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Czerwiec miesiącem miłości
Święto Bożego Ciała w tym roku
będzie szczególne. Ze względu
na pandemię, nie uda nam się
procesyjnie udać za Chrystusem
do czterech ołtarzy usytuowanych w naszych miejscowościach.
Nie oznacza to jednak, że święta
w tym roku nie będzie. Wręcz
przeciwnie. Obecność Chrystusa w naszych domach, rodzinach
i w naszym życiu tym bardziej będzie nam potrzebna, byśmy mogli
powoli uczyć się powrotu do tak
zwanej normalności.
Biskup Marian Rojek, pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej zachęca
wiernych do powrotu do świątyń,
znosząc jednocześnie dyspensę
od uczestnictwa we Mszy świętej
w niedzielę i święta nakazane. Dyspensą pozostają objęte osoby w podeszłym wieku, osoby z podejrzeniem infekcji oraz osoby obawiające
się o swoje zdrowie. W ten sposób
Pasterz ukazuje troskę o nasze życie
duchowe i jednocześnie dostrzega
potrzebę nie pozostawienia naszych
serc pustymi, lecz napełnionymi
obecnością Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Wielu przyjęło zniesienie obostrzeń
względem liczby wiernych w świątyniach z radością. Zniesienie dyspensy jest jedynie przypieczętowaniem tego, co dla chrześcijan jest
oczywiste – przylgnięcie do żywego
Chrystusa. Dlaczego Boże Ciało jest
znakiem miłości? Ponieważ „Nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich”
(J 15,13), powiedział Jezus do swoich uczniów. Nie możemy wyobrazić sobie, że pozwolimy zabić się dla
kogoś, kto nas krzywdzi, zapomina
R

E

K

L

A

M

A

o nas i odrzuca bez wyrzutów sumienia. Dla Jezusa nie było to wyznacznikiem. On, kierowany prawdziwą, bezinteresowną miłością do
swojego stworzenia postanawia poświęcić siebie, by człowiek mógł żyć.
Utraciwszy Drzewo Życia w Raju
utraciliśmy sens istnienia. Chrystus,
poprzez drzewo krzyża dał nam Życie wieczne w Najświętszym Sakramencie. To właśnie w Eucharystii
namacalnie wypełniają się słowa
Jezusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

wiedział: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie.
Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą
wszystko czegokolwiek będzie im
potrzeba dla ratowania swych dusz
z przepaści zguby”. W swoich objawieniach Jezus wielokrotnie podkreślał, że największe cierpienie
sprawia mu oschłość ludzi i zapomnienie. „Oto Serce, które tak

wowane do Jego Najświętszego
Serca będzie ratowało człowieka
z mocy szatana, a także będzie ratunkiem w najtrudniejszym dla
niego czasie. Tylko ogromna miłość Boga może mieć tyle cierpliwości, by nieustannie wzywać do
nawrócenia. Pytanie tylko, po co
to robi? Nie dla własnego szczęścia
i spełnienia lecz by uczynić człowieka szczęśliwym. Wie On, że tylko
w prawdziwej miłości Jego stworzenie może czuć się naprawdę
wolne. Jedyne, czego pragnie Bóg,

a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). On stał
się dla nas Drzewem Życia, byśmy
wiedzieli, że nie pozostajemy nigdy
sami.
Prawdziwym przejawem miłości
w czerwcu jest uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Dzień ten,
świętowany w pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała związany jest
z objawieniami św. Małgorzacie
Alacoque, której Chrystus przekazał słowa mówiące o Jego miłości
względem człowieka.
Podczas pierwszego objawienia
z 27 grudnia 1673 roku Jezus po-

umiłowało ludzi, a w zamian za to
otrzymuje niewdzięczność, wzgardę
i zapomnienie. Sprawia mi to przykrzejszą udrękę niż wszystko, co
wycierpiałem w czasie mej męki: a to
tak dalece, że jeśliby mnie choć trochę
ukochano, to za nic bym sobie uważał
wszystko, co wycierpiałem dla ludzi
i pragnąłbym, o ile byłoby to możliwe,
uczynić dla nich jeszcze więcej; lecz
oni na wszystkie moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą” - powiedział do
św. Małgorzaty 2 lipca 1674 roku.
Podkreślał, że nabożeństwo spra-

to spędzić wieczność z tymi, których kocha. Czyli z Tobą i ze mną.
„Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia
Siebie, dla okazania im Swej miłości,
a jednak w zamian za to doznaje od
większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania,
lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej
boli Mnie to, że w podobny sposób
obchodzą się ze Mną serca służbie
Mojej szczególniej poświęcone.

Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto
na uczczenie Mojego Serca i wynagrodzenia mi przez Komunię Świętą i inne praktyki pobożne zniewag,
jakich doznaję, gdy wystawiony
Jestem na ołtarzach. W zamian za
to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich,
którzy w ten sposób oddadzą Mu
cześć lub przyczynią się do rozszerzenia Jego święta” - od tych słów,
wypowiedzianych w czerwcu 1675
roku do świętej Małgorzaty zaczął
się szerzyć kult ku Najświętszemu
Sercu Jezusa, a także odprawianie
9 pierwszych piątków miesiąca.
Kościół Katolicki, przyjmując nieskończoną Miłość Boga oraz mając
świadomość ludzkiej, grzesznej natury, postanowił w całym miesiącu
czerwcu sprawować nabożeństwo
ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. To właśnie w litanii do
Serca Jezusowego odmawianej
w trakcie nabożeństwa ukazane
jest piękno i wspaniałość Bożego
Serca.
Czerwiec jako miesiąc miłości Boga
do człowieka daje nam szansę, by
udowodnić miłość człowieka do
Boga. Obyśmy ciesząc się ze Zmartwychwstania Jezusa potrafili pamiętać, że Jego zbolałe serce pragnie pocieszenia. To najlepszy czas,
by udowodnić miłość do Boga poprzez miłość do człowieka. Zarówno do tego najmłodszego, dopiero poczynającego się pod sercem
matki, jak i do tego najstarszego
w jesieni swego życia, ale i do siebie
samego.
Ewa Monastyrska
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OSM Krasnystaw - jakość i tradycja
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie to nowoczesna firma współpracująca
z ponad trzystoma dystrybutorami produktów nabiałowych z całej Polski. O historii powstania,
rozwoju, produktach i zamojskim Zakładzie Produkcyjnym Ewelinie Michalskiej opowiada
dr inż. Mirosław Fidecki - Wiceprezes Zarządu OSM Krasnystaw.
Ewelina Michalska: Proszę
przybliżyć historię powstania
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie
oraz początki istnienia zakładu produkcyjnego w Zamościu.
Mirosław Fidecki: Mleczarnia
w Krasnymstawie powstała
ponad 100 lat temu. Niewiele
zakładów z tej branży w Polsce
może się poszczycić tak bogatą tradycją. Została założona
w 1913 roku przez ks. Kazimierza Sitkowskiego. Zmieniały się siedziby, profil, ale
produkcja trwała nieprzerwanie, nawet podczas okupacji.
Mleczarnia powstała po to, aby
zmniejszyć biedę na wsi. Nie
była nastawiona na zysk, a na
pomoc dla jej założycieli.
Początki Spółdzielni były niezwykle skromne – ponad 40
rolników dostarczało do niej
swoje mleko. Wszystkie urządzenia do produkcji miały napęd ręczny. Działalności Spółdzielni nie przerwała także
II wojna światowa. W 1957 r.
powołano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską z siedzibą w Zażółkwi koło Krasnegostawu. Kolejne lata przyniosły inwestycje
w nowe budynki produkcyjne.
Powstały punkty skupu mleka.
Znaczącym krokiem okazała
się być budowa nowoczesnej
proszkowni w roku 1974. Dziesięć lat później oddano do użytku nowy zakład produkcyjny
specjalizujący się w wytwarzaniu mleka spożywczego, masła
oraz twarogu.
W latach 1994-1996 Spółdzielnia zwiększyła znacznie moce przerobowe. Dzięki
temu marka OSM Krasnystaw
stawała się coraz bardziej popularna. Koniec lat dziewięćdziesiątych stał się okresem
dynamicznego rozwoju firmy.
Podpisane kontrakty handlowe z hurtowniami i sieciami
detalicznymi spowodowały,
że produkty z Krasnegostawu
stały się znane w całym kraju.
W 2003 firma połączyła się
z OSM w Lublinie, a w 2004
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O jakości produktów decydują nie tylko zasoby ludzkie, ale również nowoczesna
technologia produkcji. Jakim parkiem maszynowym
dysponuje zakład produkcyjny w Zamościu?
W naszym Zamojskim Zakładzie produkujemy głownie sery żółte oraz produkty
w proszku tj. mleko pełne
i serwatkę, posiadamy nowoczesną linię do produkcji serów oraz linię do proszkowania.
Nabiał z Krasnegostawu jest
wysoko ceniony przez konsumentów. Co się na to składa? Czy na jakość produktów
wpływa określona, specjalna
receptura?

