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Zapraszamy na Targi Woycie-
chowskie w Poturzynie, któ-
rych organizatorem jest Sawa-
-Expo.

W dniach 19-20 września bie-
żacego roku w Poturzynie, gmi-
na Telatyn odbędą się Targi  
Woyciechowskie. To plenerowe 
wydarzenie zgromadzi szereg 
atrakcji skierowanych zarówno 
do rolników, jak i mieszkańców 
wsi i miast. Na rolników czeka 
wystawa maszyn a także spo-
tkania ze specjalistami z branży 
rolniczej. Pozostali mieszkań-
cy mogą liczyć na wiele cieka-
wych atrakcji a szczególnie na 
konkursy, w których wygrać bę-
dzie można atrakcyjne nagrody. 
Miejscowość w której organizo-
wane są Targi Woyciechowskie 
położona jest w rejonie hrubie-
szowsko-tomaszowskich czar-
noziemów, najbardziej urodzaj-
nych gleb w Polsce. Jest to rejon 
intensywnych upraw warzyw 
i roślin przemysłowych. Wio-
dącym celem pierwszej edycji 
Targów Woyciechowski jest pro-
mowanie producentów warzyw, 
produktu polskiego, innowacje 
2020 (najnowsze rozwiązania  
w rolnictwie). 
- Targi są ogromną szansą. Chodzi 
o to, by dowartościować producen-
tów, mieszkańców tej ziemi, którzy 
bardzo ciężko pracują, są bardzo 
pracowici. Wiem coś na ten temat, 
bo pochodzę z tych terenów. Go-
spodarstwa i ziemie w tym miej-
scu należą do czołowych w Polsce. 
Myślę, że już na drugi rok będziemy 

mogli widzieć tu elitarnych produ-
centów maszyn rolniczych. Chce-
my, by rolnicy mogli  na swoich 
stoiskach, na targach zareklamo-
wać profil produkcji gospodarstwa 
– powiedział Stanisław Sawa, 
właściciel firmy Sawa-Expo.
Partnerem głównym Targów 
Woyciechowskich jest Krajowa 
Spółka Cukrowa. Targi Woycie-
chowskie są hołdem składanym 
Tytusowi Woyciechowskiemu, 
dziedzicowi z Poturzyna, pro-
motorowi cukrownictwa, wła-
ścicielowi pierwszej cukrowni 
na Lubelszczyźnie, przyjacielo-
wi Fryderyka Chopina, który 15 
lipca 1830 roku przebywał w Po-
turzynie pozostawiając po sobie 
ślad w postaci utworów. 
- Tytus Woyciechowski był wiel-
kim działaczem, inicjatorem 
pierwszej po tej stronie cukrowni. 
Była to jedna z najnowocześniej-
szych cukrowni w Europie. Był on 
prekursorem rozwoju rolnictwa nie 
tylko na ziemiach Lubelszczyzny, 
ale można powiedzieć, że i całej 

Polski. Chcemy skupić się na pro-
mowaniu zdrowej, polskiej żyw-
ności. Trzeba nam się otworzyć  
i pokazać jak wspaniałe gospo-
darstwa reprezentują te tereny – 
powiedział wójt gminy Telatyn, 
Dariusz Kozłowski.
Stałym elementem Targów Woy-
ciechowskich będzie muzyka 
Chopina - szczegóły dopracowy-
wane są z Narodowym Instytu-
tem Fryderyka Chopina w War-
szawie.

- To będzie wielka niespodzianka 
dla uczestników Targów. Skupi-
my się na tym, co najlepsze: pol-
ski kompozytor, polska muzyka, 
polscy wykonawcy, polska ziemia, 
polskie rolnictwo, polski cukier, 
Polska – dodał Stanisław Sawa. 

