zbierać podpisy pod internetową 
petycją (a wraz z nimi bazę ad-
resów e-mail oraz nowych sub-
skrybentów swoich newslette-
rów i próśb o wpłaty darowizn)  
w obronie tego, co nie jest zagro-
żone. Jednocześnie nie podejmu-
je działań, które mają faktyczne 
znaczenie dla osiągnięcia dekla-
rowanego celu – nie słychać, by 
działacze WWF starali się do idei 
parku przekonać lokalną społecz-
ność, co jest niezbędne, bowiem 
park tworzy się ustawą, ale jego 
granice określa rozporządzenie 
rządu uzgodnione z miejscowy-
mi samorządami.
Chcemy wszystkich, którym na 
sercu leży dobro polskiej, w tym 
karpackiej przyrody, uspokoić, 
że ani w lasach Podkarpacia, ani  
w samym birczańskim nadle-
śnictwie nie rozgrywa się żaden 
rzekomy „dramat” – przeciwnie.

40 TYS. WYJĄTKOWYCH 
DRZEW

Przeanalizujmy po kolei apel 
WWF. Działacze Fundacji zapew-
niają, iż zlokalizowali w birczań-
skich lasach ponad 6 tys. starych 
i dorodnych drzew i – aby ochro-
nić je przed wycięciem - zgłosili 
do Rady Gminy Bircza wniosek 
o uznanie ich za pomniki przyro-
dy. Niestety, zapału wystarczyło 
chyba tylko na poinformowanie 

mediów o tej akcji. Wniosko-
dawcy nie wzięli bowiem udzia-
łu w sesjach rady, na których ich 
wniosek był omawiany. Dlate-
go też samorząd nie podjął ini-
cjatywy uchwałodawczej w tej 
sprawie. Pomińmy kwestię licz-
nych błędów we wniosku, co 
wykazała weryfikacja w terenie 
(błędne wymiary drzew w po-
nad 30% przypadków, zdublowa- 
ne okazy, błędna lokalizacja, 

niezgodny z prawdą opis stanu 
zdrowotnego). Nie każde stare, 
okazałe drzewo może być uzna-
ne za pomnik przyrody w świetle 
prawa (wymiary nie są jedynym 

kryterium). Nie zmienia to w 
niczym tego, że w Nadleśnic-
twie Bircza jest aż około 40 tys. 
drzew, które z uwagi na warunki 
siedliskowe i stworzone im moż-
liwości rozwoju koron, osiągnę-
ły pomnikowe - w potocznym 
rozumieniu - rozmiary. I wcale 
nie grozi im wycięcie! Wszystkie 
one jako tzw. drzewa bioceno-
tyczne - zgodnie z obowiązującą  
w Lasach Państwowych Instruk-

cją Ochrony Lasu - będą pozosta-
wione przez leśników. Co więcej, 
wycinania ich zabrania dodatko-
wo wewnętrzne zarządzenie obo-
wiązujące w Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie, 
której nadzorowi podlega m.in. 
birczańskie nadleśnictwo (to naj-
bardziej restrykcyjna taka regula-
cja wśród regionalnych dyrekcji 
LP). Nieliczne wyjątki pozwalają 
wyciąć stare drzewo np. ze wzglę-
du na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom. Takich 
przypadków, gdy wycięto okaz 
mający ponad 100 cm pierśni-
cy, było w Nadleśnictwie Bircza 

21 w ostatnich 10 latach (sic!)  
- a nie 7 tys. rocznie, jak twierdzi 
WWF. 
Leśnicy doskonale wiedzą, że 
takie drzewa mają dla przyrody 

ogromną wartość również po za-
marciu. Dlatego pozostawiają je 
w lesie do naturalnego rozkładu. 
Ilość martwego drewna w Nad-
leśnictwie Bircza, które prowa-
dzi zrównoważoną gospodarkę 
leśną, jest zbliżona do średniej  
w polskich parkach narodowych.