roku z Zamojską Spółdzielnią
Mleczarską.
Jakie były najważniejsze,
przełomowe momenty w rozwoju OSM Krasnystaw?
Dziś Spółdzielnia może zaliczać się do ścisłej czołówki
spółdzielczych firm mleczarskich w kraju, które mogą
sprostać najbardziej nawet wybrednym zamówieniom rynku. Rzecz jasna, żeby do tego
wszystkiego dojść, potrzebne
były przede wszystkim wielkie
inwestycje, nowe linie technologiczne, z prawdziwego
zdarzenia magazyny i sprzęt
specjalistyczny. To oznaczało
ogromne wydatki, które udało
się nam sfinansować po części
z własnych środków spółdziel-

nikami – dostawcami mleka,
a ściślej z Radą Nadzorczą OSM
Krasnystaw.
Jakie produkty OSM Krasnystaw cieszą się największym
powodzeniem wśród konsumentów?
Specjalizujemy się w produkcji artykułów fermentowanych, czyli w galanterii mlecznej i w tym jesteśmy dobrzy.
Dlatego to będzie kierunek naszych dalszych inwestycji. Naszymi sztandarowymi produktami są zsiadłe mleko i kefir.
Ile osób ogółem pracuje na
sukces firmy? Jak liczny jest
oddział zamojski?
To firma spółdzielcza, która
odbiera mleko od ponad 1200
dostawców ze wszystkich po-

ni oraz funduszy przedakcesyjnych i unijnych. Chciałbym
w tym miejscu podkreślić rzecz
szczególnie ważną – wszelkie
strategiczne decyzje, a nawet
szczegółowe, odnośnie kierunków inwestowania i rozwoju naszej spółdzielni, stały
się możliwe dzięki współpracy
i uzgodnieniom zarządu z rol-

wiatów województwa lubelskiego oraz części podkarpackiego, zatrudnia ponad 600
pracowników.
Oddział zamojski jest ważną
częścią naszej Spółdzielni,
wyspecjalizowany w produkcji artykułów, które nie są produkowane w Zakładzie w Krasnymstawie.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem obserwujemy
trendy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Wprowadziliśmy na rynek
jogurt grecki i serek naturalny
na kanapkę o niskiej zawartości tłuszczu oraz maślanki
owocowe o niskiej zawartości
cukrów.
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Budynek Zakładu Produkcyjnego w Zamościu (fot. Ewelina Michalska)
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dr inż. Mirosław Fidecki

Naszymi nowymi „dziećmi”
są:
· jogofruty – połączenie jogurtu
naturalnego z owocami, które stanowią aż 30% produktu.
Te składniki idealnie komponują się w naszym koktajlu typu
smoothie.
· jogurt naturalny „Dodaj, co
lubisz” – w wygodnej miseczce, pozwalającej na stworzenie
własnego posiłku. Te produkty
doskonale wpisują się w trend
popularności produktów niskokalorycznych, czyli niskotłuszczowych i niskocukrowych.
Obecnie rynek w Polsce jest w
dużym stopniu nasycony, dlatego wyróżniają się artykuły
o najwyższej jakości, ciekawych smakach. Mamy szczęście, że ze względu na położenie zakładu pozyskujemy
surowiec z terenów zielonych
Lubelszczyzny i Podkarpacia,
najczystszych regionów w Polsce. Dzięki temu nasze wyroby
są najwyższej jakości. Nie ma
lepszego działania marketingowego niż przekonanie konsumenta, że kupuje najlepsze produkty, o czym świadczy wiele
nagród, jakie zdobywa Zakład
i nasze produkty.
Nasze marki, takie jak: „Joguś” czy „Seruś”, są niezwykle
cenione przez konsumentów,
zarówno za walory smakowe
i ich wysoką jakość. Co ważne
- zdobywają one także uznanie
specjalistów. Dowodem - liczne
nagrody i wyróżnienia przyznawane poszczególnym naszym
produktom oraz OSM Krasnystaw za całokształt prowadzonej działalności.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
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Receptura wszystkich naszych
produktów niech pozostanie
tajemnicą... Powiem tylko, że to
produkty całkowicie naturalne,
bardzo smaczne i zdrowe.
Produkty marki Krasnystaw
świetnie się sprzedają nie
tylko w kraju, ale i za granicą. Które produkty z Państwa
oferty kierowane są na eksport?
Praktycznie nasze produkty można już spotkać niemal
wszędzie. Jednak ze względu na ograniczenia handlu
w niedziele i święta chcemy
mocniej rozwijać dystrybucję
w kanale małoformatowym.
Pracujemy nad tym, aby zawsze nasze produkty były
w sklepach tego kanału dostępne.

Ważny dla nas jest też eksport, chcemy, aby Polacy, którzy wyemigrowali, mieli namiastkę polskości. Na przykład
w Wielkiej Brytanii jesteśmy
postrzegani jako największy
polski eksporter w naszych kategoriach. Produkty OSM Krasnystaw docierają tam w wiele
miejsc za pośrednictwem hurtowników.
Lokalne firmy i instytucje
wspierają wydarzenia kulturalne, sportowe, charytatywne. Czy i w jaki sposób OSM
Krasnystaw bierze aktywny
udział w życiu społeczności
lokalnej?
Mimo, że istniejemy od tak
dawna nadążamy za teraźniejszym światem. Posiadamy
atrakcyjną stronę internetową,

która dostarcza wielu informacji i jest bardzo łatwa w nawigacji. Prowadzimy szereg działań PR-owych skierowanych
na zewnątrz i wewnątrz firmy.
Posiadamy swój profil na Facebooku oraz Instagramie.
Na YouTube również można
obejrzeć wiele naszych produkcji filmowych. Dzięki tym
działaniom jesteśmy w stałym
kontakcie z naszymi klientami.
Jesteśmy jednym ze sponsorów drużyny MKS Lublin - mistrzyń Polski w piłce ręcznej.
Jako firma z dużą wrażliwością
wspieramy Hospicja, Domy
Dziecka, honorowych krwiodawców. Staramy się pomagać
w miarę możliwości w organizowaniu imprez w szkołach
i przedszkolach.

Zakład Produkcyjny w Zamościu (fot. Ewelina Michalska)

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność mogła
być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić Was do wspierania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość
15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)
FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
(imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddziale banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Zakład Produkcyjny w Zamościu (fot. Ewelina Michalska)

W obecnej sytuacji związanej
z koronawirusem również
staramy się wspierać przede
wszystkim szpitale, domy
opieki.
OSM Krasnystaw to największy producent branży mleczarskiej w regionie. Jakimi
nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?
Szczycimy się tym, że aż kilkadziesiąt naszych wyrobów
posiada Godło Promocyjne
„Poznaj Dobrą Żywność”, nadane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. OSM Krasnystaw została też uhonorowana
nagrodą Superbrands Created
In Poland 2013. Marka OSM
Krasnystaw znalazła się bowiem w elitarnym gronie 3 firm
nagrodzonych tym międzynarodowym wyróżnieniem, a
pod uwagę było branych 1890
najbardziej znanych polskich
marek.

Przez gęsto sito do finału
przedostało się 89 i spośród
nich dopiero internauci wybrali 3 firmy, w tym OSM Krasnystaw. Odtąd staliśmy się jednym z najbardziej poszukiwanych „brandów produktowych”
w Polsce! Taka nagroda zmobilizowała nas do stawiania poprzeczki coraz wyżej na styku
z rosnącymi potrzebami rynku.
Naszą ambicją jest wyprzedzanie oczekiwań konsumentów.
Wprowadzane nieustannie innowacyjne technologie i nowe
produkty przyczyniły się do
pozyskania kolejnych ważnych nagród: Ambasador Województwa Lubelskiego, Hit
Handlu, Złoty Paragon, Znak
Jakość i Tradycja, Złoty Medal
GOOD CHEESE, Twarogowy
Król, Ulubiona Marka Polaków,
Najlepszy w Polsce dla kefiru
i wiele, wiele innych.
Ewelina Michalska
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Lasy na Kresach

