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Miej w opiece naród cały
W polskiej tradycji święta maryjne przeplatają się ze świętami patriotycznymi i wspomnieniami wydarzeń historycznych. Szczególnie dostrzegalne
jest to w maju, kiedy jednocześnie upamiętniamy ustanowienie Konstytucji 3 maja jak i obchodzimy święto Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski.
Nie inaczej jest 15 sierpnia,
kiedy święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny jest
jednocześnie Świętem Wojska
Polskiego.
Polacy od początków swego istnienia łączyli przyszłość narodu
z Matką Najświętszą. Świadczy o
tym chociażby pieśń Bogurodzica, która będąc modlitwą stała
się jednocześnie pieśnią bojową
rycerstwa polskiego.
Arcybiskup Stanisław Wielgus
podczas homilii wygłoszonej
z racji uroczystości odpustowych w tomaszowskim sanktuarium powiedział: Naród polski od początku swego istnienia
czcił Matkę Najświętszą. Nie jest
dziełem przypadku, że pierwsza
świątynia w Gnieźnie po chrzcie
Mieszka i narodu polskiego poświęcona była Maryi. Nie jest
dziełem przypadku, że pierwszy
zabytek naszego narodowego języka, napisany po polsku z początku średniowiecza, to są Kazania Świętokrzyskie poświęcone Matce Najświętszej. Nie jest
dziełem przypadku, że pierwszy
nasz hymn narodowy to jest wielka, rycerska pieśń Bogurodzica
Dziewica. Naród Polski się nie
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mylił, że w taką szczególną opiekę Matki Najświętszej się uciekał, bo Naród Polski rozumiał,
kim jest Maryja. Wiedział, że Ona

Polacy powierzając Maryi naród wierzyli, że Ona wraz ze
swoim Synem będzie obecna
na każdej trudnej karcie histo-

Objawienia Matki Bożej Tomaszowi Kłossowskiemu (źródło: www.lichen.pl)

jest Współodkupicielką. I dlatego
przez całą swoją historię polecaliśmy Jej siebie, rodziny nasze
i nasz kraj.

rii. Matka Boża wielokrotnie zaznaczała swoją obecność w momentach dla nas trudnych. Objawiła się w Janowie Lubelskim

w 1645 roku, gdy relacje polsko-szwedzkie już były napięte,
a nadejść wkrótce miało to, co
najgorsze, czyli Potop Szwedzki. Zaledwie 10 lat później na
Jasnej Górze Szwedzi próbowali zdobyć „Fortecę Maryi”.
Według przeora o. Augustyna
Kordeckiego dokonał się cud,
w którym udział wzięła sama
Maryja broniąca domu swego
i swego Syna.
O szczególnej trosce względem
Narodu Polskiego mówią nade
wszystko objawienia Maryjne,
których doświadczył jezuita,
o. Juliusz Mancinelli. Mieszkający w Neapolu zakonnik odczuwał silną więź zarówno
z Polską jak i polskimi świętymi.
Pewnego dnia ujrzał piękną Panią, ubraną w purpurę. Nie potrafił znaleźć wyjątkowych słów,
którymi mógłby zwrócić się do
Maryi. Wówczas to Ona przemówiła do niego: A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie
rzeczy dlań zamierzam, ponieważ
osobliwą miłością ku Mnie pałają
jego synowie.
Dzięki tym słowom duch Narodu
w Polsce ożył. Pomimo trudnych
doświadczeń tego wieku, Polacy
wciąż żyli wiarą, że ich Matka jest
z nimi.
1 kwietnia 1656 roku w archikatedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył uroczysty ślub
nazywając jednocześnie Maryję
Królową Polski. W treści lwowskich przyrzeczeń czytamy:
Do najświętszych stóp Twoich

przypadłszy, Ciebie za patronkę
moją i za Królową państw moich obieram… wszystkie moje
ludy Twojej osobliwej opiece
i obronie polecam, Twej pomocy
i zlitowania w tym klęsk pełnym
i opłakanym królestwa mojego
stanie, przeciw nieprzyjaciołom
rzymskiego Kościoła pokornie
przyzywam…
Naród Polski nadal potrzebował znaku, że nie jest Bogu obojętny, i że warto wciąż walczyć
o to, co polskie. Maryja nieustannie spieszyła, by duch
narodu, duch chrześcijański,
nie zginął.
W bitwie pod Lipskiem w roku
1813, ciężko rannemu Tomaszowi Kłosowskiemu ukazała się
Matka Boża przytulająca do piersi Białego Orła. W tej samej odsłonie ukazała się po kilkudziesięciu
latach Mikołajowi Sikatce. Maryja przytulająca godło polskie dała
Polakom nadzieję, że czasy zaborów kiedyś się zakończą, a ich
nawrócenie i żarliwa modlitwa
może odbudować kraj.
Objawienia zwane objawieniami licheńskimi okazywały się
współgrać z tymi, które kilka lat
później miały miejsce w Gietrzwałdzie. W czasie germanizacji terenów zaboru, Maryja
objawia się tam dwóm dziewczynkom przemawiając do nich
w języku polskim. To był dla
Polaków mocny znak, że nie
wolno im się poddawać, ponieważ Jezus wraz ze swoją Matką troszczą się o nich w sposób
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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szczególny. Wreszcie podczas
objawień na podwarszawskich
Siekierkach w 1943 roku, w czasie II Wojny Światowej, Maryja obiecuje, że nie zostawi tych,
którzy będą zwracać się do Niej
i Jej Syna. Ukazując się dziewczynce, Władzi Fronczak wypowiedziała takie przesłanie:
Przyjdą ciężkie czasy, ale kto
będzie miał iskrę nadziei, wiary
i miłości, ten nie zginie.
Świadków licznych objawień
siekierskich zaskakiwał fakt,
że w czasie gromadzenia się ludzi na modlitwie w miejscu ukazania się Matki Bożej, nigdy nie
interweniowali Niemcy. Odnosili
wrażenie, że Maryja objawiająca się niekiedy wraz ze swoim
Synem, otaczała to miejsce niewidzialnym płaszczem. Tylko tu
czuli się bezpieczni, jakby byli
u swojej własnej matki.
Przypomnienie wydarzeń historycznych Polski nasuwa samoistnie poetycki obraz ukazujący Maryję kroczącą po polskiej
ziemi zroszonej krwią i cierpieniem. Ona jedna stała tuż obok
Jana pod krzyżem i doświadczała bólu przeszywającego serce. To Ona najgłębiej rozumiała,
jak człowiek stojący w obliczu
śmierci i przerażenia potrzebuje obecności kochającej matki.
Sierpniowe uroczystości są niejako przypieczętowaniem całej historii Polski, w której Maryja zaznaczała swoją obecność.
15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, to dzień poświęcony
szczególnie Jej pamięci. Tradycja polska nazywa go świętem
Matki Bożej Zielnej. Tego dnia
wierni święcą w kościołach
kwiaty i zioła dziękując za urodzaj, prosząc o opiekę, a także
wierząc, że poświęcone zioła mogą stać się leczniczymi.
Zwyczaj ten ma swoje korzenie
w podaniu głoszącym, że apostołowie zamiast Maryi znaleźli
na Jej posłaniu kwiaty. Także
i tu ludowe tradycje nawołują nie
do zabobonów czy sentymentalnych wzruszeń, ale do życia Tej,
która godząc się na zostanie Matką Syna Bożego, przyczyniła się
do zbawienia człowieka.
Dogmat o wzięciu Maryi z ciałem do nieba został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950
roku przez papieża Piusa XII.
Tradycja chrześcijańska jak
i przekonanie wśród wiernych,
że Bóg uwielbił w ten sposób
Matkę swego Syna była jednak
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powszechna już w pierwszych
wiekach. Historia wskazuje,
że w VI w. cesarz bizantyński
Maurycjusz nakazuje obchodzenie tego święta 15 sierpnia
w całym państwie.
Najważniejsze jednak jest jego przesłanie. Żyjący w VIII w.
Jan Damasceński opisuje to
wydarzenie podkreślając jak
ważną dla Chrystusa była Jego
Matka: To jedynie mogli pomyśleć, że Ten, któremu podobało
się wziąć ciało z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten,
który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po swoim
narodzeniu, uchronił Jej ciało od
skażenia i przeniósł je do nieba
przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem. (...) W czasie
tego wniebowzięcia, o Matko
Boża, wojska anielskie przejęte
radością i czcią okryły swoimi
skrzydłami Twoje ciało, wielki
namiot Boży. Opis ten ukazuje, że Jezus nie mógł pozwolić,
by ciało Jego Matki, z której
On sam przyjął Ciało, uległo
rozkładowi. Bóg nie zapomina
o tych, którzy byli Mu wierni,
i którzy swoje życie bez reszty
poświęcili dla Niego.
Tego samego dnia obchodzone
jest Święto Wojska Polskiego
upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 roku,
podczas której Polacy pokonali siły bolszewickie. Jednak
wrogie wojska znów chciały
położyć kres dopiero co odzyskanej niepodległości Polski.
Potęga bolszewicka była tak
duża, że 14 sierpnia Stanisław
Stroński przyznał, że jeśli uda
się ocalić Warszawę, to będzie
to prawdziwy cud, cud nad Wisłą. Wrogie natarcie zostało powstrzymane, cud stał się faktem, a Polska na nowo zaczęła
wierzyć, że może być wolnym
i silnym krajem.
Dziś, w setną rocznicę Bitwy
Warszawskiej oraz w święto
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi Panny, warto spojrzeć
na ten kontekst historyczno-religijny w całości. Syn ukochał swoją Matkę i nie pozwolił,
by Jej ciało uległo rozkładowi.
Dbał, by Jej świętość i nienaruszalność została zachowana. Synowie Polski winni tak walczyć o swą matkę,
której imię Polska, by nie
tylko granice geograficzne, ale
i kulturowe, moralne, nie uległy
rozkładowi. Maryja, która przez
wieki objawiała się Polakom,

