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Czy warto angażować się społecz-
nie i zmieniać rzeczywistość wo-
kół nas? Czy to w ogóle jest realne, 
byśmy sami mieli wpływ na to, jak 
wygląda nasza miejscowość? Oka-
zuje się, że tak. Podczas wakacyj-
nych audycji „Wakacje w gminie” 
realizowanych przez Katolickie 
Radio Zamość odwiedziliśmy 
gminę Rachanie oraz mieszczącą 
się w niej Pawłówkę, miejscowość, 
która zmienia się dzięki ludziom. 
Ta niewielka wioska kryje  
w sobie niezwykłe skarby przyrod-
nicze i historyczne. Jeszcze kilka 
lat temu nie słyszał o niej nikt. Dziś 
mówią o niej nie tylko lokalne me-
dia, ale i sąsiedzi zza granicy. 
Z Pawłówką związana jestem od 
2010 roku, gdy postanowiłam prze-
prowadzić się do Pawłówki. Kiedy 
pierwszy raz zobaczyłam tę miej-
scowość zakochałam się w niej.  
To piękna, dziewicza przyroda,  
w której znajdują się niezwykłe wą-
wozy lessowe - Katarzyna Ważna, 
mieszkanka Pawłówki.
Pani Katarzyna wraz z mężem 
postanowiła zwiedzać tę miejsco-
wość. Odkrywając tajemniczą ka-
pliczkę, której historii nie zna tak 
naprawdę nikt, postanowili samo-
dzielnie posprzątać okolicę, nie-
legalne wysypiska śmieci, by do-
stęp do tego miejsca był możliwy.  
Mieszkańcy Pawłówki dostrze-
gając inicjatywę jednej osoby po-
stanowili zaangażować się także  
w sprzątanie i przyozdabia-
nie swojej miejscowości. w ten  

odwiedzać historyczny cmentarz, 
na którym spoczywają młodzi lu-
dzie różnych narodowości. Miesz-
kańcy Pawłówki nie zapomnieli 
ważnej dla nich historii, ale posta-
nowili przy wsparciu władz Gminy 
Rachanie zadbać o pamięć przod-
ków. Niezwykły cmentarz otoczo-
ny wysokimi drzewami zachęca 
do zadumy nie tylko nad historią,  
ale i nad przyszłością. Nienawiść  
i chęć zysku może przyczynić się 
do tragedii tysięcy osób, którzy 
wielokrotnie anonimowo pozo-
stają na obcej ziemi. Na szczęście 
są ludzie, którzy nie szczędzą wła-
snych sił, pieniędzy i zaangażowa-
nia, by poświęcić się w pełni lo-
kalnym miejscowościom, historii  
i przyszłości. 

Ewa Monastyrska

Mieszkańcy Pawłówki dbają 
o swoją miejscowość

W numerze:
Dodatek  

Gminy Hrubieszów 
„JEDNOŚĆ”

R E K L A M A

Wiadomości  
z Powiatu Hrubieszowskiego

R E K L A M A

armia walczyła. Odkryłam cmentarz  
w Pawłówce, powiadomiłam Czar-
ny Krzyż Austriacki i wspólnie 
z nimi, a także z wójtem Roma-
nem Miedziakiem odnowiliśmy go 
– wyjaśnia Katarzyna Ważna. 

sposób w 2017 roku powstał szlak 
„W harmonii z Bogiem” Warto 
wspomnieć o ścieżce edukacyjnej 
„Piecyki”, która została otwarta  
w sierpniu 2018 roku przy wspar-
ciu Nadleśnictwa Tomaszòw. 

Uroczystość uświetnili Kon-
sul Honorowy Polski w Grazu 
i przedstawiciele Austriakòw z 
Styrii. Piecyki to jedno z 4 miejsc 
w powiecie tomaszowskim, w 
ktòrym można legalnie biwako-
wać. Są to wąwozy powstałe przez 
erozję gleby przez spływającą ze 
wzgòrzy wodę. Nazwa ścieżki 
przekazywana była przez miej-
scowych z pokolenia na pokole-
nie. Szlaki są inicjatywą państwa 

Ważnych. W Pawłówce mieści się 
także niezwykły cmentarz, który 
także, gdyby nie troska miesz-
kańców, zostałby zapomniany.  
- Jest to cmentarz z I wojny świato-
wej. Zostało tam pochowanych 2165 

żołnierzy z armii austro-węgierskiej 
i rosyjskiej. Na wzgórzach Paw-
łówki odbyła się walka tych wojsk. 
Wcześniej, nim zamknięto szkołę 
w Pawłówce, cmentarzem opieko-
wały się dzieci. Potem niestety za-
rósł. Gdy wraz z moimi uczniami  
z Michalowa byłam w Austrii  
podszedł do mnie pan z Czarne-
go Austriackiego Krzyża i zapy-
tał, czy znam cmentarze na te-
renie Lubelszczyzny, bo tam ich 

W 2016 roku odbyło się wielkie wy-
darzenie z udziałem Austriaków, 
lokalnej społeczności, kapłanów. 
Gdy zobaczyłam grób 26-letnie-
go Węgra wzruszyłam się. Ludzie 
młodzi  musieli walczyć w imieniu 
mocarstw i pozostawali na naszej 
ziemi. Uważam, że należy im od-
dać cześć i szacunek, bez wzglę-
du na to, jakiej byli narodowo-
ści – dodała Katarzyna Ważna.  
Po wielu latach starań dziś można 

Cmentarz w Pawłówce (fot. Katarzyna Ważna)
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Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  
w Depułtyczach.
Pierwszy półfinał konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego odbył się w Depułtyczach Królewskich-Kolonii  
30 i 31 lipca. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło w tym czasie Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu 
krasnostawskiego, włodawskiego oraz chełmskiego.
Tegoroczny konkurs „Kobieta Go-
spodarna Wyjątkowa” jest już kolej-
nym konkursem dla Kół Gospodyń 
Wiejskich organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego.
- To już trzecia edycja konkursu 
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa. 
Pierwsza miała miejsce w roku 2019. 
Zgłosiło się wówczas aż 66 kół. Wielki 
sukces zachęcił nas do kontynuowa-
nia tego wydarzenia. W 2020 roku 
zgłosiło się do nas 244 kół. Obecnie 
trwa trzecia edycja konkursu, któ-
rego motywem przewodnim są lu-
belskie zioła. Lubelszczyzna słynie  
z ziół. Mamy ponad 5,5 tys. hekta-
rów obsianych ziołami, dlatego też 
jedną z kategorii konkursu jest „Po-
trawa z wykorzystaniem lubelskich 
ziół”. Pozostałe kategorie to „Ciasto 
jak dawniej z 25-letnią tradycją” oraz 
„Serweta inspirowana tradycją lub 
sztuką ludową”. Ideą konkursu jest 
nie tylko promocja dziedzictwa ku-
linarnego i rękodzielniczego, ale tak-
że aktywizacja obszarów wiejskich. 
Zależy nam na tym, by po pandemii 
mieszkańcy województwa także mo-
gli się zintegrować. Jako Wojewódz-
two Lubelskie zajmujemy zaszczyt-
ne drugie miejsce w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jedno 
z województw, które ma największą 
ilość produktów tradycyjnych. Mamy 
232 produkty wpisane na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych. – wyjaśniła 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lu-
belskiego, Ewa Szałachwiej.
Na stołach Kół Gospodyń Wiejskich 
pojawiły się potrawy znane od wie-
lu lat. Wśród ciast królowały takie 
wypieki jak serniki, metrowce, 
sermakowce. Pojawiły się kaczki 
z ziołami i inne dania, w których  

z zaangażowania Kół Gospodyń 
Wiejskich
- Jestem bardzo dumny z na-
szych pań. Trzecia edycja cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem Kół  
Gospodyń Wiejskich. W tym roku 
udział w konkursie bierze aż 308 Kół. 
Dzięki nim możemy podtrzymywać 
tradycje kulinarne i rękodzielnicze. 
Kobiety należy podziwiać, ponieważ 
łączą pracę w polu, w domu, pracę 
mam razem z pasją i udzielaniem się 
zarówno w KGW, jak i w samym kon-
kursie. – przyznał Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego Zdzi-
sław Szwed.

Pierwsze miejsca w konkursie 
Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  

z dnia 30-31 lipca:

Kategoria „Ziołowe skarby kuli-
narne”: KGW Suchowianki (pow. 
włodawski) za chlebek ziołowy  
z masełkiem czosnkowym, KGW 
„Razem lepiej” w Ksawerówce 
(pow. Krasnostawski) za tymianko-
wo-rozmarynowy rarytas z dzika, 
KGW Czerwone Obcasy (pow. cheł-
mski) za udka faszerowane pięcio-
ma ziołami.
Kategoria „Ciasto jak dawniej”: 
KGW Werszczynianki (pow. wło-
dawski), za ciasto „Bajka”, KGW 
Bzite za struclę makową, KGW 
Wólenianki z Wólki Kańskiej (pow. 
chełmski) za cbułeczki drożdżowe 
z fasolą i makiem.
Kategoria „Serweta inspirowa-
na tradycją”: KGW w Szumince  
(pow. włodawski) za serwetę z ko-
ronki frywolitkowej.KGW Łopianki 
(pow. krasnostawski) serweta ma-
krama, KGW Stowarzyszenie Gmi-
ny Żmudź (pow. chełmski) za „ser-
wetę wiosenną”. 

Ewelina Michalska
Ewa Monastyrska

KGW „Wszyscy Razem” Równianki i Dyrektor DRiOW Ewa Szałachwiej (fot. Ewelina Michalska)

zostały wykorzystane lubelskie 
zioła.
- W województwie lubelskim mamy 
1276 Kół Gospodyń Wiejskich zareje-
strowanych w Agencji Modernizacji  
i Restrukturyzacji Rolnictwa. Są to 
kobiety gospodarne, wyjątkowe, 
przedsiębiorcze, oddane pasji i tra-
dycji. Wnoszą one największy wkład  
w kultywowanie tradycji i przekazy-
wanie jej z pokolenia na pokolenie – 
dodała dyrektor Ewa Szałachwiej.
Serwety robione zarówno na dru-
tach, jak i szydełkiem budziły za-
chwyt jury. Pojawiły się także wy-
jątkowe hafty richelieu. 
- Mamy chusteczki obrabiane dooko-
ła koronkami i na tym są maleńkie 
hafty. Tak kiedyś robiło się tego typu 
chusteczki. Mamy ściereczki wyszyte 
zgodnie z regionem lubelskim, czyli 
kontury w kolorach szafiru i jaśniej-
szego granatu. Robimy także kwiat-
ki i aniołki na szydełku. Makatkę 
na konkurs z Matką Bożą Lubelską 
wyszywałam dwa dni. Biorę udział 