Źródła Tanwi
Wędrówka do źródła rzeki oprócz
swoich walorów turystycznych
ma również pewien wymiar filozoficzny. U źródła bowiem możemy zaczerpnąć „wody życia”,
dostąpić wiedzy na temat, który
nas nurtuje lub po prostu odprężyć zmysły. A co zrobić, kiedy rzeka posiada aż trzy źródła? Które
z nich jest tym najważniejszym?
Do którego źródła udamy się,
aby znaleźć odpowiedz na nurtujące nas pytania?
Ogólnie przyjętą zasadą jest stwierdzenie, że każda rzeka posiada
jedno główne źródło. Jest jednak
na mapie roztocza pewien wyjątek w postaci rzeki Tanwi, która na
terenie Nadleśnictwa Narol bierze
swój początek w bardzo nietypowy sposób. Wszystko to za sprawą
trzech źródeł, które wypływają na
naszym terenie. Wody z tych miejsc
w dalszym swoim biegu łączą się ze
sobą dając jeden strumień zwany
Tanwią. Nikt jednak nie jest w stanie stwierdzić, które z tych trzech
źródeł jest tym najważniejszym,
w związku z tym przyjęło się mówić, że nasza najpiękniejsza rzeka
- Tanew posiada aż trzy źródła.
Roztocze wschodnie miało bardzo
urozmaiconą przeszłość geologiczną. Na współczesny obraz tych
terenów największy wpływ miały przede wszystkim wydarzenia
z okresu kredy, trzeciorzędu oraz
czwartorzędu. W okresie kredy
(w owym czasie na ziemi żyły dinozaury) tereny Roztocza były zalewane przez morze, w którym żyły
różnego rodzaju organizmy wodne
- mięczaki, gąbki, drobne skorupiaki i inne stworzenia. Z martwych
szczątków tych wszystkich organizmów powstały skały osadowe
bogate w krzemionkę oraz węglan
wapnia. Przykładem takiej skały
osadowej jest „opoka”, która to właśnie na naszym terenie występuje
najczęściej i stanowi podłoże geologiczne tych terenów.
Następnie w okresie trzeciorzędu
tereny te podlegały ruchom górotwórczym, które wypiętrzyły do
góry pokłady skał osadowych formując charakterystyczne dla roztocza garby i wzniesienia.
Kolejnym etapem zawiłej historii
roztocza były czwartorzędowe zlodowacenia, które nawiedziły te tereny w plejstocenie. Lądolód wdarł
się w zagłębienie pomiędzy wcześniej wypiętrzonymi wzniesieniami i naniósł w te miejsca pokłady
piasków polodowcowych. Miejsca
te, z uwagi na słabą klasę żyzności,
porastają w obecnym czasie bory
sosnowe.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy
opoka jest skałą tworzącą podło-

że geologiczne terenów Roztocza
Wschodniego. Jest jeszcze jedno
ciekawe zjawisko, które charakteryzuje ten utwór glebowy nazywane
procesem „krasowienia skał”. Proces ten możemy zauważyć również
na naszym terenie, a polega on na
tym, że pokłady opoki (z racji tego,
że jest to skała stosunkowo miękka)
wypłukiwane są przez wody głębinowe. Skutkiem tego procesu jest
to, że w warstwach opoki tworzą
się szczeliny wodonośne, którymi
w głębi ziemi przepływa woda.
Właśnie z tego powodu na mapie
roztocza pełno jest różnego rodzaju
źródeł i źródełek, które w przypadku Narolszczyzny zaowocowały
wystąpieniem trzech źródeł rzeki
Tanwi.
Wody tworzące Tanew biorą swój
początek u podnóży Wielkiego
Działu w okolicach miejscowości
Huta Złomy. Ze względu na unikal-

dzającym, źródło zostało okratowane i obudowane tarasem, z którego
rozciąga się widok na cały zbiornik.
Spoglądając w taflę wody możemy
zauważyć pływające w niej pstrągi oraz raki. Występowanie tych
drugich jest dowodem na to, że
tutejsza woda jest cały czas pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń
chemicznych i wciąż pozostaje bardzo dobrej jakości.
W tym miejscu również bierze swój
początek ścieżka przyrodniczo-edukacyjna o nazwie „Po Źródłach
Tanwi”. Trasa została wyznaczona
staraniem Gminy Narol oraz Nadleśnictwa Narol po to, aby umożliwić
turystom odwiedzenie najpiękniejszych miejsc w tej części Roztocza,
ze szczególnym uwzględnieniem
trzech źródeł Tanwi, które dzisiaj
opisujemy. Całość trasy ma długość
ok 9 km i można ją pokonać pieszo
lub rowerem, w zależności od wła-

Wywierzysko - fontanny na powierzchni wody (fot. Nadleśnictwo Narol)

nazwa „Żółty Bród” i pomimo tego,
że w późniejszych czasach teren
został zmeliorowany, to nazwa tego
miejsca pozostała do dziś i cały czas
funkcjonuje w odniesieniu do drugiego źródła Tanwi. Samo źródło
ma postać małego urwiska skalnego, spod którego wybija woda. Miejsce to jest szczególnie interesujące
wczesną wiosną z tego powodu,
że dno koryta, w którym płynie
rzeka porastają bujne łany ciekawej rośliny - rukwi wodnej. Żywa

Drugie żródło Tanwi na tzw. Żółtym Brodzie - łany rukwi wodnej porastają płytkie koryto Tanwi (fot. Nadleśnictwo Narol)

ny charakter tego terenu powołano
w tym miejscu rezerwat przyrody
o nazwie „Źródła Tanwi”, gdzie pośród piaskowych wydm porośniętych sosnowymi borami znajdują
się rozległe torfowiska i mokradła.
Właśnie z tego miejsca woda wpływa w głąb ziemi w wypłukane
w opoce warstwy wodonośne,
by po kilku kilometrach wypłynąć
ponownie na powierzchnię w miejscach, które dzisiaj zwiemy trzema źródłami Tanwi.
Pierwsze z tych Źródeł, największe,
znajduje się w centrum miejscowości Łukawica. Przyjęło ono formę
rozległego zbiornika wodnego, który możemy zauważyć jadąc pobliską drogą.
Spod uskoku skalnego wypływa
woda o krystalicznej czystości.
Z racji sąsiedztwa drogi oraz zapewnienia bezpieczeństwa odwie-

snych preferencji oraz dysponowanego czasu. Ścieżka jest oznaczona
w terenie. Posiada osiem oznaczonych przystanków, gdzie znajduje
się infrastruktura turystyczna (ławki, wiaty) oraz tablice informacyjne, gdzie można przeczytać najciekawsze informacje o odwiedzanych
miejscach.
Drugie źródło Tanwi położone jest
w środku rozległego kompleksu
borów sosnowych, między miejscowością Wola Wielka, a jej przysiółkiem zwanym „Jacków Ogród”.
Nazwa tego źródła „Żółty Bród”
wzięła się od tego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, aby dotrzeć w to
miejsce trzeba było pokonać pobliskie rozlewiska. W miejscu ich
przeprawy znajdował się przesmyk,
przy którym płynące wody nanosiły rzeczne piaski. Od żółtego koloru
nanoszonych piasków wzięła się

zieleń rukwi wodnej kontrastuje
z jeszcze nierozwiniętą roślinnością leśną wijąc się meandrami pomiędzy piaszczystymi wydmami,
które porastają sosnowe bory. Inną
ciekawostką tego miejsca jest to, że
w przeszłości służyło ono jako
punkt poboru wody wykorzystywanej do budowy bunkrów „Linii
Mołotowa”, które znajdują się na
nieopodal położonym „Wielkim
Dziale”. Na skraju tego cieku po dziś
dzień znajdują się pozostałości po
betonowej platformie, na której zamontowana była pompa służąca do
napełniania cystern przewożących
wodę w miejsce budowy bunkrów.
Trzecie źródło zwane po prostu
„Źródełkiem” znajduje się w lesie
między miejscowościami Huta
Złomy oraz Debiny. Uroczysko to
jest niezwykle malownicze, ponieważ ma postać głębokiego wąwo-

zu wypełnionego wodą, na skraju
którego rosną bujne lasy. Źródło to
przyjmuje tutaj charakter „wywierzyska”, czyli miejsca skąd będąca
pod ciśnieniem woda wytryskuje
spod powierzchni ziemi w postaci
małych podwodnych fontann. Jak
spojrzymy ze skarpy wąwozu na
dno tego zbiornika wodnego to zauważymy, że znajduje się na nim
kilka miejsc, z których bije woda.
Łatwo je rozpoznać, ponieważ piasek wyścielający dno wąwozu jest
w tych miejscach biały (woda wypłukuje stąd zalegające szczątki
organiczne i piasek jest przemyty).
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę również na rosnące w niedalekiej
odległości olsze czarne. Z racji tego,
że rosną na terenie, który przez
większość czasu stoi pod wodą,
to drzewa te wykształciły charakterystyczną dla siebie formę systemu
korzeniowego. Wysokie nabiegi korzeniowe olch przypominają nieco
drzewa rosnące w lasach namorzynowych. Wszystko po to, aby nie
dopuścić do zbyt długotrwałego
zalania przez wodę i zapewnić odpowiednie warunki tlenowe. W tym
miejscu kończy się również ścieżka
przyrodnicza „Po Źródłach Tanwi”.
Znajduje się tutaj miejsce biwakowe, gdzie można odpocząć po wędrówce lub po prostu posiedzieć
w ciszy nasłuchując odgłosów otaczającej przyrody.
Na początku niniejszego artykułu
postawiliśmy sobie pytanie, które
z trzech źródeł Tanwi jest najważniejsze. Odpowiedz na to pytanie
nie jest łatwa, ponieważ każde
z nich ma swój unikalny charakter
i wyróżnia się czymś wyjątkowym.
Aby przekonać się o tym na własnej skórze trzeba po prostu zobaczyć każde z nich i wedle własnego
uznania wybrać to, które najbardziej się nam podoba.
Z tego miejsca zachęcamy serdecznie, aby skorzystać z gotowej oferty
w postaci ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Po Źródłach Tanwi”.
Wybierając tą opcję będzie można zobaczyć wszystkie trzy źródła
Tanwi oraz wiele innych ciekawych
atrakcji przyrodniczych i turystycznych tego zakątka Roztocza.
Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol
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Badania kliniczne nad COVID-19
Ze Zbigniewem Gumulińskim, dyrektorem Centrum Medycznego KUBA-MED w Zamościu
rozmawiają Joanna Suszko i ks. Rafał Kowalczuk.
Zbigniew Gumuliński