Sanktuarium NMP w Krasnobrodzie (fot. Ewa Monastyrska)

zapewniając o swojej obecności staje się dla nas wzorem
pokory, modlitwy i zaufania
Bogu. W Gietrzwałdzie powiedziała dzieciom, że losy Polski zależne są od tego, czy jej
synowie zaczną się nawracać

i modlić. Nawoływała do modlitwy różańcowej, dzięki której wszystko obróci się na dobro.
Podczas jednych z końcowych objawień w Gietrzwałdzie Maryja pocieszała Polaków: Nie smućcie się, bo

Ja zawsze będę przy was.
Ona nie jest Bogiem, ale uczy
jak zaufać Jej Synowi i walczyć o to, co święte, co dobre,
co polskie.
Ewa Monastyrska

Rekonstrukcja Bitwy pod Tomaszowem 2017r (fot. Ewa Monastyrska)
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Życie wokół nas

Jubileuszowe „Roztocze”
W tym roku Zespół Folklorystyczny „Roztocze” świętuje 40 lat swego istnienia. Jest to
najlepsza okazja, by spotkać się zarówno z tancerzami jak i założycielami grupy i poznać
tajemnicę ich długowieczności.
Aby coś mogło przetrwać długie lata
musi być tworzone z miłością i pasją.
Dzięki temu Zespół Folklorystyczny „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego może w tym roku świętować
40-lecie swojego istnienia. Tegorocz-

Na podstawie 12 prac magisterskich
napisanych na temat Zespołu Folklorystycznego Roztocze, można stwierdzić, że przez 40 lat w zespole pojawiło się około 1500 tancerzy. Obecnie
grupa liczy 160 osób. „Roztocze” to

ne obchody miały obfitować w liczne
koncerty i festiwale z udziałem zespołu, jednak sytuacja pandemiczna
w kraju uniemożliwiła świętowanie.
Wspomnienia są nadal żywe. Tancerze
z nieskrywaną radością wspominają wczesne kroki na scenie. Pierwsza
odnotowana próba zespołu odbyła się
13 lutego 1980 roku. Wówczas grupa
nosiła nazwę Zespół Pieśni i Tańca
„Roztocze”. Obecnie jest to Zespół Folklorystyczny „Roztocze”, co ma jeszcze
bardziej podkreślać charakter stylu
tańca wskazujący na folklor, historię,
a nie wyłącznie występy estradowe.
Przetrwanie 40 lat nie było proste ze
względu na zmieniającą się sytuację
polityczną w kraju.
Wszystko było zależne od tego,
w którym miejscu historii Polski się
znajdowaliśmy. W czasie komunizmu
było zupełnie inaczej. W okresie przejściowym bardzo dużo zespołów uległo
rozwiązaniu, ponieważ uważano, że są
niepotrzebne. Nam udało się przetrwać.
Teraz bazujemy na przychylności władz
miejskich oraz dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury, Dariusza Krecha,
ponieważ to właśnie pod płaszczem
Domu Kultury działamy – wyjaśniła
kierownik Zespołu Folklorystycznego
„Roztocze”, Stanisława Kowalska.
Cechą szczególną zespołu jest wykonywanie tańców i pieśni charakterystycznych dla rejonu Roztocza i Tomaszowa Lubelskiego. Odtworzone
zostały także stroje zespołu, dzięki
czemu możliwe jest zapoznanie się
z regionalną kulturą. Zespół prezentuje także tańce narodowe takie jak
polonez, kujawiak czy też oberek.

tak naprawdę 6 grup tanecznych
w dwóch kapelach: młodzieżowej
i starszej. Najstarszy tancerz liczy 82
lata, natomiast najmłodszy ma zaledwie 7 lat. W latach `80 dwa zaplecione warkocze, kolorowe stroje i taniec
na scenie były spełnieniem marzeń.
Niektórzy gotowi byli do wszelkich
poświęceń, by móc stać się członkiem
zespołu „Roztocze”.
Z zespołem spotkałam się w latach `80.
Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej. Kochałam tańczyć. „Roztocze” miało być spełnieniem moich
marzeń. Baletki, warkocze, stroje… to
była magia. Żeby dostać się do zespołu, trzeba było mieć określony wiek.
Niestety, ja takiego wieku jeszcze nie
posiadałam i trochę dodałam sobie lat,
by móc tańczyć w zespole. Udało się.
Niestety sprawa wyszła na jaw, gdy
wyjeżdżaliśmy za granicę i okazało się,
że we trzy z koleżankami jesteśmy
nieletnie. Pani Stasia musiała wziąć za
nas odpowiedzialność. Poświęciłam
ponad 20 lat tańcząc w zespole i jestem tak emocjonalnie związana z grupą, że pomimo tego, iż już nie tańczę w
zespole, to przychodzę na wszystkie
koncerty, wzruszam się bardzo, przeżywam razem z tymi młodymi. Obecnie tańczy tu także moja siostra, szwagier i ich córka. Można powiedzieć, że
jest to zespół rodzinny – powiedziała
Marzena Proc, tancerka Zespołu
Folklorystycznego „Roztocze”.
Wśród wspomnień pojawiają się też
wyjazdy zagraniczne, które stanowiły wówczas niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi. Znając do tej
pory jedynie komunistyczną Polskę,

mogli zwiedzić inne miejsca na świecie, gdzie żyło się inaczej. Najczęściej
wspominane były wyjazdy do Włoch,
Turcji, Bułgarii czy też Francji. „Roztocze” odwiedziło także takie kraje jak
Jugosławia, Serbia, Grecja, Holandia,

Zespół Pieśni i Tańca Roztocze 1990 r. (źródło: archiwum Zespołu)

Białoruś, Litwa oraz Niemcy. Zespół
Folklorystyczny „Roztocze” poza
śpiewem, tańcem i występami to
przede wszystkim wieloletnie historie ludzi budujących zespół. Jedni
odchodzili na studia, inni zakładali
rodziny, wyjeżdżali w dalekie strony
świata, a jeszcze inni zakochiwali się
w sobie. To, co widzowie mogą obserwować na scenie to tylko efekt
finalny wspólnych spotkań, przyjaźni, wartości i wspólnego życia.
W zespole poznałem piękną dziewczynę.