Najnowsza technika rolnicza  
i porady specjalistów 

Targi Woyciechowskie to wyda-
rzenie, podczas którego odwie-

dzający będą mogli zapoznać 
się z najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami. Na 20 ha pól po-
kazowych obsianych burakami 
cukrowymi, w ciągu dwóch dni 
trwania targów pokazywane 
będą różne technologie zbioru 
buraka cukrowego. Wśród wy-
stawców targów znajdują się 
czołowi producenci maszyn  
i urządzeń rolniczych, a także 
polskie firmy produkujące ma-
szyny rolnicze. 
- Tyle się mówi o holdingu polski, 
a tu jest na to najlepsze miejsce. 
Zainteresujmy władze wyższego 
szczebla promocją tego regionu, 
pokażmy co produkują. Nie muszą 
sprzedawać tego do firm zachod-
nich. Niech to idzie na ich własny 
rachunek, na ich korzyść i na ko-
rzyść całego kraju – stwierdził 
starosta tomaszowski, Henryk 
Karwan.
Na stoiskach firm obejrzeć bę-
dzie można zarówno najnowsze 
ciągniki rolnicze, opryskiwa-
cze, maszyny uprawowe oraz 
agregaty uprawowo-siewne, jak 
i maszyny przydatne w mniej-
szych gospodarstwach. Podczas 
targów odbędą się także pokazy 
pracy maszyn na polach poka-
zowych, gdzie będzie można 
obejrzeć najnowsze rozwiązania  
w uprawie gleby. Będzie to tak-
że okazja do rozmowy z produ-
centami tych maszyn. Rolni-
kom informacji udzielać będą 
specjaliści z Państwowych In-
stytutów Badawczych. Nie za-
braknie również wystawców  

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Targi Woyciechowskie w Poturzynie 

Spotkanie organizacyjne (fot. Ewa Monastyrska)
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prezentujących bogatą ofertę na-
sion, nawozów, środków ochrony 
roślin oraz wielu innych towarów 
i usług związanych z rolnictwem 
i nie tylko. 

Każdy znajdzie coś dla siebie

Targi to jednak nie tylko ofer-
ta skierowana dla rolników. To 
szerokie wydarzenie z dużą licz-
bą atrakcji, wśród których każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Poza 
najnowszymi technologiami  
w czasie targów zorganizowa-
ne zostaną pokazy wojskowe, 
podczas których obejrzeć bę-
dzie można sprzęt będący na 
wyposażeniu Wojska Polskiego, 
Straży Granicznej, Straży Pożar-
nej. Dla najmłodszych przygo-
towano największe w regionie 
miasteczko rozrywki. Będzie 
to rozstawiony na terenie po-
nad 6 tys. m2 lunapark z Czech,  
w którego skład wejdą karuzele, 
trampoliny, zjeżdżalnie, a także 
pociąg podróżny, jedna z naj-
szybszych mobilnych kolejek 
górskich, zderzające się samo-
chodziki elektryczne. Dla miło-
śników mocnych przeżyć luna-
park przygotował ekstremalne 
wahadło, jedyne w tej części 
Europy, stworzone w USA, wy-
soką na 16 m. Ponadto podczas 
targów będzie można obejrzeć 
m.in. pokazy sokolnicze, kowal-
stwo artystyczne, garncarstwo 
czy rekonstrukcje historyczne. 
Podczas Targów promować się 
będą również Koła Gospodyń 
Wiejskich. Targi Woyciechow-
skie to także ciekawe konkursy, 
w których każdy z uczestników 
wygrać będzie mógł atrakcyjne 
nagrody. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięte zostaną także 
konkursy zorganizowane wspól-
nie z Partnerami targów. 