Joanna Suszko: Czym zajmuje się
Centrum Medyczne KUBA-MED?
Czym są badania kliniczne?
Zbigniew Gumuliński: Pracujemy
już piąty rok w Zamościu, Lublinie,
Warszawie, Łodzi i w kilku innych
miastach Polski. Prowadzimy z lekarzami Centra Badań Klinicznych,
które są niezbędne do powstania tej
ostatniej jednostki, jakim jest lek.
Przygoda związana z badaniami
klinicznymi rozpoczęła się dosyć
dawno, bo w 1747 roku. Pewien angielski lekarz miał trudności w zdiagnozowaniu pewnych objawów
chorobowych, występujących wśród
marynarzy na statku. Wtedy jeszcze nie wiedział, że jest to szkorbut.
Wpadł na pomysł, by podzielić ich
na dwuosobowe grupy i zaczął im
podawać rożne specyfiki. Jednym
podawał zioła, drugim mięso, trzecim jeszcze coś innego. Jednej z grup
podawano przede wszystkim cytrusy. Okazało się, że owoce cytrusowe
powodowały zniknięcie objawów
szkorbutu, czyli wypadania zębów
i różnych zmian w jamie ustnej. Jeszcze wtedy ten doktor nie wiedział, że
chodzi o dużą zawartość witaminy
C. Badania kliniczne nad lekami rozpoczęli Niemcy. W 1948 roku po raz
pierwszy przeprowadzono badanie
naukowe, w którym porównano
wpływ promieni słonecznych z penicyliną. Okazało się, że po penicylinie gruźlica ustępowała szybciej niż
samo naświetlanie promieniami słonecznymi. W ten sposób powstała
dziedzina medycyny, która prowadzi do wyizolowania spośród tysięcy cząsteczek chemicznych jednej,
która po kilkunastu latach nazywa
się lekiem. Jest to proces bardzo długi, który zaczyna się w laboratoriach.
Przeprowadzane są badania kliniczne tych cząsteczek na zwierzętach,
a dopiero później przechodząc do
I, II, III i IV fazy na ludziach, by określić czy i jak działają.
Przyjęliśmy już bardzo dużo pacjentów i pracujemy z bardzo dobrymi
lekarzami, którzy wciąż podnoszą
swoje kwalifikacje. Często zdarza
się, że czytają o danej cząsteczce firmie, która wprowadzi lek, chcą go
poznać, bo wiedzą, że dotychczas
dostępne leki nie są skuteczne. Badania kliniczne pozwalają im zastosować tę nową cząsteczkę (jeszcze
nie lek). KUBA-MED jako centrum
badawcze zajmuje się pracami nad
lekiem, które są już w III fazie badań
klinicznych. Wiemy, że ta cząsteczka
na pewno działa i nie jest szkodliwa
dla pacjenta. Mamy już pewność, że
jest bardziej skuteczna niż dotychczas stosowane. Zdarza się i tak,

że takich cząsteczek/leków na dane
choroby nie było dotąd wcale. Gdy
kończy się jedna faza badań, po jakimś czasie przychodzą pacjenci
i wręcz proszą, aby zapisać ich do
następnego cyklu badań, ponieważ
widzą jakie są efekty.
J.S.: Zanim lek trafi na rynek, musi
przejść wieloletnią drogę. Jak wygląda proces powstawania leku?
Nad lekami pracują głównie chemicy i fizycy. Dopiero później, gdy
stwierdzą, że dana cząsteczka może
być przydatna w medycynie, zaczynają ją podawać zwierzętom. Sprawdzają, co powoduje w organizmie:
czy wytwarza przeciwciała, czy angażuje organizm do walki z bakterią
lub wirusem. Następnie przechodzą
do faz klinicznych u pacjentów. Jeśli
chodzi o COVID, naukowcy z Oxfordu
już w styczniu pracowali nad szczepionką na szympansach. Okazało się,
że ta cząsteczka zaczyna wytwarzać
przeciwciała i do tego stopnia jest
skuteczna, że odważyli się przejść
do I fazy, w której lek podali sobie
(to było na początku kwietnia). Okazało się, że efekty są bardzo dobre.
Efekt na małej grupie ludzi to jest
dopiero początek - I faza. Jeśli potwierdzą go instytucje badawcze (bo
te procesy są pod bardzo ścisłą kontrolą komisji etycznych) i pozwolą
im przejść do następnej fazy, to ta
szczepionka będzie się szybko rozwijała. Rząd brytyjski już wyasygnował kilka milionów funtów dla instytutu badawczego na prowadzenie
badań. Ponadto angielska firma dostała od amerykańskiego funduszu
medycznego ponad miliard dolarów
na prowadzenie dalszych badań,
ponieważ widzą efekty lecznicze
nad tą cząsteczką, która zwalczy
kiedyś koronawirusa. Badania kliniczne to okres długotrwały i bardzo
kosztowny. Dotychczas nad szczepionkami pracowano od kilku do
kilkunastu lat. Każdy z tych etapów
trwał 4-5 lat, więc wyobraźmy sobie, jak długo musielibyśmy czekać
na szczepionkę na koronawirusa.
Słyszałem już o ponad stu cząsteczkach, które mogą stać się lekami
lub szczepionkami. Do naszych
przychodni KUBA-MED zgłosiły się
cztery firmy z zapytaniem, czy chcemy prowadzić badania nad szczepieniami na COVID. Osobiście słyszałem o kilkunastu cząsteczkach,
które są przygotowywane do tego
procesu szczepień. Mimo, że tak
dużo naukowców nad tym pracuję
i tak wiele pieniędzy jest przeznaczanych na ten cel, nie ma się co łudzić,
że lek na rynku pojawi się szybko,
bo chodzi tu o dobro pacjentów.

Choć proces rejestracji jest przyśpieszony, to nie zwalnia to nikogo z pracy nad bezpieczeństwem.
Ks. Rafał Kowalczuk: Badanie
prowadzone z udziałem ludzi ma
na względzie bezpieczeństwo, ale
także skuteczność.
Badania kliniczne i praca naszych
lekarzy jest bardzo zaawansowana
pod tym względem. Nad tym pracuje
wiele osób. Jest lekarz prowadzący,
do którego pacjent ma zaufanie, ale
oprócz tego ten lekarz ma cały czas
wsparcie w lekarzu głównym, który
w Polsce prowadzi nadzór nad kilkudziesięcioma takimi placówkami
jak KUBA-MED w Zamościu. Ogólnopolski badacz ma z kolei wsparcie
wśród naukowców i lekarzy, którzy
są w ścisłym kontakcie z pacjentem.
Ponadto w badaniach klinicznych
wykonujemy cały szereg badań,
oczywiście bezpłatnie, bez względu
jak bardzo zaawansowane są to badania. Wszystkie wyniki badań są
przesyłane przez Internet do tych
placówek zagranicznych, do sztabu badawczego naukowców, którzy
analizują wszystkie wyniki związane
z tym pacjentem. Pacjent, który do
nas przychodzi, dostaje pewien numer. Posługując się tym numerem,
naukowcy dokładnie analizują, wymieniają swoje poglądy, a po jakimś
czasie mamy wiadomość zwrotną
w naszej placówce w Zamościu. Pacjent dostaje tablet, na którym musi
przycisnąć przycisk opisujący jak się
czuje, czy przyjął lek. Jeżeli pacjent
zapomni o tym, że należało wziąć
lek, dostajemy natychmiast wiadomość i nasi koordynatorzy dzwonią
do pacjenta z pytaniem, co się stało.
To są badania, w których niejednokrotnie ratujemy pacjentom życie.
Teraz rozpoczynamy nowe badania nad stwardnieniem rozsianym,
zwłóknieniem wątroby, chorobami
związanymi z gastrologią, chorobami sercowymi. Pacjenci, lecząc się
przez wiele lat i nie widząc możliwości wyzdrowienia, decydują się na
coś nowatorskiego, coś co jest pod
pełną kontrolą naukowców i lekarza
prowadzącego i bardzo często z tych
jednostek chorobowych wychodzą.
J.S.: Korzyścią dla pacjenta zgłoszonego do badań klinicznych jest to,
że jest pod stałą kontrolą lekarską.
Często pacjenci przychodzą do naszego lekarza np. dermatologa, zostaną im pobrane wymazy i okazuje się,
że przychodzi nam mail z zagranicy
od grupy specjalistów z informacją,
by poinformować pacjenta, że oprócz
tej choroby, cierpi jeszcze na tę lub
inną. Prosimy wtedy tego pacjenta,
by zgłosił się do innego specjalisty.

