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Mocni nadzieją – pamiętamy!
Rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem osób niepełnosprawnych dla Ojca Świętego, potem
wystawa, a na koniec Wielki
Koncert Papieski „Santo Subito”
Piotra Rubika – za nami Zamojski Dzień Papieski, który świętowaliśmy 12 czerwca.
Przed południem na zamojskim
Rynku osoby z niepełnosprawnością śpiewały dla Ojca Świętego.
Wieczorem biskup diecezjalny
Marian Rojek oraz Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk otworzyli w holu Ratusza wystawę pt:
„Polska światu papieża dała – Jan
Paweł II na plakatach”. Podczas
wieczornej gali Katolickiego Radia
Zamość wręczone zostały nagrody
Semper Fidelis i podziękowania
dla tych, którzy od lat wspierają
naszą rozgłośnię.
Kulminacyjnym punktem świętowania 19. rocznicy obecności Ojca
Świętego w Zamościu był koncert Piotra Rubika z solistami, orkiestrą i chórem. Na zamojskiej scenie wraz z Piotrem Rubikiem wystąpili soliści: Zofia Nowakowska,
Agnieszka Przekupień, Marta Moszczyńska, Michał Gasz, Grzegorz
Wilk, Michał Bogdanowicz, narrator Jakub Wieczorek, a także Orkiestra Dolnośląska z Jeleniej Góry
i Wrocławski Chór Akademicki.
„Cantobiografię Santo Subito napisaliśmy z Jackiem Cyganem jeszcze w 2009 roku, długo przed tym,
jak papież Jan Paweł II został świętym. Chcieliśmy uczcić w ten sposób
postać wielkiego Polaka i przyczynić
się troszeczkę do tego wołania „santo
subito” - powiedział kompozytor
Piotr Rubik.
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Swoimi odczuciami z pobytu
w Zamościu podzielili się soliści –
Marta Moszczyńska oraz Grzegorz
Wilk, z którym rozmawiała Małgorzata Sobczuk. Artyści czuli się
w naszym mieście znakomicie.
„Czuję się tutaj prawie jak w domu,
bo bardzo mi tu domowo, pewnie
dlatego, że z podobnego miejsca pochodzę, z okolic Torunia, ale tam też
jest podobny klimat” - przyznała
Marta Moszczyńska.

Zapytana o papieża Polaka powiedziała: „To jest dla mnie bardzo ważny człowiek. Pamiętam, kiedy oglądałam transmisję z jego pogrzebu, to
płakałam, jakby mi dziadek umarł.
Emanował dobrem, ciepłem i to było
w nim cudowne”.
Grzegorz Wilk: „Cały czas śpiewamy papieżowi Janowi Pawłowi II, bo

te oratoria są nieśmiertelne. To śpiewanie zawsze jest radosne i pogodne, bo ten papież taki był. Te utwory nam również wciąż dostarczają wielu emocji i wiele radości. A to,
że śpiewamy w Zamościu, to dla
mnie kolejna radość, bo uwielbiam
tutaj śpiewać! Wspaniały jest odbiór
publiczności - kiedy trzeba uśmiech,
kiedy trzeba skupienie, a niekiedy szaleństwo, wyciągnięte dłonie
i oklaski. A jeżeli chodzi o św. Jana

Pawła II, jestem mu wdzięczny
za pogodę - nie tę tatrzańską, ale
za pogodę ducha, za przekonanie,
że warto inwestować w młodych i iść
swoją drogą - on to pokazał! To tak
jak w tej piosence „Miłość to wierność wyborowi” - wielu z nas wybiera jakieś drogi, jakieś szlaki, ale nic
by nie było z tego, nie dotarlibyśmy

na szczyt, nie dotarlibyśmy nigdzie, bo to nie musi być szczyt, to
może być nawet dolina, ale nie dotarlibyśmy tam, gdybyśmy nie byli
wytrwali, gdybyśmy nie byli wierni temu wyborowi” - wyznał artysta. I dodał: „Myślę, że wiele z tych
papieskich mądrości można sobie
przełożyć na życie i czerpać pełnymi
garściami, i nie zapominać! Ta książka Jana Pawła II już się zamknęła, natomiast my mamy zawsze

fot. Andrzej Rzemieniak

szansę ją otworzyć, przekartkować
i coś z tego wydobyć. A jeśli już nie
chcemy kartkować, jeśli czytanie już
wyszło z mody, to zawsze można
przyjść na nasze koncerty i posłuchać o tym, co papież miał do powiedzenia”.
Swoimi wrażeniami po koncercie podzielił się z nami pasterz

diecezji zamojsko-lubaczowskiej
bp Marian Rojek: „Wrażenia są rzeczywiście wielkie, potrzeba czasu,
żeby one się przepracowały we mnie.
Jest to tajemnica świętości i czasu
dojrzewania do niej, „santo subito”
jako życzenie dla każdego z nas. Myślę, że to było piękne. Dotknęliśmy tej
tajemnicy i ona jest zawsze radosna,
dotyczy głębokiej miłości Boga do
człowieka i człowieka do Boga. To
mogliśmy dzisiaj przeżyć i za to dziękujemy”.
Wielki Koncert Papieski został zorganizowany w ramach projektu
„Niepodległa”, który upamiętnia
setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Organizatorami wydarzenia była
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska,
Katolickie Radio Zamość, Miasto Zamość oraz Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury Medialnej
im. Jana Pawła II w Zamościu.
Anna Niderla-Kudach
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Leśne Radio

W służbie lasom i ludziom
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego pomordowanych leśników
za wolną Ojczyznę i krajowa narada leśników to jedne z głównych
punktów Ogólnopolskich Obchodów Święta Lasu, które odbyły się (08.06)
w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
Organizatorem była Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych
w Lublinie. To najważniejsze
święto lasów i leśników – zauważył Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Rozmawia Małgorzata Sobczuk.
Andrzej Konieczny: Swymi początkami sięga lat trzydziestych
i czasów takich, gdy święto lasu
było świętem całego społeczeństwa. Bardzo znane słowa padły
w 1933 roku w Wilnie, gdzie zaznaczył to święto prezydent Ignacy Mościcki. Powiedział, że las
i sadzenie drzew to taki atawizm,
który jest bardzo mocno w nas.
To jest taka miłość, której nie da
się wykorzenić. Oczywiście nie są
to dokładne słowa, które przytoczyłem. To trwa do dziś. Leśnicy
na co dzień bardzo mocno zajęci, bardzo ciężko pracujący, rozproszeni po całej Polsce w takich
dniach, w takich sytuacjach spotykają się razem po to, żeby pokazać jak silną i bardzo sprawnie
pracującą grupą ludzi jesteśmy
i przede wszystkim grupą ludzi,
która pracuje dla społeczeństwa.
My tylko i wyłącznie służymy
społeczeństwu. Odejdziemy tak
jak wszystkie pokolenia przed
nami. Natomiast las, powiem to
z pewnością siebie, musi trwać
po to, żeby służył nam, naszym
dzieciom, wnukom i następnym
pokoleniom.
Małgorzata Sobczuk: Mija 85
lat od pierwszych obchodów
święta lasu. Dzisiaj mamy okazję świętować kolejną ważną
rocznicę – 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Tutaj w Janowie Lubelskim to wydarzenie zostanie
mocno podkreślone. Dlaczego
trzeba nam powracać do tamtych wydarzeń i poprzez pracę
leśników i ich doświadczenie,
trud i mozolną pracę wracać,
jeszcze raz wracać i przypominać, że jednak warto być wiernym Ojczyźnie?
Trzeba wracać i trzeba przypominać, dlatego, że my tu wszyscy jesteśmy przez chwilę. Nam
się wydaje, że jesteśmy swego
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rodzaju i w pewnym stopniu kreatorami tego świata, otoczenia,
organizacji i w ogóle życia społeczno-gospodarczego. Tak naprawdę my jako leśnicy patrzymy
przez wymiar bardzo aksjologiczny. Odchodzimy tak jak i te
drzewa odchodzą, tak jak zmieniają się pory roku, tak również
nasza praca, która jest naprawdę
ogromną służbą, często nie zauważalną. To wszystko przemija.
Zostają po nas owoce, które dziś