Zostań wystawcą 

Warto podkreślić, że wstęp na 
targi dla zwiedzających jest 
bezpłatny. Wystawcy – firmy, 
które chciałyby zaprezentować 
swoją ofertę podczas Targów 
Woyciechowskich mogą jeszcze 
dokonać zgłoszeń za pośred-
nictwem formularza zgłosze-
niowego, który dostępny jest 
na stronie internetowej targów:  
www.targiwoyciechowskie.pl 
Tam znajdują także szczegóło-
we informacje dotyczące targów. 
Organizatorem Targów Woycie-
chowskich jest firma Sawa-Expo 
Stanisław Sawa

Materiał nadesłany
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Rodzina, ach Rodzina
art. 23 oraz art. 27 Kodeksu Ro-
dzinnego i Opiekuńczego, rodzi-
nę tworzą kobieta i mężczyzna 
poprzez zawarcie związku mał-
żeńskiego. Podstawową formą 
życia indywidualnego i spo-
łecznego jest rodzina. Jest ona 
pierwotną i najpowszechniejszą 
grupą społeczną prawie każdego 
z nas. To właśnie rodzina nale-
ży do pierwszego środowiska, 
które daje człowiekowi możli-
wość wszechstronnego rozwoju, 
zaspokajania jego wielu potrzeb  
i wprowadzania go w świat 
wartości i norm społecznych.  

jej podstawowych zasad, norm. 
Wynika to ze zmieniających  
się wartości. Młodzi ludzie, któ-
rzy nie planują założyć rodzi-
ny a często  tworzą tzw. „wolne 
związki” nie widzą w tym nic 
złego. Również osoby żyjące  
w małżeństwie i mające dzieci 
często się rozwodzą. Jak wyka-
zują dane pochodzące z Główne-
go Urzędu Statystycznego w 2018 
co trzecie małżeństwo rozpadło 
się. Obecna sytuacja czyli koro-
nawirus przyczynił się do tego, 
że Sądy odnotowały drastyczny 
wzrost wniosków o mediacje 

Caritas Decezji Zamojsko-Lubaczowskiej w partnerstwie z Katolickim Radiem Zamość wziął 
udział w konkursie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!”.

Działania w ramach projektu 
obejmą szkolenia, warsztaty  
dla uczniów szkół średnich  
z Lubaczowa, Zamościa i Hrubie-
szowa, szkolenia, warsztaty dla 
par narzeczonych, które odby-
wały się będą w Tomaszowie Lu-
belskim a także wyjazd integra-
cyjny dla rodzin 2+1 oraz rodzin 
wielodzietnych do Krasnobrodu.  
W wyjeździe uczestniczyć będą 
rodziny biorące udział w projek-
cie oraz rodziny wielodzietne. 
Głównym celem wyjazdu jest 
zintegrowanie się rodzin, możli-
wość zaobserwowania bogactwa  

relacji, radości w rodzinach wie-
lodzietnych przez rodziny 2+1, 
przełamanie stereotypu „rodzi-
ny wielodzietnej”, zacieśnienie 
więzi rodzinnych, odpoczęcie 
od problemów życia codzien-
nego. W wyjeździe integracyj-
nym udział weźmie 50 osób.  
W ramach pracy z narzeczo-
nymi i rodzinami przygotowa-
ne zostaną także poradniki. Na 
czas realizacji projektu zostanie 
utworzony punkt konsultacyj-
ny zlokalizowany w Zamościu. 
Punkt będzie funkcjonował po 
3 godziny w jednym tygodniu.  
Po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym będzie można 
uzyskać porady: psychologa,  

pedagoga, prawnika lub innego 
specjalisty w zależności od po-
trzeb. Drugim elementem pro-
jektu będą działania informa-
cyjno-edukacyjne. Działania te 
prowadzone będą przez Katolic-
kie Radio Zamość, które będzie 
partnerem przy realizacji pro-
jektu w okresie od 15 września 
2020 do 15 grudnia 2020 roku.  
Podczas wszystkich zajęć i wy-
jazdu będą zachowane wszyst-
kie środki ostrożności i zasa-
dy bezpieczeństwa związane  
z Covid-19. Czas realizacji za-
dania, to okres: od 15 września 

2020 do 15 grudnia 2020. Zapra-
szamy młodzież, rodziny oso-
by zainteresowane tematyką 
projektu do śledzenia naszych 
stron internetowych, gdzie znaj-
dują się informacje dotyczą-
ce naboru do projektu i relacji  
z działań realizowanych w ra-
mach zadania.
Informacje o projekcie będą sys-
tematycznie emitowane na ante-
nie Katolickiego Radia Zamość.

Ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej

Nowatorskie i innowacyjne dzia-
łania projektowe uplasowały nas 
wśród 20 podmiotów z kraju, 
które otrzymały dofinansowanie 
na realizację zadania pt. „Rodzi-
na, ach Rodzina”. Projekt zakłada 
działania informacyjno-eduka-
cyjne i szkoleniowe, skierowane 
do szerokiego grona odbiorców 
naszej Diecezji.
Celem projektu jest wspieranie 
małżeństwa jako najlepsze-
go środowiska opiekuńczo-
-wychowawczego dla dzieci, 
przygotowanie młodych par do 
radzenia sobie z wyzwaniami 
życia rodzinnego oraz tworze-
nie otoczenia szczególnie przy-
jaznego rodzinom. W adhortacji 
Familiaris Consortio (dalej FC)  
Jan Paweł II zapisał: „Ponieważ 
Stwórca wszechrzeczy ustanowił 
związek małżeński początkiem  
i podstawą społeczności ludz-
kiej, rodzina stała się pierwszą 
i żywotną komórką społeczeń-
stwa. Rodzinę łączą ze społe-
czeństwem żywotne i organicz-
ne więzi, stanowi ona bowiem 
jego podstawę i stale je zasila 
poprzez swe zadanie służenie 
życiu: w rodzinie przecież ro-
dzą się obywatele i w niej znaj-
dują pierwszą szkołę tych cnót 
społecznych, które stanowią  
o życiu i rozwoju samego społe-
czeństwa. W ten sposób na mocy 
swej natury i powołania, daleka 
od zamknięcia się w sobie, ro-
dzina otwiera się na inne rodzi-
ny i na społeczeństwo, podej-
mując swoje zadanie społeczne” 
(FC, nr 42). W katolickiej na-
uce społecznej za podstawową 
strukturę rodziny uznawane 
jest małżeństwo rozumiane 
jako związek kobiety i mężczy-
zny. Zgodnie z brzmieniem  

Współtworząc rodzinę każdy 
człowiek przejmuje kultywowa-
ne w niej poglądy, postawy, wzo-
ry zachowania i postępowania. 
Kontakty z najbliższymi osoba-
mi z rodziny odgrywają istotną 
rolę w kształtowaniu osobowości 
człowieka. Jak żadna inna grupa, 
dobrze funkcjonująca rodzina 
zaspokaja potrzeby swych dzieci, 
żadna inna grupa społeczna nie 
jest w stanie zaspokoić. Środowi-
sko rodzinne stanowi źródło mi-
łości i akceptacji, daje poczucie 
bezpieczeństwa przez spójność 
wewnętrzną i obecność osób, 
na które można liczyć. Jednak 
współczesna rodzina przeżywa 
wiele trudności w przestrzeganiu 