J.S: Jak wyglądają prace nad szczepionką i lekiem na COVID? Co jest
szczepionką, a co lekiem, jeśli chodzi o prace kliniczne?
Szczepionka, a lek to bardzo duża
różnica. To są zupełnie niezależne
prace. Lek jest podawany wtedy, gdy
pacjent jest chory i należy pomóc mu
zwalczyć w jego organizmie przyczynę wirusa. Szczepionka z kolei jest
zabezpieczeniem organizmu przed
zachorowaniem na COVID. Praktycznie wszystkie firmy na świecie
pracują nad tym. Czytałem już o stu
kandydatach na leki i szczepionki.
Jeśli chodzi o lek, specjaliści na całym świecie, również w Polsce, próbują rożnych specyfików, które już
są stosowane na rynkach. Komisje
bioetyczne i różne urzędy, pozwalają wprowadzać te leki na zupełnie
inne choroby. Jest taka amerykańska firma, która produkowała już od
wielu lat leki na SARS i Ebolę i ten
lek już w marcu dawał dobre efekty
w Stanach Zjednoczonych. Dlatego
Unia Europejska i Polska zaakceptowały ten lek. W naszych szpitalach zakaźnych jest on podawany.
Jest jeszcze więcej firm farmaceutycznych, które pracują nad szczepionką. Jedne firmy idą w kierunku
pokonywania białka koronawirusa,
a inne chcą ingerować w jego materiał
genetyczny tzw. mRNA. Chodzi o to,
że jak podana szczepionka wejdzie
do organizmu pacjenta, to zaatakuje
to białko w taki sposób, że wirus zostanie zniszczony i objawy zanikną.
Warto wiedzieć, że wirus to nie jest
coś takiego, co żyje. To jest białko,
które jak nie trafi na podatne podłoże, to wcale nie będzie się rozwijać. Podatne podłoże to nasze ciało.
W kontakcie z naszymi błonami śluzowymi komórki wirusowe zaczynają się namnażać, atakują nasze
komórki i wtedy występują objawy
choroby. Okazuje się, że polscy naukowcy prowadzą zaawansowane
prace nad zwalczaniem tej epidemii. Na Uniwersytecie Gdańskim
pewien adiunkt opracował genotyp
wirusa wyizolowanego od osób, które przechorowały. Stąd znamy tego
„nieszczęśnika”, który nas atakuje.
Dzięki temu, że Uniwersytet Gdański opublikował te dane, naukowcy wiedzą z czym mają walczyć.
Firma z Lublina, która zajmuje się
uzyskiwaniem osocza opracowała
metodę, która z osocza krwi ozdrowieńców wyodrębnia przeciwciała.
Teraz rozpoczyna się proces badań
klinicznych, walidacji tych badań,
a następnie substancja będzie podawana pacjentom w I, II i III fazie.
Nad tym pracuje specjalna komisja,

która wychwyci każdy błąd lub element korzystny dla tych przeciwciał.
Jeśli powstanie szczepionka, to bardzo szybko będziemy mogli liczyć
na wyleczenie. Pacjentowi, który już
jest chory na COVID podanie przeciwciał ozdrowieńców sprawi prawie natychmiastową poprawę. Sukces naszych naukowców i naszych
firm jest bardzo duży.
J.S.: Szczepionka na COVID-19 to
jak odległa perspektywa?
Skoro firmy, które się do nas zgłosiły,
już we wrześniu lub październiku
chcą przeprowadzić badania, domyślam się jak daleko mają zaawansowane prace. Jeśli Anglicy w Oxfordzie uporają się z wcześniejszą fazą,
to u nas będziemy mogli zakończyć
III fazę przed świętami. Czyli IV faza
jeszcze na przełomie roku i wiosną
powinniśmy mieć pierwsze szczepionki. Standardowo praca nad
szczepionką trwa około 10 lat.
Ks. R.K.: Czy powinniśmy się obawiać szczepionek?
Europejskie i światowe służby medyczne tak opracowały proces badań klinicznych nad każdą cząsteczką, że nie prześliźnie się żadna, która
byłaby dla nas szkodliwa. Powinniśmy uwierzyć w pracę naukowców,
w ogromne środki przeznaczane
na ten cel, wkład lekarzy, byśmy po
prostu byli zdrowi. Szczepienia to
nic innego jak wytworzenie w naszym organizmie przeciwciał. Jedno
jest pewne - nasz organizm, kiedy
zetknie się z bakterią czy z wirusem
- zachoruje. Jeśli ma siłę obronić się,
to po prostu to przechoruje. Aby
miał tę siłę, musi wytworzyć przeciwciała. Po podaniu szczepionki
w naszym organizmie wytwarzają
się przeciwciała walczące z wirusem. Lubelska firma uzyskuje przeciwciała, wytworzone w organizmie
osoby, która już przechorowała COVID-19. Firma ta opracowuje lek,
który będzie podany pacjentom
chorym na COVID. Te same przeciwciała, które były u innych osób
i walczyły z chorobą, my będziemy
mogli podawać pacjentom, żeby te
objawy szybko zwalczyć. Pracujmy
na bazie naukowców i wiedzy z całego świata. Lekarze, którzy czytają
i uczą się o nowych jednostkach
chorobowych, mogą dzięki temu
nas leczyć. Gdyby nie było badań klinicznych, nie byłoby nowych leków.
Byłyby tylko takie eksperymenty, jak
powiedziałem na początku z roku
1747, kiedy leczono intuicyjnie, próbując różnych substancji.
J.S. i ks. R.K.: Dziękujemy za rozmowę.
Joanna Suszko
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Skierbieszowski Park Krajobrazowy
świętuje srebrny jubileusz
O walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwie historyczno-kulturowym
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w rozmowie z Anną Niderlą-Kudach opowiada
Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Anna Niderla-Kudach: Skierbieszowski Park Krajobrazowy
zachwyca od 25 lat. Położony
jest nieopodal Zamościa. Jak do
niego trafić?
Krzysztof Wojciechowski:
Skierbieszowski Park Krajobrazowy jest z nami od ćwierć wieku.
Ze wszystkich 17 parków krajobrazowych, które funkcjonują
w naszym województwie, ten
jest położony najbliżej Zamościa.
Granice jego otuliny zaczynają się już w okolicach Borowiny
Sitanieckiej. To dosłownie kilka
kilometrów od granic Zamościa,
kierując się drogą na Chełm. Bardzo szybko możemy znaleźć się
w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.
Jaki obszar zajmuje?
Znowu się pochwalimy, bo nie
dość, że ten park ma już ćwierć
wieku, a mimo to jest najmłodszym z wszystkich naszych
17 parków, to też jest największym powierzchniowo parkiem
położonym w całości na terenie
naszego województwa. Sam park
zajmuje powierzchnię ponad
35 tysięcy hektarów plus ponad
12 tysięcy hektarów otuliny, czyli takiej strefy ochronnej samego
parku. Park jest położony na terenie 8 gmin. Oczywiście, nie obejmuje całych gmin, ale na terenie
8 różnych gmin zajmuje znaczny
obszar.
Jakie
rezerwaty
wchodzą
w skład Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego?
Mamy dwa istniejące rezerwaty,
bardzo różne od siebie. Jeden,
choć trudno w to uwierzyć, jest
rezerwatem stepowym. Jest to
rezerwat Broczówka koło Skierbieszowa. Został założony dla
ochrony muraw kserotermicznych, czyli dla takich naszych
niewielkich stepów, z pięknymi
i rzadkimi roślinami stepowymi. Natomiast drugi ma zupełnie
inny charakter. Jest to rezerwat
Głęboka Dolina, obejmujący kilkaset hektarów, położony w lesie bonieckim, na południu od
Bończy. Jest tam chroniony las
buczyny i Głęboka Dolina, czyli
nasza olbrzymia debra - taki długi, ciągnący się wąwóz leśny. Przy
tej okazji warto podkreślić, że kie-

dy tworzono park w 1995 roku,
to zaplanowano jeszcze dodatkowo 4 rezerwaty do utworzenia.
Miały to być tylko rezerwaty leśne
dla ochrony buczyn. Jak się wtedy mówiło - buczyn na granicy
zasięgu - bo kiedy tworzono park,
uważano, że buczyny, czyli lasy,
w których rosną drzewa bukowe
na terenie Skierbieszowskiego
Parku Narodowego, są unikatowe. Są one unikatowe w skali
kraju i są na granicy zasięgu buka.
Właśnie te najciekawsze, najcen-

zowe w celu zachowania popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju”.
Zwracamy uwagę nie tylko na walory przyrodnicze, ale również na
historyczne, kulturowe i krajobrazowe. To co zdecydowało o tym,
żeby objąć ten zachodni fragment
Działów Grabowieckich, bo park
położony jest w mezoregionie,
w krainie Działów Grabowieckich,
to są bez wątpienia krajobrazy
działowe, czyli takie wierzchowiny w znacznym stopniu po-

niejsze drzewostany planowano
objąć ochroną w postaci rezerwatów. Były to rezerwaty: „Łaziska”, „Pańska Dolina”, „Zabytów”
i „Sulmice”. Jednak nie doszło do
ich utworzenia, zaś obszary niektórych z nich dziś już nie przedstawiają wartości przyrodniczych
na tyle cennych, by warto je było
objąć ochroną rezerwatową.
Co zdecydowało o tym, że ten
obszar został objęty ochroną
jako park krajobrazowy?
Warto sięgnąć do ustawowej definicji parku, która brzmi następująco:
„Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobra-

kryte lasem, ale też w znacznym
stopniu i otwarte. Jest to taki
masyw pocięty dolinami rzek:
doliną Wojsławki i doliną Wolicy,
no i takie grzędy, czyli takie działy pomiędzy nimi, piękne widoki
ze szczytów tych wierzchowin,
plus walory przyrodnicze, czyli
buczyny, murawy kserotermiczne, wiele też gatunków rzadkich
i chronionych, no i walory historyczno-kulturowe, czyli zabytki,
których mamy sporo na terenie
parku, czy nawet obiekty kultu
religijnego. Mamy nawet jedno
sanktuarium na terenie parku.
Jakie są najciekawsze i najbardziej charakterystyczne gatunki
roślin dla Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego?