rodom na świecie przetrwać właśnie dzięki temu, że zachowywali
tradycję. Naszą tradycją jest bycie
w lesie, bycie w przyrodzie, praca w ekosystemach i jednocześnie przenoszenie tej prawdy,
tożsamości i tradycji na następne pokolenia. To zawdzięczamy
naszym przodkom i oddajemy
w spadku przyszłym pokoleniom.
Do tego potrzebne są pokora
i cierpliwość w pracy leśnika.
Jak tutaj Lasy Państwowe ra-

zbieramy. To są owoce naszych
pradziadków, prapradziadków,
którzy ten las sadzili i go pielęgnowali. Na tym to polega, że
przychodząc tutaj za 10 - 20 - 50
lat ktoś spojrzy na ten pomnik
i powie, że było takie wydarzenie
właśnie w Janowie Lubelskim,
w 100-lecie odzyskania niepodległości i sobie pomyśli, w którym
miejscu jest i w jakim kierunku
to zmierza. To jest ważne, ponieważ wszyscy odchodzimy,
a najważniejsza jest pamięć
i świadomość, która buduje i określa naszą tożsamość. Jednym
z elementów, który ją stanowi jest
tradycja. Pozwoliła ona wielu na-

dzą sobie z różnego rodzaju
problemami? Dzisiaj jest okazja do tego, żeby spotkać się
i odbyć naradę i to taką generalną oraz porozmawiać o tym, co
dzieje się w skali kraju. W jakiej
kondycji są Lasy Państwowe?
To bardzo istotne zagadnienie,
bo bardzo często oglądamy różne programy, wywiady, dane.
Ostatnio byłem uczestnikiem
Forum Leśnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku. Tam usłyszałem bardzo
ciekawe informacje. Świat cierpi z powodu wylesiania, czyli
mówiąc inaczej wykarczowania
lasu na danej powierzchni, gdzie
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Andrzej Konieczny

ten las tam nie wraca. Następuje
tam degradacja gleby, degradacja
środowiska. Co to oznacza? To
oznacza, że około 7 mln ha lasów
na świecie jest karczowanych
i tam nie wraca powierzchnia.
Dla porównania te 7 mln rocz-

nie, których ubywa lasów na kuli
ziemskiej to jest mniej więcej powierzchnia jaką Lasy Państwowe
zarządzają w Polsce. Druga rzecz
jest taka, że Polska jest jednym z
nielicznych państw, gdzie lasów
przybywa co roku. W 1945 roku
po II wojnie światowej mieliśmy
około 21 % powierzchni zalesionej w Polsce. Dzisiaj mamy 30 %.
Dzięki pracy leśników przybyło
prawie 2,5 mln ha. Oprócz tego,
że przybywa lasów ktoś może
powiedzieć, ale tam sadzicie takie małe sadzoneczki i to są małe
uprawy, a te ładne wycinacie. Kolejny mit. Wiąże się to z tym, że te
nasze lasy są jednymi z najbardziej zasobnych w Europie. Tam
jest najwięcej drzew i te drzewa
są najgrubsze i są najwspanialsze. Wdrażamy też nowy program polskich domów drewnianych. Jednocześnie wiążemy
dwutlenek węgla, który jest teraz
tematem modnym i potrzebnym. Ograniczamy koncentrację
tego gazu, czyli minimalizujemy
zmiany klimatu, a te wszyscy odczuwamy.
Życzę spełnienia powierzonych
Panu zadań i radości z wykonywanej pracy. Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Sobczuk

Przy pomniku pomordowanych (fot. Małgorzata Sobczuk)
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Wywiad

Pisanie muzyki to rodzaj olśnienia
12 czerwca Rynek Wielki w Zamościu wypełniły dźwięki Cantobiografii „Santo Subito” Piotra Rubika. Kompozytor w rozmowie
z naszą reporterką Anną Niderlą-Kudach opowiedział o wspomnianym projekcie oraz swojej pracy twórczej.
Anna Niderla-Kudach: Z okazji
Zamojskiego Dnia Papieskiego gościmy w Zamościu Piotra
Rubika - kompozytora muzyki
pop, filmowej i teatralnej, aranżera, producenta muzycznego
oraz prezentera telewizyjnego.
Jest nam bardzo miło z Panem
dziś rozmawiać, witamy serdecznie.
Piotr Rubik: Dzień dobry, witam
wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość i czytelników
Roztoczańskiego Głosu.
Nie po raz pierwszy gości Pan
w naszym mieście. Jak się Pan
czuje w Zamościu?
Z tego co pamiętam, jestem tu po
raz trzeci, bardzo tu jest pięknie,
czuję się tu bardzo dobrze, świetnie się gra na Rynku, dlatego że
jest otoczony zewsząd kamienicami i ten dźwięk nie ucieka, wraca do nas. A poza tym jest bardzo
dobra atmosfera. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę znowu
spotkać się z publicznością z Zamościa.
Przyjechali Państwo z koncertem „Santo Subito – Cantobiografia Jana Pawła II”. Jak zrodził się pomysł tego projektu?
Cantobiografię Santo Subito napisaliśmy z Jackiem Cyganem
jeszcze w 2009 roku, długo przed
tym jak papież Jan Paweł II został
świętym. Chcieliśmy uczcić w ten
sposób postać wielkiego Polaka i
przyczynić się troszeczkę do tego
wołania „santo subito”. Te życzenia się spełniły. Premiera oratorium miała miejsce w roku 2009
i od tego czasu gramy je nieprzerwanie w wielu miastach Polski
i świata. Myślę, że bardzo dobry
tekst Jacka Cygana daje ludziom,
tym, którzy nie znają zbyt wielu
szczegółów z życia Jana Pawła II,
okazję poznania wielu ciekawostek z jego życia. Ja sam się bardzo dużo dowiedziałem, kiedy
pisałem muzykę do tych tekstów
i myślę, że powstał utwór, który
uczy nas historii życia Jana Paw-