rozwodowe. Wychodząc naprze-
ciw tym problemom i potrzebie 
propagowania małżeństwa jako 
związku kobiety i mężczyzny 
chcemy jako Caritas Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej w part-
nerstwie z Katolickim Radiem 
Zamość przeprowadzić szereg 
działań wskazujących, że rodzi-
nę tworzą kobieta i mężczyzna 
będący w związku małżeńskim. 
Działania prowadzone w ramach 
projektu będą:
• wspierały małżeństwo jako 
najlepsze środowisko opiekuń-
czo – wychowawcze dla dzieci  
i przygotowanie par do radzenia 
sobie z trudnościami i konflikta-
mi w życiu rodzinnym,
• uznawały za dobro społecz-
ne trwałe małżeństwo kobiety  
i mężczyzny i będą nakierowane 
na jego rozwój,
• nakierowane na wspomaganie 
młodych w zakładaniu rodziny 
oraz nieodkładanie decyzji o ma-
cierzyństwie i ojcostwie, przygo-
towując ich zarazem do nowych 
ról życiowych i społecznych.
• koncentrowały się na tworze-
niu otoczenia szczególnie przy-
jaznego rodzinom z dwójką  
i większą liczbą dzieci.
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Wielki Dział- wizytówka narolskiej przyrody

Wielki Dział znajduje się na  
terenie Leśnictwa Wola Wiel-
ka w niedalekiej odległości od 
miejscowości Huta Złomy. Jesz-
cze kilkanaście lat temu uzna-
wany był za najwyższe wznie-
sienie polskiej części Roztocza. 
Najbardziej aktualne pomiary 
geodezyjne wskazują jednak, że 
szczyt ten ma wysokość 390,4 m 
n.p.m. i jest nieco niższy od po-
bliskiego Długiego Goraja, który 
mierzy 391.5 m n.p.m. (Długi Go-
raj znajduje się na terenie Nadle-
śnictwa Lubaczów)
Wzniesienie to zbudowane 
jest ze skał osadowych, przede 
wszystkim z opoki, której po-
kłady powstały w tym miejscu 
w okresie historycznym zwa-
nym „kredą” (okres kredy trwał 
od 145 do 65 mln lat temu, kie-
dy na ziemi żyły dinozaury). 
W tych pradawnych czasach 
tereny Roztocza (jeszcze nie 
wypiętrzone) zalewane były 
przez morze. Ze szczątków or-
ganizmów wodnych (skoru-
piaków, mięczaków, glonów  
i koralowców) powstawały osa-
dy bogate w węglan wapnia  
i krzemionkę, które następnie 
na przestrzeni wielu milionów 
lat przekształciły się w opokę. 
W późniejszym czasie w okresie 
zwanym trzeciorzędem (trwał 
od 65 do 1,8 mln lat temu), teren 
Roztocza podlegał ruchom tek-
tonicznym, które doprowadziły 
do jego wypiętrzenia i uformo-
wania w pas pofałdowanego te-
renu. Następnie, już w czasach 
nieco bliższych (ok. 450 tyś lat 
temu) tereny te zostały pokryte 
lodowcem, który w doliny mię-
dzy wzgórzami i pagórkami na-
niósł pokłady piasków i glin po-
lodowcowych.
Ta rozbudowana historia geolo-
giczna Roztocza wywarła istot-
ny wpływ na charakter przy-
rodniczy tego miejsca. Dzięki 
mnogości form geologicznych 
występujących na tym terenie 
wykształciły się różne siedli-
ska, które porastają teraz bar-
dzo zróżnicowane ekosystemy 
leśne. Począwszy od suchych 
borów sosnowych, po wilgot-
ne bory bagienne, na żyznych 
buczynach i łęgach skończyw-
szy. Wielki Dział jest właśnie ta-
kim miejscem gdzie górne partie 
tego wzniesienia, zbudowane 
z opoki, porastają lasy liściaste 

składające się głównie z buka. 
Doliny u podnóża wzniesienia 
zbudowane są przede wszyst-
kim z piasków, które kiedyś w to 
miejsce naniósł lądolód. Z racji 
swojej słabej żyzności tereny te 
porastają teraz przede wszyst-
kim bory sosnowe.
Inną ciekawostką tego miejsca, 
która w pewnym sensie związa-
na jest z jego nazwą „Dział” wy-
nika z tego, że to miejsce jest lo-
kalnym działem wodnym. Spod 
północnych i wschodnich pod-
nóży Wielkiego Działu wypły-
wają cieki wodne, które kierują 
swój bieg na zachód w kierun-
ku Sanu. Takim sztandarowym 
tego przykładem jest rzeka 
Tanew, która właśnie u podnóży 
Wielkiego Działu ma swoje trzy 
źródła (o trzech źródłach Tanwi 
pisaliśmy w czerwcowym wy-
daniu Roztoczańskiego Głosu). 
Z kolei z południowej strony 
wzgórza, w okolicach miejsco-
wości Werchrata wypływa rzeka 
Rata, która następnie wpływa 