Spojrzałem na nią i natychmiast pomyślałem, że mogłaby być moją żoną i dobrą
matką dla moich dzieci. Zaczęliśmy się
spotykać w zespole, potem na randkach.
Po kilku latach uznaliśmy, że powinniśmy
się pobrać. Obecnie nasza córka, jako już
absolwentka, także tańczy w zespole –
wspominał Witek Burda.
Taniec zawsze pełnił niebagatelną rolę
w naszym życiu. Razem dobrze czujemy się w tańcu. Gdy córka dołączyła
do zespołu, mogliśmy w domu wspólnie tańczyć, śpiewać i ćwiczyć. Dzięki
temu nadal żyłam zespołem, choć już
w praktyce nie tańczyłam. Taniec nas
zbliżał, jednoczył i nadal to robi - dodała Wioletta Burda, żona pana Witka.
Nauka tańca folklorystycznego to
nie tylko nauka poszczególnych kroków, ale poznawanie kultury, sztuki,
a także wychowanie.
Taniec scala ludzi, uczy życia w społeczeństwie. Nauczyliśmy się tu szacunku do naszej historii, tradycji i drugiego człowieka. Pani Stasia dołożyła
wszelkich starań, byśmy stawali się
lepszymi ludźmi, znającymi Polskę
i naszą historię. Czuję się bardzo dobrze
wychowaną tancerką i człowiekiem –
przyznała Małgorzata Czerniak.
Nie brakuje młodych ludzi, którzy chcieliby kultywować tradycję
i tańczyć w zespole folklorystycznym. Choć taniec wielokrotnie kojarzy się z zajęciem właściwym
kobietom, to okazuje się, że młodzi mężczyźni właśnie w „Roztoczu” kształtują swój charakter.
Taniec wychowuje także mężczyzn.

Możemy się nauczyć jak prowadzić
dziewczynę w tańcu. W folklorze mężczyzna jest tym, który prowadzi i musi
wziąć sprawy w swoje ręce, bo inaczej
może rozpaść się cały układ. Dzięki zespołowi mamy świetną kondycję, uczymy się wytrwałości, która daje później
wspaniałe owoce. Pocimy się wiele godzin, by później móc wyjść na scenę i
tańczyć przez kilka minut. Jednak tych
kilka minut pamięta się przez całe życie
– wyjaśnił Michał Zawadzki.
Poza kierownikiem artystycznym
i choreografem jednocześnie, Stanisławą Kowalską, jest cała grupa niewidocznych na co dzień osób, które
dokładali lub dokładają wszelkich
starań, by kultura folkloru zwłaszcza roztoczańskiego, nie zaginęła.
Mowa tu o akompaniatorach: Dariuszu Litwinie i Zdzisławie Haci, który
jest nade wszystko kierownikiem muzycznym, instruktorach tańca: Agacie
Nazar i Natalii Kowalskiej oraz o Wiesławie Gęśli zajmującej się renowacją
kostiumów. Sprawami organizacyjnymi dotyczącymi zespołu zajmuje się
Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca Roztocze.
Melissa Darwood w książce „Larista”
napisała: ...życie ma sens tylko wtedy,
gdy robimy to, co kochamy. To właśnie
ta miłość sprawiła, że od 40 lat możemy
przenosić się w czasie i żyć tym, co historyczne i roztoczańskie. Dzięki takim
zespołom jak „Roztocze” wiemy, jak
bardzo polska płynie w nas krew.
Ewa Monastyrska

Zespół Folklorystyczny Roztocze 2015 r. (źródło: archiwum Zespołu)
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Lasy na Kresach

Z lasu na kuchenny stół - czyli z jakich
darów lasu możemy skorzystać
Lato to idealny moment na wykorzystanie tego, co oferuje nam las. Jeszcze niedawno zbieraliśmy poziomki
i borówki, a już za chwilę pojawią się kolejne rarytasy runa leśnego. Czy warto je zbierać i co z nimi robić?
Lasy spełniają wiele funkcji:
wodochronne, glebochronne,
społeczne, edukacyjne, a tą
najbardziej znaną jest funkcja produkcyjna. Dotyczy ona
dostarczania nam surowca
drzewnego, ale również użytków ubocznych, do których
zaliczamy płody runa leśnego.
W leśnictwie profesjonalnie
mówimy na ten dział „uboczne
użytkowanie lasu”, co nie oznacza, że jest ono zbędne. Wręcz
przeciwnie. W obecnych czasach wielu z nas chce korzystać
z żywności jak najmniej przetworzonej, zdrowej i nie zapłacić za to jak za przysłowiowe
zboże.
Najbardziej znaną rośliną runa
jest borówka czarna (czernica,
jagoda). Jej drobne, fioletowe
owoce zaliczane są do superowoców (superowoce posiadają
wysoką zawartość składników
odżywczych i przeciwutleniaczy, przyp. red.). Antocyjany
(im ciemniejszy kolor owoców,
tym większa ich ilość) zawarte
w owocach mają działanie
ochronne, a te w borówce działają
wazoprotekcyjnie, czyli uszczelniająco na naczynia krwionośne,
również w gałce ocznej. Osłabiają działanie wolnych rodników,
a więc spowalniają procesy zwyrodnieniowe w naszym organizmie. Podobnie jak właściwości
kolejnych owoców, borówka
czarna pozytywnie wpływa na
pracę przewodu pokarmowego.
W lasach iglastych oraz mieszanych, gdzie znaczny udział zajmują gatunki iglaste, spotkać
możemy borówkę brusznicę
(czerwona borówka). Jest niezwykle cenną rośliną, jeśli chodzi o jej zastosowanie.

Wykorzystywana jest w ziołolecznictwie. Jej liście mają m.in.
działanie antyseptyczne, ściągające, moczopędne, natomiast
owoce są cennym źródłem witamin B1, B2, PP, C. Ponadto są
nieocenionym dodatkiem do
mięs. Na bardziej wilgotnych
terenach, również w lasach
iglastych i mieszanych, spotkamy żurawinę błotną. Zawiera ona mnóstwo witaminy C

żach lasu, przy polanach oraz
w większych prześwietleniach.
Owoce zawierają mnóstwo witamin m. in. A, B1, B2, C oraz
wapń, magnez, miedź, potas,
cynk, mangan, żelazo, selen,
olejek eteryczny, pektyny. W kosmetologii wykorzystuje się olej
z pestek malin, który ma szereg zastosowań. Wykazuje on
silne działanie przeciwzapalne,
przeciwalergiczne, wspomaga