ła II, przekazuje jego przesłanie
i robi to w sposób bardzo przystępny dla każdego, bo przez piosenkę, przez muzykę i tekst.
Jak sama nazwa wskazuje Cantobiografia to poetycko-muzyczna opowieść o życiu Jana
Pawła II, już teraz świętego.
Jakie wydarzenia w niej wybrzmiały?
Mamy tu tak naprawdę przekrój
przez całe życie Ojca Świętego,
od narodzin w Wadowicach, poprzez studia w Krakowie, czas
wojny, potem pierwsza parafia
w Niegowici, później wybór na
Stolicę Piotrową, zamach na papieża. Kończy się to wszystko
jego śmiercią, a jednocześnie nadzieją na to, że to przesłanie nie
przepadnie, ale zostanie w nas na
zawsze.
Jak powstają takie dzieła?
To jest bardzo trudne pytanie i nie
potrafię na nie dokładnie odpowiedzieć. Technicznie wygląda
to tak, że bardzo często najpierw
powstaje tekst, potem piszę do
niego muzykę, a następnie autor
tekstu jeszcze zmienia niektóre
fragmenty, by całość była bardziej
spójna. Natomiast samo pisanie
muzyki to jest rzecz bardzo ulotna, rodzaj olśnienia, które przychodzi do mnie nagle i daje wielką radość z tego, że mogę łapać te
melodie. Nigdy nie siedzę i nie piszę muzyki tak, jakbym dodawał
czy odejmował nuty. Po prostu
otwieram się na pewne sygnały
i ta muzyka przychodzi do mnie
znienacka. Ale sam proces pisania takich dużych form jest właśnie taki, że po otrzymaniu tekstu
piszę muzykę, potem robię próbę
z solistami, sprawdzamy tonację.
Następnie rozpisuję chóry i później trwa chyba najżmudniejsza
część, czyli rozpisywanie orkiestry symfonicznej, wszystkich
nut. To są setki stron i jest to rzeczywiście benedyktyńska praca.
Jest Pan kompozytorem, autorem i aranżerem dzieła, ale rów-

nież wiele innych osób włożyło
w ten projekt swoją pracę, serce
i talent.
Jest nas na scenie i poza nią ponad 120 osób. Mam przyjemność
pracować z bardzo utalentowanymi młodymi ludźmi i solistami:
Zosią Nowakowską, Martą Moszczyńską, Agnieszką Przekupień,
Grzegorzem Wilkiem, Michałem
Gaszem, Michałem Bogdanowiczem. Ponadto w roli narratora występuje Jakub Wieczorek,
jest także Orkiestra Dolnośląska
z Jeleniej Góry, Wrocławski Chór
Akademicki pod dyrekcją Alana Rubanka – wszyscy dzisiaj
w Zamościu wykonaliśmy dla
Państwa wspólnie Santo Subito.
W Pana twórczości przewija
się motyw wiary oraz innych
wartości cenionych przez Polaków...
Sam fakt, że dostałem taki talent
mobilizuje mnie do tego, by go
nie marnować i bardzo cieszę
się, że mogę te wszystkie sprawy duchowe traktować w sposób
wyjątkowy dla mnie, czyli mogę
kontaktować się z Bogiem poprzez muzykę. To jest wyjątkowa
rzecz i bardzo mnie cieszy. Dla
mnie to szczególny rodzaj relacji,
ponieważ nawet nic nie muszę
mówić. Poza tym przez nasze
koncerty chcemy zmieniać świat
na lepsze i wydaje mi się, że to się
nam udaje.
Pana projekty powstają w niesamowitym
tempie.
Żeby
wspomnieć kilka ostatnich, jak:
„Opisanie świata” (2011), „Pieśni
szczęścia” (2015), „Z powodu
Mojego imienia” (2016) czy album „Moje najpiękniejsze piosenki” (2017) – powstają prawie
rok po roku. Skąd czerpie Pan
siłę i inspirację do takiej wytężonej pracy?
Staram się być po prostu dobrze
zorganizowanym człowiekiem,
nie marnować czasu, a siłę biorę
z życia, z tego, że mam wspaniałą rodzinę, że mam dużo szczę-

Piotr Rubik - fot. Małgorzata Sobczuk

ścia, że jestem zdrowy i czegóż
chcieć więcej? Walczę po prostu
codziennie z lenistwem i dzięki
temu jakoś mi się udaje tyle tych
projektów zrobić.
Nie tylko talent, ale też tytaniczna praca...
To jest bardzo ważne. Nie dojdziemy do niczego samym talentem, niczego nie zbudujemy.
Musimy bardzo ciężko pracować.
To jest jedyna recepta na to, by
osiągnąć sukces.
Nad czym pracuje Pan teraz?
Czego możemy oczekiwać
w nieodległej, jak sądzę, przyszłości?
11 października odbędzie się
w Krakowie premiera Kantaty
Polskiej, nowego utworu pisanego wspólnie z autorem tekstów
Zbigniewem Książkiem z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym utworze pokazujemy Polskę radosną,
jednolitą, szczęśliwą i pełną miłości. Zależało nam na tym, żeby
powstał utwór, który nie będzie

dzielił tylko łączył, który nie będzie propagandową akademią,
nie będzie też encyklopedyczną
podróżą przez dzieje Polski, tylko
będzie pokazywał dobre emocje,
których jest wciąż bardzo wiele
w naszym kraju.
Czego można życzyć człowiekowi, który osiągnął już tak wiele
w pracy twórczej i, jak deklaruje, jest szczęśliwy? Jakie jeszcze
marzenia kryje serce Piotra Rubika?
Moim marzeniem jest to, żeby
mieć dużo szczęścia i być zdrowym, to przede wszystkim. Dzięki temu poradzę sobie z każdym
problemem.
Zatem tego właśnie Panu życzę
w imieniu swoim, naszych słuchaczy i czytelników. Dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję bardzo i raz jeszcze pozdrawiam słuchaczy Katolickiego Radia Zamość i czytelników
Roztoczańskiego Głosu.
Anna Niderla-Kudach
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Wzgórze Monastyr niedaleko Werchraty
Nadleśnictwo Lubaczów zaprasza do ciekawego miejsca, jakim jest wzgórze Monastyr
niedaleko Werchraty.
Pierwszą wzmianka o tym
miejscu znajdziemy w „Żywocie
świętego Cypriana arcybiskupa
czernichowskiego”, który wspomina, że metropolita kijowski
Piotr zwany Radeńskim zorganizował sobie pieczarę nad rzeką Rata na uroczysku „Dworce”,
a wszystko miało się dziać na
początku XIV w. Tam też powstała osada klasztorna, a jej
założyciel odegrał ważną rolę
w rozwoju życia zakonnego na
terenie Księstwa Halicko-Wołyńskiego. Miejsce, gdzie powstał klasztor od jego imienia
zaczęto nazywać Piotrowym
W 1678 roku Monaster przejmują unici. Przybyły do Monasteru
Jow Jamnicki wprowadza regułę bazyliańską. Książę Dymitr
Wiśniowiecki, krewny Jana III
Sobieskiego, wojewoda bełski
funduje wówczas na terenie
klasztoru cerkiew Narodzenia
Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Chrzciciela.
Izaak Sokalski nowy przełożony
w 1682 r. przywozi ze sobą ikony
Chrystusa i Matki Boskiej, które
zasłynęły licznymi cudami. Ikonę Matki Boskiej nazywano powszechnie Werchracką. W roku
1702 ihumenem klasztoru zostaje o. Warłaam Teodorowicz, syn
werchrackiego chłopa, który zarządza nim przez 33 lata. Wzgórze bazyliańskie tętni życiem.
Odbywają się tutaj liczne jarmarki na święta: Wniebowstąpienia
Pańskiego, św. Piotra i Pawła, Narodzenia NMP i św. Mikołaja.
Rok 1806 to likwidacja Monastyru. Jego zakonnicy przenoszą się
do Krechowa. Cztery lata później
zostaje tam także przeniesiona
ikona Matki Boskiej Werchrackiej.

Cudowna ikona Matki Bożej Werchrackiej – Krechowieckiej (fot. współczesna)

Zabudowania klasztorne zajmowały całą powierzchnię płaskiego
szczytu wzgórza, które w XVIII
w. obudowane zostało kamiennym murem z bramą i furtą.
W jego obrębie rozmieszczono
podpiwniczone izby i cele, a przede wszystkim trzy drewniane
świątynie wzniesione między
1678, a 1709 r. Z nich do lat 50-tych
XX wieku przetrwała cerkiew
pw. Opieki Najświętszej Maryi
Panny, która też została rozebrana.