LASY NATURALNE TO MIT
WWF chce chronić w Karpatach 
„jedne z ostatnich w Europie frag-
mentów lasów o naturalnym cha-

rakterze”. Niestety, lasów natural-
nych w Karpatach praktycznie 
nie ma, co potwierdzają choćby 
badania prof. Wojciecha Grodz-
kiego z Instytutu Badawczego 

Lasy, szumnie nazywane przez niektóre organizacje ekologiczne „Puszczą Karpacką”, położone są na terenie Nadleśnictwa 
Bircza (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie). Od 1944 roku opiekują się nimi leśnicy z LP. Wcześniej,  
co najmniej od połowy wieku XIX do zakończenia II wojny światowej, region ten – jaki i całe Podkarpacie - pokrywały  
w większości nie lasy, lecz pola uprawne; był on też dużo gęściej zamieszkany niż obecnie. W 1946 r. lasy zajmowały jedynie 
36 % obszaru obecnego Nadleśnictwa Bircza. 75 lat ciężkiej pracy leśników zaowocowało tym, że lesistość wzrosła tam  
do prawie 62 %.
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Leśnictwa. Są to tereny, gdzie  
w czasie dwóch wojen świato-
wych powstały w lasach - już 
ogromnie przerzedzonych w cza- 
sie rewolucji industrialnej - wiel-
kie zniszczenia wskutek walk  
i rabunkowych wyrębów. 
W okresie PRL istniał tu rządo-
wy ośrodek łowiecki, działało 
Wojskowe Gospodarstwo Rolne 
(dokonywało wylesień przy uży-
ciu… materiałów wybuchowych).  
Z drugiej strony, sztucznie za-
lesiono ogromną ilość gruntów 
porolnych, przejętych przez pań-
stwo po przeprowadzeniu akcji 
„Wisła”. 
Tym niemniej, te najcenniejsze 
fragmenty karpackich lasów są 
już chronione w rezerwatach, 
które na terenie samego tylko 
Nadleśnictwa Bircza mają po-
wierzchnię 1500 ha. Tam nie pro-
wadzi się pozyskania drewna.
Mimo to, działacze WWF martwią 
się wycinaniem na pozostałym 
terenie birczańskiego nadleśnic-
twa „starych, 100-letnich drzew”. 
100 lat to podeszły wiek dla czło-
wieka, ale nie dla drzew - wie 
to każdy, kto ma realny kontakt  
z przyrodą, a nie tylko z interne-
towymi memami o niej. Niektó-
rych gatunków drzew, np. jodeł 
czy buków, w takim wieku się nie 
pozyskuje, bo zgodnie z zasada-
mi leśnej sztuki są na to za młode.  

Tzw. wiek rębności dla nich 
ustala się na 120-140 lat. Z kolei 
drzewa naprawdę kilkusetletnie 
występują w Nadleśnictwie Bir-
cza pojedynczo i od dawna mają 
status pomników przyrody, któ-
re nigdy nie miały być i nie będą 
wycięte. 
Generalnie, przeciętny wiek drze-
wostanów w Nadleśnictwie Bir-
cza w 1974 roku wynosił 69 lat, 
a w ubiegłym roku już 87 lat. W 
całej podkarpackiej RDLP średni 
wiek drzewostanów to dziś 75 lat, 
należy do najwyższych w Polsce  
i stale rośnie. 
GOSPODARKA CZY RABUNEK?
Działaczy WWF martwi też roz-
miar prowadzonego w Nadle-
śnictwie Bircza pozyskania drew- 
na. Nazywają go nawet „gospo-
darką rabunkową”. To niedorzecz- 
ne pojęcie: albo coś jest rabun-
kiem, albo gospodarką. Prowa-
dzona w nadleśnictwach LP,  
w tym w Birczy, zrównoważona 
gospodarka leśna jest oparta na 
dokumentach planistycznych 
stanowiących akty prawa (plan 
urządzenia lasu poddany stra-
tegicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko). Jeśli ktokolwiek 
wie o łamaniu tych przepisów, 
powinien zgłosić się do proku-
ratury. Tak się jednak nie dzie-
je. Aktualnie roczne pozyskanie 
drewna w Nadleśnictwie Bircza 