Mówiąc o charakterystycznych
gatunkach sięgnijmy po logo naszego parku krajobrazowego.
Na logotypie parku mamy gałązkę buka z bukwią, czyli takim
otwartym owocem bukowym,
bo najcenniejszymi zbiorowiskami leśnymi, które tutaj podlegają
ochronie są buczyny.
Są one osobliwe nie tylko we względzie przyrodniczym, ale również
krajobrazowym, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej.
Jesienią wyglądają jak w Bieszcza-

Krzysztof Wojciechowski i Anna Niderla-Kudach

dach, wiosną pokrywają się drobnymi, seledynowymi listkami,
w lecie to jest ciemna, chłodna
zieleń. Natomiast poza buczynami są oczywiście murawy kserotermiczne, czyli takie nasze stepy
z bardzo ciekawymi gatunkami
roślin. Jeśli chodzi o gatunki, myślę, że jednym z najpiękniejszych
są storczyki. Na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego mamy dwa niesamowicie
rzadkie i piękne gatunki storczyków. Jednym jest storczyk purpurowy o różowo-purpurowym
kolorze kwiatostanów. Występuje
w dwóch, trzech miejscach na terenie parku, podczas gdy na terenie całej Polski jest takich miejsc
20. To obrazuje skalę.

Drugim jest storczyk nazywany
kiedyś przez lud „obuwikiem”,
„bucikiem” lub „trzewikiem Matki
Bożej” – obuwik pospolity. Nazwa
jest myląca, bo mówi się, że jest
on pospolity, ale tak naprawdę
jest bardzo rzadki i chroniony. Ten
piękny kwiat ma kształt buta, stąd
jego nazwa. Kwitnie w naszych
lasach i na otwartych przestrzeniach. Bez wątpienia to są najciekawsze gatunki roślin. Mamy także wiele innych, równie rzadkich,
ale nie tak efektownych kwiatów.
Natomiast jeśli mówimy o zwierzętach, to również jest kilka ciekawych gatunków. Gatunek, który
zadomowił się u nas stosunkowo
niedawno to żołna - piękny kolorowy ptak, który żyje na terenach
otwartych, stepach, poluje na
pszczoły i inne owady. Jego upierzenie jest niezwykle barwne, zawiera wiele kolorów: żółty, zielony, brązowy, turkusowy, odrobinę
niebieskiego.
Co jeszcze takiego możemy zobaczyć w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, czego nie
zobaczymy gdzie indziej?
Myślę, że to są te nasze krajobrazy. Wszyscy zachwycają się
krajobrazami Roztocza, które
w dużej mierze jest zalesione.
Natomiast na terenie parku można wyjść na taką wierzchowinę
i popatrzeć, dokąd oko sięgnie.
Mamy takie punkty widokowe,
gdzie np. widzimy Zamość jak
na dłoni, a horyzont zamykają
wzgórza Roztocza. Niewiele jest
na Lubelszczyźnie takich miejsc,
tego typu otwartych krajobrazów,
jak właśnie w naszym Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.
Jeśli chodzi o rośliny czy zwierzęta, to one są również w innych
miejscach, ale trzeba pamiętać,
że są to gatunki bardzo rzadkie,
a w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym jeszcze do zobaczenia.
Kiedy idziemy do parku krajobrazowego to sycimy oczy,
ale również słuchamy odgłosów
natury. Jakie ptaki usłyszymy
w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym?
Gdyby Pani poszła o godzinie piątej do lasu, nie wiedziałaby Pani,
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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gdzie ucho przyłożyć. Tym odgłosom ustępuje nawet orkiestra
symfoniczna [śmiech]. Jeśli chodzi o miesiąc, to maj jest bardzo
aktywnym głosowo miesiącem.
Wchodząc do lasu i nie przykładając oczu do lornetki, można
opisać ponad dwadzieścia gatunków ptaków. Wszystko śpiewa, nie tylko słowiki, bo jak wiadomo maj to słowiczy miesiąc,
ale słyszymy również muchołówki, zaganiacze, świergotki
drzewne, piecuszki, świstunki,
pierwiosnki – po prostu wszystko
śpiewa! Z kolei idąc na pola, słyszymy kuropatwy i przepiórki.
A jakich zwierząt teraz wypatrywać?
Myślę, że teraz jest dobry czas,
bo obecnie podloty niektórych
gatunków wylatują z gniazd.
Łatwo można zobaczyć szpaki,
kosy, kwiczoły - to nie są gatunki rzadkie, ale bardzo wdzięczne
w obserwacji. Kaczki, łabędzie,
dzięcioły już wychodzą i karmią
młode. W tej chwili ptaki drapieżne są bardzo aktywne, bo teraz
jest taki czas błotniakowy. Jest
taki gatunek ptaka drapieżnego
„błotniak stawowy”, można go
zauważyć nawet bez specjalnego
wypatrywania, bo on sobie tak
kołysze nisko nad polami. Pustułka - bardzo wdzięczny ptak
drapieżny, maleńki, zawisający
w powietrzu, trzepoczący skrzydłami, bardzo ciekawy do obserwacji. Są teraz także widoczne
jaskółki brzegówki, grzebiółki,
jak je kiedyś nazywano, bo one
sobie wygrzebują nory w skarpach piaszczystych czy lessowych, żyją kolonijnie. W Iłowcu
jest taka duża skarpa, gdzie jest
ich teraz pewnie powyżej setki
i jak one tam pracują, jak latają,
to jest jak w ulu.
Są też pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Zwłaszcza ten drugi rodzaj: pomnik
przyrody nieożywionej... cóż to
takiego?
Przywykliśmy, że pomnik przyrody to duże drzewo, ale pomnikami przyrody mogą być różne
inne obiekty, także nieożywione, jak np. źródła, głazy. Wiemy
też, że głazy duże są pomnikami
przyrody, jakieś tam stańce skalne, czy jaskinie, ale my tego nie
mamy, nawet głazów nie mamy
w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Natomiast mamy
źródliska. W Dolinie Wolicy jest
ponad 100 różnych źródeł, nawet zespołów źródeł. Na terenie
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego formą ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
nieożywionej jest zespół źródeł
w Kryniczkach – „pralnia”, jak
nazywają to mieszkańcy Kryniczek, bo kiedyś tam po prostu
ludzie prali ubrania. To jest piękny zespół źródeł, umiejscowiony

w takiej niszy i pięknie zagospodarowany. I to jest właśnie obiekt
przyrody nieożywionej, czyli takiej, która nie żyje. Jednak gro
naszych pomników przyrody to
są obiekty ożywione, czyli duże
drzewa.
Powiedzieliśmy o walorach
przyrodniczych i krajobrazowych Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Czas powiedzieć coś na temat walorów
kulturowych i historycznych,
bo jest się czym poszczycić.
Mamy bardzo dużo ciekawych
obiektów sakralnych. Zacznijmy
od tych, bo jesteśmy na falach

Mamy na terenie Skierbieszowskiego Parku jedno sanktuarium
– jest to Sanktuarium św. Łukasza
w Surhowie. W niedalekiej Łukaszówce jest źródełko św. Łukasza.
Umiejscowione jest w miejscu,
gdzie jak się uważa, objawił się
św. Łukasz.
Święci towarzyszą nam wszędzie w Skierbieszowskim Parku.
Przy wielu źródełkach mamy
np. figurki świętych: św. Jana
Nepomucena, np. w Huszczce,
oryginalne artezyjskie źródełko,
w Orłowie Murowanym mamy
źródełko, które nazywa się źródełkiem św. Jana Nepomucena