Dawny monaster oo. bazylianów w Werchracie na mapie katastralnej z 1854 r.
(zbiory Archiwum Państwowego w Przemyślu)

W latach 1891 -1905 z cerkwią pobazyliańską związali się bracia
albertyni z położonej obok pustelni założonej przez św. Brata
Alberta (Adama Chmielowskiego). W świątyni, funkcjonującej
jako filia parafii greckokatolickiej
w Werchracie albertyni należący
do kościoła rzymskokatolickiego
modlili się i ewangelizowali miejscową ludność. W ten sposób
monasterskie wzgórze, położone
w głębi malowniczych roztoczańskich lasów, stało się miejscem
spotkania dwóch tradycji chrześcijańskich - wschodniej i zachodniej.
Opis terenu wzgórza jaki przetrwał z przebywania w tym miejscu braci albertynów, pozwala
przypuszczać, co urzekło św. Brata Alberta i dlaczego odpowiedział na zaproszenie Ludwika Dębickiego, będącego wtedy właścicielem tych ziem. Z jednej strony bukowe i sosnowe lasy otaczały dzikie odludzie, z drugiej
zaś roztaczał się widok na równiny mokradeł i pastwisk. W oddali
tu i ówdzie wśród łanów hreczki
czerniały dachy niskich kurnych
chat, srebrzyły się łany żyta i zieleniły ziemniaczyska. Wśród nich
wiły się kręte drogi z białego piasku lub czarne od torfu.

Bracia albertyni objęli w drodze
dzierżawy polany leśne i łany
wzgórza Bazylianów. Zamieszkali chaty i szopy dotychczas wykorzystywane przez pasterzy. To
tu pracowali na własne utrzymanie wśród miejscowej ludności
hodując zwierzęta i uprawiając
ziemię. Tkali między innymi też
sukno. Tak prowadzony tryb życia w tym malowniczym zakątku miał przyczynić się do odpoczynku po ciężkiej pracy wśród
przytułków prowadzonych przez
zakonników.
Przez te wzgórza prowadziła także końcowa droga we wrześniu
1939 r. gen. Bernarda Monda po
bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Wobec niemożności przebicia się do Rawy Ruskiej, skierował podległe sobie oddziały
w kierunku Cieszanowa, gdzie
w rejonie wsi Chotylub w kompleksie Wielki Las doszło do poddania się jednostkom niemieckim.
Po II wojnie światowej w ramach
akcji Wisła ludność wsi Monastyr
została wysiedlona, a cały teren
zalesiony. Teren klasztoru został
uznany za teren cmentarza wojennego, ponieważ mieszczą się
tam nagrobki poległych podczas
walk zbrojnych. Teren ten objęty
jest opieką konserwatorską.

chcą odwiedzić ten malowniczy
zakątek Roztocza. Koncepcja
wiaty powstała w ubiegłym roku
podczas obchodów 100 lecia
śmierci św. Brata Alberta w tym
właśnie miejscu. Projekt od samego początku zakładał budynek
otwarty, który miał być wybudowany z materiałów nierozerwalnie związanych z tym terenem,
takich jak drewno i piaskowiec.
Projekt wiaty wykonał Pan Marek
Wiśniewski, płaskorzeźbę przedstawiającą postać Brata Alberta
wykonał Pan Grzegorz Wajs z Narola. Wykonawcą zaś całości został Pan Grzegorz Bauman.
Snując plany na przyszłość
mamy taką nadzieję, że w niedługim czasie przy współpracy
z Gminą Horyniec-Zdrój utworzymy ładną i przynoszącą wiele
wrażeń ścieżkę dydaktyczno-hi-

Mając na uwadze wyjątkowość
tego miejsca oraz duże zainteresowanie turystyczne, Nadleśnictwo Lubaczów w uzgodnieniu
z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji w Krośnie Panią Grażyną
Zagrobelną zdecydowało się na
ten rodzaj upamiętnienia, który ma służyć wszystkim, którzy

storyczną prowadząca do wiaty
im. św. Brata Alberta oraz ruin
klasztoru Bazylianów. Potrzeba
jest, bo turyści chętnie przybywają w to miejsce, a przy zaangażowaniu tutejszego społeczeństwa
myślę, że jest to dobry pomysł na
ponowne odkrycie tego miejsca.
Materiał nadesłany

Płaskorzeźba Brata Alberta
wykonana przez Grzegorza Wajsa

Wiata im. Świętego Brata Alberta
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Zgadzam się z panią z opozycji
Rozmowa z Andrzejem Wnukiem, prezydentem Zamościa
Panie prezydencie, przed tygodniem Rada Miasta udzieliła
Panu absolutorium za wykonanie budżetu 2017 r. Inaczej niż
w poprzednich latach, „za” zagłosowała zdecydowana większość radnych – z 20 obecnych
na sali przeciwko było tylko 4.
Coś się zmieniło?
Myślę, że niektórzy radni po prostu przekonali się do naszej wizji
rozwoju. Wbrew twierdzeniom
tzw. opozycji, Wnuk nie zadłuża
miasta. Kiedy pod koniec 2014 r.
przychodziłem do Ratusza, należności Zamościa kształtowały
się na poziomie 78 mln 387 tys. zł,
z kolei na koniec 2017 r. kwota ta
wynosiła 74 mln 251 tys. zł, łączny dług udało nam się zmniejszyć
więc o 4 mln 136 tys., chociaż nie
to jest najważniejsze. O wiele
większe znaczenie ma fakt, że
w tym samym czasie Zamość zainwestował z własnych środków
89 mln zł, co jest wynikiem więcej niż dobrym, bo nie było w tym
czasie pieniędzy z UE. Te miliony
poszły na drogi osiedlowe, szkoły, przedszkola, place zabaw, boiska, a także, co niezwykle ważne,
nowe mieszkania dla Zamościan.
Niebagatelne znaczenie ma przy
tym fakt, że wykonawcami tych
inwestycji były w zdecydowanej
większość lokalne firmy, zatrudniające naszych mieszkańców.
Mówił Pan o środkach własnych, a co z pieniędzmi z zewnątrz?
Robimy co możemy, żeby pozyskać je dla miasta. Dosłownie kilka dni temu dostałem informację,

że rząd przekaże nam 4 mln 300
tys. zł jako wsparcie dla dwóch
niezwykle ważnych przedsięwzięć drogowych. 1,8 mln zł to
dotacja na budowę ul. Łanowej,
a 2,5 mln zł – dofinansowanie
do budowy łącznika ulic Prostej i
Namysłowskiego. To oczywiście
tylko niewielka część środków
zewnętrznych. Niedawno ruszyła realizacja sześciu unijnych
projektów, z których pięć bezpośrednio dotyczy poprawy jakości
życia mieszkańców. Za te pieniądze zmodernizujemy dwanaście zamojskich szkół i przedszkoli, przebudujemy kotłownię
w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym przy Śląskiej, w końcu wyremontujemy
dworzec PKP przy Szczebrzeskiej
oraz dostosujemy budynek byłej
prokuratury na potrzeby Domu
Dziecka. Przy ul. Peowiaków
urządzimy nowoczesne centrum
przesiadkowe, a do MZK kupimy
dziesięć nowych autobusów marki Solaris. Na ulicach i rondach
pojawi się ponad tysiąc lamp led,
dzięki którym będzie nie tylko jaśniej, ale i bezpieczniej.
Szósty projekt dotyczy poprawy
atrakcyjności turystycznej Zamościa, a konkretniej – dalszej rozbudowy ogrodu zoologicznego, który
już teraz odwiedza rocznie prawie
200 tys. osób.
Łączna wartość tylko tych sześciu
projektów wyniesie ponad 77 mln
zł, z czego 49 mln zł to pieniądze
z Unii Europejskiej.
Od początku kadencji podpisaliśmy umowy na dofinansowanie