wynosi mniej więcej dwie trzecie 
tego, co pozyskuje się w prze-
ciętnym nadleśnictwie w Pol-
sce, a przecież lesistość w Birczy 
jest ponad dwa razy większa 
niż krajowa średnia. Co wię-
cej, stale rosną zasoby drew-
na w lasach tego nadleśnictwa 
- w 1974 roku wynosiły średnio 
228 m3/ha, a w ubiegłym roku  
330 m3/ha.
Być może aktywiści nie wiedzą, 
że ilość pozyskiwanego drewna 
nie wynika w pierwszej kolejno-
ści z potrzeb rynku (gdyby tak 
było, przedsiębiorcy nie zarzu-
caliby nieustannie leśnikom, że 
surowca jest za mało), lecz z po-
trzeb lasu. Drewno pozyskiwa-
ne jest np. w toku przebudowy 
drzewostanów, wykonywanej 
w celu lepszego dostosowania 
składu gatunkowego do dane-
go siedliska, co m.in. ogranicza 
podatność lasów na zjawiska 
klęskowe. Zresztą, w jaki sposób 
w warunkach rzekomej „rabun-
kowej gospodarki” lesistość tego 
obszaru wzrosłaby niemal dwu-
krotnie? Jak ten „rabunek” w la-
sach pojedynczego nadleśnictwa 
przetrwałoby 40 000 drzew, które 
można określić jako pomnikowe? 
Prowadzona na Podkarpaciu go-
spodarka leśna w żaden sposób 
nie przeszkadza ani nie zagraża 
też dzikim zwierzętom - wbrew 

twierdzeniom działaczy WWF, 
sugerujących w swej kampanii ja-
koby określone gatunki były tam 
zagrożone. Dowód? Od lat rośnie 
- i to ogromnie - ich liczebność. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad 
populacja wilka i rysia wzrosła 
tam dwukrotnie, a niedźwiedzia 
i żubra - czterokrotnie. Podob-
nie jest z ptakami - w ostatnich  
15 latach populacja gatunków 
związanych ze środowiskiem le-
śnym wzrosła o ok. 25%. 
Nawet demonizowane przez 
działaczy WWF drogi leśne, które 
nie tylko ułatwiają wywóz drew-
na, ale też pomagają zapewnić 
bezpieczeństwo lasów i ludzi (ko-
rzysta z nich np. Straż Pożarna, 
ratownicy GOPR, Straż Granicz-
na) oraz służą turystom i oko-
licznym mieszkańcom, nie są dla 
zwierząt żadną barierą. Potwier-
dzają to obserwacje dokonywa-
ne w ramach licznych projektów 
naukowych realizowanych na te-
renach nadleśnictw RDLP w Kro-
śnie, w tym choćby wiele nagrań 
z foto- i wideopułapek.

KTO ZA TO ZAPŁACI?
Skoro WWF i inne podobne or-
ganizacje podkreślają niezwykłe 
walory przyrodnicze i postulują 
utworzenie Turnickiego Parku 
Narodowego na terenie, którym 
od 75 lat opiekują się leśnicy, to 
świadczy o tym, iż ci ostatni zna-

komicie wykonują swoją pracę, 
nie tylko umożliwiając wszyst-
kim korzystanie z lasów oraz ich 
zasobów w rozsądny sposób, ale 
też chroniąc należycie przyrodę. 
Dziś to Nadleśnictwo Bircza po-
krywa koszty zarządzania tym 
terenem ze swoich przychodów - 
w tym wydatki na ochronę przy-
rody, zabezpieczenie lasu przed 
pożarami czy budowę infrastruk-
tury turystycznej (podobnie jest 
w całych Lasach Państwowych, 
które same się finansują). 
W sytuacji utworzenia Turnickie-
go Parku Narodowego, utrzymy-

-waliby go podatnicy poprzez 
dotacje z budżetu państwa  

(bo chyba WWF nie obiecuje 
wziąć tych kosztów na siebie?)

Każde rozwiązanie jest możli-
we, nie zależy ono zresztą od le-
śników. Co oczywiste, każdy ma 
też prawo do własnego zdania  
i forsowania swoich pomysłów. 
Sądzimy jednak, że używanie pół-
prawd, nieuprawnionych suge-
stii, zastępowanie rzeczowej dy- 
skusji sloganami w wykonaniu ce-
lebrytów, demonizowanie leśni-
ków oraz manipulowanie emoc- 
jami i cyniczne wykorzystywa-
nie odruchów serca internautów 
- nawet w skądinąd szlachetnej 
sprawie parku narodowego - jest 
głęboko nie fair.