w konkursie, bo chcę pokazać,  
że kobieta ze wsi, to kobieta zaradna.  
– wyjaśniła przedstawicielka Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bzite, Tere-
sa Nowak. 
Pleśniak, marchwiak, miód z klo-
nu, syrop z mięty, sosny, miód  
z nostrzyka i gryczany, kaczka w 
ziołach – takie smakołyki znajdo-
wały się na stole Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zakręciu. Zespół Ku-
linarny z Gorzkowa kusił jury mio-
downikiem i hreczanykami (kotlety  
z kaszy gryczanej, mięsa mielo-
nego, polane sosem z grzybów le-
śnych). Bezy z owocami, sękacza, 
aniołka przygotowały panie z KGW 
z Woli Żulińskiej. Od tych i innych 
smakołyków uginały się stoły.
Współczesne Koła Gospodyń Wiej-
skich to nie tylko dobrze gotują-
ce kobiety. KGW w Lubieniu nosi 
nazwę „Babeczki z rodzynkiem”. 
Jaka historia kryje się za tą nazwą? 
Okazuje się, że w skład Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lubieniu wchodzi 

jeden mężczyzna, rodzynek, który  
z całych sił wspiera gospodynie. 
Niektórym może się wydawać,  
że upieczenie ciasta według daw-
nego przepisu to żadna sztuka. Czy 
jest tak rzeczywiście?
- Przygotowałyśmy ciasto z powidła-
mi śliwkowymi, które najlepiej sma-
kuje z mlekiem. To jest bardzo stary 
przepis na amoniaku. Gdy próbowa-
łyśmy przepisać ciasto na kartkę to  
w ogóle nam to nie wychodziło. 
Mama zawsze mówiła, że ciasto trze-
ba wyczuć. Jak babcia i mama prze-
kazywały, tak ja to piekę z pamięci  
i wychodzi zawsze – wyjaśniły pa-
nie z KGW Alojzów
Wszyscy uczestnicy konkursu 
przyznali zgodnie, że poza po-
kazaniem swojego kunsztu ku-
linarnego i artystycznego chcieli 
spotkać się po ograniczeniach 
związanych z pandemią. To 
ogromna szansa na integrację  
i wymianę doświadczeń. Organiza-
torzy wydarzenia nie kryli radości  
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Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  
w Zamościu
Drugi półfinał konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego dobył się w dniach 7-8 sierpnia w Zamościu. W tych 
dniach rywalizowały ze sobą Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, 
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i janowskiego. Jak przebiegał konkurs w Zamościu?
W „mieście idealnym” królowały 
ciasta, potrawy z ziołami, a także 
serwety tradycyjne, czyli wszyst-
ko zgodnie z trzema kategoriami 
konkursowymi. KGW Kukiełczanki 
wykazały się we wszystkich moż-
liwych kategoriach, ale szczególną 
uwagę zwrócił na siebie metro-
wiec, którego długość wynosiła 
ponad metr. Pojawił się także miód  
z mniszka, którego kwiatowy smak 
przyciąga miłośników wszyst-
kiego, co słodkie. Zdecydowanie 
najczęściej na zamojskich stołach 
pojawiał się sernik. KGW Krasne 
przygotowało miodownik, a inne 
gospodynie zachęcały do spróbo-
wania bigosu z ziołami i żeberkami 
oraz pierogów z pokrzywą. Inne 
stoły były bogate w schaby, mięsa 
w mięcie, a także ziołowe smal-
czyki. KGW z Wólki Wieprzeckiej 
wyhaftowały serwety z łabędziami 
nawiązując do stawów w nieod-
ległej Topornicy. Stowarzyszenie 
Activum ze Starego Zamościa za-
prezentowało wyjątkową odsłonę 
lebiody, hałajdy. Czy warto brać 
udział w tego typu konkursach?
- Cieszymy się, że możemy tu być  
i podpatrzeć, co przygotowują inne 
koła a na dodatek pochwalić się 
swoimi dokonaniami. To wspaniała 
inicjatywa, podczas której możemy 
spotkać się ze sobą i porozmawiać 
– zaznaczyły gospodynie z Wólki 
Wieprzeckiej.
- Nie czujemy rywalizacji, lecz chęt-
nie podglądamy innych. Warto jest 
się spotkać z ludźmi, porozmawiać,  
a nie tylko siedzieć przed telewizo-
rem. My namówiliśmy 12 mężczyzn 
do udziału w KGW, a oni zachęcili nas 
do aktywności w OSP – wyjaśniły 
przedstawicielki z KGW Kolonii 
Modryń.
Twórczość artystyczna Kół Gospo-
dyń Wiejskich nawiązuje nie tylko 
do tradycji, ale i do wyjątkowych 
relacji rodzinnych.
- Na konkursie przestawiam para-
solkę wykonaną na szydełku. Zro-
biłam tego typu wiele parasolek dla 

moich wnuczek. Została mi ta jedna, 
którą chciałam zaprezentować pod-
czas konkursu. Jesteśmy szczęśliwe,  
że możemy tu być – podkreśliła 
przedstawicielka KGW ze Stowa-
rzyszenia „Wysokie nad Łabuń-
ką”.
Wiele potraw nawiązywało  
do wspaniałych ludowych tradycji. 
Gospodynie z KGW z sołectwa Cho-
chłów (pow. hrubieszowski) przy-
gotowały między innymi tradycyj-
ne weselne ciasto, korowaj.
- Jest to dawne ciasto obrzędowe. 
Piekła go zazwyczaj matka panny 
młodej lub chrzestna, stawiany był 
na stole państwa młodych i dzielony 
tak, jak dziś dzielimy tort. Pieczony 
był dzień wcześniej, śpiewano przy 
tym piosenki. Była to taka dodatko-
wa uroczystość – wyjaśniły przed-
stawicielki z KGW Chochołów. 
Zachwyt wzbudziły także jeże  
z „bloku” i słonecznika, które także 
były tradycyjnym poczęstunkiem 
i dekoracją weselną. Bardzo pra-
cochłonną słodycz wykonały panie 
z KGW z Kolonii Modryń. 
Coraz częściej pojawiają się także 
młode gospodynie w szeregach Kół 
Gospodyń Wiejskich. Tak jest cho-
ciażby w przypadku KGW „Wysokie 
Obcasy” z Modliborzyc. Pojawił się 

na tym stole sernik, a także chlebek 
z ziołami, pasta pietruszkowo-ko-
perkowa oraz wiele innych smako-
łyków. Panie przygotowały także 
dużą serwetę z kordonka. Młode 
gospodynie zachęciły także swoich 
mężów do uczestnictwa w spotka-
niach KGW.
- Większość z nas jest mamami 
więc jakiekolwiek przygotowania  
do konkursu odbywały się albo wraz  
z dziećmi, albo nocą. Mamy potrze-
bę bycia razem, zwłaszcza teraz, 
gdy pandemia odizolowała nas od 
siebie. To nie jest dom ani praca. Po 
prostu chcemy być ze sobą i wspól-
nie spędzać czas. Nasze dzieci bar-
dzo chętnie biorą udział w naszych 
spotkaniach – stwierdziły panie  
z KGW w Modliborzycach. 
Jak wyglądał, a może lepiej jak 
smakował drugi dzień konkursu 
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” 
w Zamościu? 
- Dziś oceniam potrawy z wyko-
rzystaniem ziół i muszę przyznać,  
że wszystkie te smaki są fenomenal-
ne. 30 kół przygotowało tak pyszne 
dania, że bardzo trudno wybrać nam 
to, co najlepsze. Mamy bogate dzie-
dzictwo kulinarne, którego różnorod-
ność nie sposób ująć w słowa. Kanon 
potraw nie zmienia się od lat pomimo 

próby ich unowocześniania – podsu-
mowała wydarzenie w Zamościu 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lu-
belskiego, Ewa Szałachwiej.
Na konkurs został zaproszony pro-
fesjonalny i znany kucharz, który 
dania z okolic mógł ocenić facho-
wym okiem.
- Zamość ma w sobie coś takiego,  
że nie chce się z niego wyjeżdżać. Jest 
tu bardzo fajny wysoki poziom, po-
nieważ gospodynie mają wspaniałe 
wyczucie smaku, znają się na kuchni  
i przekazują to młodszym pokole-
niom. Pojawiły się zapomniane zioła 
i to są prawdziwe perełki – stwierdził 
znany z telewizji kucharz Kuba 
Steuermark.
Czy można coś polecić naszym go-
spodyniom?
- Jedną najprostszą rzecz: nie kom-
binować, brać produkty, które są  
w zasięgu ręku, wybrać warzywa 
z warzywniaka, pojechać do przy-
słowiowego chłopa po jajka. Wtedy 
jakość potraw jest nieporównywal-
na. Warto korzystać z takich wy-
darzeń jak to, w którym bierzemy 
teraz udział, by korzystać z do-
świadczeń innych ludzi, czerpać 
inspirację. Bardzo ważną rzeczą  

są kulinaria. My robimy rzeczy do 
jedzenia, by usiąść razem przy stole. 
To jest najważniejsza tradycja. Waż-
ne jest to, byśmy spędzali czas razem,  
a jedzenie ma być tylko ku temu oka-
zją – dodał Kuba Steuermark.

Pierwsze miejsca w konkursie 
Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  

z dnia 7-8 sierpnia.

Kategoria „Ziołowe skarby ku-
linarne”: KGW Stary Zamość  
(pow. zamojski) za miętowe pie-
rożki na cieście mlecznym, KGW 
Aleksandrów I (pow. biłgorajski) 
za miętową niespodziankę, KGW 
Wólczanki (pow. tomaszowski)  
za „Zielony ziołowy garnek rozko-
szy”, KGW Wilków Orliki (pow. hru-
bieszowski) za kaczkę faszerowaną 
z kaszą w warzywach, KGW „Wy-
sokie Obcasy” (pow. janowski) za 
„Ziołowe szaleństwo na obcasach”
Kategoria „Ciasto jak dawniej”: 
KGW w Dzielcach (powiat zamoj-
ski) za rogale dzieleckie, KGW 
Aleksandrów II (pow. biłgorajski)  
za makowiec, KGW w Siemierzu 
(pow.tomaszwoski) za sernik z so-
sem malinowym, KGW Modryń 
Kolonie (pow. hrubieszowski)  
za „Zieloną polanę”, KGW Potok 
Wielki (pow. janowski) za gryczak 
janowski
Kategoria „Serweta inspirowana 
tradycją”: Stowarzyszenie „Wyso-
kie nad Łabuńską” (pow. zamoj-
ski) za kwadratową serwetę, KGW 
w Pulczynowie (pow. biłgorajski) 
za serwetę, KGW „Perełki Rozto-
czańskie” (pow. tomaszowski) za 
serwetę szydełkową na kawę, KGW 
„Odlotowe Agentki” (pow. hrubie-
szowski) za serwetę szydełkową, 
KGW „Wysokie Obcasy” (pow. ja-
nowski) za serwetę babuni.
Wszystkim gospodyniom serdecz-
nie gratulujemy.