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

projektów z UE na prawie 240 mln
zł.
Są jeszcze jakieś inne unijne
przedsięwzięcia?
Wywalczyliśmy również m.in.
7 mln zł na ratowanie Rotundy –
w tym przypadku sprawa oparła
się nawet o sąd, 24 mln na rewitalizację Akademii Zamojskiej,
a także prawie 82 mln zł na przebudowę tzw. zachodniej obwodnicy miasta. To 5-kilometrowy
odcinek od al. 1 maja do końca
ul. Szczebrzeskiej, który jest jedną ze strategicznych arterii miasta. O ile się nie mylę, to ostatnie
przedsięwzięcie będzie największą inwestycją drogową w historii
Zamościa. Łączna wartość prac
sięgnie 100 mln zł.
A co z kulturą, turystyką, sportem? W końcu nie samymi inwestycjami żyje miasto… ?
Jeśli chodzi o turystykę, czy szerzej – promocję, w ciągu trzech
ostatnich lat całkowicie przebudowaliśmy filozofię działań
w tym zakresie. I wygląda na to, że
koncepcja, według której w mieście UNESCO powinno dużo się
dziać, świetnie się sprawdza. Sezon mamy pełen rekonstrukcji historycznych, koncertów, spektakli
i wydarzeń sportowych. Turyści to
kupują, skoro z roku na rok mamy
ich o kilkanaście procent więcej.
Osobiście cieszę się też z faktu,
że w uatrakcyjnianie miasta włącza się aktywnie także nasz kuria,
Katolickie Radio Zamość i różne,
związane z Kościołem stowarzyszenia. Ubiegłoroczne Światowe
Dni Młodzieży czy niedawny kon-

cert Piotra Rubika z okazji Dnia
Papieskiego to wydarzenia na najwyższym, europejskim poziomie,
a jednocześnie niezwykła okazja
do promowania naszego pięknego
miasta.
Wracając do początku naszej
rozmowy. Zbliżają się wybory samorządowe. Czy do tego
czasu uda się Panu choć trochę
przekonać do siebie tzw. twardą opozycję?
Bardzo bym chciał, chociaż nie
sądzę, żeby było to możliwe.
Z drugiej strony wiem, że niektóre

z osób, które z zasady zawsze są
„na nie”, podświadomie czują, że
przynajmniej część z tego, co robimy jest dobra. Ostatni przykład:
jedna z radnych, która już oficjalnie ogłosiła, że będzie ubiegać
się o urząd prezydenta, podczas
niedawnej konferencji prasowej,
pytana, gdzie w pierwszej kolejności powinny koncentrować się
wysiłki miejskiego samorządu,
bezwiednie wyrecytowała moje
hasło wyborcze sprzed 3,5 roku –
„Czas na osiedla!”. I tu akurat się
z nią zgadzam.
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„Dobry Start” dla ucznia
Szanowni Państwo. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce, by wszystkie
regiony naszej kochanej Ojczyzny
rozwijały się równomiernie i każda Polka i każdy Polak korzystał
z bogactwa jakie ma Polska. Znamy potrzeby społeczeństwa, wiemy jak im zaradzić i nie pozwalamy na okradanie naszego kraju.
Stąd w budżecie Państwa kolejne
środki, które trafią do obywateli,
a nie do grup przestępczych czy
mafii vatowskich.
Premier Mateusz Morawiecki podpisał odpowiednie rozporządzenie i od nowego roku szkolnego
2018/2019, 300 zł w świadczenie
„Dobry Start” trafi do każdego uczącego się dziecka. To nic innego jak
solidarność społeczna i odpowiedzialność za rodziny i społeczeństwo. Rząd ustanowił program, na
podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde
dziecko uczące się w szkole - bez
względu na dochody. To środki
niezbędne, by wesprzeć przygotowanie wyprawki szkolnej i przynajmniej częściowo odciążyć budżety domowe. Każdy z nas, kto
posyła dzieci do szkoły wie, z jakimi

kosztami wiąże się początek roku
szkolnego. To nie tylko książki i zeszyty oraz artykuły piśmiennicze,
ale także tornistry, odzież i obuwie.
Po raz pierwszy świadczenie trafi
do rodzin w tym roku, a wsparciem
zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające
rok szkolny dzieci do ukończenia
20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie
24 roku życia. Co ważne, rodzina
będzie mogła liczyć na wsparcie
niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie
„Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy
złożyć wniosek. Może to zrobić
mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej
- rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyj
mowane i realizowane przez te
same instytucje, które realizują
obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina
500+”. Chodzi tu o urząd miasta lub
gminy czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 lipca br. wniosek złożyć
będzie można także elektronicznie
korzystając z portalu Emp@tia.
W tym przypadku, kto to nie ma
konta, powinien jak najszybciej je
założyć. Aby móc składać wnioski,
konieczne jest posiadanie podpisu
elektronicznego lub bezpłatnego
profilu zaufanego. Bezpłatny profil
zaufany można założyć on-line za
pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne
i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia
wychowawczego 500+.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o środki w ramach programu „Dobry Start”, podobnie jak
wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”,
można składać już od 1 lipca online

przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez
bankowość elektroniczną, a od
1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne, by wniosek złożyć
do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż
30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start”
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż
do 30 września.
Wyprawka szkolna w liczbach
Wyprawka szkolna trafi do 4 mln
600 tys. dzieci, wychowujących się
w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt
realizacji świadczenia szacuje się
na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano
z konieczności wydania i doręcze-

nia decyzji administracyjnej – będą
one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start” jest
zwolnione od podatku. Nie podlega
egzekucji ani wliczeniu do dochodu
przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia.
Uwaga! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole.
W przypadku jakichkolwiek pytań
zapraszam Państwa do moich Biur
Poselskich w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.
Piotr Olszówka
poseł na Sejm RP