Edward Marszałek

R E K L A M A
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Artykuł sponsorowany

Rozpoczął się już sezon gril-
lowy. W tym roku upłynie on 
pod hasłem różnorodności. 
Organizując grillowe przyjęcie 
możemy nie tylko swobodnie 
tworzyć menu dla naszych go-
ści. Wspólne grillowanie jest 
ulubionym sposobem spędza-
nia wolnego czasu. Spotkania 
przy grillu to dobry pretekst do 
spotkań w gronie znajomych 
oraz rodzinnym. Szeroką gamę 
produktów grillowych przygo-
tował dla Państwa zamojski E. 
Leclerc. 
Po zimie czas zregenerować 
swoje organizmy i dostarczyć 
im witamin, które daje nam 
natura. Ogromne ich źródło 
stanowią nowalijki, czyli wcze-
sne, młode warzywa, które są 
doskonałym dodatkiem do pro-
duktów grillowanych, kanapek, 
warzywnych sałatek i zdrowych 
dań, dlatego nie warto z nich re-
zygnować!
Magdalena Sokołowska - kierow-
nik działu produktów świeżych. 
Szanowni Państwo sezon grillo-
wy rozpoczęty, dlatego zaprasza-
my do naszego sklepu E. Leclerc 
w Zamościu. Posiadamy szeroką 
gamę produktów na grilla. Są to 
kiełbasy i kaszanki od regional-
nych dostawców, które dostar-
czane są codziennie. Zaopatrują 
nas Masarnia Sikora, Witkowski 
Tarnawatka. Posiadamy także 
duży wybór mięs, między in-
nymi karkówka, boczek, schab. 
Wszystko jest świeże i godne po-
lecenia. Posiadamy także bogaty 
asortyment przypraw do grilla i 
warzyw. Na dobre rozpoczął się 
także sezon na nowalijki. Świeże 

Grillowanie z E. LECLERC Zamość
warzywa są codziennie dostar-
czane od lokalnych dostawców z 
Zamojszczyzny. Polecamy, rzod-
kiewki i sałaty pachnące i kruche, 
pomidory i ogórki soczyste. Mło-
de ziemniaki, kalafior i kapusta. 
Gorąco zachęcamy do zakupów.
Co dzisiaj Pani kupuje? Coś spe-
cjalnie na grilla? Czy na obiad?
Pani Genowefa: Nie. Do codzien-
nego użytku. Na obiady.

Widzę, że jest pietruszka.
Pani Genowefa: Tak. Mam jesz-
cze marchewkę i buraczki.
Często robicie Państwo zakupy 
tutaj w E. Leclerc?
Pan Mirosław: Tak. Jest wszyst-
ko na bieżąco i świeże. Drób, wę-
dlina i mięso.
Czy na grilla specjalnie Pan coś 
tutaj wybiera?
Pan Mirosław: Karkówkę, kiełba-
sę grillową. No i ceny są tutaj jesz-
cze odpowiednie. 

Bardzo dużo ludzi przychodzi tu 
robić zakupy.
A Państwo tutaj często robią za-
kupy?
Pani Agnieszka: Tak. Nie je-
steśmy z Zamościa. Jesteśmy 
z okolic Krasnobrodu. Kupuje-
my tutaj gotowe pieczone udka, 
które bardzo nam smakują i 
oczywiście produkty na grilla 
także kupujemy. Bardzo czę-

sto przyjeżdżamy do Zamościa  
i największe zakupy właśnie ro-
bimy w E. Leclerc Zamość. 
O widzę, że Państwo także robią 
zakupy na grilla? Co najczęściej 
Państwo kupujecie na grilla? 
Pan Dariusz: Kiełbaskę, karkó-
weczkę. Głównie to.
Świeże warzywa i owoce. Także 
Państwo tutaj robicie zakupy?
Pani Barbara: Tak. Kupujemy 
tutaj pomarańcze, które nam bar-
dzo smakują.