Ewelina Michalska
Ewa Monastyrska

KGW „Wysokie Obcasy” Dyrektor DRiOW Ewa Szałachwiej, Kuba Steuermark (fot. Ewa Monastyrska)
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Nadleśnictwo Jarosław i jego skarby

Geograficznie Nadleśnictwo Ja-
rosław w całości leży w Kotlinie 
Sandomierskiej. To obecność 
w tym regionie determinuje 
wygląd naszych lasów, ale nie 
tylko. Otoczona wiankiem gór 
i wyżyn Kotlina Sandomier-
ska należy do najcieplejszych 
regionów Polski. Klimat ob-
szaru Nadleśnictwa, o jednym 
z najdłuższych w Polsce okre-
sów wegetacyjnych, stwarza 
dobre warunki dla rozwoju 
leśnej szaty roślinnej. Średnie 
miesięczne opady wynoszą  
58,96 mm i są wyższe w porów-
naniu do kraju. Niezwykle duże 
znaczenia ma fakt, iż w zasięgu 
Nadleśnictwa znajduje się duża 
ilość rzek: San, Wisznia, Luba-
czówka, Szkło oraz Rudawka. 
Bliska obecność tych cieków 
wzbogaca nasze lasy o dostęp 
do wody i w dużym stopniu ni-
weluje niekorzystne zmiany kli-
matu. Co jeszcze pomaga nam 
w walce z suszą? Oczywiście 
sieć zbiorników retencyjnych. 
Te niezwykle istotne z punktu 
widzenia przyrody inwestycje 
na naszym obszarze zajmują 
powierzchnię niemal 100 hek-
tarów! A będzie jeszcze więcej!

Porolna przeszłość

Samo Nadleśnictwo ma dość 
trudną i burzliwą historię.  
W trakcie swojej historii na-
zwa i siedziba zmieniały się 
wielokrotnie. Dopiero od 12 lat 
pozostają one niezmienne. 
Warto dodać, że 2/3 naszych  

Z wielką przyjemnością  mamy okazję opowiedzieć jak dużą wartością przyrodniczą 
dane nam jest zarządzać. Jesteśmy jednym z 429 Nadleśnictw w Polsce - wśród 
tak dużej ilości leśnych jednostek podziału bardzo łatwo pominąć to, co naprawdę 
warto zobaczyć. A jest co oglądać, co będziemy próbowali przestawić w niniejszym 
tekście.

To wczesnowiosenna bylina 
należąca do rodziny liliowatych 
Liliaceae. Gatunek ten podda-
ny jest monitoringowi i uznany 
jest za krytycznie zagrożony 
na terytorium całego kraju. Ze 
względu na charakterystyczny 
wygląd, nie jest możliwe pomy-
lenie jej z innymi gatunkami. 
Łacińska nazwa „Fritillaria” ma 
swoją etymologię w łacińskim 
słowie fritillus, które ozna-
cza kostkę do gry i odnosi się  
do unikalnego wzoru kwiatów. 
Natomiast drugi człon nazwy 
łacińskiej meleagris, oznacza 
„nakrapiany jak perlica” Zapy-
lany jest przez trzmiele oraz 
pszczoły (Zych, Stpiczyńska, 
2011). Gatunek związany jest 
z bardzo wymagającymi łąka-
mi o charakterze wilgotnym, 
z wysokim poziomem wód 
gruntowych, które w okresie 
wiosennym są podtapiane. Za 
naturalne stanowiska w kraju 
uważa się jedynie w okolicach 
Przemyśla (dolina Wiaru) oraz 
Stubna (dolina Wiszni). Inne 
stanowiska w Polsce uważane 
są za pochodzenia antropoge-
nicznego. Czujemy się w obo-
wiązku prowadzić działania 
mające na celu utrzymanie tak 
cennej rośliny, dlatego też, pro-
wadzone są zabiegi sprzyjające 
szachownicy. A to tylko część 
naszych atrakcji. Po więcej za-
praszamy do odwiedzenia na-
szych lasów. Do zobaczenia  
w lesie!

Paweł Fus
Nadleśnictwo Jarosław

Nadleśnictwo Jarosław z lotu ptaka (fot. nadesłane)

uwagi i wiedzy. Szkoda tylko,  
że efektów naszej pracy raczej 
nie zobaczymy.  Sadzimy las 
już z myślą o przyszłych poko-
leniach.

Wodny drapieżnik

Będąc w naszych lasach, nie-
daleko rzek oraz stawów, warto 
spojrzeć w niebo szukając syl-
wetki dużego ptaka szponia-
stego – bielika. Jest to symbol 
naszego kraju, a zarazem klu-
czowy element naszego godła. 
Nie tylko naszego, bowiem 
jeszcze w godłach 24 innych 
krajów znajdziemy bielika. Po 
wielu latach kryzysu związa-
nego z małą liczebnością zde-
cydowanie się odradza. Można 
go spotkać na naszym niebie 
coraz częściej, co niezmiernie 
nas cieszy. Świadczy to o dobrej 
kondycji naszych leśnych eko-
systemów. A co z nazwą orzeł 
bielik? Czy jest ona poprawna? 
Otóż nie. Poprawnie powinno 
się mówić bielik. Z prostego po-
wodu – nie jest on orłem.

Raj dla rowerzystów

Z dala od dużych miast i od 
cywilizacji. Dziesiątki kilome-
trów tras rowerowych zdecy-
dowanie wartych zobaczenia. 

obecnych lasów to wynik po-
wojennych nasadzeń. A las 
sadzono w miejscach, gdzie 
jeszcze przed wysiedleniami 
żyli ludzie, a gdzie gleby były 
nieprzydatne rolniczo oraz na 
nieużytkach. W wyniku tego 
mamy ręce pełne pracy, gdyż 
gatunki, którymi sadzono oka-
zują się niekoniecznie dobrze 
dopasowane do naszych gleb. 
Co więcej, takie lasy częściej 
chorują. Jest to wynikiem ów-
czesnego braku wiedzy, a tak-
że możliwości. Dziś praca na 
takich gruntach porolnych  
wymaga jeszcze większej 

Większość z nich to drogi as-
faltowe, lecz fani trudniej-
szych błotnistych traktów tak-
że znajdą się dla siebie. Mapy 
wszystkich szlaków rowero-
wych udostępnione na portalu  
czaswlas.pl – zachęcamy do 
odwiedzenia strony. Znaleźć 
tam można wszystkie leśne 
atrakcje w całym kraju!
 

Unikalna roślina

Zdecydowanie najcenniej-
szym elementem naszej przy-
rody jest szachownica kostko-
wata (Fritillaria meleagris L.)  

Szachownica kostkowata (fot. nadesłane)Jest to doskonałe miejsce do wypraw rowerowych (fot. nadesłane)
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Co nowego w powiecie hrubieszowskim? 
Kultura i infrastruktura powiatu.

• wyznaczenie przejścia dla 
pieszych oznakowanego 
aktywnymi znakami D-6 
oraz punktowymi znaka-
mi APEO umieszczonymi  
w jezdni,

• utwardzenie poboczy oraz 
regulację wysokościową 
zjazdów indywidualnych,

•  oczyszczenie skarp oraz za-
krzaczeń dna.

Hrubieszowski Produkt 
Kulinarny – edycja 2020/21.

Dzięki zaangażowaniu Staro-
sty Hrubieszowskiego Ane-
ty Karpiuk, konkurs „Hrubie-
szowski Produkt Kulinarny” 
mógł się odbyć pomimo pan-
demicznych utrudnień, choć  
w nieco odmiennej formule. 
Starosta Hrubieszowski wraz  
z Anną Wiśniewską, Wicedy-
rektorem Zespołu Szkół Nr 1  
w Hrubieszowie, radnym Mar-
cinem Zającem oraz p. o. dyrek-
tora Wydziału Organizacji, Kul-
tury, Sportu i Promocji Pawłem 
Kłosińskim odwiedzili 11 Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz jedno 
sołectwo.
Każde spotkanie, było wspania-
łą formą do poznania lokalnych 
tradycji, kultury oraz zwyczajów,  
a przede wszystkim mieszkań-
ców poszczególnych miejsco-
wości.
Organizatorem konkursu był 
wójt Gminy Horodło, Krzysztof 
Bożek wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Horodle - dyrek-
torem Pawłem Augustynkiem.
W każdym z tych miejsc, Ko-
misja Konkursowa zetknęła się 
z niesamowitą gościnnością, 
która stworzyła niezapomnia-
ną atmosferę domowego cie-
pła. Starosta Hrubieszowski  

ważną integracją z mieszkań-
cami w pandemicznej rze-
czywistości. Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk, 
postanowiła przekazać repre-
zentantom każdego Koła dodat-
kową Nagrodę Starosty oraz oko-

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników 
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk

Starosta A. Karpiuk i Wiceminister 
M. Romanowski (fot. arch. Starostwa)  

Rady Gminy Werbkowice Anto-
ni Kijewski, sołtys sołectwa Sah-
ryń Dorota Siudak, sołtys sołec-
twa Sahryń-Kolonia Jan Piądło, 
przedstawiciele OSP Sahryń, 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy Sahrynia i okolic.
Przebudowa jest efektem pod-
pisanej pod koniec ubiegłego 
roku, przez Starostę Hrubie-
szowskiego Anetę Karpiuk 
umowy z Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym ,,Sadex’’ re-
prezentowanym przez Pana Ja-
nusza Sadlika.
Całkowity koszt zadania wyniósł 
1 262 152,04 zł, z czego kwota 
dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Celo-
wego wyniosła 750 005,00 zł.
Starosta podkreśliła jak ważną 
kwestią w jej działaniach są re-
monty oraz przebudowy dróg 
dla mieszkańców naszego Po-
wiatu.
Poprawa infrastruktury dro-
gowej w oczywisty sposób 
przyczyni się do polepszenia 
bezpieczeństwa i komfortu 
podróżowania mieszkańców, 
a dobry stan dróg także po-
zwoli ożywić lokalną gospo-
darkę oraz zachęcić do odkry-
wania walorów turystycznych 

Aneta Karpiuk podkreśliła jak 
ważne jest wsparcie dla Kół 
Gospodyń Wiejskich, które po-
zwala na aktywizację oraz bu-
dowanie tożsamości kulturowej  
i przywiązania do ziemi na-
szych ojców - powiatu hrubie-

ziemi hrub ies zows k iej . 
Cały zakres prac objął m.in.:
•  frezowanie nawierzchni as-

faltowych,
• wykonanie nawierzchni  

z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych,

• wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego,

Dziękujemy zaproszonym go-
ściom oraz mieszkańcom Sah-
rynia za tak liczne przybycie na 
wydarzenie oraz wszelkie dobre 
słowa, które stanowią dla nas 
motywację do dalszego działa-
nia!

Artykuł nadesłany

szowskiego. Konkurs zrzesza 
głównie kobiety, ale w gronie 
uczestników znaleźli się rów-
nież panowie, którzy z dużym 
zaangażowaniem pomagali go-
spodyniom w przygotowaniach 
do konkursu.
Nagrody wraz ze starostą wrę-
czył Paweł Augustynek, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Horodle.
Konkurs ten jest przede wszyst-
kim dobrą zabawą i bardzo  

licznościowe podziękowanie. 
Dziękujemy za wszystkie trady-
cyjne przysmaki przygotowane 
z ogromną pasją i sercem, za 
gościnność oraz każde dobre 
słowo. Bardzo ważne jest to, aby 
tradycja, zwyczaje oraz unikal-
ne, regionalne przepisy mogły 
przetrwać; aby jak najdłużej sta-
nowiły ostoję naszej Małej Oj-
czyzny, z myślą o przyszłych po-
koleniach. Już dziś zapraszamy 
Państwa do kolejnej edycji!