ki dział to nie tylko przyroda 
nieożywiona i flora ale również 
bogactwo świata zwierząt, które 
może poszczycić się występo-
waniem na tym terenie takich 
osobliwości jak wilk i ryś. Te 
duże drapieżniki do swojej eg-
zystencji potrzebują odpowied-
nio rozległych terenów bogatych  
w bazę pokarmową. Tutejsze 
lasy oraz tereny rolnicze tworzą 
niepowtarzalną mozaikę krajo-
brazu i biotopu, który w połą-
czeniu ze stosunkowo małym 
zaludnieniem sprawia, że te 
zwierzęta mają się tutaj bardzo 
dobrze. 
Opisując Wielki Dział nie spo-
sób pominąć bunkrów tzw. 
„Linii Mołotowa”, które zosta-
ły wybudowane w tym miej-
scu przez Sowietów podczas 
II Wojny Światowej. Teren 
ten z racji swojego wywyższe-
nia był dogodnym miejscem 
do umieszczenia fortyfika-
cji obronnych. Właśnie tutaj 
został zorganizowany punkt 

Wielki Dział to wzniesienie które góruje nad otaczającymi 
je terenami. Jego okolice kryją w sobie wiele ciekawostek 
przyrodniczych i historycznych. Co interesującego można znaleźć 
na terenie najwyższego miejsca w Nadleśnictwie Narol? 

czyć te wszystkie atrakcje, które 
tutaj się znajdują.
W celu popularyzacji Wiel-
kiego Działu oraz Roztocza 
Wschodniego, 2 sierpnia odbyła 
się tutaj impreza sportowa pod 
nazwą „Bieg po Wielkim Dzia-
le”. Organizatorem wydarzenia 
był Urząd Miasta i Gminy Na-
rol, a jego współorganizato-
rem Nadleśnictwo Narol. Mimo 
obostrzeń związanych z sytu-
acją epidemiologiczną, zawody 
udało się zorganizować i okaza-
ły się niewątpliwym sukcesem 
promującym ten region Roz-
tocza. Zgromadziły blisko 200 
sportowców z różnych miejsc 
Polski, którzy konkurowa-
li w biegu przełajowym na dy-
stansie 11 km. Trasa zawodów 
była urozmaicona, a swoim 
zasięgiem obejmowała najcie-
kawsze miejsca w tej okolicy. 
Biegła przez otwarte przestrze-
nie, cieniste leśne ścieżki w po-
bliżu najciekawszych bunkrów, 
przez szczyt Wielkiego Działu 
i rezerwat przyrody „Źródła 
Tanwi”. Wszystko to okraszone 
było znakomitą pogodą, sporto-
wą rywalizacją oraz pozytywną 
atmosferą wśród wszystkich 
uczestników. Organizatorzy za-
wodów zapowiadają ich konty-
nuację w przyszłych latach, tak 
aby na dobre wpisały się w ka-
lendarz roztoczańskich imprez 
sportowych. Wielki Dział jest 
symbolem narolskiej przyrody. 
Staraniem leśników oraz władz 
samorządowych staje się on 
również miejscem, gdzie można 
odpocząć i miło spędzić wolny 
czas. Zachęcamy serdecznie do 
odwiedzania tej części Roztocza 
Wschodniego, ponieważ kryje 
ona w sobie wiele atrakcji oraz 
ciekawostek, które warto zoba-
czyć. 