A nowalijki Państwo także tutaj 
kupują?
Pani Barbara: Oczywiście. Wa-
rzywa w E. Leclerc są świeże i 
co najważniejsze, że są od tutej-
szych dostawców.
A Pani co kupuje w zamojskim 
E. Leclerc?
Pani Katarzyna: Dzisiaj kupiłam 
pieczone udka. Przymierzam się 
także do kupienia pieczonego 

boczku. Jestem bardzo zadowo-
lona, że taki sklep jest blisko mo-
jego miejsca zamieszkania.
A co by Pani poleciła do kupie-
nia swoim znajomym z asorty-
mentu tutejszego sklepu?
Pani Katarzyna: Nabiał, owoce, 
pieczywo oraz mięso, które jest 
naprawdę świeże i chude.
A co Pani sądzi o obsłudze  
w E. Leclerc Zamość?
Pani Katarzyna: Obsługa jest 
bardzo miła i uprzejma. Ostatnio 

kupowałam ogórki, które były  
w bardzo dobrej cenie. A tak ogól-
nie to szukam produktów krajo-
wych, ponieważ mniej posiadają  
w sobie środków chemicznych.
A Pani co kupuje?
Pani Dorota: Pomidory, ogórki, 
paprykę i brokuł. To co tutaj ku-
puję jest bardzo dobre i świeże.
Czy na grilla także Pani coś wy-
biera?
Pani Dorota: Najczęściej gotowe 
udka, które są w przystępnej ce-
nie i dobrej jakości.
Robi Pan tutaj zakupy pod ką-
tem grilla?
Pan Krzysztof: Tak. Takie typo-
we produkty jak kaszanka, kieł-
basa cienka, karkówka. Na przy-
kład kupuję też łopatkę, do której 
robię dobrą marynatę i smakuje 
podobnie jak karkówka.
Często Pan robi tutaj zakupy?
Pan Krzysztof: Jestem spoza 
Zamościa, ale do Zamościa przy-
jeżdżam codziennie i robię tutaj 
dość obszerne zakupy.
Czy także do działu z warzywa-
mi Pan zagląda i coś wybiera?
Pan Krzysztof: Dość często ku-
puję tutaj jabłka, które są twarde 
i soczyste. Jak trzeba to także pa-
prykę, kapustę, szczypior, kope-
rek i pietruszkę.
Tak jak widać, sezon grillo-
wy oraz nowalijkowy w za-
mojskim E. Leclerc rozpoczął 
się na dobre. Klienci bardzo 
sobie chwalą produkty E. 
Leclerc Zamość. Tak jak mó-
wią, są to produkty świeże  
i wysokiej jakości. 

Andrzej Kurantowicz

R E K L A M A
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MAŁGORZATA SOBCZUK 
Sekretarz Redakcji

Pracę w radiu traktuję jako po-
wołanie. Spotykać ludzi, którzy 
często nie mają prawa głosu, 
żyją po cichu, cierpią i do tego 
opowiadać ich historie, to dar, 
który od 10 lat wciąż odkrywam. 
Pracuję, by pozostawić po so-
bie ślad, ale przede wszystkim,  
by skłonić innych do myślenia  
i do szukania prawdy o Bogu  
i o sobie samym. 

JOANNA MAZUREK 
Reporter

W mojej ocenie praca dzienni-
karza katolickiego zasadniczo 
różni się od pracy dziennikarza 
tradycyjnego. Podstawy są te 
same. Oprócz misji, którą jest 
rzetelne przedstawianie infor-
macji, w przypadku dziennikar-
stwa katolickiego, w grę wcho-
dzi jeszcze inny rodzaj misji,  
a mianowicie troska o zbawie-
nie drugiego człowieka. Tu 
dziennikarz bierze na siebie 
większą odpowiedzialność za 
przekazywane słowo i treść. 
Staram się pokazywać dobro  
w świecie, nie oceniać człowie-
ka, tylko pokazywać fakty, wy-
darzenia, ale przede wszystkim 
jestem zobowiązana, by prze-
kazywane przeze mnie treści 
służyły dobru człowieka. Gdy-
bym miała wybierać jeszcze raz 
pomiędzy mediami katolickimi 
a „świeckimi”, zdecydowała-
bym się ponownie na media 
katolickie. Mam poczucie, że to, 

Katolickie Radio Zamość - poznajmy się

co robię, ma głęboki sens. Po-
znaję wielu wspaniałych ludzi. 
Ta praca to ogromna łaska i wi-
dzę w niej moją drogę do Chry-
stusa.