Borówka czernica (fot. PD,Nadleśnictwo Oleszyce)

oraz B, E, A, a jej działanie uroseptyczne znane jest od wieków. Owoce tej rośliny najlepiej
zbierać po pierwszych przymrozkach, wtedy stają się bardziej słodkie. Można wykorzystać je w kuchni do pysznych
galaretek i konfitur. Zawartość
kwasu benzoesowego sprawia,
że owoce są w sposób naturalny zakonserwowane.
Kolejną rośliną, którą większość z nas kojarzy z dzieciństwem jest malina właściwa.
Możemy ją spotkać na obrze-

Borowik szlachetny (fot. TM, Nadleśnictwo Oleszyce)

wytwarzanie kolagenu, jest również świetnym antyoksydantem.
Obok malin to jeżyna popielica jest kolejnym superowocem, zawierającym podobnie
jak wyżej witaminy A, witaminy z grupy B, C. Jest bogata
w antyoksydanty. Owoce działają pozytywnie na pracę układu pokarmowego, a w ziołolecznictwie wykorzystywane są
wszystkie części rośliny. Warto
też wiedzieć, że herbatka z liści jeżyny działa uspokajająco.
Największym uznaniem cieszą
się oczywiście grzyby leśne.
Trudno tutaj mówić o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych, ponieważ grzyby nie
są pionierami w tej dziedzinie,
jednak ich walory smakowe
są nieocenione. A jakie grzyby najchętniej zbieramy? Na
pewno borowiki są tymi najchętniej szukanymi w leśnej
ściółce. Borowik szlachetny
(borowik jadalny, grzyb prawdziwy, prawdziwek) występuje
zarówno w borach iglastych, jak
również w lasach mieszanych.
Jego intensywny smak i zapach

oraz to, że jest grzybem, który
nie ciemnieje podczas suszenia i obróbki cieplnej sprawia,
że jest bardzo pożądanym dodatkiem do potraw. Borowika
szlachetnego można pomylić z
goryczakiem żółciowym. Mimo,
że nie jest trujący, to jego gorycz
psuje smak każdej potrawy. Borowik brunatny (podgrzybek,
czarny łebek) występuje na siedliskach borowych, najczęściej
pod sosnami i zwykle spotkać
go można w gromadach. Ciekawostką jest to, że w Rosji nazywa się go polskim grzybem.
Bardzo częstym grzybem, spotykanym pod brzozami w dość
licznych grupach jest koźlarz
babka (kozak, brzozak, stojak).
Jego kapelusz ma półkolisty
kształt u młodych egzemplarzy, u starszych staje się płaski,
trzon koźlarza jest cylindryczny, dość długi i białawy, z ciemniejszymi kosmkami. Maślak
zwyczajny jest pospolity w całej
Polsce (oprócz gór) i najczęściej
spotkamy go pośród sosen. Jest
smaczny i lekkostrawny, jednak
przed przyrządzeniem należy
ściągnąć skórkę z kapelusza.
Wymienione wyżej grzyby posiadają na spodniej stronie kapelusza rurki (hymenofor rurkowy).
Kolejne dwa grzyby, o których
warto napisać spód kapelusza
zbudowany mają z blaszek. Bardzo smaczna i chętnie zbierana jest czubajka kania (kania,
sowa, czubaj). Zwykle spotkać
ją możemy na polanach, zrębach, wrzosowiskach i w trawach. Bardzo charakterystyczne
dla tego gatunku są chropowate
łuski na kapeluszu. Niedoświadczeni grzybiarze mogą go pomy-

lić z muchomorem zielonawym
(sromotnikowym). Bardzo ważną cechą odróżniającą ją od trującego muchomora, jest ruchomy pierścień na trzonie – można nim swobodnie przesuwać.
Pierścień u muchomora zielonawego jest przyrośnięty do
trzonu.
Naszą listę wybranych grzybów
zamyka niezwykle smaczny
i kolorowy dodatek do potraw
– pieprznik jadalny, czyli kurka. Rośnie na glebach piaszczystych i kwaśnych. Najczęściej rośnie gromadnie. Pierwsze
owocniki pojawiają się już w maju
i zbierać możemy je do października. Z pieprznikiem jadalnym
łatwo pomylić lisówkę pomarańczową – ma cieńszy trzon, gęstsze listewki i ciemniejszy kolor.
Nie jest ona trująca, ale niejadalna ze względu na przykry smak.
Kurka jest bardzo cenionym pod
względem kulinarnym grzybem,
a wielokrotne próby jej hodowli
zakończyły się fiaskiem.
Zachęcamy do korzystania z tego,
co daje nam natura. Pamiętajmy
jednak o kilku zasadach podczas
zbierania owoców, grzybów, ziół
i innych płodów runa. Ważne
jest to, by nie niszczyć grzybni
ani roślin. Zbierane grzyby najlepiej wkładać do koszyka, ponieważ w torebce foliowej czy
wiaderku szybko się zaparzają.
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy
dany okaz jest jadalny, koniecznie pytajmy doświadczonych
grzybiarzy.
Polecamy aplikację ułatwiającą orientację w terenie mBDL
(mobilny Bank Danych o Lasach).
Nina Hamułka
Nadleśnictwo Oleszyce

Czubajka kania (fot. TM, Nadleśnictwo Oleszyce)
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Ekologiczna hodowla ryb
W Bełżcu, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, znajduje się gospodarstwo rybackie specjalizujące
się w hodowli m.in. karpi, amurów, linów, szczupaków, sandaczy. Jego powierzchnia liczy 125 ha
lustra wody. Na temat ekologicznej hodowli ryb z Anną Kuśmierczak-Kuceł, współwłaścicielką
gospodarstwa rybackiego w Bełżcu rozmawia Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Jakie
ryby Państwo hodują?
Anna Kuśmierczak-Kuceł: Hodujemy wiele gatunków ryb, ale
warto przyjrzeć się tym, które hodowane są w warunkach
ekologicznych. Mowa tu o karpiach, szczupakach, sumach,
amurach, sandaczach. My hodujemy przede wszystkim karpie.
Na czym polega ekologiczna
hodowla ryb?
Karp hodowany jest ekologicznie wówczas, gdy jest to
hodowla do tysiąca pięciuset
kilogramów na hektar, więc to
jest chów ekstensywny, poza
tym musi być dokarmiany jedynie zbożem i hodowany w
naturalnym otoczeniu. Stawy,
bo tam hodujemy nasze karpie,
są wybudowane przez człowieka, ale tak naprawdę niczym nie
różnią się od jezior. Znajduje się
tam ta sama roślinność, woda,
otoczenie. Dlatego stawy możemy traktować jako zbiorniki
naturalne. Karp potrzebuje co
najmniej 10 metrów sześciennych na jedną sztukę wody. To
jest naprawdę bardzo dużo.
A jak jest w przypadku hodowli konwencjonalnych?
Porównajmy na przykład pstrąga. Pstrąg jest hodowany najczęściej na basenach betonowych lub na malutkich zbiornikach wodnych, ale w bardzo
dużym zagęszczeniu, nieporównywalnie większym od karpia. Karmiony jest granulatem,
ponieważ nie ma wystarczająco dużo naturalnego pokarmu
w zbiorniku. My karpia jedynie
dokarmiamy, ponieważ znajduje on dużo naturalnego pokarmu, czyli planktonu. Dokarmiamy karpia zbożem kupowanym
od lokalnych rolników, czyli też
czymś naturalnym, a nie wyprodukowaną w fabrykach paszą. I tu jest zasadnicza różnica,
w otoczeniu w jakim przebywa
ryba. Stawy to jest sama natura. Posiadamy stawy nawet na
obszarach „Natura 2000”, które
są wyjątkowo strzeżone przez
Ochronę Środowiska. Istnieje
wiele obostrzeń odnośnie całego procesu hodowli, ilości ryby,
całej dbałości o stawy i wodę,
dlatego tym bardziej troszczymy się o naturalny chów.