mgr inż. Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

niemieckich i broniły się jedy-
nie przez około tydzień. Stało 
się tak z powodu nieukończenia 
budowy wszystkich obiektów 
na czas, istotnych braków w ich 
uzbrojeniu oraz odpowiednim 
wyszkoleniu załogi. Wszystkie 
bunkry stoją po dziś dzień i po-
woli staja się wizytówką Wiel-
kiego Działu, która przyciąga na 
ten teren coraz więcej turystów. 
Wielki Dział to również sport 
i turystyka. Z uwagi na cha-
rakter geograficzny tego miej-
sca, aspekty przyrodnicze oraz 
obiekty historyczne na jego tere-
nie zostało wyznaczonych wiele 
ścieżek i szlaków turystycznych, 
które te miejsca udostępniają. 
Przez najciekawsze bunkry „Li-
nii Mołotowa” prowadzi „Cen-
tralny” szlak turystyczny PTTK, 
który oznaczony jest kolorem 
niebieskim. Pobliski rezerwat 
przyrody „Źródła Tanwi” został 
udostępniony do zwiedzania 
przez wyznaczenie na nim 
ścieżki przyrodniczo-eduka-
cyjnej o nazwie „Kobyle Jezio-
ro”. Podążając ścieżką można 
zobaczyć najciekawsze miejsca 
w rezerwacie, takie jak m.in. tor-
fowiska wysokie, na których ro-
śnie perełka tutejszej przyrody 
- rosiczka okrągłolistna. Wspo-
mniane wcześniej „trzy źródła 
Tanwi” zostały udostępnione 
do zwiedzania przez wyznacze-
nie ścieżki edukacyjnej „Źródła 
Tanwi”. Ciekawa propozycja dla 
wszystkich którzy lubią spacery 
po roztoczańskich lasach, ciszę 
i spokój. Przez kompleksy leśne 
okalające Wielki Dział biegnie 
„Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo”. W miejscowości Huta Zło-
my, wybudowano MOP (Miejsce 
Obsługi Rowerzystów) gdzie 
uprawiający ten sport mogą zro-
bić sobie przerwę w trasie i od-
począć. Ponadto sąsiedztwo re-
zerwatu i bunkrów sprawia, że 
coraz więcej z nich zatrzymuje 
się tutaj na dłużej aby móc zoba-

Jeden z bunkrów Linii Mołotowa (fot. Marceli Kot)

Najwyższy punkt na Wielkim Dziale (fot. Marceli Kot)

na terytorium Ukrainy by w oko-
licach miejscowości Parchacz 
wpaść do Bugu.
U podnóży Wielkiego Działu  
w pobliżu miejscowości Złomy 
Ruskie znajduje się Rezerwat 
Przyrody Źródła Tanwi. Został 
on powołany w celu ochrony 
rozległego kompleksu torfowisk 
oraz borów bagiennych poprze-
dzielanych wydmami eoliczny-
mi, które porastają bory sosno-
we. Powierzchnia rezerwatu 
wynosi ok. 185 ha i jest to teren 
unikalny ze względu na swój 
przyrodniczy charakter na całej 
polskiej części Roztocza. Wiel-