3 kilometry przebudowanej 
drogi dla mieszkańców Sahry-

nia

24 lipca 2021 r., odbyło się uro-
czyste otwarcie przebudowanej 
drogi powiatowej nr 3427L Sah-
ryń-Modryń na odcinku od km 
0+005 do km 3+001 o długości 
2,996 km.
W wydarzeniu wziął udział Wi-
ceminister Sprawiedliwości 
Marcin Romanowski, starosta 
Hrubieszowski Aneta Karpiuk, 
wicestarosta Marek Kata, czło-
nek Zarządu Andrzej Barczuk, 
członek Zarządu radny Rady Po-
wiatu w Hrubieszowie Marcin 
Zając, ks. Eugeniusz Adamek, 
proboszcz parafii Św. Cyryla  
i Metodego w Sahryniu, radny 

Otwarcie drogi Sahryń-Modryń (fot. arch. Starostwa)  

GOK Horodło. Finał konkursu (fot. arch. Starostwa)  

KGW Mieniany (fot. arch. Starostwa)  
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Wszyscy tworzymy sztafetę pokoleń
400-lecie Tomaszowa Lubelskiego to czas podsumowań i wspomnień. W ostatnim numerze 
Roztoczańskiego Głosu poruszyliśmy temat minionej dekady, podczas której zmieniło się wiele 
w Tomaszowie Lubelskim. O tym, co zmienia się w Tomaszowie Lubelskim i co jeszcze można 
zmienić w rozmowie z Ewą Monastyrską powiedział burmistrz miasta, Wojciech Żukowski. 

Ewa Monastyrska: Miasto współ-
pracuje także z sąsiednimi pań-
stwami, zwłaszcza z Ukrainą. Na 
czym polega ta współpraca i jaki 
jest jej cel?
Wojciech Żukowski: Ze względu 
na przygraniczne położenie Toma-
szowa, od początku mojej działal-
ności w samorządzie, ten element 
był dla mnie ważny. Świadomie 
postanowiliśmy wykreować na-
sze miasto jako miejsce, które bę-
dzie ośrodkiem współpracy mię-
dzynarodowej, przede wszystkim  
z Ukrainą. Ważną rolę odegrały tu 
władze Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Uni-
wersytet od 1995 roku był obecny 
w Tomaszowie Lubelskim. Jednak 
ze względu na demografię redu-
kował swoją obecność w mieście. 
Przy współpracy z ks. rektorem  
Antonim Dembińskim, organizo-
waliśmy przez kilka lat „Polsko – 
Ukraińskie Transgraniczne Samo-
rządowe Forum Gospodarcze, które 
właśnie stworzyło wizerunek To-
maszowa jako ośrodka współpracy. 
Ważny był również program reali-
zowany w roku 2016 „Tomaszów 
Lubelski - sukces polskiej trans-
formacji ustrojowej”, finansowany 
przez Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych RP. Jego celem było przed-
stawienie samorządom z Ukrainy 
rozwiązań prawnych i instytucjo-
nalnych na przykładzie Tomaszo-
wa Lubelskiego. Wiele samorzą-
dów ukraińskich przyjeżdżając do 
nas zauważyło, że jesteśmy otwarci 
na współpracę. Jednak przełomem 
było utworzenie Transgraniczne-
go Rezerwatu Biosfery UNESCO  
w 2019 roku. Wtedy stało się moż-
liwe przystąpienie do realizacji 
pomysłu utworzenia Euroregionu 
Roztocze. Dzięki przychylności 
władz Samorządu Województwa 
Lubelskiego oraz innych samorzą-
dów stworzyliśmy najpierw Sto-
warzyszenie Samorządów Eurore-
gion Roztocze, jako stowarzyszenie 
opierające się na prawie polskim. 
Następnie przekonaliśmy samorzą-
dy z Ukrainy, by stworzyły analo-
giczne stowarzyszenie. Dzięki tym 
dwóm organizacjom od 27 stycznia 
2021 roku został powołany Zwią-
zek Transgraniczny Euroregion 
Roztocze w oparciu o Konwencję 
Madrycką. Biuro Euroregionu mie-
ści się w Tomaszowie Lubelskim, 
który postrzegany jest jako cen-
tralny ośrodek Roztocza. Pomimo 
krótkiego okresu działalności już 
możemy się pochwalić uzyskaniem 

dużego dofinansowania z Narodo-
wego Instytutu Wolności (800 tys. zł)  
z przeznaczeniem na wspomaga-
nie kultury regionalnej, grantów 
Instytutu Felczaka oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Lublinie. Wszystko wskazu-
je na to, że dzięki zaangażowaniu 
biura Euroregionu powstanie naj-
większy projekt modernizacji ście-
żek rowerowych na Roztoczu. Jego 
wartość przekroczy 250 mln. zło-
tych. Dla mnie osobistym zaszczy-
tem jest kierowanie jego działal-
nością. Jeśli dodamy, że po stronie 
polskiej należą do Stowarzyszenia  
53 samorządy, to pokazuje to, że de-
cyzja o utworzeniu go była słuszna. 
Przyszłość pokaże, jak to narzędzie 
rozwoju zostanie wykorzystane. 
Utworzenie Euroregionu Roztocze 
było narzędziem, a nie celem.

o charakterze lokalnym. Przykła-
dem jest upamiętnienie krwawego 
dnia w Tomaszowie Ordynackim, 
a więc wydarzenie z Powstania 
Styczniowego 5 lutego 1863 roku. 
Inne wydarzenia to: obchody Dnia 
Żołnierzy Wyklętych oraz bieg Tro-
pem Wilczym. Dla najmłodszych 
został wprowadzony program 
„Mały Patriota”, w którym staramy 
się przekazywać najważniejsze 
treści i symbole narodowe. Uczest-
nicy otrzymują potwierdzenie  
w formie certyfikatu „Małego Pa-
trioty”. Dla wielu młodych ludzi 
jest to ważne przeżycie. A dla mnie 
słuchanie kolejnych pokoleń dzieci 
recytujących „Katechizm polskie-
go dziecka” Władysława Bełzy to 
nie tylko wzruszenie. Bardzo waż-
nym elementem działalności pro 
patriotycznej było zrealizowanie  

roku do czytelników trafi dziesiąty 
numer. Gratulacje należą się całe-
mu zespołowi redakcyjnego pod 
kierunkiem prof. Marka Siomy.
To była dobra dekada. Czy zosta-
ło jednak jeszcze coś do zrobienia  
w Tomaszowie Lubelskim?
Bardzo wiele. Myślę, że wciąż 
przed Tomaszowem dobry czas. 
Dzięki rządowej polityce zrówno-
ważonego rozwoju przed nami 
programy, które pozwolą nam 
dalej rozwijać miasto. Poprawiać 
bazę szkół i rozwijać infrastrukturę 
miejską. Może też pozwolą zatrzy-
mać złe tendencje, jak chociażby 
stałą utratę mieszkańców. W tym 
celu przystąpiliśmy do opraco-
wania Strategii Rozwoju Miasta  
do roku 2030. Jako główne zada-
nie postawiliśmy sobie zatrzyma-
nie negatywnego trendu jakim jest 
emigracja młodych ludzi. Podej-
miemy się tego zadania. Chcemy, 
by młodzi ludzie, nawet jeśli na 
pewien czas będą musieli wyje-
chać, wracali do nas. Pierwszym 
programem do osiągnięcia tego 
celu, będzie opracowywany wraz  
z Gminą Tomaszów Lubelski, pro-
jekt tzw. Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego. To „antidotum” na utra-
tę funkcji miejskich. W zapowiedzi 
są niemałe środki finansowe, nawet 
ponad 30 mln zł. W ramach planów 
chcemy stworzyć lepszą ofertę edu-
kacyjną w naszych szkołach. Liczę, 
że włączą się w to także władze 
powiatowe i wspólnie stworzy-
my taką ofertę, dzięki której nasza 
młodzież przestanie wyjeżdżać 
w poszukiwaniu lepszej edukacji 
po ukończeniu szkoły podstawo-
wej. Jest pomysł na stworzenie 
Akademii Talentów jako systemu 
stypendialnego. Ostatnie sukcesy  
w zakresie robotyki uczniów  
SP Nr 2 też otwierają możliwo-
ści utworzenia tam Centrum Ro-
botyki z filiami miejsko-gmin-
nymi. To może być epokowy 
zwrot w rozwoju miasta. Nauki 
ścisłe, robotyka, a w przyszłości  
np. „Roztoczańskie Centrum Zdal-
nego Sterowania”. Mamy wielką 
szansę i ją wykorzystamy! To-
maszów i jego mieszkańcy nie 
mają kompleksów. Udowodnili to  
w przeszłości, udowadniają to dzi-
siaj i tak będzie w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.

Ewa Monastyrska

OKIEM BURMISTRZA

Choć sierpień jest sezonem wa-
kacyjnym, to w Tomaszowie 
Lubelskim nadal pracujemy 
nad tym, by Mieszkańcy mogli 
czuć się dumni ze swego mia-
sta liczącego już 400 lat. Tak-
że w tym miesiącu zadbaliśmy  
o współpracę międzynarodo-
wą z Litwą. Na przełomie lipca  
i sierpnia odwiedzili nas, już nie 
partnerzy, ale przyjaciele z Grze-
gorzewa na Litwie, z którymi 
współpracujemy już od 20 lat. 
Odwiedzamy Ukrainę, a przed-
stawiciele Żółkwi odwiedzają 
nas. W wywiadach dla Katolic-
kiego Radia Zamość wielokrot-
nie podkreślali przyjacielski cha-
rakter naszych relacji. To nasze  
i przyszłe pokolenie buduje przy-
szłość, która zależy tylko od nas. 
Jestem przekonany, że dzięki 
tego typu współpracom tworzy-
my nową, lepszą historię. Mam 
nadzieję, że Mieszkańcy Toma-
szowa odpoczywają podczas wa-
kacji w naszym mieście i udaje 
im się skorzystać z takich atrakcji 
jak Jarmark Ordynacki, piknik 
Służb Mundurowych, Święta Ro-
werów lub chociażby korzystają 
z krytej pływalni, spokojnego 
spaceru w Parku Miejskim, czy 
wyciszenia przy miejskich fon-
tannach. Niech koniec wakacji 
będzie równie bezpieczny i rado-
sny, jak minione miesiące. Aby 
zapewnić spokojny wrzesień 
podczas Jarmarku Ordynackiego  
także będą mieli Państwo moż-
liwość skorzystania z Mobilnego 
Punktu Szczepień. Wierzę, że 
zbliżający się rok szkolny będzie 
radośniejszy niż poprzedni i ze 
spokojem najmłodsi mieszkańcy 
Tomaszowa Lubelskiego wrócą 
z pełnymi plecakami i uśmiech-
niętymi twarzami do sal lekcyj-
nych. 