Artykuł na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
R

E

K

L

A

M

A

www.radiozamosc.pl

7

Nr 7/8 [43/44] Lipiec/Sierpień 2018

Artykuł sponsorowany

Nowe pomysły z E.Leclerc Zamość
Lato sprawia, że stajemy się
znacznie bardziej otwarci na
nowe pomysły, odważne koncepcje i duże zmiany. Nic dziwnego – po okresie zimowo-wiosennym wszyscy widzimy, że
naszym zielonym zakątkom
przydałoby się odświeżenie?
Wystarczy dobry pomysł na
ogród i kilka prostych rozwiązań, by nadać mu zupełnie
nowy charakter.
Joanna Szewczuk - kierownik
działu bazar w E.Leclerc Zamość.
Zapraszam na zakupy w dziale
Bazar, który oferuje bardzo szeroki asortyment artykułów gospodarstwa domowego, AGD, auto,
majsterkowanie. Mamy produkty
do dekoracji, podlewania, pielęgnacji ogrodu, ziemię, doniczki,
nasiona i kwiaty. Mamy teraz porę
roku, która sprzyja aktywności na
świeżym powietrzu. Nasz sklep
oferuje produkty dla dzieci i dorosłych na dziale sport - akcesoria
rowerowe, deskorolki, hulajnogi,
piłki. Na naszym dziale z zabawkami można znaleźć wszystko
o czym dzieci marzą. Od gier,
puzzli, klocków, lalek, samochodów, po zabawki sezonowe. Zabawki do piasku, grabki, łopatki,
wiaderka, zestawy zabawek do
piaskownicy i na plażę. Posiadamy także duży wybór basenów
rodzinnych oraz dla naszych
małych pociech brodziki oraz akcesoria do pływania i do zabawy
w wodzie. Na dobre też rozpoczął
się sezon grillowy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki
wybór grilli, akcesoriów do grilla, rozpałek, węgiel oraz brykiet,
a także parasole, leżaki, huśtawki
i inne akcesoria ogrodowe. Serdecznie zapraszam na zakupy do
E.Leclerc Zamość. U nas jest tanio - do nas jest blisko.
Co dzisiaj Państwo kupili?
Pani Maria: Kupiliśmy dzisiaj
drabinę, bułki i chleb. Potrzebujemy jeszcze kupić bambus,
bo kwiatek mi się rozrósł i trzeba go troszeczkę przymocować
i wzmocnić.
Widzę, że interesuje się Pan leżakami? Czyli czymś co będzie
miało teraz pożytek w porze
wakacyjnej i letniej.
Pan Piotr: Tak. Właśnie ten leżak
mi się podoba. Ma takie wysokie
oparcie. Myślę, że chyba będzie
wygodny.
Co Pana interesuje tutaj w zamojskim E. Leclerc?
Pan Henryk: Interesuję się grillem. Zaczął się już sezon i chciałbym kupić jakiegoś grilla.
Szuka Pan dużego, mniejszego
czy może średniego grilla?

Pan Henryk: Chyba po dłuższym
zastanowieniu skuszę się na
średniego grilla. Jest tutaj duży
wybór i naprawdę ciężko jest się
na coś zdecydować.
Państwo widzę, że zatrzymali
się przy sztućcach jednorazowych.
Pan Władysław: Tak. Ostatnio
robiliśmy dla znajomych grilla
i skończyły się nam sztućce i talerzyki i trzeba teraz uzupełnić
zapas akcesoriów, żeby zrobić
następnego grilla.
Jakie Pan kupi talerzyki? Te
małe, czy może trochę większe?
Pan Władysław: Wezmę te duże,
bo jednak na te talerze więcej się
zmieści różnego jedzenia.
Czego Pani konkretnie poszukuje?
Pani Danuta: Dla wnuczka zabawkę. Chyba kupię mu tę piłkę. Bo naprawdę jak się patrzy
na zaopatrzenie, to wszystko się
w oczach mieni i człowiek sam
nie wie czego chce. Jeszcze na
moim przykładzie to będę musiała kupić także coś dla dziewczynek, bo mam jeszcze dwie
wnuczki. Cała trójka dostaje równo.
Widzę, że wybrał Pan taki pojemnik hermetyczny. Utrzymujący temperaturę?
Pan Zygmunt: Tak. Muszę coś
takiego kupić, bo syn wyjeżdża
do Anglii i będzie czegoś takiego potrzebował. Chwilę nam tu
w tym dziale zeszło, bo interesowała nas wielkość.
Do czego ten pojemnik będzie
Panu służył??
Pan Zygmunt: Do przechowania
artykułów spożywczych. Im pojemnik będzie większy, tym więcej się tych artykułów zmieści do
środka.
Pan ogląda zjeżdżalnie i piaskownicę. Co z tych rzeczy najbardziej przydałoby się Panu?
Pan Jurek: Zdecydowanie priorytetem jest piaskownica. Pogoda zaczęła nas rozpieszczać,
słoneczko coraz mocniej grzeje i dzieciaki chcą jak najwięcej
spędzać czasu na świeżym powietrzu. Tutaj na tym dziale jest
mnóstwo różnych rzeczy i jeżeli
ktoś coś chce kupić, to może to
tutaj znaleźć.
Pani co chciałaby kupić na tym
dziale?
Pani Krystyna: Patrzę na te iglaki.
Taki iglak to gdzie by u Pani zagościł? Na dworze czy może na
balkonie?
Pani Krystyna: W ogrodzie. Ciekawe są tutaj różne dodatki do
ogrodu. Są bardzo fajne. Widzę
tam jakieś podpórki i jakieś pałki.

Są też i narzędzia - nożyce, grabie. Jest tego tutaj trochę. Wystrój
jest także ładny i przyjemnie się
tutaj czuję.
Widzę, że Pani szuka jakiegoś
nawozu czy może nasion?
Pani Marlena: Szukam akurat
nawozu pod kwiaty i warzywa
i najlepiej, żeby był jeden rodzaj
nawozu do kwiatów i warzyw.
W tym roku musimy zastosować
nawozy, bo jest susza i trzeba
roślinkom i warzywom dać pokarm. Bardzo fajny jest ten sklep
i bardzo chętnie robię w nim zakupy.
Czy lubi Pani robić tutaj zakupy?
Pani Marlena: Tak. Lubię tutaj
robić zakupy, ponieważ mogę
w jednym miejscu kupić wszystko i nie muszę chodzić od jednego sklepu do drugiego. Jest tu
bardzo duży wybór artykułów do

grilla. Można też podjechać samochodem, gdzie jest naprawdę
duży parking i zawsze miejsce
parkingowe się znajdzie. Bardzo
podoba mi się ten sklep i dobrze,
że taki sklep mamy w Zamościu.
Tak jak Państwo widzą, Klienci
w E.Leclerc Zamość mogą kupić
wszystko począwszy od pieczy-

wa, narzędzi ogrodniczych, zabawek dla dzieci, basenów, po
nawozy do kwiatów i warzyw.
Oczywiście nie możemy zapomnieć o artykułach do grilla,
ponieważ prawdę mówiąc sezon grillowy rozpoczął się już
na dobre.
Andrzej Kurantowicz
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Pielgrzymowanie duchowe
Każdego roku najczęstsze pytania jakie słyszy dyrektor pielgrzymki
brzmi: ile nas jest?- pytają pielgrzymi, ilu jest pielgrzymów? - pytają
spotkani ludzie i odwiedzający nas na trasie. Na te pytania jednak
nikt nie zna odpowiedzi. Można powiedzieć, ile osób się zapisało,
a ile pielgrzymuje, tego nikt nie wie. Dlaczego? Bo ogromna rzesza
Pielgrzymów naszej pielgrzymki to pielgrzymi duchowi - grupa
św. Jana Pawła II. Chwała Bogu i Niepokalanej Dziewicy Maryi za to,
że tak wiele osób przeżywa od 2 do 14 sierpnia „rekolekcje w drodze”
na sposób duchowy.
Pomocą dla grupy duchowej
będą aktualne wiadomości
z trasy, zdjęcia, filmiki zamieszczone w Internecie pod adresem www.pielgrzymka.info
oraz na pielgrzymkowym FB.
W Katolickim Radiu Zamość
codziennie wysłuchasz:
-Rozważania Ewangelii Dnia
(godz. 00.15, 6.15, 15.20);
- Koronkę do Bożego Miłosierdzia (godz. 15.00), STUDIO
PIELGRZYMKOWE (po godz.
15.00), a w nim konferencja,
rozmowy z pielgrzymami i czas
pozdrowień;
- podsumowanie dnia, wspólny śpiew, modlitwa wieczorna, Apel Jasnogórski (od godz.
20.00).
- 2 sierpnia - Msza święta z Katedry Zamojskiej (godz. 9.00).
- 14 sierpnia - relacja z wejścia
na Jasną Górę (od godz. 10.00)
i transmisja Eucharystii ze
szczytu Jasnogórskiego na zakończenie Pieszej Pielgrzymki
(godz. 13.00).
Program
dnia pielgrzymkowego
Rano pobudka, toaleta, pakowanie, jeden plecak na plecy
drugi z przodu (w przypadku
walizki na kółkach tylko plecak
na plecy) i w drogę. Przygotowanie do wyjścia i start. Ruszyli. Idą, postój, obiad, postój,
ostatni etap, nocleg.
To jednak nie cały program.
To część widzialna, a najważniejsze jest to, co dzieje się
w duszy pielgrzyma. Dlate-