ANNA NIDERLA-KUDACH 
Wydawca informacji

Człowiek i dźwięk – to dwie 
pasje, które pozwala mi reali-
zować praca w KRZ. Nieustan-
ne poznawanie innych ludzi, 
skupienie na tym, co mają do 
powiedzenia, co sobą reprezen-
tują, ich historią, osobowością, 
charakterem, zainteresowania-
mi - to zarazem radość, ale też 
wyzwanie i nieustanna mo-
tywacja do rozwoju. To praca,  
w której nie ma miejsca na 
nudę, marazm i przestój :)

JOANNA FERENS  
Korespondent  

okręg biłgorajski
Odkąd pamiętam moją wielką 
miłością był aparat fotograficz-
ny. Nie rozstawałam się z nim na-
wet na chwilę, co niestety owo- 
cowało kilometrami wywoły-
wanych klisz, ku względnej ra-
dości moich rodziców, którzy 
byli zmuszeni do finansowania 
tysięcy zdjęć. Fotografia cyfrowa 
zmieniła oblicze mojego życia  
i w pewnym momencie stwier-
dziłam, że chciałabym, aby te 
moje zdjęcia były przydatne  
i pożyteczne. I jakoś wszystko, 
co robiłam w moim życiu kie-
rowało mnie ku pracy w KRZ.  
Już od ponad trzech lat rzeczy-
wiście mam możliwość realizo-
wania się nie tylko w zakresie 

fotografii, ale i wielu innych 
aspektach. Praca w radiu to po-
czątkowo było dla mnie ogrom-
ne wyzwanie, a teraz to po pro-
stu przyjemność, niesamowity 
kontakt z ludźmi, mnóstwo no-
wych znajomości, a także wiele 
doświadczeń i umiejętności, 
które nabyłam w ciągu ostat-
nich lat. Ta praca wzmocniła 
moje poczucie własnej warto-
ści, pokazała, jak inspirujący 
może być drugi człowiek. Je-
stem dumna, że mogę być czę-
ścią takiego zespołu. 

ALICJA MAGURA 
Korespondent  

okręg lubaczowski
Pracę w radiu rozpoczęłam  
w  roku 2014. Początkowe dni, 
tygodnie, a nawet miesiące były 
dla mnie nie lada wyzwaniem. 
Była to moja pierwsza praca  
w mediach po ukończeniu stu-
diów magisterskich na kierun-
ku dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna. Dzięki wsparciu 
i pomocy pracowników radia 
szybko złapałam wiatr w żagle 
i z każdym dniem sprawniej re-
lacjonowałam wydarzenia z po- 

wiatu lubaczowskiego. Dziś 
praca w KRZ jest dla mnie oczy-
wiście źródłem utrzymania,  
ale przede wszystkim miej-
scem, gdzie mogę realizować 
swoje pasje i spełniać ambicje. 
Rozmowy z ludźmi to dla mnie 
ogromna przyjemność. Każdy 
wywiad pozostawia po sobie 
jakiś ślad i miłe wspomnienie. 
Podczas różnych wydarzeń,  
w których uczestniczyłam, po-
znałam wielu ciekawych lu-
dzi, których nie spotkałabym  
z pewnością w innym miejscu. 
KRZ przede wszystkim pomo-
gło mi otworzyć się przed inny-
mi ludźmi, nieśmiałość zmie-
nić w pewność siebie, a strach 
w odwagę.
KRZ to nie tylko zwykłe radio 
informujące o tym, co dzieje się 
w diecezji, powiecie i gminach. 
To przede wszystkim miejsce, 
gdzie biją serca ludzi pełnych 
pasji i zaangażowania w swoją 
pracę. Dzięki temu KRZ to radio 
z duszą. 