Wojciech Żukowski

Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego (fot. E. Monastyrska)

W Tomaszowie Lubelskim upa-
miętniane są wszystkie ważne 
wydarzenia zarówno patriotycz-
ne, jak i religijne.
Z wykształcenia jestem history-
kiem i dla mnie historia to nie tyl-
ko coś, o czym należy pamiętać, 
ale to element wychowujący oraz 
wskazujący kierunek na przyszłość. 
Trzeba pamiętać, że organizacja 
uroczystości patriotycznych oraz 
budowa miejsc pamięci to zadanie 
samorządu gminnego, czyli samo-
rządu Tomaszowa Lubelskiego. 
Wszystkie próby wchodzenia w te  
kompetencje naruszają porządek 
prawny oraz burzą wieloletnią tra-
dycję. W pierwszym okresie urzę-
dowania nie tylko stworzyliśmy 
kalendarz uroczystości ogólnopol-
skich, które należy upamiętniać, ale  
rozszerzyliśmy go o uroczystości 

projektu Kolumn Pamięci Hi-
storycznej. Dzięki przychylności  
ks. prał. Czesława Grzyba przy 
sanktuarium powstał cykl ko-
lumn odnoszących się do historii 
państwa i miasta. Rozpoczęliśmy 
od Kolumny Chrztu Polski, a za-
kończyliśmy kolumną odnoszącą 
się do Katastrofy Smoleńskiej. Naj-
większe wydarzenie w kalendarzu 
to Rekonstrukcja Bitew pod Toma-
szowem. Dzisiaj to jedno z najwięk-
szych wydarzeń w województwie 
lubelskim. Odrębną formą upamięt-
nienia przeszłości są wydawnic-
twa historyczne. Bardzo się cieszę,  
że w roku 2011 udało się doprowa-
dzić do wydania pierwszej mono-
grafii miasta pod redakcją prof. Ry-
szarda Szczygła. Również od tego 
roku wznowiono wydawnictwo 
Roczników Tomaszowskich. W tym 
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17. Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu
W słoneczną niedzielę 25. lipca w miejscowości Masłomęcz miała miejsce siedemnasta odsłona Biesiady 
Archeologicznej organizowanej przez Gminę Hrubieszów oraz Masłomęckie Stowarzyszenie ”Wioska 
Gotów”.
Nad tegorocznym wydarze-
niem patronat przyjął Mar-
szałek Województwa Lubel-
skiego, natomiast patronat 
naukowy sprawował Insty-
tut Archeologii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie.
Biesiada Archeologiczna w Ma-
słomęczu stanowi już od 18 lat  
stałą pozycję w kalendarzu wy-
darzeń, organizowanych na te-
renie Gminy Hrubieszów. 
To ważne z punktu widzenia 
promocji bogactwa historycz-
nego gminy Hrubieszów wy-
darzenie, ma na celu ukazanie 
jak wyglądało codzienne życie  
w okresie od II do IV wieku, czyli 
czasu, kiedy Goci zamieszkiwali 
na naszych terenach. W tym 
roku wszystko to było możliwe 
dzięki zaangażowaniu około 150 
rekonstruktorów, którzy z peł-
nym profesjonalizmem wcieli 
się w role: Gotów, Legionistów 
Rzymskich, Barbarzyńców, 
Wandalów oraz Celtów. 
W Masłomęckiej wiosce zoba-
czyć można było m.in. pracow-
nie dawnych rzemieślników 
oraz stanowiska edukacyjne  

z zakresu: przędzalnictwa, tkac-
twa, farbiarstwa, garncarstwa, 
otrzymywania dziegciu, jubi-
lerstwa (warsztat szklarski), 
hutnictwa, kowalstwa, odlew-
nictwa, mincerstwa, szkołę gla-
diatorów, gry i zabawy antycz-
ne, obozowiska barbarzyńców 
oraz rzymskich legionistów, pre-
zentacje antycznej kuchni śród-
ziemnomorskiej, historyczne 
rozpalanie ognia, tor łuczniczy, 
gocka karczma i wiele, wiele in-
nych.
Największe zainteresowanie 
wśród obserwatorów wzbudziły 
jednak jak co roku walki gladia-
torów, „W rzymskiej armii” - po-
kaz artylerii i wyposażenia le-
gionistów rzymskich, „Zmierzch 
Gotów i zmierzch Rzymu” - pre-
zentacja uzbrojenia IV-V wieku 
oraz główne wydarzenie Biesia-
dy czyli „Potyczka barbarzyń-
ców z legionistami rzymskimi”.
Organizatorzy tegorocznej Bie-
siady Archeologicznej zadbali, 
aby każdy z odwiedzających  
w tym dniu Wioskę Gotów  
w Masłomęczu znalazł dla sie-
bie coś atrakcyjnego.

Artykuł nadesłany 

WAKACJE Z BIBLIOTEKAMI GMINY 
HRUBIESZÓW
Wakacje to dla wszystkich dzieci upragniony czas odpoczynku, 
wyjazdów i całodniowej zabawy na świeżym powietrzu w gronie 
przyjaciół. Podobnie jak w ubiegłych latach Biblioteki Gminy 
Hrubieszów  nie zapomniały o swoich czytelnikach zarówno tych 
młodszych jak i trochę starszych. 

„Odjazdowe wakacje z biblio-
teką ” w Stefankowicach trwały 
od 7 do 9 lipca. Pierwszego dnia 
było lawendowo. Gościliśmy  
u pani Renaty Mirowskiej-Ci-
bis w Moniatyczach na lawen-
dowych warsztatach. Drugiego 
dnia odwiedziliśmy zamojskie 
ZOO, a trzeciego dnia „wylądo-
waliśmy” w strefie wysokich lo-
tów w Lublinie. Akcja wakacje  
w  Bibliotece w Czerniczynie 
również trwała w dniach 7-9 lip-
ca. Pierwszego dnia odbyły się 
gry i zabawy na świeżym powie-
trzu oraz warsztaty plastyczne.  
8 lipca wyjechaliśmy na  

Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu (fot. Jacek Fuchs)

wycieczkę do Brodzicy, gdzie 
mieszkają urocze alpak - Imbir 
i Lolek oraz owce walizerskie 
czarnonose. Trzeci dzień spę-
dziliśmy wspólnie z OSP Czerni-
czyn. Dzieci z bliska mogły obej-
rzeć wóz strażacki i zapoznać 
się z pracą strażaka. Wakacje  
z biblioteką i świetlicą w Dzie-
kanowie  rozpoczęły się 8 lipca. 
Na zaproszenie organizatorów 
przybyła grupa dzieci ze świetli-
cy w Teptiukowie. Dzieci aktyw-
nie i wesoło spędziły popołudnie 
angażując się w rozmaite formy 
spędzania czasu wolnego. Były 
to integracyjne gry i zabawy oraz 

wspólne ognisko. Natomiast  
15 lipca biblioteka i świetlica za-
brały swoich użytkowników na 
Farmę Iluzji w Mościskach koło 
Woli Życkiej. To jedyny w Polsce 
park sensoryczny, gdzie magia, 
czary i iluzja towarzyszą nam na 
każdym kroku. 
Zorganizowane przez bibliote-
ki wakacyjne zajęcia pozwoliły 
na przeżycie przygód oraz po-
zostawiły miłe wspomnienia, 
a odrobina wyobraźni i zaan-
gażowania sprzyjała tworzeniu 
interesujących rzeczy w gronie 
rówieśników. 
Bibliotekarki Gm. Hrubieszów Dziekanów. Farma Iluzji (fot. Biblioteki Gm. Hrubieszów)
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Alpakowy konkurs rozstrzygnięty
W czerwcu, Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie 
z/s w Wołajowicach przeprowadził „Alpakowy 
konkurs”, który polegał na napisaniu rymowanki  
lub wierszyka o alpakach.
W konkursie zwyciężył Karol Wie-
czorek - lat 10.
 Gratulujemy!
A oto wierszyki i rymowanki nade-
słane przez dzieci:

Egzotycznej są urody.
Chętnie sięgną po marchewkę,

sianko oraz łyczek wody.
Wielbłąd to ich słynny kuzyn,

Z Ameryki przybył dziad.
Alpak nadzwyczajne życie
Chce podziwiać cały świat!

Zatem, jeśli gościu miły,
Chcesz przytulić nas choć raz,
Do „Milówki” pędź szybciutko

By wesoło spędzić czas !

Wiersz Adriana Kowalczuka (l. 8) 
i Dominika Kowalczuka 

(l. 10)
Lolek i Imbir to fajne alpaki.

Lubią się stroić te super  
chłopaki.

Gości przyjmują - rodziny, przed-
szkola.

Pozują do zdjęcia, bo taka ich rola.
Dają się przytulać, marchewki 

uwielbiają
I z „Barankami Shaun” po trawce 

biegają.
A mieszkają sobie w Twojej okolicy.
Gdy chcesz je odwiedzić pojedź do 

Brodzicy.

Wiersz Zuzanny Brzozowskiej 
(l. 8)

Te alpaki, to nasze przecudne na 
Brodzicy 13a słodziaki. 

Mięciutką mają wełnę, taką  
jak bawełnę.

Gdy mi smutno i gdy źle, one za-
wsze rozbawią mnie. 

Zostawię książkę w domu i wyjdę 
bez słowa, 

Na świeżym powietrzu z alpakami 
odpoczywa moja głowa. 

Zawsze jest dobry czas, 
Alpaki i świeże powietrze  

ożywi nas. 
„Milówka z gościnności słynie”, 

jak w Szczebrzeszynie chrząszcz 
brzmi w trzcinie. 

Wiersz Darii Maciąg 
(l. 5)

Były sobie dziwne zwierzaki,
Wszyscy wołali na nie cudaki,

A to były fajne alpaki.
Imbir i Lolek to dwa chłopaki.

Bracia cudowni, grzeczni, dostojni,
Każdy mówi, że są przystojni.

A jeśli jeszcze Ich nie widziałeś,
to zapraszają Cię w swoje  

strony,
Na pewno będziesz zadowolony.

Wiersz Zuzanny Ostapiuk 
(l. 10) 

Lolek i Imbir to małe głuptasy,
a dwa baranki lubią rarytasy.

Lubią figle i psoty, 
a ich zabawa jest pełna ochoty,

Imbir brązowy, a Lolek kremowy, 
takie kolory mają, ale są inne odcie-

nie, na przykład beżowy.
 To koniec tej bajki,
 pożegnam baranki.

Wiersz Julki Bojarskiej 
(l. 6)

Kochane dzieci
Mamy dla Was wieści
Jesteśmy sobie alpaki
Fajne z nas chłopaki

Piękne i kudłate
Urocze bo puchate

Lubimy zabawę

I z Wami każdą wyprawę
Przychodźcie się bawić razem  

z nami
Zaskoczymy Was przygodami

Nie jesteśmy leniuchy
Choć mamy spore brzuchy

Do nas zaglądajcie 
I nas odwiedzajcie

Wiersz Tomka Pytki 
(l. 7)

Jest sprawa nie byle jaka,
Co to za zwierze, taka alpaka?

Co z dalekiej Ameryki przyjechało
I się u nas zadomowić chciało.

Kuzynką jest wielbłąda,
Do lamy nieco podobna,

Bardzo przez wszystkich  
lubiana,

Taka to z niej dama,
Miła i puszysta bo wełny ma nie 

mało
Aż cały dzień by się ją głaskać 

chciało.

Wiersz Kamila Steciuka 
(l. 10)

Kto to taki?
To śliczne alpaki!

Śmieszne pyszczki mają,
Wszystkich rozbawiają.

O marchewki proszą nas,
Mogą je chrupać cały czas.
Zapraszają w odwiedziny,
Przedszkola i całe rodziny.