go cały układ dnia ma pątnika
prowadzić do spotkania się
z Bogiem na różne sposoby. Codziennie punktem centralnym,
zasadniczym i najważniejszym
jest Eucharystia. W ciągu dnia
każdy ma możliwość adoracji
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pacierz poranny, śpiew
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, poranne rozważanie Ewangelii. Konferencja
ascetyczna ojca duchownego.
Nie może zabraknąć różańca
(jedna część obowiązkowo, zachęcamy by było ich więcej).
W czasie modlitwy czytane są
intencje, jeśli nam je wyślesz
lub dostarczysz w dniu wyjścia lub po drodze na kartce
też zostaną odczytane i omodlone. Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania Loretańska.
Od 5 sierpnia Nowenna przed
uroczystością Wniebowzięcia
NMP i wiele innych modlitw
i śpiewów. Zakończeniem każdego dnia jest Apel Jasnogórski
poprzedzony modlitwą, rozważaniem Bożego Słowa, śpiewem, rachunkiem sumienia.
Na Apelu gromadzą się też gospodarze miejscowości w których nocujemy. Wiele się dzieje
na pielgrzymce, nie sposób to
wszystko opisać, to taki mały
szkic dnia.
Dla kogo jest
grupa duchowa?
Do duchowego pielgrzymowania zapraszamy wszystkich,
którzy nie mogą pójść fizycznie.

Ludzi chorych i tych którzy
im posługują. Wiele osób nie
będzie miało w sierpniu urlopu i musi pracować. Są wśród
nas osoby w podeszłym wieku
i niepełnosprawne. Matki i ojcowie małych dzieci. Są pewnie jeszcze inne grupy osób,
które mają dobrą wolę, chęci
i szczere intencje pielgrzymowania, ale konkretne przeszkody uniemożliwiają pójście na
pielgrzymkę.
Wszystkich wymienionych i nie
wymienionych serdecznie zapraszamy, by tworzyć Grupę
Duchową 36. Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na
Jasną Górę.
Jak przeżywać
duchowe pielgrzymowanie?
Plan dnia ma wyglądać następująco: Punkt pierwszy. I na
tym koniec. Każdy duchowy
pielgrzym musi indywidualnie
opracować swój plan dnia, dostosowany do własnych możliwości: czasowych, fizycznych,
duchowych, rodzinnych. Warto
wziąć pod uwagę następujcepropozycje: modlitwa poranna,
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (można z radiem),
Różaniec święty, lektura Słowa
Bożego, litania Loretańska, koronka do Miłosierdzia Bożego,
Droga krzyżowa, Eucharystia
w kościele parafialnym lub
dzięki transmisji radiowej, Adoracja Najświętszego Sakramentu, post, rozmowy religijne
z domownikami, wysłuchanie

konferencji pielgrzymkowej w
Katolickim Radiu Zamość lub
w Internecie, wieczorny Apel
Jasnogórski.
Rodzaj praktyk dobieramy
osobiście uwzględniając realne możliwości pielgrzyma, co
oznacza, że każdego dnia może
być inny. Ominięcie jakiegoś
punktu nie powoduje przerwania pielgrzymowania duchowego.
Patron
Grupy Duchowej
Każda grupa naszej pielgrzymki
ma swojego Patrona – duchowego przewodnika. I tak Zamość ma św. Tomasza, Lubaczów – św. Stanisława biskupa
i męczennika, Tomaszów Lubelski to św. Józef, Biłgoraj prowadzi bł. ks. Jerzy Popiełuszko
i Hrubieszów św. Wojciech.
Patronem grupy Duchowej jest
św. Jan Paweł II. Dlaczego on?
Wybór wydaje się oczywisty

do tego stopnia, że każda odpowiedź będzie za mała.
Na zakończenie
dwie sprawy
Intencja – bez niej pielgrzymowanie nie jest pielgrzymowaniem, a tylko spacerem, treningiem, zwiedzaniem. Pielgrzym
ma intencję, motyw drogi, to
ona pomaga przetrwać trudności. W intencji nie zatrzymuj
się jedynie na sprawach osobistych, warto modlitwą, ofiarowanym trudem objąć sprawy Kościoła, Ojczyzny w 100
rocznicę odzyskania niepodległości, diecezji, parafii, swojej
rodziny.
O ile to tylko możliwe warto zadbać o stan łaski uświęcającej,
czystość duszy. Warto odprawić
pielgrzymkową spowiedź.
Ks. Michał Moń
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki
Zamojsko-Lubaczowskiej

Codzienna modlitwa Pielgrzyma Duchowego
Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami,
którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w Kaplicy Cudownego Obrazu. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (proszę
wymienić intencję). Oddaję Ci, Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia. Ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem.
A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen.
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Młodzież z Lubelszczyzny z wizytą w Brukseli
Utalentowana, zdolna, niezwykle ambitna i zaangażowana społecznie młodzież z całej Lubelszczyzny miała okazję zwiedzić
Brukselę. Dzięki uprzejmości posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego zorganizowany został
w dniach 17-21 czerwca wyjazd studyjny, podczas którego około 30 młodych osób wraz z opiekunami mogło poznać specyfikę
pracy europosłów.
Wycieczka
zorganizowana
została dla młodzieży, która
w ostatnim roku szkolnym
zdobywała sukcesy w różnego rodzaju konkursach, wyróżniała się wiedzą lub zaangażowaniem charytatywnym
i społecznym.
Bardzo się cieszę, że mogłem gościć tyle osób z Lubelszczyzny. Tu,
w Parlamencie Europejskim, to dla
mnie wielka radość spotkać rodaków, krajan. Dziękując za przyjęcie
zaproszenia jednocześnie chciałem
pokazać i wytłumaczyć na czym
polega praca i funkcja Parlamentu Europejskiego oraz jego rola
w strukturach Unii Europejskiej.
Mam nadzieję, że odczucia i wrażenia z tej wizyty będą pozytywne podkreślał Mirosław Piotrowski.
W wyjeździe wzięły udział m.in.
trzy uczennice I LO im. ONZ
w Biłgoraju wraz z opiekunką
p. Małgorzatą Osińską - laureatki
konkursów, aktywnie działające
na rzecz szkoły.
Cieszę się z możliwości wejścia do
PE i poznania tej instytucji dzię-

fot. Dawid Nahajowski

ki osobom, które tam na co dzień
pracują. Mogliśmy się dużo dowiedzieć także dzięki pani przewodnik,
która oprowadzała nas po mieście
– dzieliła się wrażeniami Natalia
Buczyńska, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu na zespołowe
wykonanie infografiki pn.”Smogorafika”.

Ponadto do Brukseli pojechali laureaci IV Konkursu Wiedzy
o błogosławionej Karolinie Kózkównej i świętym Stanisławie
Kostce, który został zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Widzimy po tej czwartej edycji konkursu, że młodzież jest chętna do
zdobywania wiedzy, a takie ciekawe nagrody jak wyjazd do Brukseli dodatkowo motywują, by brać
w nich udział” – zaznacza ks. Stanisław Książek, Diecezjalny Asystent KSM, organizator i opiekun
laureatów konkursu.