W całej Polsce wiele stawów
znajduje się na obszarach „Natura 2000”, bo najczęściej te
obszary leżą przy zbiornikach
wodnych, gdzie żyje cały ekosystem, czyli ptactwo, zwierzęta. My tak naprawdę tylko
delikatnie gospodarzymy na
tych stawach. Główną ingerencją zajmuje się sama natura.
W jaki sposób przyroda pomaga w naturalnej hodowli ryb?
No właśnie, czasem pomaga,
a czasem przeszkadza.

My coś dla niej robimy, a ona
coś dla nas. Z tego, co poprzez te
30 lat zdążyłam zauważyć, to im
bardziej próbujemy coś zmienić w przyrodzie, czy zwiększyć produkcję, to tym bardziej
wszystko się komplikuje. Z reguły lepiej mniej hodować, ale za
to w ekologicznych warunkach.
Wymieniła Pani kilka gatunków ryb, które są w państwa stawach hodowane. Który z tych
gatunków jest najbardziej wymagający?

Natura pomaga w tym, że jest
super środowisko, czysta woda,
duży obszar. Ryba pływa gdzie
chce, bo jest bardzo małe zagęszczenie tej ryby, jest też naturalny pokarm, który daje woda.
Z drugiej strony natura tak silnie
wpływa na ekologiczność ryb,
że ptaki, takie jak czaple, kormorany, wyjadają je nam. Z kolei kaczki oraz łabędzie wyjadają zboże, którym dokarmiamy
ryby. Natura nas żywi, ale z drugiej strony my także ją żywimy
poprzez naszą hodowlę. To jest
chyba najpiękniejsze w tym naszym rybactwie hodowlanym,
że tak naprawdę nieustannie
współpracujemy z przyrodą.

Pstrąg jest hodowany w stawach w Bełżcu, w magazynach. Gatunki te tzw. szlachetne: sandacz, szczupak, sum
wymagają dużej umiejętności
hodowlanej, ponieważ bardzo
wyjadają siebie nawzajem. To
są drapieżniki, więc jak sama
nazwa wskazuje, żywią się innymi rybami, najczęściej swojego gatunku. Bardzo umiejętnie trzeba je zarybiać w stawie.
Konieczne jest ich małe zagęszczenie, dodatkowo trzeba
wpuszczać także inne małe
rybki, które będą stanowiły pożywienie dla tych gatunków.
Dlatego są one droższe, jest ich
także zdecydowanie mniej na

rynku. To jest trudna hodowla, która w danym roku niekoniecznie musi wyjść.
Ktoś mógłby pomyśleć, że jaka
to trudność utrzymać taką hodowlę ryb? To tylko takie trochę większe akwarium...
To tylko pozór. Każdy, kto ma
akwarium w domu wie, ile to
kosztuje pracy. Ryby czasami
chorują, a klimat jest zmienny. Popatrzmy na przykład na
miesiąc maj, który w tym roku
był bardzo zimny i przyrost

Karpie w hodowli ekologicznej (archiwum Anny Kuśmierczak-Kuceł)

ryby jest również zdecydowanie mniejszy. Nie ma słońca,
nie ma wyższej temperatury
wody i w takim stawie zaczyna się dziać nie do końca tak,
jakbyśmy sobie to planowali.
Maj jest miesiącem, w którym
wpuszczamy do stawu malutkie karpie, przypominające
niteczki. Mają zaledwie 3 mm
długości - to się nazywa wylęg,
który kupujemy i wpuszczamy
do stawu. Proszę sobie wyobrazić taki duży kilkuhektarowy
staw i do tego stawu wpuszczamy tysiące takich karpii,
które nagle wchodzą do takiej
olbrzymiej wody i muszą swoje pierwsze dni, a potem tygo-

Anna Kuśmierczak-Kuceł

dnie przeżyć, żeby wyrosnąć
na duże karpie. Wielką sztuką jest wyprodukowanie z takiej „niteczki“ ryby handlowej,
bo to są bardzo małe żyjątka,
które wymagają wiele troski,
dbałości. Trzeba zabezpieczyć
plankton dla tej malutkiej rybki, ponieważ na początku nie
je ona żadnego zboża. Dopiero
później podajemy kaszę manną, żeby wprowadzać dokarmianie, czyli naturalny pokarm.
Niskie temperatury nie sprzyjają nam w rozwoju malutkiej
ryby w danym czasie. A trzeba
jeszcze przetrwać pozostałe
trzy lata zanim ten karp będzie
czysto handlowy, gotowy do
konsumpcji.
Czy są jakieś metody wspomagania wytwarzania naturalnego planktonu?
Przede wszystkim dbałość
o wodę - musi być jej należyty przepływ. Można także naturalnie podawać obornik do
stawu, który zwiększa wytwarzanie się naturalnego planktonu. Nie nawozimy sztucznie
stawów nawozami. Konieczne
jest jedynie wapno tlenkowe,
aby utrzymać czystość, co jest
jednym z wymogów obszaru
„Natura 2000”. Wszystko jest
naturalne, nawet ten obornik.
Powiedziała Pani, że maj nie
był dobrym okresem dla małych rybek, które mają wyrosnąć na dojarzałe, trzyletnie ryby nadające się już do
sprzedaży. Jak zatem wygląda
rok w takiej hodowli ryb? Czy
zima jest czasem odpoczynku? Jak utrzymać ryby kiedy
jest zimno?
W gospodarstwie rybackim
nigdy nie ma przestoju. Jeśli
w grudniu sprzedamy całą
gamę ryb handlowych to tak
naprawdę zostaje styczeń, luty
na naprawę sprzętu, chociaż
nadal musimy czuwać na stawach. Jeśli pokrywa lodowa
jest za gruba, musimy robić
przeręble, żeby proces fotosyntezy był zachowany i aby nie
zabrakło tlenu w stawie.
Musimy często odśnieżać pokrywę lodową, więc zima jest
też dla nas czasem pracy. Jeśli
z kolei zima jest zbyt ciepła, to
też nie jest to dobre dla ryby,
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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ponieważ gubi ona swój naturalny rytm. Karp w tym czasie
(mówimy o mniejszym karpiu,
który w przyszłości będzie karpiem hodowlanym) powinien
spać podobnie jak niedźwiedź.
Będąc w letargu nie traci na wadze. Ryba ma wówczas dużo
siły na wiosnę. Jeśli zima jest
bardzo lekka, nie ma nawet
tej pokrywy lodowej, to wtedy
ryba „głupieje“ i nie wie, co się
dzieje. Nie wie, w jakim okresie jest i zaczyna się ruszać.
W zimie nie przyjmuje pokarmu, więc zaczyna tracić na
wadze i pojawia się problem.
Wszystko musi być wyważone
i pod nieustanną kontrolą.
Jakich rozmiarów i jakiej wagi
musi być ryba, by można było
uznać ją za gotową do sprzedaży?
Klienci mają tak naprawdę bardzo zróżnicowane wymagania.
Niektórzy preferują już karpia
ważącego kilo dwdzieścia. Dla
mnie to nie jest dobra ryba do
konsumpcji. Uważam, że karp
powinien mieć tak co najmniej
półtora kilograma, żeby już
nadawał się do konsumpcji.
A najlepiej, żeby osiągał wagę
dwóch kilogramów.
A w przypadku innych ryb hodowlanych jak to wygląda?
Szczupak najlepiej, gdy zaczyna się od dwóch kilogramów,
ponieważ ma dużo ości. Sandacz podobnie, natomiast sum
powinien osiągać około czterech kilogramów.
W jaki sposób są odławiane
ryby?
To też jest cały proces. Musi być
do pewnego momentu opuszczona woda na stawie. Chodzi
o to, aby ryba też miała jak najlepszy komfort w czasie odłowu
i stopniowo odczuwała zmiany.
Bardzo o to dbamy, ponieważ
im w lepszych warunkach jest
odłów, tym lepsza smakowo
jest ryba. Staramy sie łapać je
na wysokiej wodzie, wielkimi
sieciami, aby ten proces był
szybki, sprawny i nie wiązał
się z żadnym męczeniem ryb.
Podchodzimy do nich z pełnym
szacunkiem, nie jak do jakiegoś