Jeśli jeszcze ich nie widziałeś.
Nie czekaj dłużej, już dużo  

straciłeś!

Wiersz Babary Barczuk 
(l. 17)

Alpaki to piękne oraz fajne zwie-
rzaki.

Mieszkają w Brodzicy 13a.
To bardzo przyjazna i konkretna 

hodowla,
 w której jest bardzo czyściutko i 

pachnąco.
 Porządku w niej pilnują Pan Józef i 

Pani Agnieszka Mil.
Można czuć się bezpiecznie, kom-

fortowo, fantastycznie, 
oraz można się dobrze bawić w to-

warzystwie Lolka i Imbirka.
Przytulić, pogłaskać, karmić mar-
chewką, posiadają bardzo milutką 

i cieplutką wełnę. 
Trzeba być szczęśliwym że takie 
słodziaki kochane mieszkają w na-

szym powiecie i świecie. 

Malwina Filańska-Marcych

Scena po bitwie (fot. Jacek Fuchs)

Wiersz Karola Wieczorka  
(l. 10)

Tuż nad rzeczką, niedaleko
zamieszkali bracia dwaj.

Na Brodzicy Imbir z Lolkiem
podziwiają polski kraj.

Lolek biały jak śnieżynka,
Imbir wręcz czekoladowy,

Piękne pyszczki, cudne oczka
Grzywki jak z pokazów mody.

Wełna niczym chmurka miękka,

Nad Bug „powróciło” średniowiecze 
4 lipca 2021 na czumowskich łąkach pojawił  
się Bolesław Chrobry ze swoim wojskiem i Jarosław 
Mądry ze swoimi wojami.
To właśnie nad Bugiem doszło do 
zbrojnego starcia między ówcze-
snymi władcami Polski i Rusi, pod-
czas wyprawy Chrobrego na Kijów. 
Książę Polski chciał tą wyprawą 
przywrócić na tron kijowski Świę-
topełka, swego zięcia. Przy okazji, 
w drodze powrotnej, odebrał Rusi-
nom zagarnięte przez nich wcze-
śniej Grody Czerwieńskie. Chrobry  
przyjechał z całą świtą. Odbyły się 

rycerskie turnieje. Nie brakowa-
ło także średniowiecznego targu.  
W bitwie w średniowiecznym 
stroju, udział wziął Wójt Gminy 
Hrubieszów Tomasz Zając.
Inscenizacji dokonano dzięki za-
angażowaniu kilkuset osób w tym 
rekonstruktorów, a logistycznie 
m.in. druhów OSP w Brodzicy, 
Czerniczynie, Ślipczu, Teptiuko-
wie, Turkowicach i Hrubieszowie. 

Przedsięwzięcie zorganizowali: 
Muzeum Ziem Wschodnich Daw-
nej Rzeczypospolitej, Muzeum  
im. ks. Stanisława Staszica w Hru-
bieszowie, Gmina Hrubieszów,  
2 Hrubieszowski Pułk Rozpo-
znawczy i Stowarzyszenie Chorą-
giew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. 

Jacek Fuchs
Gminny Ośrodek Kultury

w Wołajowicach

Alpaki (fot. Józef Mil)

Karol Wieczorek (fot. Wołajowice)
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„Misja Wakacje”
Misja Wakacje - pod takim 
hasłem odbyły się wakacyjne 
działania dla mieszkańców Gminy 
Hrubieszów, zaplanowane przez 
GOK Wołajowice. W tym czasie 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie..

organizacją zajęć związanych 
ze sztuką przetrwania. Zajęcia  
z survivalu odbyły się w „Lasku 
Czumowskim” oraz na terenie 
Stefankowic. Wzięło w nich  
udział 58 dzieci i młodzieży.
Podczas survivalu uczestnicy 

Wakacyjne zajęcia z survivalu w Stefankowicach (fot. GOK Wołajowice)

KINO PLENEROWE

W sobotni wieczór 26 czerwca, 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Hrubieszowie z/s w Woła-
jowicach miał miejsce plenero-
wy pokaz filmowy. W związku 
z niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi kino plenerowe 
odbyło się na sali widowisko-
wej. Na ekranie został wyświe-
tlony kultowy film pt. „Seksmi-
sja”. Film zapewniał ogromną 
dawkę śmiechu. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie.

FESTYN „MISJA WAKACJE”

4 lipca przed GOK-iem od-
był się festyn, którego orga-
nizatorem był Gminny Ośro-
dek Kultury w Hrubieszowie 
z siedzibą w Wołajowicach 
oraz wójt Gminy Hrubieszów,  
a współorganizatorem – świe-
tlica wiejska w Dziekanowie. 
Celem głównym spotkania 
było stworzenie możliwości 
aktywnego spędzenia czasu 
wolnego przez całe rodziny, 
a także dążenie do integracji 
mieszkańców naszej gminy. 
Podczas festynu nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci i rodziców, 
które przygotowali anima-
torzy. Odbył się mini turniej  
w ladder golfa, konkurs wie-
dzy o gminie Hrubieszów 
oraz mini turniej w rzucaniu  

woreczkiem do celu. Bardzo 
duże zainteresowanie wzbu-
dził pokaz baniek mydlanych, 
które unosiły się mieniąc 
wszystkimi kolorami tęczy 
oraz kącik zabaw z dużymi 
klockami do budowania, przy-
gotowany dla najmłodszych 
uczestników.

WAKACYJNE ZAJĘCIA 
Z SURVIVALU

Partyzantów najlepiej po-
radziłyby sobie w trudnych  
do przetrwania warunkach 
otrzymały tematyczne nagro-
dy, m.in.: śpiwory, kompasy, 
namioty, saperki. Podczas tych 
dwóch wspólnie spędzonych 
dni, bez komputerów i telefo-
nów komórkowych, zawiązały 
się nowe znajomości i przy-
jaźnie. Był to fantastycznie 
spędzony czas, na obcowaniu 
z piękną przyrodą gminy Hru-
bieszów.

LAWENDOWE WARSZTATY 
DLA DZIECI

Warsztaty w Moniatyczach  
u Renaty Mirowskiej Cibis, od-
były się 7 lipca i wzięło w nich 
udział 22 dzieci i młodzieży.
Na początku „Pani Lawendo-
wa” pokazała uczestnikom 
swoje lawendowe gospodar-
stwo, opowiedziała o uprawie 
lawendy oraz o jej właściwo-
ściach i zastosowaniu. Warsz-
taty odbyły się w stodole, 
podczas których uczestnicy 
wykonali zapachowe lawen-
dowe woreczki oraz smuż-
ki. Pani Renata przygotowała 
dla dzieci lawendowe kruche  

ciasteczka oraz lawendową 
lemoniadę. Następnie dzie-
ci razem z animatorami GOK 
wykonały lawendową kartkę 
metodą scrapbookingu. Na 
pamiątkę dla „Fioletowej Re-
naty”, uczestnicy stworzyli 
lawendowy obraz na płótnie 
zawieszonym na drzwiach 
stodoły, który będzie ją zdobił 
zapewne bardzo długo. 
Niespodzianką dla uczestni-
ków był konkurs pamięciowy, 
który odbył się na zakończe-
nie warsztatów. Polegał na 
wypisaniu 20 lawendowych 
rzeczy, które znajdują się  
w gospodarstwie. 
Dziękujemy wszystkim za ak-
tywny udział w naszej „Wa-
kacyjnej Misji”. To dopiero 
półmetek wakacji. Czeka na 
Was jeszcze wiele cudownych 
chwil spędzonych z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. 
Będą nam towarzyszyć różne 
atrakcje, zabawy i konkursy, 
a podczas wszystkich waka-
cyjnych działań odbyło się 
ich wiele. Nagrody w konkur-
sach ufundował Wójt Gminy 
Hrubieszów, za co serdecznie 
dziękujemy!

Malwina Filańska-Marcych

zdobyli wiedzę teoretyczną 
oraz wiele praktycznych umie-
jętności. Poznali elementy 
topografii z wykorzystaniem 
map, nawigacji (kompas), na-
turalne elementy przyrody 
pomocne przy określaniu kie-
runków świata, nauczyli się 
rozpalania ognia z użyciem 
krzesiwa oraz wiązania i wyko-
rzystywania węzłów. Uczest-
nicy poznali również sposoby 
pozyskiwania wody oraz jej 
uzdatnianie do spożycia. Zdo-
byli wiedzę z budowania pu-
łapek oraz wykorzystywania 
śmieci w terenie, poznali wła-
ściwości roślin jadalnych ro-
snących w lasach, na naszych 
podwórkach i łąkach.
Na zakończenie Partyzanci 
Lubelszczyzny wybrali osoby, 
które wykazały się najwięk-
szą wiedzą oraz najlepszą 
umiejętnością wykorzystania 
nowo poznanych sprawności. 
Wskazane osoby, które według  

W dniach 5-6.07.2021 r. od-
były się zajęcia z survivalu 
zorganizowane przez GOK 
Wołajowice, a prowadzone 
przez Partyzantów Lubelsz-
czyzny - grupę zajmującą się 

Lawendowe warsztaty (fot. GOK Wołajowice)

Wakacyjne zajęcia z survivalu w Lasku Czumowskim (fot. GOK Wołajowice)

Festyn „Misja Wakacje”(fot. GOK Wołajowice)
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Wioska Strachów w Moroczynie – Bajkowa 
Kraina Gotanii
Wioska Strachów w Moroczynie to doskonałe miejsce do odpoczynku i zabaw, 
czyli aktywnego spędzenia wolnego czasu, z dala od ulicznego zgiełku i spalin 
samochodowych. Wioska usytuowana jest na placu zabaw przy świetlicy  
w Moroczynie, w sąsiedztwie zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego.
Czas spędzony w Wiosce Stra-
chów wypełniają gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, gdzie 
można skorzystać z fitness 
parku oraz innego wyposaże-

Wioskę prowadzi Koło Go-
spodyń Wiejskich ”Czerwona 
Jarzębina” w Moroczynie we 
współpracy z pracownikiem 
świetlicy.

Konfitura do mięs z czerwonej porzeczki (fot. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty)

Kredens żywności Gminy Hrubieszów
Wakacje to dobry czas, by skorzystać 
z dobrodziejstw natury. Zapraszamy 
do zapoznania się z przepisami Gminy 
Hrubieszów, które będą publikowane 
na łamach Roztoczańskiego Głosu. Tym 
razem przepis na konfiturę do mięs  
z czerwonej porzeczki.

Kontakty telefoniczne: 508-
220-856 lub 695-929-250 
e-mail: i.k.c.1@wp.pl 
lub swietlica-moroczyn@wp.pl

Materiał nadesłany

Składniki:

• 1 kg porzeczki czerwonej 
pozbawionej szypułek

• 1 szkl. cukru kryształ
• tymianek – kilka gałązek
• sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:

Cukier karmelizujemy w ron-
dlu, dodajemy do niego od-

szypułkowane czerwone po-
rzeczki.
Gotujemy delikatnie miesza-
jąc do rozpuszczenia karme-
lu.
Dodajemy listki tymianku. 
Gotujemy do odparowania, 
doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem.