EWA MONASTYRSKA 
Korespondent 

okręg tomaszowski 
Krasnobród i Roztocze

Gdy pojawiłam się w KRZ mia-
łam poczucie misji, przekazania 
słuchaczom tego, co uważam 
za cenne, dobre, co może ich 
zbudować. Szybko przekona-
łam się, że to ludzie, z którymi 
się spotykam budują mnie. Nie-
zapomniane spotkania z nie- 
pełnosprawnymi dziećmi nau- 
czyły mnie pokory i prosto-
ty, osoby znane, piosenkarze 
pokazali, jak pozostać czło-
wiekiem, gdy świat pędzi do 
przodu, wielu duchownych 
pokazało mi, jak patrzeć na 
Boga i jak Bóg patrzy na nas, 
zwyczajni ludzie nauczyli mnie 
niezwykłości każdego dnia. Ja 
jedynie stałam się łącznikiem, 
który przekazywał radości, 
obawy, miłość, przyjaźń i uf-
ność innym ludziom poprzez 
fale naszego Radia. To słucha-
cze i nasi rozmówcy tworzą 
diecezjalną rozgłośnię i tak na-
prawdę uczymy się od siebie 
nawzajem… Mam wrażenie, że 
Katolickie Radio Zamość jest 
przekaźnikiem dobra, wiary, 
miłości i piękna, które drzemie 
w każdym z nas. Jest źródłem,  
z którego czerpać możemy 
wszyscy. Do usłyszenia. 
To tylko część załogi Kato-
lickiego Radia Zamość, któ-
ra każdego dnia robi wiele,  
by dostarczyć Państwu nie 
tylko rzetelnych informacji, 
ale też niesie nadzieję, dzieli 
się wiarą i z całą swą serdecz-
nością w stronę Państwa, kła-
nia z miłością.

Opracowała: 
Ewa Monastyrska

20 lat istnienia Katolickiego Radia Zamość to doskonała okazja, by zapoznać się nie tylko z historią powstania rozgłośni,  
ale i z ludźmi, których na co dzień nie widać, choć każdego dnia słychać na falach radia. Kim są i co myślą o pracy w radiu? 
Niech na to pytanie odpowiedzą sami. Oto niektórzy z naszych pracowników.
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Anna Niderla: „Jedność” - to 
tytuł nowej płyty zespołu Lau-
dans. Zespołu, który pochodzi 
z Mińska, z Białorusi, ale co 
ciekawe większość utworów 
na tej płycie jest śpiewana  
w języku polskim...
Alona Pałaczańska: Zaczęli-
śmy pisać piosenki po polsku 
do słów ks. Jana Twardowskie-
go, pierwsze nasze piosenki to 
były: „Jakby Go nie było”, „Kie-
dy mówisz”, „Ta wiara”. Trochę 
później zaczęły powstawać pio-
senki do słów św. Jana Pawła II. 
Tłumaczyliśmy te teksty także 

Płyta „Jedność” zespołu 
Laudans z Białorusi
Alona Pałaczańska oraz Andrzej Ługin z Białorusi opowiedzieli naszej 
reporterce Annie Niderli o swojej nowej płycie „Jedność”.

na język białoruski. Zauważy-
liśmy też w pewnym momen-
cie, że w Polsce jest bardzo 
dużo festiwali piosenki religij-
nej i zaczęliśmy na nie jeździć. 
Byliśmy w Trzebnicy, w Zako-
panem, Warszawie, także na 
Festiwalu Soli Deo w Biłgoraju. 
Zaczęliśmy też grać w kościo-
łach w różnych diecezjach.
Andrzej Ługin: Pierwszy 
utwór, od którego zaczęła się 
twórczość zespołu Laudans, 
to była pieśń do słów ks. Twar-
dowskiego pt. „Kiedy mówisz”  
i ciekawa rzecz – ona była 

pierwsza, ale do dzisiaj widzi-
my, że jest aktualna i gramy ją 
na naszych koncertach.
Jak to się stało, że zaczęli Pań-
stwo śpiewać po polsku?
Andrzej Ługin: Wcześniej 
śpiewaliśmy po białorusku, ale 
zaczęliśmy jeździć do Polski  
i nasi polscy przyjaciele mówili 
nam, że bardzo lubią naszą mu-
zykę, ale nie rozumieją o czym 
śpiewamy. Zdecydowaliśmy się 
na język polski ze względu na 
naszych słuchaczy, ale też dla-
tego, że wiersze do których 
piszemy muzykę są napisane 

oryginalnie po polsku. Pierwsza 
nasza płyta z 2014 roku była po 
białorusku, znalazło się też na 
niej kilka utworów śpiewanych 
w języku rosyjskim, choć te-
raz podczas koncertów prawie 
wcale nie śpiewamy po rosyj-
sku. Teraz głównie śpiewamy 
po polsku, białorusku i angiel-
sku.
Najnowsza płyta zespołu Lau-
dans nosi tytuł „Jedność”. Dla-
czego taki tytuł?
Alona Pałaczańska: Na tej 
płycie zawarliśmy nasze myśli 
dotyczące znaczenia jedności 