towaru handlowego, tylko ze
świadomością, że to jest zwierzę i należy mu się pełny szacunek, nawet jeśli przeznaczona
jest na ubój. Następnie jest odławiana, ważona, przenoszona
na samochód ze specjalistycznym zbiornikiem, gdzie jest
całe natlenianie. Ma wówczas
dostarczone należyte warunki.
Przywozimy ją do magazynu
w Bełżcu, gdzie przebywa do
czasu sprzedaży grudniowej.
Pozostałe ryby są transportowane na całą Polskę w taki sam

malutki stawik, właśnie w Bełżcu, tam gdzie teraz są nowsze
magazyny i gdzie jest karczma
Karpiówka. Zawsze uwielbiał
wędkować, później zaczął hodowlę. Na tamte czasy to była
dosyć duża hodowla. Mój tato
Antoni przejął tę pasję. Najpierw było wędkarstwo, a potem zajął się rybactwem, wybudował stawy w Zatylu, gdzie
teraz jest łowisko komerycyjne.
Również mój brat Ireneusz jest
pasjonatem, współwłaścicielem gospodarstwa.

sposób. W chwili, gdy odławiany jest karp, odławiane są także
pozostałe gatunki.
Gospodarstwo rybackie w Bełżcu należy do Państwa rodziny 50 lat.
No chyba nawet więcej. Jakbym sięgnęła pamięcią do tego,
co dziadek i tato opowiadali,
to zdecydowanie więcej.
Jak zrodził się pomysł, żeby
zająć się właśnie hodowlą ryb?
To jest pasja, myślę że takie
rzeczy przenosimy w genach.
Mój dziadek Albin miał kiedyś

Wybudowaliśmy większe stawy na Korniach. Mają obecnie ponad sto hektarów lustra
wody. Tam już jest taka dosyć
duża hodowla.
W Polsce jest mało prawdziwych kobiet-rybaczek, które
wchodzą do stawu w woderach,
rzucają rzutką. To jest bardzo
ciężka i męska praca, więc gdyby nie pasja, to nie byłoby możliwe przetrwanie na stawach.
Na pewno u nas w całej rodzinie jest to miłość, pasja i wielkie
oddanie.

Gospodarstwo
rybackie
Bełżec to z jednej strony
stawy hodowlane, z drugiej
także miejsce, gdzie można
spróbować Państwa wyrobów. Jest to także miejsce,
gdzie wędkarze mogą przyjechać, odpocząć i robić to,
co kochają, czyli łowić ryby.
Tak. Można powiedzieć, że
teraz obsługujemy kompleksowo, ponieważ mamy hodowlę, łowisko komerycyjne
i karczmę, gdzie można zjeść
świeżą rybę, a także produkty

Karp wędzony (archiwum Anny Kuśmierczak-Kuceł)

z rolniczego handlu detalicznego. Łowisko jest dla wymagających wędkarzy, bo stawy
w Zatylu nie są w ogóle spuszczane już ponad 20 lat,
więc okazy są tam naprawdę
bardzo wielkie. Ostatnio złowiono suma 23 kilogramowego, karpie z kolei ważą po
15 kg. Są też mniejsze karpie,
które nieustannie dopuszczamy. Przede wszystkim
miejsce to jest urokliwie położone.
Jak tam trafić?

Jadąc z Bełżca w stronę Hrebennego przed Lubyczą skręca się
w lewo na znaku „Zatyle 1 km”
i tam już prosto asfaltem zajeżdża się na Łowisko Zatyle.
Wpomniałyśmy o wyrobach.
Stoją przede mną smakołyki:
„Karpiarz”, „Pasta po naszemu”, ale także pięknie pachnąca wędzona ryba.
Pierogów dzisiaj nie zabrałam,
tylko ryby w słoikach i karp wędzony wpisany na listę produktów tradycyjncych w Polsce.
Słoiki są naszą nowością. Jest
pasta z ryb wędzonych słodkowodnych – wspaniale nadaje
się na kanapkę i z wieloma innymi dodatkami. „Karpiarz” –
klienci bardzo go chwalą. Jest
jeszcze filet z karpia marynowany w pomidorach po Bełżecku
i pasztet z karpia z żurawiną.
Można zabrać produkty do
domu, ale można też popróbować specjałów na miejscu...
Oczywiście. Ryba do karczmy
odławiana jest codziennie nawet po kilka razy. Stawiamy na
świeżość i naturalność naszych
produktów. Nie używamy żadnych dziwnych przypraw ani
uzdatniaczy smaku. Wszystko
jest na bazie ziół, soli i pieprzu.
Ryba nie potrzebuje żadnych
innych dodatków, żeby była naprawdę wspaniała. Cały sekret
w tym, by wydobyć, a nie zabić
smak ryby nadmiarem dodatków lub chemicznych przypraw.
Zapraszamy serdecznie wszystkich do odwiedzenia gospodarstwa rybackiego w Bełżcu.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Niderla-Kudach
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Naturalne leki od pszczół
Często niedoceniane, a przecież są naszymi sprzymierzeńcami. Pszczoły dostarczają wielu
surowców i produktów, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach naszego życia.
O produktach pszczelich i ich zastosowaniu w rozmowie z Anną Niderlą-Kudach opowiada
Henryk Skowron, główny specjalista ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa
Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.
Anna Niderla-Kudach: Jakie produkty pszczele należą do najbardziej znanych i jakie są ich właściwości?
Henryk Skowron: Do najbardziej znanych produktów pszczelich należą: miód pszczeli, pyłek
kwiatowy, który później pszczoły
przerabiają na pierzgę, mleczko
pszczele czy jad pszczeli. Dzisiaj
będziemy głównie rozmawiać
o miodzie, o którym wszyscy dużo
wiemy. Warto jednak zastanowić
się, co wchodzi w skład miodu?
Głównym składnikiem miodu są
węglowodany, czyli w większości
cukry proste. Prawdziwy, pszczeli
miód zawiera aminokwasy, hormony, flawonoidy, bardzo cenne
kwasy organiczne, zawiera też bardzo dużo witamin. Warto byłoby
polecać spożywanie miodu w niewielkich ilościach, bo ma wysoką
wartość glikemiczną. Wystarczy
łyżeczka miodu dziennie, żeby sobie podreperować zdrowie i nabyć
pewnej odporności. Chciałbym
zwrócić uwagę na inny produkt
pszczeli, ogromnie cenny. Właściwie pszczoły nie są w stanie żyć
bez tego produktu, a jest to pyłek