Materiał nadesłany 
przez Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy Hrubie-
szów - Polskie Kwiaty

Atrakcje dla najmłodszych w Wiosce Strachów (fot. Irena Czerwińska)

nia placu zabaw, w tym dwóch 
zjazdów linowych. Jest to do-
skonałe miejsce dla grup zor-
ganizowanych, gdzie zabawy 
odbywają się pod okiem ani-

matorów w bajkowych ubio-
rach. Jest to również dobre 
miejsce dla rodzin, gdyż w tym 
czasie kiedy dzieci dają upust 
swojej energii, rodzice mogą 
spokojnie odpocząć albo ko-
rzystać z pozostałych atrakcji, 
jakie wioska kieruje do odwie-
dzających gości. Można tu rów-
nież obejrzeć wystawę fotogra-
ficzną usytuowaną w świetlicy, 
przedstawiającą dzieje rodzi-
ny Chrzanowskich - dawnych 
właścicieli dworu, lub wystawę 
plenerową znajdującą się na 
placu zabaw. Boisko do piłki 
plażowej, zachęca natomiast 
do aktywnego wypoczynku. 
Po zgłoszeniu pobytu grup zor-
ganizowanych przygotowywa-
na jest specjalna oferta, która 
przedstawiana jest do akcep-
tacji zgłaszających. W okresie 
kiedy nie ma grup zorganizo-
wanych, turyści indywidualni 
mogą korzystać z placu zabaw 
bez obsługi. Obiekt czynny jest 
w okresie od wiosny do jesieni. Wioska Strachów w Moroczynie (fot. Irena Czerwińska)
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Odkrycie szczątków rakiety V-2 w Mokrem!
W dniu 3 lipca br. na łąkach w pobliżu lotniska w Mokrem na terenie 
Gminy Zamość dokonano niezwykłego odkrycia związanego z czasem 
II wojny światowej. O szczegółach odkrycia opowiedział w rozmowie 
z Łukaszem Kotem Pan Andrzej Maziarz, adiunkt w Muzeum 
Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ w Zamościu.

we, niecelne i kiepsko wyko-
nane, dlatego około 1/3 rakiet 
nie dolatywała do celu. Jak 
na tamte czasy była to broń 
nowatorska, po wojnie nadal 
rozwijana przez Amerykanów 
i Sowietów, którzy napierając 
na wojska niemieckie zabierali 
wszelkie zdobyczne części ra-
kiety, aresztowali inżynierów  
i konstruktorów tej broni, by po 

Rakieta V-2 (niem: Vergeltu-
ngswaffe-2) jak wskazywała 
niemiecka nazwa to Broń od-
wetowa, - czy stała się narzę-
dziem Hitlera do siania terro-
ru?
Była to ostatnia deska ratun-
ku dla Hitlera i III Rzeszy, by 
taką nową bronią przestraszyć 
aliantów, a jednocześnie pod-
nieść morale swoich wojsk  

Łukasz Kot: Pani Andrzeju, co 
zostało odnalezione na łąkach 
nieopodal lotniska w Mokrem?
Andrzej Maziarz: Jest to uni-
kat na skalę europejską, jeste-
śmy może piątym muzeum 
w Polsce, które ma elementy 
rakiety V-2. Historia jest dość 
ciekawa, bo wiosną tego roku 
właściciel łąki zgłosił się do nas 
z pomysłem, by przebadać tą 
łąkę, bo jak głosi legenda pod-
czas wojny spadł tam niemiec-
ki samolot. Kiedy robiliśmy 
rozpoznanie w terenie, okaza-
ło się że rzeczywiście coś tam 
spadło, ale raczej nie był to sa-
molot. Po sprowadzeniu cięż-
szego sprzętu i wkopaniu się 
na prawie 3 metry w torf łąki, 
wydobyliśmy spore fragmenty 
niemieckiej rakiety balistycz-
nej V-2. Niewiele szczątków 
tej rakiety odnaleziono w Pol-
sce, jest to unikat, szczególnie  
w naszej części kraju. Rakiety 
V-2 były wystrzeliwane z poli-
gonu „Blizna” niedaleko Dębi-
cy na Podkarpaciu w kierunku 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodaw-
skiego, na zakole Bugu. 
Jak to się stało, że rakieta jed-
nak spadła nieopodal Zamo-
ścia?
Spora część tych rakiet nie do-
latywała do celu ulegając awa-
rii, a nawet potrafiła rozpaść 
się w locie i spaść w mało kon-
trolowanych miejscach. I oka-
zało się, że jedna z nich spa-
dła w połowie drogi pomiędzy 
Podkarpaciem, a pojezierzem, 
właśnie niedaleko Zamościa.
Rakieta V-2 miała być nowa-
torską bronią zmieniającą losy 
II wojny światowej, dającą 
Niemcom szansę na podbój ca-
łego świata. Były na to szanse?
Aż tak wspaniała może nie 
była, ale z pewnością było to 
coś zupełnie nowego i unika-
towego. V-2 to pierwszy tak 
skonstruowany pocisk na pa-
liwo ciekłe, który był w stanie 
wylecieć na wysokość 80 km 
i lecieć z kilkukrotną prędko-
ścią dźwięku. W zasadzie nie 
było przed nim obrony, był 
zbyt szybki dla samolotów  
i w zasadzie nie do przechwy-
cenia. Na szczęście wczesne 
wersje rakiety V-2 były wadli-

wojnie na podstawie rakiet V-2 
opracowywać własne rakiety.
Taki los spotkał głównego 
konstruktora rakiety V-2, Wer-
nhera von Brauna?
Wernher von Braun był pod 
koniec wojny przechwycony 
przez Amerykanów, po wojnie 
tworzył amerykański program 
kosmiczny, a skonstruowana 
przez niego rakieta V-2 była 
dalekim protoplastą rakiety 
Saturn V, która wyniosła czło-
wieka na księżyc.
Czy rakietę V-2 udało się do-
pracować przed końcem woj-
ny, czy rzeczywiście odegrała 
znaczącą rolę jako masowa 
broń Hitlera?
Ostatecznie rakietę V-2 udało 
się wprowadzić do produkcji, 
jednak był to schyłek wojny  
i nie wyrządziła aż takich szkód 
jak przewidywano. To była broń 
zastraszenia, nikt nie był w sta-
nie się przed nią obronić i nie 
wiadomo było gdzie i kiedy 
uderzy. Jednak Niemcy nie 
mieli ich dostatecznie dużo,  
by masowo niszczyć europej-
skie miasta i tylko niewielka 
część wystrzelonych rakiet wy-
rządziła spore szkody trafiając 
np. w port w Antwerpii czy 
spadając na Londyn.

i ludności niemieckiej pod ko-
niec wojny i być może dzię-
ki niej przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę. Na 
szczęście im się nie udało.
Skąd i w jaki sposób rakieta 
była wystrzeliwana?
V-2 była rakietą pionowego 
startu. Wczesne wersje testowe 
wystrzeliwane były z ośrodka 
doświadczalnego Peenemünde 
na wyspie Uznam ze specjalnej 
pionowej wyrzutni, później-
sze wersje bojowe korzystały 
ze specjalnie dla nich skon-
struowanych platform koło- 
wych, na których rakietę prze-
wożono, ustawiano w miejscu 
startu, podnoszono do pionu  
i wystrzeliwano. Była to meto-
da, ergonomiczna, moblina, ła-
twa w obsłudze i tania, wystar-
czała ciężarówka, która ciągnęła 
platformę z rakietą za sobą.
Jak wyglądały badania poszu-
kiwawcze, towarzyszyła Panu 
specjalistyczna grupa?
Udało mi się zebrać ekipę 
znajomych z lat praktyki z Za-
mościa i Lublina oraz przede 
wszystkim firmę ArcheoFuture 
z Lublina, posiadającą porząd-
ny sprzęt georadarowy i mającą 
dostęp do danych satelitarnych. 
Z samych danych satelitarnych 

udało się namierzyć na łące lej 
po upadku tej rakiety, później 
sprawdziliśmy łąkę ramowymi 
wykrywaczami metali o zasię-
gu do 4 m głębokości. Okazało 
się, że nie tylko na powierzch-
ni łąki jest sporo drobnych ele-
mentów, ale i głęboko w torfie 
leżą dużo większe elementy ra-
kiety. Aby się do nich dokopać, 
potrzebna była duża koparka, 
elementy zalegały na głęboko-
ści od 2 do 3,5 m. Były to głów-
nie fragmenty nosa rakiety oraz 
układu kierowania. Większość 
części rozbitej rakiety jeszcze 
podczas wojny prawdopodob-
nie zabrali Niemcy. 
Legenda głosiła, że na lotnisku 
w Mokrem spadł samolot?
Legenda była taka, że to upadł 
samolot Luftwaffe, Niemcy 
otoczyli teren i jakiś czas w leju 
kopali. Tak naprawdę żołnierze 
niemieccy wykopywali i za-
bierali wtedy elementy rakiety 
V-2 istotne ze szpiegowskiego 
punktu widzenia. Wiadomo,  
że w miejscach upadku rakiet 
testowych Niemcy zabierali 
elementy układu paliwowego, 
silniki, układ sterowania - to, 

co mógł przejąć wywiad alianc-
ki. Coś takiego miało miejsce  
w Sarnakach w woj. mazowiec-
kim, gdzie wywiad AK prze-
chwycił rozbitą rakietę V-2, 
której część elementów została 
przetransportowana samolo-
tem do Anglii. 
W literaturze opisującej okres 
II wojny światowej nie odnaj-
dujemy informacji związa-
nych z tą rakietą V-2 i jej spad-
ku w miejscowości Mokre?
Nie, to zupełna nowość. W Mo-
krem było lotnisko niemieckie, 

Rakieta V-2 na platformie kołowej (źródło: https://nationalinterest.org)

Andrzej Maziarz i fragmenty rakiety V-2 
(fot. Andrzej Rzemieniak)

gdzie cały czas latały samoloty, 
więc jak coś spadło, to wszyscy 
w okolicy uważali, że to spadł 
samolot niemiecki. O rakiecie 
balistycznej V-2 większość lu-
dzi w ogóle nie słyszała.
Czy planujecie Państwo wró-
cić w to miejsce i przeprowa-
dzać dalsze badania, czy też 
to miejsce zostało dogłębnie 
przebadane i sprawdzone?
Duże elementy rakiety już 
wszystkie zebraliśmy, ale łąka 
jest naszpikowana drobnymi 
fragmentami wielkości paznok-
cia, których tam leży dużo. Po-
staramy się je pozbierać w naj-
bliższej przyszłości, jak pogoda 
dopisze.
Elementy rakiety są u Pań-
stwa w placówce. Kiedy będą 
udostępnione do obejrzenia 
przez zainteresowanych tury-
stów, mieszkańców Zamościa 
i Zamojszczyzny?

Szczątki rakiety należy do-
kładnie oczyścić i zakonserwo-
wać. Planujemy je udostępnić 
zwiedzającym jak najszybciej, 
razem z wystawą opowiada-
jącą o historii badań i testów 
niemieckich nad rakietami V-2 
na terenie Polski oraz o historii 
znaleziska „naszej” rakiety V-2 
nieopodal lotniska w Mokrem.
Dziękuję za rozmowę i gratu-
luję tego niesamowitego od-
krycia!