Potwierdza to także Aleksandra
Olszak z Hrubieszowa: Warto
podejmować jakiekolwiek działania
społeczne, angażować się, a sama
wygrana konkursu i wycieczka to
zwieńczenie włożonego wysiłku
i fajna przygoda.
Oprócz spotkania z posłem,
wspólnych zdjęć na sali plenarnej
i poznania Parlamentu Europejskiego od kuchni, a w zasadzie
od stołówki, młodzież zwiedziła
także Muzeum Historii Europejskiej. Uczestnicy wycieczki odbyli spacer na Wielki Plac
w Brukseli, mieli okazję z przewodnikiem zwiedzić ciekawe
i najważniejsze miejsca stolicy
Belgii, a także poczuć radosną atmosferę, którą na ulicach miasta
zgotowali kibice piłki nożnej po
wygranym na mundialu pierwszym meczu z Panamą (3:0).
Z pewnością w pamięci zostanie
też belgijska kuchnia i wspólna
kolacja z posłem Mirosławem
Piotrowskim.
Joanna Suszko
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Caritas dla Niepodległej
Po Polsce peregrynuje ikona
Matki Boskiej Współczującej
z Syrii. Przewożona jest w Busie
dla Niepodległej, który prowadzą pracownicy i wolontariusze Caritas Polska. W pierwszej
kolejności złożyli oni wizytę
w Watykanie, gdzie swoje błogosławieństwo przekazał im
papież Franciszek. Mobilna
Ambasada Niepodległej odwiedzi ponad 100 miejscowości
w Polsce, aby promować działania upamiętniające 100-lecie
odzyskania niepodległości.
Na początku czerwca ikona
Matki Boskiej Syryjskiej nawiedziła diecezję zamojsko-lubaczowską. Towarzyszyła jej Mobilna Ambasada Niepodległej
Caritas Polska. Widocznym
znakiem był Bus Niepodległej,

którego koordynatorem jest
Maciej Dubicki.
- Mobilna Ambasada dla Niepodległej Caritas Polska to specjalna
ambasada przygotowana na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. To specjalny projekt
uczczenia tych obchodów oraz
promocja wartości chrześcijańskich i pomagania bliźnim. Jako
Caritas Polska przygotowaliśmy
wiele projektów m.in. Polacy na
100, 100 na 100. Są różne działania prowadzone w diecezjach. Po
kwalifikacji tych projektów, dalej
przekazujemy je i tak świętujemy
– mówi Maciej Dubicki.
Bus Niepodległej stanął na płycie Rynku Wielkiego. Był też w
parafiach Jarosławiec, Kosobudy i św. Brata Alberta w Zamościu. Nie zabrakło wspólnej mo-

dlitwy i promocji wolontariatu
Young Caritas. Mamy się czym
chwalić - zauważyła Agnieszka Zarzyńska, koordynatorka
wolontariatu Caritas Polska:
- Na ostatniej konferencji Caritas
Europa prezentowałam prace
Szkolnych Kół Caritas (włącznie z filmem promującym
wolontariat Caritas zrealizowanym w diecezji zamojsko-lubaczowskiej dostępnym na
kanale YouTube pod nazwą:
Caritas Poland Voluntary Service[przyp. autora]). W porównaniu do innych krajów mamy się
czym pochwalić. Byłam dumna
z polskich Caritas. W Europie
jest kładziony duży nacisk na
zaangażowanie młodych ludzi.
W Polsce radzimy sobie z tym
dużo lepiej.

W peregrynacji ikony uczestniczy od początku Farid Abou
Jard z Syrii. W rozmowie z Katolickim Radiem Zamość wyjaśnił czego potrzebują jego rodacy tam na miejscu: - Sytuacja
jest bardzo zła. Nie ma prądu,
wody, gazu. Za mało jedzenia.
Wojna to wojna. Trzeba tylko miłości i pokoju, żeby się to zmieniło.
Podczas wydarzenia wolontariusze zbierali złotówki w ramach akcji Kilometry Caritas.

Powiedziała nam o tym Aneta
Tryniecka, diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: - Każdy z nas może włożyć
przysłowiową złotówkę. Nie jest
to ważne, czy włożymy 100, 50
zł, czy tą złotówkę. Ważne, żebyśmy wsparli dzieło i mieli osobistą
cegiełkę tej kampanii charytatywnej.
Więcej o akcji na stronie
www.kilometrycaritas.pl

Spaleniu uległ strych budynku mieszkalnego. Zniszczeniu
uległ dach, spalona więźba
dachowa, przepalone blachy.
Wszystko jest do wymiany.
Spłonęła też altanka stojąca
obok domu. Podczas gaszenia
zniszczeniu uległo całe miesz-

kanie, to czego nie zrobił ogień,
zrobiła woda. Oderwały się tynki od sufitów, zalane zostały
meble, podłogi, piwnica. Dom
był po generalnym remoncie
zakończonym osiem lat wstecz
(nowy dach, ocieplenie,stolarka
budowlana, instalacje).

Pogorzelcom z Rogatki
4-osobowa rodzina Podkańskich z Rogatki, w parafii Dubienka, z dekanatu Hrubieszów
straciła dach nad głową. Do zdarzenia doszło w połowie kwietnia. Z prośbą o pomoc zwrócił
się proboszcz ks. Piotr Ciećkiewicz.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przekazał żywność i zaproponował pomoc
w formie odzieży, mebli oraz
zbiórki. Taka zostanie przeprowadzona w kościołach diecezji
3 czerwca. Do wsparcia zachęcił
bp Marian Rojek.

Można to uczynić poprzez
wpłaty ofiar na konto bankowe:
PKO BP
61 1020 5356 0000 1802 0173 6941

z dopiskiem:
„dla pogorzelców z Rogatki”.
Pożar wybuchł ok. 23 w nocy
z 19 na 20 kwietnia.

Pogorzelcom z Niemstowa
W miejscowości Niemstów leżącej w gminie Cieszanów doszło (09.06) do pożaru domu
mieszkalnego, wskutek czego
5-osobowa rodzina została bez
dachu nad głową. Walka z żywiołem niszczącym mienie nie
jest łatwą sprawą. Strażacy podczas takich akcji robią wszystko,

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Jednak czasami
bywa tak, że doświadczenie, siła ludzka i chęć działania w takich okolicznościach przegrywają. Niestety tak było 9 czerwca w Niemstowie, gdzie spalił się
dom państwa Joanny i Tomasza Matysów. Mimo interwencji

straży pożarnej nie udało się go
ocalić. Prawdopodobnie przyczyną pożaru była niesprawna
instalacja elektryczna. Joanna
Matys w rozmowie z Alicją Magurą przybliżyła okoliczności
tego tragicznego wydarzenia. W
trakcie pożaru spłonął cały dorobek życia Państwa Matysów. To

co udało się uratować nie nadaję
się do użytkowania – podkreśla
pani Joanna.
Po pożarze z pomocą ruszyli
najbliżsi. Siostra poszkodowanej zapewniła rodzinie tymczasowe schronienie we własnym
domu, a bliscy zajęli się uprzątnięciem pogorzeliska.

Ogromnym wsparciem dla rodziny są również mieszkańcy
wsi oraz inni ludzie dobrej woli,
którzy dzielą się tym co mają.
Pomoc jest jak najbardziej potrzebna zarówno ta finansowa
jak i materialna.
Środki finansowe można wpłacać na konto bankowe:
PKO BP
61 1020 5356 0000 1802 0173 6941

z dopiskiem:
„dla Matysów z Niemstowa”.
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