Te sztuczne witaminy kupowane
w aptekach są przyswajalne tylko w kilku procentach. Natomiast
witaminy zawarte w pyłku kwiatowym przyswajalne są często w 8090%. Pyłek kwiatowy przenoszony jest do ula i przerabiany na tzw.
pierzgę. Pszczoły składają pyłek
kwiatowy do komórek, tam ubijają go, dodają trochę śliny i nektaru.
Wówczas w takiej komórce zachodzi fermentacja mlekowa i kwas
mlekowy doskonale konserwuje
pyłek kwiatowy, przez co staje się
on bardziej przyswajalny. Pyłek
kwiatowy jest przyswajalny przez
człowieka w granicach 20-30%,
natomiast pierzga ma aż 80% przyswajalności. Prawie cała zawartość
pierzgi jest przez człowieka przyswajalna.
W jakiej postaci człowiek może
przyswajać pyłek kwiatowy?
Forma sprzedaży czy przyjmowania pyłku kwiatowego jest bardzo
prosta. Są to kuleczki wielkości
kilku milimetrów. Po wysuszeniu są bardzo twarde. Możemy
przyjmować profilaktycznie do
20 gramów wysuszonego pyłku, natomiast leczniczo możemy

kwiatowy. Przy użyciu śliny i nektaru formowane są kuleczki pyłku,
które następnie przenoszone zostają przez pszczoły do ula. O pyłku
kwiatowym można powiedzieć,
że jest cudownym pokarmem
(super food). Skład ogólny pyłku
kwiatowego to 30% białka, do 40%
węglowodanów i kilka procent
tłuszczy. Zawiera także mnóstwo
innych związków, a szczególnie witamin. Właściwie zawiera
wszystkie witaminy, jakie występują w przyrodzie, w postaci bardzo przyswajalnej dla człowieka.

spożywać do 40 gramów pyłku.
Można go rozpuścić w wodzie lub
miodzie. Można też spożywać sam
pyłek. Natomiast pierzga to jest już
bardziej skomplikowana sprawa,
bo trzeba by ją wydobyć z plastra.
Otóż jest taka historia z Noelem
Johnsonem, to był Amerykanin.
W latach 60. zachorował na bardzo
poważną chorobę serca. Nie dawano mu zbytnich szans, wręcz odesłano go do domu, żeby spokojnie
umarł (był przed 70-tką). Wrócił do
domu i ktoś mu powiedział: „Spróbuj jeść pyłek kwiatowy“.

Pyłek kwiatowy (fot. Henryk Skowron)

Spróbował tego pyłku i okazało
się, że po dwóch latach stosowania całkowicie wyzdrowiał
i zaczął uprawiać sport, biegał
nawet maratony (dla 70-latków).
W wieku 80 lat napisał książkę,
której tytuł mniej więcej brzmiał

czy zdrowy. Jeśli tych kilku substancji śladowych będzie brakować, wówczas organizm choruje,
czegoś mu brakuje. Dlatego chociażby łyżeczka miodu dziennie
może nam pomóc, by poczuć się
lepiej i być zdrowym.

Ramka z miodem i pierzgą (fot. Henryk Skowron)

„70-letni niedołęga 80-letni byk“
(oryg. A Dud at 70 A Stud at 80,
przyp. red.). Odniósł niesamowite korzyści z przyjmowania pyłku kwiatowego, a za sprawność
i witalność otrzymał od prezydenta USA Ronalda Reagana medal
(Presidential Award for Physical
Fitness, przyp. red.). To taki przykład z życia, jak niezwykłe właściwości posiada pyłek kwiatowy
i pierzga. Szczególnie jeśli chodzi
o układ krwionośny, na system
nerwowy, na sytuacje stresowe
jakich wiele mamy obecnie, jest
cudownym lekiem. Choć w miodzie elementów zdrowotnych jest
mniej, to mimo wszystko warto
go przyjmować. Enzymy decycują
o tym, czy organizm jest chory,

Na rynku znajdziemy bardzo
wiele rodzajów miodów. Które
są najlepsze i jak możemy je podzielić?
W grę wchodzą walory smakowe
i zapachowe. Jeśli brać to pod
uwagę, to bardzo wartościowe
i cenne są miody letnie, spadziowe, czyli np. miód lipowy. Natomiast miody wiosenne, może nie
mają takich intensywnych walorów zapachowych, jak te miody
letnie, niemniej każdy miód jest
bardzo cenny. W każdym miodzie
podstawowy skład jest praktycznie taki sam.
Słyszmy wiele o tym, że pszczoły giną, maleje ich liczba. Czy coś
robi się, żeby zwiększyć liczbę
rodzin pszczelich? Ostatnio poja-

Henryk Skowron

wiła się moda na ule na dachach
budynków...
Zaczęło się to w Japonii, czy
w Stanach. U nas pomysł przyjęły hotele i na ich dachach zaczęto
ustawiać rodziny pszczele. Nawet
w Zamościu jest pasieka na dachu. Co ciekawe, miód z miasta
jest bardziej czysty ekologicznie
niż miód ze wsi, co jest niezrozumiałe. Jest jednak na to pewne
wytłumaczenie, bo niestety na
wsi coraz więcej rolników stosuje
środki ochrony roślin. Praktycznie co roku występują wytrucia
czy podtrucia pszczół. Natomiast
w mieście nie ma jako takich oprysków. Mówi się, że miasto jest zanieczyszczone. Pszczoły posiadają jednak mechanizmy filtrujące
nektar i one nie przepuszczą nic,
co byłoby szkodliwe dla czerwiu.
Okazało się zatem, że ten miód
miejski jest bardziej czysty niż ten
wiejski.
Czy pszczoły to wrażliwe owady?
Pszczoła to wskaźnik czystości
środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo czy zagrożenie dla
człowieka z pewnością jest tam,
gdzie pszczoły zaczynają ginąć.
Pierwsza zawsze ginie pszczoła.
Groźniejsze są w tej chwili choroby pszczół. Mamy w pasiekach
dwa bardzo groźne zagrożenia. To
są pasożyty Nosema ceranae oraz
Varroa destructor. Te dwie choroby pszczół sieją duże spustoszenie
w pasiekach. Podczas ostatniej
zimy straty dochodziły nawet
do 80% stanu rodzin pszczelich.
Obecnie pszczelarze powoli odbudowują swoje pasieki.
Właściwości produktów pochodzenia pszczelego są nie do przecenienia. Dziękuję za rozmowę.
Anna Niderla-Kudach
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Festiwal Turystyki Rowerowej
„Roztocze bez granic”
Jesteś fanem aktywnej turystyki? Szukasz odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku? Ta propozycja jest dla Ciebie! Weź udział
w Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” Lato 2020.
Z organizatorami festiwalu Pawłem Głazem - wicestarostą lubaczowskim oraz Piotrem Zubowskim - dyrektorem Powiatowego Centrum
Kultury w Lubaczowie rozmawia Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Festiwal
Turystyki Rowerowej „Roztocze
bez granic” wystartował 12 czerwca. Do kogo jest kierowana ta propozycja?
Piotr Zubowski: Festiwal Turystyki Rowerowej to festiwal turystyki
aktywnej i rodzinnej, do której
zapraszamy nie tylko profesjonalnych rowerzystów i turystów, ale
także ludzi którzy po prostu lubią
jeździć na rowerze, cenią aktywny
wypoczynek, lubią odetchnąć na
łonie natury i chcą zobaczyć zapierające dech w piersiach dziedzictwo kulturowe Ziemi Lubaczowskiej.
Paweł Głaz: Festiwal jest przede
wszystkim dla rodzin z dziećmi,
ale nie tylko. Mamy bardzo dobre
drogi leśne, wyasfaltowane, mnóstwo ścieżek rowerowych m.in.
trasę Green Velo, która przebiega
przez ścianę wschodnią. Możemy
pochwalić się tym, że prawie połowa powierzchni powiatu lubaczowskiego pokryta jest lasami,
zatem możemy spędzać wolny
czas, wdychając czyste powietrze.
Według pierwotnego planu
wydarzenie miało trwać 3 dni.
W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa organizatorzy zrezygnowali ze wspólnego
przejazdu, a sam festiwal zamiast 3 dni, trwa 2 miesiące. Organizatorzy proponują uczestnikom indywidualne lub rodzinne
pokonanie kilku tras.
Piotr Zubowski: Proponujemy
3 trasy rowerowe, które dokładnie są opisane wraz z atrakcjami
rowerowymi na stronie internetowej roztoczebezgranic.pl. Są to:
Roztoczański Rajd Green Velo,
Roztoczański Rajd Geoturystyczny
i Roztoczański Rajd Gwiaździsty.
Można przejechać tymi trasami,
które zaproponowaliśmy w tym
roku. Jedziemy nimi od 12 czerwca do 31 sierpnia. Jako organizatorzy czujemy niedosyt, po prostu
chcieliśmy żeby ta impreza trwała
dłużej, bo to jest naprawdę jedno wielkie święto rowerzystów.
Mamy wrażenie jakby rowerzyści również czuli też ten niedosyt,
chcieliby może zostać u nas dłużej, chcieliby coś jeszcze zobaczyć.