w społeczeństwie i Kościele. 
Sądzimy, że to jest bardzo waż-
ne, dlatego że jeden człowiek, 
bez pomocy Boga i innych lu-
dzi, właściwie nic dobrego nie 
może uczynić. Wyrazem tego 
jest piosenka „Jedność”. Także 
inne utwory z tej płyty odno-
szą się do tego, że nasza wiara, 
nasza miłość, podejście do róż-
nych spraw, nasze powołanie 
– to jest wszystko powiązane 
ze sobą i możemy je najpełniej 
realizować w społeczeństwie, 
wśród ludzi, pozostając w jed-
ności z nimi. Są tam też piosen-

ki do naszych słów, przez które 
chcieliśmy powiedzieć innym 
ludziom, nie tylko wierzącym, 
ale także tym, którzy są dale-
ko od Boga, że nawet jeżeli nie 
mamy wiary, to w duchu jed-
ności z innymi możemy także 
wiele dobrego uczynić.
Andrzej Ługin: Jedność jest 
bardzo ważną rzeczą. Jan Pa-
weł II mówił o solidarności czę-
sto i ta jedność dla mnie to znak 
takiej solidarności. Nie musimy 
się łączyć w ten sposób, by stać 
się jednakowymi, ale ważne 
jest wzajemne porozumienie. 

W chrześcijaństwie mamy wie-
le wyznań, co nie znaczy, że 
mamy utworzyć jeden wielki 
Kościół, ale najpierw postaraj-
my się o wzajemne porozumie-

nie. Chodzi o to, by nauczyć się 
kochać innych, doświadczyć 
wzajemnej miłości i solidar-
ności – o takiej jedności śpie-
wamy. Kiedy będziemy razem, 
wtedy możemy coś dobrego 
wspólnie uczynić, stworzyć coś 
nowego.
Często koncertują Państwo  
w Polsce. Jak odbiera Was 
polska publiczność? Jak czu-
jecie się w Polsce?
Alona Pałaczańska: Polska 
jest bardzo gościnna, podobnie 
jak u nas na Białorusi. Bardzo 
lubimy przyjeżdżać do Polski  

i rozmawiać z Polakami. Widać 
na koncertach, że Polacy są za-
angażowanymi słuchaczami, 
widać po twarzach, że myślą 
o tym, czego słuchają. Zdarza 
się, że po koncercie ktoś do nas 
podchodzi, mówi, że mu się po-
dobał koncert i ma dla nas do-
bre życzenia, to jest bardzo miłe 
i budujące. Polska publiczność 
jest bardzo otwarta, wielu ludzi 
podchodzi i rozmawia z nami. 
To jest wspaniałe.
Andrzej Ługin: Bardzo dużo 
uczymy się w Polsce. Widzimy, 
że muzyka jest ważna dla Pola-
ków, ludzie słuchają wnikliwie, 
z wielką uwagą.
Inspiracją dla Państwa twór-
czości są także teksty Jana 
Pawła II. Kim dla Was jest ta 
postać?
Andrzej Ługin: Dla mnie jest 
wielkim człowiekiem i wielkim 
świętym. Bliska jest dla mnie 
jego osoba i jego poezja, w któ-
rej otwiera swoją duszę i poka-
zuje swoją bliskość z Bogiem  
i ludźmi.
Alona Pałaczańska: Kiedy coś 
czytam z życia św. Jana Pawła 
II, czy oglądam filmy o nim, to 
dostrzegam w nim taką zwy-
kłą świętość. Kiedy czytam  
o innych świętych to czasem 
zastanawiam się, jak oni mogli 
tak żyć? - to jest takie dla mnie 
odległe, wyjątkowe, ale dalekie. 
Owszem, Jan Paweł II też czynił 
rzeczy wielkie, ale przy tym wi-
dzę, że był takim samym czło-
wiekiem jak my, miał swoje pro-
blemy, ale też potrafił zauważyć 
i podziwiać to, co widział doko-
ła. Jego myśli na temat piękna 
przyrody, tego świata, są dla 
mnie światłem, poruszają mnie 
bardzo i też najbardziej lubię 
utwory skomponowane do jego 
słów.
Dziękuję Państwu za rozmo-
wę i życzę wielu udanych kon-
certów.
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