Opracował:  
Andrzej Rzemieniak

Część z odnalezionych szczątków rakiety V-2 (fot. Andrzej Rzemieniak)
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Ukończone dzieło
Dobiegają końca prace związane z odbudową 
historycznego kształtu kościoła Ojców Franciszkanów 
w Zamościu.

R E K L A M A

Świątynia po renowacji (fot. Joanna Suszko)

Zamojska Świątynia Francisz-
kanów została wzniesiona  
w latach 1637-1665 i jest jedną z 
okazalszych i oryginalniejszych 
siedemnastowiecznych bu-
dowli. Posiada monumentalną 
bryłę oraz elewację zdobioną 
bogatym detalem architekto-
nicznym, pełną barokowej eks-
presji i rozmachu. W przeszłości 
wielokrotnie przebudowywano 
świątynie, m.in. w XIX wieku 
na potrzeby wojska. W XX wie-
ku franciszkański kościół został 
adaptowany na cele użyteczno-
ści publicznej, jednak obiekt za-
chował czytelną strukturę prze-
strzenną.

Zakres prac

Od kilku lat trwały prace, któ-
rych celem jest przywróce-
nie historycznego wyglądu 
tego największego w Polsce 
XVII-wiecznego barokowe-
go kościoła. Celem podjętych 

działań była także organizacja  
w zrewitalizowanej zabyt-
kowej przestrzeni wnętrza  
i podziemi kościoła wydarzeń 
kulturalnych o charakterze 
świeckim i duchowym, w tym 
m.in. koncertów, wystaw, kon-
kursów plastycznych, spotkań 
poetyckich, warsztatów. Prace 
renowacyjne przeprowadzono 
według projektu: ,,Rewitalizacja 
największego XVII-wiecznego 
barokowego kościoła oo. Fran-
ciszkanów w Polsce - Zamość”. 
Realizacji projektu podjęła  
się Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny oo. Francisz-
kanów w Zamościu w oparciu  
o umowę nr POIS. 08. 01.00-00-
1030/16-00 w ramach „Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020 
osi priorytetowej ,,8. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i roz-
wój zasobów kultury działania  
,,8.1. Ochrona dziedzictwa  

kulturowego i rozwój za-
sobów kultury”. War-
tość całkowita projektu 
 wyniosła 27 965 269,96 zł, z cze-
go 23 711 041,63 zł pozyskano  
z funduszy Unii Europejskiej.

Perła baroku

Kościół franciszkanów w li-
teraturze historycznej i arty-
stycznej uważany jest za jedną 
z najznamienitszych budowli 
Rzeczpospolitej. Za tak wysoką 
oceną przemawiają artystyczne 
walory indywidualne budow-
li, a także jej niemal organiczne 
osadzenie w historycznej i ar-
chitektonicznej panoramie ide-
alnego Miasta Renesansowego.
Dziś, po kilku latach od rozpo-
częcia prac zrewitalizowana 
świątynia cieszy oczy wier-
nych, duszpasterzy i turystów 
odwiedzających Hetmański 
Gród. Jeszcze kilka tygodni,  
a będziemy mogli stanąć we 

wnętrzu świątyni, by podzi-
wiać jej wnętrze. Na stronie 
internetowej, poświęconej 
podjętym pracom znajdujemy 
informacje, że kościół posiada 
już sprawny system ogrzewa-
nia oraz pięknie ozdobiony plac 
przed wejściem, w centrum któ-
rego wyeksponowana jest figura 
Matki Bożej Niepokalanej.

Król instrumentów

W ramach dofinansowania 
unijnego Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
przewidziano w naszym od-
budowywanym kościele pisz-
czałkowe organy. Zostały one 
wykonane w pracowni firmy 
Zych w Wołominie i już cze-
kają na koncerty, których będą 
mogli wysłuchać wszyscy od-

wiedzający świątynię. Są to 
organy 33-głosowe, składające 
się z ponad 2000 piszczałek.

Odkryte podziemia

Podjęte prace budowlano-kon-
serwatorskie pomogły także  
w dostosowaniu i wyposaże-
niu podziemi obiektu na cele 
aranżacji muzealnej i działal-
ności kulturalnej. Muzeum  
to będzie jednostką nowo-
czesną, prezentującą orygi-
nalne zabytki w połączeniu z 
multimediami. Będzie można 
zobaczyć ekspozycje przybli-
żającą, za pomocą nowocze-
snych środków interakcyjnych, 
obyczajowość pochówkową 
doby nowożytnej, szczególnie  
z okresu baroku.

ks. Krzysztof Hawro
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa
  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św.  

z Sanktuarium MB 
Szkaplerznej w Tomaszowie.

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ 

Serwis sportowy/ 
Prognoza pogody

 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20 Posługa egzorcysty
 14:40 Patron Dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:55  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00 WAKACJE W GMINIE
 17:58  Radiowy Słownik Biblijny
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z kościoła MBKP w Zamościu 
 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Audycje samorządowe
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Raadio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie.
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Radio z 

kierowcą/Prognoza pogody

 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Żyjemy w państwie prawa
 14:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga  

Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00 WAKACJE W GMINIE
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z zamojskiej katedry
 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Music Box 
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Żyjemy w państwie prawa
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II 
w Biłgoraju

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00  Anioł Pański
 12:05  Wiadomości /Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/  

Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 13:45  Żyjemy w państwie prawa
 14:00  Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Duchowa Siłka (SALVE.NET) 
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00  WAKACJE W GMINIE 
 18:00  Transmisja nowenny do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy  
i Mszy św. z kościoła pw. Świętej 
Bożej Opatrzności w Zamościu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Ludzie z pasją (powtórka)
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:35  Żyjemy w państwie prawa
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:10 Transmisja Mszy św. z Watykanu
 08:00 Wiadomości/serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
  Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/ Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Zapowiedzi diecezjalne
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:00  WAKACJE W GMINIE
 18:00  Transmisja Mszy św.  

z kościoła pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu/

  Transmisja Mszy św. kościoła 
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)

 18:55  Semper Fidelis
 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:30  Kobiety na medal (powtórka)
 22:40  Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)

  00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
  05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:23 Semper Fidelis
 06:25  DZIEŃ DOBRY
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Serwis 

drogowy/Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/ Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 09:15 WAKACJE W GMINIE
 10:00 Wiadomości/Serwis z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 11:00  Wiadomości/ Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Książka na antenie
 12:30  Wiadomości z życia Kościoła
 12:50  Radiowa kuchnia
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Serwis 

sportowy/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:20  Zapowiedzi sportowe
 14:35  Patron dnia
 14:45 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58  Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Raadio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Co przyniósł dzień?
 17:10  Lasy na Kresach 
 17:40  Leśny Flesz
 18:00  Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku  
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/ 
z santuarium w Nabrożu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Koronka do Przenajdroższej 

Krwi Pana Jezusa
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Wakacyjny wieczór z KRZ
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych 
 21:30  PÓJDŹ ZA MNĄ (powtórka)
 23:00  Co przyniósł dzień?
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 05:10 Poranny pacierz i Godzinki
 05:50  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 06:25 DZIEŃ DOBRY
 06:28  Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:15  Amerykańska Częstochowa
 07:45 Patron dnia
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 08:40 Telegram z Jasnej Góry 

(Radio Jasna Góra)
 09:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Leśne Radio
 11:00  Wiadomości/ 
  Prognoza pogody
 11:10   Audycje samorządowe 
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia

 11:50  Boże Słowo
 11:55  Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05  Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10  Piosenka Tygodnia
 12:15  Anio Stróż
 13:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10  Muzyka do obiadu
 14:00  Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10  Piosenka Tygodnia
 14:40  Patron dnia
 14:50 Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Ewangeliarz (Radio Warszawa)
 15:25  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Felieton Fundacji „Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10  Piosenka Tygodnia
 16:15  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40 Z wdzięczności za Polskę 

(Radio Warszawa)
 17:10  Wyszyński - ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości 
(Radio Jasna Góra)

 18:00  Transmisja Mszy św.  
z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie

 19:00  Różaniec
 19:35  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:50  Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 21:00  Apel Jasnogórski
 21:20  Katechizm dla 

średniozaawansowanych
 21:30  Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 22:40  Wakacyjne rytmy w KRZ
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica 
 00:05 Złota Księga 
  Dobrodziejów Radia
 00:15 Księga (Radio Warszawa)
 05:10 Pacierz i Godzinki 
 05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:55  Patron dnia
 07:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:05  Semper Fidelis
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Zjednoczeni na świętej 

wieczerzy (katecheza niedzielna)
 08:40 Patron dnia
 09:00 Księga (Radio Warszawa)
 10:10  Piosenka Tygodnia
 10:15  Anio Stróż
 11:10  Rozmowa Tygodnia
 11:40  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50  Pasterski Głos
 11:55  Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. z 

zamojskiej katedry 
 13:05 Semper Fidelis
 13:35  Muzyczny przekładaniec
 14:40 Patron dnia
 14:50 Zjednoczeni na świętej 

Wieczerzy
 14:58 Dzienniczek św. siostry 

Faustyny Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Wyszyński - ABC 

Społecznej Krucjaty Miłości 
(Radio Jasna Góra)

 16:10  Piosenka Tygodnia
 16:15  Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:40  Z wdzięczności za Polskę 

(Radio Warszawa)
 17:15   Rozmowa Tygodnia
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

 18:55  Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35  Złota Księga
  Dobrodziejów Radia
 19:50 Dobranocka
 20:05 Świadectwa (SALVE.NET) 
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20  Zjednoczeni na świętej 

Wieczerzy
 21:40  Wspomnienia (powtórka)
 22:00  Reportaż Fundacji 

Głos Ewangelii
 23:10  Wielcy Polacy Lubelszczyzny
 23:55  Pasterski Głos
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stacji radiowych. O każdym z Was 
pamiętamy w codziennej modli-
twie, a także w audycji Złota Księ-
ga Dobrodziejów Radia. Dzięki 
Wam możemy nadal się rozwijać 
i dzielić tym, co wartościowe. Aby 
ta działalność mogła być jak naj-
bardziej owocna chcielibyśmy za-
prosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

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

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

dziale banku lub na poczcie
 

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

ks. Sylwester Zwolak
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Radia Zamość!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni 
różnorakie funkcje promocyjne 
i edukacyjne. Nowy, 2021 rok, 
to czas wielkich wyzwań także 
dla naszej Rozgłośni. Planujemy 
poszerzać tematykę poruszaną 
na falach naszego Radia, wpro-
wadzać nowe, ciekawe audycje, 
angażować kapłanów naszej die-
cezji, samorządowców oraz ludzi 
świeckich do ścisłej współpracy, 
by działalność Rozgłośni zawsze 
przynosiła obfite owoce. Nie-
ustannie poprawiamy warunki 
techniczne, a także uzupełniamy 
studio radiowe, by jakość emisji 
była na najwyższym poziomie. 
Chcemy się z Wami dzielić tym, 
co ważne i być obecni w Waszych 
domach zarówno w chwilach 
trudnych, takich jak pandemia, 
jak i tych radosnych. Katolickie 
Radio Zamość wspierane jest 
przez Was zarówno przez mo-
dlitwę jak i poprzez dobrowolne 
wpłaty, dzięki czemu działalność 
Rozgłośni może być nadal pro-
wadzona niezależnie od innych 



R E K L A M A

R E K L A M A