Nasz region jest podkarpacką częścią Roztocza, która nie jest jeszcze
oblegana przez turystów. Turystyka jest przestrzenią do rozwoju
naszego regionu. Otwieramy się
na turystów, dobrze czujemy się
z nimi, jesteśmy gościnni, zapraszamy ich serdecznie.
Atrakcji na Roztoczu lubaczowskim nie brakuje. Z pewnością
zwiedzania starczy na kilka tygodni.
Paweł Głaz: Jeżeli chodzi o szczególne obiekty, które możemy zobaczyć, to skupię się na jednym rodzynku na całym Roztoczu, który
jest obiektem wapisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
– drewniana cerkiew w Radrużu.
Jest ona otwarta przez siedem dni
w tygodniu. „Roztocze bez Granic”
– chcieliśmy wprowadzić tę formułę, przejeżdżając nie tylko przez
teren naszego powiatu, bo jedna
z tras wjeżdża na sąsiadujący
z nami powiat tomaszowski, słynne Szumy na Tanwi, czy chociażby Obóz Zagłady w Bełżcu. Innym
cennym obiektem jest Roztoczański Park Narodowy, ale to jest zupełnie inna specyfika i charakterystyka. Na trasach znajduje się
pewna część obiektów, które warto
zobaczyć, natomiast na mapie obrazkowej, którą przygotowaliśmy
jest ich znacznie więcej i każdy, wedle własnego uznania, znajdzie coś
dla siebie. A przez cały okres trwania festiwalu przygotowujemy szereg audycji i warsztatów, które będą
poszerzały wiedzę turystów.
Piotr Zubowski: Doprecyzowując,
powiedzmy, że chodzi o zespół
cerkiewny w Radrużu w gminie
Horyniec (Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy w Radrużu,
dop. red.). Jest umiejscowiona dosłownie kilkaset metrów od granicy polsko-ukraińskiej.
Jeśli turyści zastanawiają się,
co można zobaczyć, co można
zwiedzić na Ziemi Lubaczowskiej,
to pierwsze kroki zawsze kieruje się
do placówki muzealnej, która jest
w danym regionie. My również posiadamy taką placówkę – Muzeum
Kresów w Lubaczowie. Właśnie
zespół cerkiewny jest filią naszego
muzeum. Druga filia to także obiekt

cerkiewny, drewniany, bardzo
ciekawy architektonicznie, którym jest cerkiew św. Paraskewy w
Nowym Bruśnie. Samo Muzeum
Kresów posiada niesamowite zbiory dotyczące nie tylko powiatu
lubaczowskiego, czyli przedwojennego województwa lwowskiego,
ale również wielu innych miejscowości na dawnych Kresach
Wschodnich. To jest skarbnica
wiedzy na temat regionu i całych
Kresów Wschodnich. Warto powiedzieć o drewnianej kaplicy z cudownym źródełkiem w Nowinach
Horynieckich, przy której objawiła
się Matka Boża. Horyniec-Zdrój
jest naszą perełką uzdrowiskową,
która w ostatnich tygodniach dość
mocno ucierpiała z powodu pandemii, a co za tym idzie brakowało
kuracjuszy. Na szczęście wszystko powoli wraca do normy. Mamy
w naszym regionie bardzo wiele założeń pałacowo-parkowych,
które są pozostałością po dawnych
posiadaczach ziemskich i wielkich
rodach możnowładczych w Polsce.
Mowa tu między innymi o Czartoryskich czy Tarnowskich. Obecnie
część obiektów jest udostępniana
dla turystów. Wśród wielu atrakcji
naszego regionu warto wspomnieć
o linii bunkrów Mołotowa. Jest to
sieć obiektów przy obecnej granicy
polsko-ukraińskiej, a dawnej linii
demarkacyjnej pomiędzy III Rzeszą, a Związkiem Radzieckim. Budowane były na początku II Wojny
Światowej, w latach 1940–1941
i dzisiaj budzą zainteresowanie
turystów. Kamienne krzyże, na-

grobki czy opuszczone cmentarze
po dawnych parafiach, to także
znak rozpoznawczy Roztocza.
Bardzo spodobało mi się określenie pasjonata Roztocza, Roberta
Gmiterka, na temat kamieniarki
bruśnieńskiej. Określił ją jako „linie
papilarne Roztocza”, czyli coś, po
czym można je rozpoznać. Perełką
jest specyficzny ludowy ośrodek
kamieniarski w Bruśnie Starym,
miejscowości, która współcześnie
już nie istnieje, ale która wydała
przez stulecia wielu wybitnych kamieniarzy.
Roztocze kryje w sobie wiele tajemnic. Są też miejsca, w których
można odpocząć zupełnie jak na
plaży, a jednym z nich jest klif
morza mioceńskiego.
Paweł Głaz: Jest to miejsce, które można zobaczyć, z tym, że jest
ono w posiadaniu prywatnym.
Jednak właściciel tego terenu nie
jest przeciwny odwiedzaniu plaży. Klif morza mioceńskiego jest
plaża piaszczystą. W tym miejscu
znajduje się piasek tzw. wapienny,
w którym można wyszukać mnóstwo muszelek, czyli małży, które żyły miliony lat temu. Patrząc
w ogóle na Roztocze, zachodnia
jego część zbudowana jest głównie z piaskowców, a przechodząc
coraz bardziej na wschód przewagę biorą wapienie. Więc jest to

miejsce, w którym można sobie
spokojnie rozłożyć leżaczek z parasolką, przyjeżdżając na rowerze
i chłonąć widoki.
Na uczestników festiwalu czekają nie tylko atrakcje turystyczne
i piękne krajobrazy, ale również
konkurs. W jaki sposób wziąć
w nim udział?
Piotr Zubowski: Aby wziąć udział
w konkursie należy zrobić sobie pięć
„selfie” na jednej z tras rowerowych
(lub wszystkich) zaproponowanych
przez nas. Co dwa tygodnie odbywa
się losowanie nagród. Są to atrakcyjne akcesoria rowerowe: kaski, pokrowce rowerowe, vouchery na zakupy w sklepie rowerowym. Selfie
przesyłamy do końca trwania festiwalu. Jeżeli ktoś z kolei chce wziąć
udział w konkursie na film, to powinien nagrać film z trasy rowerowej,
a następnie wysłać do nas, podobnie jak zdjęcia, na adres: powiatlubaczowski@gmail.com. Na
stronie internetowej będzie odbywało się głosowanie, ten, kto uzyska
w trakcie festiwalu najwięcej głosów, otrzyma rower trekkingowy.
Przypomnijmy, że Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez
Granic” będzie trwał do 31 sierpnia. Więcej szczegółów można
znaleźć na stronie roztoczebezgranic.pl.
Anna Niderla-Kudach
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