Katolickiego Radia Zamość. Są
to przede wszystkim świątynie,
z czego wszystkie, poza jedną,
są rzymsko-katolickie. Ale wiemy, że znaczna ich część to były
dawne cerkwie. Do najstarszych
świątyń na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego należy kościół w Bończy, którego początki sięgają czasów ariańskich.
Był to XVI-wieczny zbór ariański,
zbudowany przez Mikołaja Sienickiego. Natomiast nieco młodszy jest XVII-wieczny kościół
w Skierbieszowie, czyli w stolicy
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Z tych świątyń, już
troszkę młodszych wart zobaczenia jest kościół np. w Starej Wsi,
z początków pierwszej połowy
XIX wieku, który był pierwotnie
cerkwią unicką, czy też w mojej
rodzinnej wiosce Łaziska – kościół, który był cerkwią prawosławną.
Niesamowitym obiektem jest
kościół w Orłowie Murowanym.
Takiego obiektu nie ma nigdzie
w Polsce. Został wymurowany
z miejscowego kamienia wapiennego, na początku lat 20.
z fundacji hrabiego Kickiego. Mało kto wie, że w okolicach Udrycz
są piękne ruiny XVII-wiecznej kaplicy.

z figurką tegoż świętego. Mamy
źródełko „Zjawlenia” w Sławęcinie, które związane jest z objawieniem ikony Matki Bożej.
Mówiąc o obiektach niesakralnych, warto wspomnieć, że mamy
na terenie parku również ruiny
XVI-wiecznego zamku Trojanów
w Orłowie Murowanym. Jest
może mniej znany, bo znajduje się
na terenie prywatnym.
Najciekawsze obiekty niesakralne na terenie Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego to dwory.
Piękne dwory możemy zobaczyć
w Łaziskach – dwór Świdzińskich, pięknie zadbany i warto
go przynajmniej z daleka podzi-

wiać. Piękny i zadbany jest też
dwór w Udryczach. Bardzo piękne są dwory w Dolinie Wojsławki,
m.in. w kolonii Bończa i w Surhowie słynny, duży pałac Cieszkowskich z freskami Montiego
w środku, o czym mało kto wie,
czy też dwór hrabiego Kickiego
w Orłowie Murowanym. Na terenie praktycznie całego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego mamy takie piękne obiekty
historyczno-kulturowe.
Czy Skierbieszowski Park Krajobrazowy to propozycja dla wyczynowców, czy nadaje się na
rodzinne spacery?

Skierbieszowski Park Krajobrazowy dla turystów (fot. S. Wojciechowska)

Nadaje się i dla wyczynowców,
i na rodzinne spacery. Dla wyczynowców mamy pełną gamę
propozycji, ponieważ na terenie
naszego parku mamy najwyższe
wzniesienie Wyżyny Lubelskiej,
ponad 310 m. n.p.m., czyli Góra
Dębowiecka – piękny widok roztacza się z niej na Zamość. Jeśli ktoś
bardzo lubi spocić się pedałując,
to zapraszamy na Górę Dębowiecką i szereg innych wzniesień na
terenie parku. Ale żeby nie przestraszyć turystów, mamy również
oferty na takie rodzinne spacerki.
Myślę, że warto wymienić tutaj
przynajmniej dwie: Skierbieszów
- Dulnik - Zawoda - Broczówka,

to jest taka pętelka ok. 8 km, gdzie
mamy zróżnicowany krajobraz,
ciekawe widoki, cmentarz z I wojny światowej, zbiornik wodny,
krajobraz rolniczy. Można sobie
tamtędy spokojnie powędrować.
W ubiegłym roku odnowiliśmy
Ścieżkę Stryjowskie Debry, to jest
ścieżka składająca się z takich
dwóch pętli, też ok. 10 km. Mamy
tam źródełka, pałac, piękne widoki
na Kryniczki, kawałek lasu, stawy
z bardzo dużą ilością ciekawych
ptaków. Można sobie kilka godzin
pospacerować, w ładnym miejscu
usiąść i cieszyć się tym krajobrazem, coś zjeść, zabierając potem ze
sobą wszystkie rzeczy, które po konsumpcji zostały. Poza tym mamy
sporo takich uroczych punktów,
jak np. Uroczysko Baraniec, źródełko „Zjawlenia”, także zachęcam
do odwiedzenia tych miejsc.
Jakie szlaki poleciłby Pan naszym czytelnikom? Bo szlaków,
o różnej długości, jest na terenie
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego wiele.
Mamy trzy szlaki turystyczne, które przebiegają przez teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Jest to: Szlak Ariański (żółty), Szlak „Tadeusza Kościuszki”
(niebieski), Szlak „Po Działach Grabowieckich” w południowej części
od Starego Zamościa, biegnący
przez Skierbieszów, Łaziska. To są
te duże szlaki turystyczne. Jeszcze
rowerowy Szlak Green Velo przebiegający przez teren parku, zahacza od północno-zachodniej jego
strony. Poza tym mamy Skierbieszowską Trasę Rowerową, zapraszam miłośników dwóch kółek,
to jest ponad 30 km trasy. Mamy
też różnego rodzaju ścieżki. Także dla każdego coś miłego. Zapraszam na stronę Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Tam mogą Państwo odszukać logo
parku, z gałązką buka i w dziale
„Turystyka” czy „Publikacje” znajdą Państwo przewodniki, mapy
- można poczytać o tych różnych
szlakach i ścieżkach, i wybrać sobie to, co komu najbardziej odpowiada. Skierbieszowski Park Krajobrazowy czeka na Państwa
Dziękuję za rozmowę.
Anna Niderla-Kudach
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Rezerwat SZUM zaprasza
Na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec znajdują się ciekawe ścieżki
edukacyjno-przyrodnicze, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży. O jednej z nich w rozmowie z Anną Niderlą-Kudach
opowiada Krystyna Kozłowska - pracownik Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Krystyna Kozłowska

Anna Niderla-Kudach: Pani
Krystyno, proszę polecić naszym słuchaczom i czytelnikom wybraną ścieżkę edukacyjną, znajdującą się na
terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Krystyna Kozłowska: Jedną
z ciekawszych ścieżek na naszym terenie jest ścieżka w Rezerwacie SZUM, w Górecku.
Ścieżka biegnie przez cały rezerwat i stanowi ciekawy zakątek przyrodniczy na Roztoczu.
Sam rezerwat został utworzony
w 1958 roku i obejmuje odcinek
około 2 km wzdłuż rzeki Szum.
Ścieżka została utworzona później, by pokazać rezerwat oraz
uporządkować ruch turystyczny. Jedną stroną rzeki biegnie
szlak turystyczny, zaś drugą
stroną biegnie ścieżka, która
rozpoczyna się przy miejscu
postoju pojazdów, gdzie możemy zostawić samochód i bezpośrednio stamtąd wchodzimy na ścieżkę. Tam na pewno
zobaczymy dużo okazałych,
starych drzew, które rozmiarami porównywalne są nawet
do drzew pomnikowych. Trasa
całej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej o długości około 2 km
jest oznaczona specjalnym niebiesko-białym znakiem.
Czy ścieżka jest trudna do pokonania?
Trzeba powiedzieć, że jest trudna dla maluchów, natomiast
dla osób dorosłych jest to trasa
dosyć łatwa. Na ścieżkę zabieraliśmy już przedszkolaków
i świetnie sobie radzili z jej pokonywaniem. Grząski teren
i kładki nie stanowiły dla nich
większego problemu.
Co zobaczymy na tej ścieżce?
Idąc tą ścieżką zobaczymy starodrzew, następnie dochodzimy do miejsca wypoczynkowego. Tam znajdują się stoły
i ławy, można odpocząć, zjeść
drugie śniadanie. Idąc dalej
zobaczymy dużą, drewnianą
tablicę, gdzie opisany jest cały
Rezerwat Szum, m.in. jak i kiedy powstał. Jedna z pierwszych
dotyczy celu i form ochrony
przyrody. Każdy, kto odwiedza
rezerwat może dowiedzieć się,
czym się zajmujemy, a także
jakie mamy cele, jeśli chodzi
o ochronę przyrody.

Na tablicach znajdziemy także
mnóstwo ciekawostek.
Takich tablic na ścieżce jest
wiele. Kiedy oprowadzamy
dzieci i młodzież zatrzymujemy się przy każdej z nich. Zaglądamy pod korę drzew, do ściółki, zbieramy igiełki, oglądamy
roślinki. Kiedy dochodzimy do
martwych drzew obserwujemy
życie jakie tętni wokół nich.
Kontynuując wędrówkę po rezerwacie dochodzimy do terenów podmokłych, gdzie na-

czy jodły. Nierzadko drzewa
osiągają wymiary pomnikowe.
Zwiedzając dalej rezerwat, mijamy mniejszą grupę starych
sosen i przechodzimy do typowego boru jodłowego. Możemy zauważyć młodsze gatunki drzew w kępach i są to
naturalne odnowienia jodłowe.
W rezerwacie nie wykonujemy
żadnych prac, jedyne co robimy, to udrożniamy szlaki turystyczne czy ścieżki. Wszystkie
młode drzewa, które stanowią

potykamy kładki. Co wytrwalsi
i odważniejsi mogą spróbować
przejść przez bagno.
Przypomnę, że wędrujemy cały
czas prawym brzegiem rzeki.
Chcąc dostać się na szlak turystyczny musimy przejść przez
mostek na drugą stronę rzeki.
Jedną z ciekawszych atrakcji
w rezerwacie są tamy bobrowe.
Nie ingerujemy w nie, nie rozbieramy, nie przesuwamy ani
nie przebudowujemy ich.
Na ścieżce spotkamy tablicę
pt. „Warstwowa budowa lasu”.
Tablica ta informuje o tym,
jak wygląda las, jakie są jego
warstwy. Kolejna tablica zatytułowana jest „Drzewa w naszym
lesie”. Ze względu na to, że Nadleśnictwo Zwierzyniec zajmuje
dosyć dużą powierzchnię, drzewa te są bardzo zróżnicowane.
Średnio występuje u nas ponad
20 gatunków drzew. Spotkamy tu bardzo dorodne sosny,

drugie piętro lasu, pochodzą
z samosiewu i naturalnego odnowienia.
W rezerwacie znajdziemy również tablicę, która zapozna nas
z gatunkami ptaków, które możemy spotkać, m.in. bociana
czarnego. Kto ma sporo szczęścia, może go nawet zobaczyć.

Inna tablica, która znajduje się
w rezerwacie to „Zegar ptasiego śpiewu”. Niewiele osób wie,
że ptaki śpiewają praktycznie
całą dobę. Ornitolodzy i osoby
znające się na ptakach, właśnie
po ich śpiewie mogą określić
porę dnia i godzinę. Z tablic
dowiemy się wiele ciekawostek o życiu drzew np. o zdrowotnych właściwościach soku
z brzozy. W rezerwacie znajdziemy również duże i małe
ssaki. W lesie z pewnością spo-

Rezerwat SZUM (źródło: https://zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody)

tkamy wiele zwierząt, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma nasilonego ruchu turystycznego. Nie
trzeba się ich bać czy uciekać,
ale też nie należy im wchodzić
w drogę.
A jeśli spotkamy dzika? Czy
dziki występują w tutejszych
lasach?

Owszem, w naszych lasach jest
sporo dzików, ale gdy jakiegoś
spotkamy nie panikujmy. W zasadzie dzik nas nie zaatakuje,
przynajmniej ja się z tym nie
spotkałam. Wyjątkiem może
być sytuacja, kiedy dzik jest
z młodymi. Wtedy trzeba zachować szczególną ostrożność,
aby lochy nie rozsierdzić. W takiej sytuacji należy im pozwolić
spokojnie przejść, przeczekać
ten moment i dalej iść swoją
drogą. Z całą pewnością mogę
jednak stwierdzić, że człowiek
jest o wiele bardziej bezpieczny w lesie niż na ulicy między
ludźmi. Na tym terenie można
spotkać naprawdę wiele ciekawych zwierząt. Jeśli chodzi
o większe zwierzęta, to możemy spotkać jelenie czy łosie,
występują tu także lisy i borsuki.
Jednocześnie warto dodać, że
Rezerwat SZUM jest pełen grzybów. Warto też mieć przy sobie
atlas, by je zaobserwować i rozpoznać. Niestety nie możemy
ich zbierać. Chcąc zbierać grzyby, jagody i inne owoce runa
leśnego należy wybrać się poza
teren rezerwatu.
Czy to samo dotyczy sadzonek, np. paproci?
Tak. Jeżeli chodzi o sadzonki
tego typu roślin, jeśli są to rośliny chronione, mimo że nie
występują w rezerwacie, nie
wolno ich pozyskiwać do celów
własnych. Na terenie rezerwatu
nie zrywamy żadnych roślin.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i serdecznie zapraszam na naszą ścieżkę do Rezerwatu SZUM.
Anna Niderla-Kudach
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„EKO” jest modne
O edukacji ekologicznej w szkole z Anną Iwan,
nauczycielem biologii i przyrody w Szkole
Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu rozmawia Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Jakie
miejsce zajmuje nauka ekologii w systemie nauczania
w szkole podstawowej? Jakie są elementy ekologiczne
w tych przedmiotach, które
Pani prowadzi?
Anna Iwan: Ekologia zajmuje bardzo dużo miejsca w nauczaniu. Cały dział „ekologia”
omawiany jest w klasie ósmej,
ale już w klasie czwartej na
przyrodzie jest dużo elementów ekologicznych. W klasie
piątej mówi się o roślinach,
np. tych, które są pod ochroną. W klasie szóstej mówi się
o zwierzątkach, szczególnie
o gadach, które są objęte całkowitą ochroną w Polsce.
W klasie siódmej jest troszeczkę mniej, bo zajmujemy się
człowiekiem, ale wtedy rozmawiamy z uczniami o zagrożeniach ekologicznych, za
które odpowiada współczesny
człowiek. Właściwie w każdej
klasie w programie nauczania
biologii i przyrody są tematy
związane z ekologią, mówimy
o skutkach dziury ozonowej,
efektu cieplarnianego, kwaśnych opadów czy smogu.
Pewną zachętą dla uczniów
są konkursy. W naszej szkole
odbywa się dużo konkursów
ekologicznych, nie tylko na
poziomie szkolnym, ale także
ogólnopolskim. W ich ramach
uczniowie wykonują różne
prace, jak plakaty, piszą wiersze o tematyce ekologicznej,
ostatnio także przygotowali
program zachęcający do sprzątania świata. Są też akademie
z okazji Dnia Ziemi, w które
dzieci angażują się z zapałem.
Ale chyba największym zainteresowaniem cieszy się konkurs
mody ekologicznej. Uczniowie
przygotowują niezywkle pomysłowe i piękne stroje, wykonane z odpadów albo elementów recyklingowych. Braliśmy
udział w takim większym projekcie pn. „Szkoły dla miast”
i tam moda ekologiczna zrobiła
furorę.
Nie mniej ważna od nauki
wiedzy o ekologii jest praktykowanie właściwych postaw
i nawyków. Jakie w tym zakre-

sie działania podejmowane są
w Szkole Podstawowej nr 9?
Nasza szkoła jest w bardzo
dobrym położeniu, ponieważ
mamy wokół dużo zieleni,
a placówka położona jest
z dala od większych ulic. Jako
nauczyciele jesteśmy mile zaskoczeni postawą uczniów,
którzy dbają o otoczenie swojej
szkoły. Ostatnio dzieci samodzielnie sadziły kwiatki doniczkowe oraz drzewka, aby to

rowery, a nawet tablety. Każda
klasa, która zbierze największą
liczbę naklejek może zdobyć
darmowe bilety do kina na wybrany film. To tylko niektóre
z działań, jakie podejmujemy
w kontekście ekologii, ale dzięki nim uczniowie uczą się kultury ekologicznej w praktyce.
Jaka jest świadomość ekologiczna młodego pokolenia?
Myślę, że w kwestii świadomości idziemy do przodu. Widzę,

otoczenie było dla wszystkich
jeszcze bardziej przyjazne.
Ponadto staramy się uczyć naszych podopiecznych dobrych
praktyk. Dbamy o segregację
śmieci, w szkole jest zgniatarka do plastikowych butelek,
mamy również na zewnątrz
zainstalowany czujnik smogu.
Nasza szkoła od lat uczestniczy w projekcie „Rowerowy
maj”. Polega on na tym, że za
każdy przyjazd do szkoły na rowerze, hulajnodze czy deskorolce uczeń otrzymuje naklejki, które wkleja do specjalnej
książeczki. Za całą książeczkę naklejek uczeń w nagrodę
bierze udział w losowaniu,
w którym może wygrać różne
nagrody - mogą to być drony,

że dzieci rozumieją to, że jeśli
nie będziemy dbać o planetę
teraz, to w przyszłości możemy ją stracić.

Konkurs mody ekologicznej (fot. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zamościu)

Jako nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych staram się pokazywać młodzieży piękno
przyrody oraz uczyć szacunku
do natury. Organizuję wyjścia

Konkurs mody ekologicznej (fot. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zamościu)

do Oczyszczalni Ścieków, byliśmy w Roztoczańskim Parku Narodowym, w Poleskim
Parku Narodowym, gdzie

uczniowie oglądali hodowlę
chronionego żółwia błotnego. Bierzemy również udział
w spotkaniach i warsztatach
poświęconych ekologii. Z klasą ósmą braliśmy udział w pakiecie działań edukacyjnych
„Ochrona gatunków i siedlisk
Natura 2000 na obszarze RPN”.
Robimy wiele, ale także widzimy efekty i zainteresowanie ze
strony uczniów. Młodzież staje
się bardziej wrażliwa na problemy przyrody i zauważa błędy dorosłych, jak choćby dzikie
wysypiska śmieci w lasach.
Takie sytuacje zgłaszają jako
rażące i niedopuszczalne. A to
świadczy o tym, że nauka ekologii ma sens. To mnie bardzo
cieszy jako nauczyciela.
Ostatnio także moi uczniowie
z klasy piątej sami wyszli z inicjatywą, by pomóc starszym
osobom w segregacji śmieci.
Zaprojektowali specjalną, kolorową ulotkę, która ma ułatwić
seniorom segregację odpadów.
Myślę, że uczniowie kończący naszą szkołę będą mieli
zaszczepioną ekologię, będą
się interesowali, dbali o nasz
dom i naszą planetę. Zresztą
często słyszę od uczniów, że
bycie „eko” jest modne. To dobry znak na przyszłość naszą
i Ziemi.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Anna Niderla-Kudach
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