oporu o nazwie „Wielki Dział” 
(cała „Linia Mołotowa” miała 
długość ok. 1100 km, ciągnęła 
się od okolic Leska po Kłajpe-
dę na Litwie i była podzielona 
na 13 „rejonów umocnionych”  
w obrębie których organizo-
wano kilka mniejszych miejsc 
obronnych zwanych „punktami 
oporu”), w skład którego wcho-
dziło 14 bunkrów bojowych oraz 
cała sieć zapór, zasieków i ro-
wów przeciwczołgowych. Histo-
ria pokazała, że bunkry pomimo 
nowatorskiej myśli technolo-
gicznej nie zdołały zatrzymać 
nacierających na ZSRR wojsk 
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Zespół Pierre’a Robina. Cho-
roba ta powoduje rozszczep 
podniebienia, niedorozwój żu-
chwy i przetok usznych. W wy-
niku tego pojawia się problem  
z połykaniem i oddychaniem. 
Krótkie życie Mii to szereg 
kosztownych operacji, by mogła 
funkcjonować tak, jak jej rówie-
śnicy. Mama Mii, to znana w to-
maszowskim świecie siatkarka. 
To właśnie jej sportowi przyja-
ciele poprzez rozgrywki siatkar-
skie wspierali Mię w zdrowie-
niu.
Pomocy potrzebował także Mar-
cel Hałasa, który będąc wcze-
śniakiem musiał zmierzyć się  
z hipoplazją nerwu wzrokowe-
go, retinopatią oraz mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Wy-
maga on leczenia i rehabilitacji, 
które są bardzo kosztowne. Dla 
Marcelka udało się zebrać  7 788 
złotych.
W sierpniu tego roku grupa 
„Pomagaj z nami” postanowiła 
wesprzeć Jakuba Ostasza, któ-
ry potrzebował nowego wóz-
ka inwalidzkiego. Kuba urodził 
się z rozszczepem kręgosłupa. 
W wyniku tego schorzenia nie 
może samodzielnie poruszać 
się. Dotychczasowe wózki, z 
których już wyrósł, przekazuje 
innym potrzebującym a sam po-
trzebuje nowego, który pomoże 
spełnić jego sportowe marzenia. 
Kuba bierze udział w różnego 
rodzaju zawodach. Najczęściej 
są to biegi na wózkach. Koszt 
nowego wózka to około 30 tysię-
cy złotych. Grupa wolontariuszy 
podczas Charytatywnego Pikni-
ku Rodzinnego zebrała ponad  
10 tysięcy złotych.
- Wszystkie osoby, którym po-
magamy, a zwłaszcza dzieci, są 
jednakowo bezbronne i zdecydo-
wanie nie zasłużyły na swój los. 
Wiem też, że bardzo trudno jest 
prosić o pomoc dla siebie, dlatego 
też skoro sama jestem w pełni sił, 
mam zdrowe dzieci i możliwości, 
by pomagać innym, to chcę i będę 
to robić. Niesienie pomocy chorym 
i potrzebującym ludziom daje mi 
ogromną satysfakcję, poczucie 
bycia potrzebnym i dzielenia się  
z innymi tym co mam, poczucie, 
że robię coś dobrego i pożytecz-
nego dla innych. Zdobywam też 
nową wiedzę, doświadczenie  
i nowe umiejętności. I to jest 
wartość dodana dla mnie. A kie-
dy akcja kończy się sukcesem to 

wiekowi. To bardzo dobre po-
łączenie, ponieważ sportowcy 
poprzez swoje osiągnięcia i roz-
poznawalność mogą być wzorem 
do naśladowania. Angażuję się, 
bo lubię dawać radość innym,  
a jak ktoś jest szczęśliwy, to modli 
się podwójnie – wyjaśnił Robert 
Witkowski. Jednak praca wo-
lontariusza, nie jest łatwa. Wie-
lokrotnie trzeba zrezygnować 
z życia prywatnego, poświęcić 
swój czas i pieniądze, jednak, jak 
sami wolontariusze przyznają - 
warto.
- Jest to od początku do końca 
dzieło charytatywne. Pracujemy 
bez wynagrodzenia, poświęca-
my swój prywatny czas, często 
swoje pieniądze, korzystamy ze 
swoich prywatnych samochodów, 
sprzętu komputerowego, drukarek 
itp. Zapłatą dla nas za to jest ra-
dość i uśmiech na twarzach tych, 
którym pomagamy i ich Rodzin. 
Wdzięczność tych osób rekom-
pensuje nam wszystkie trudy or-

ganizacji akcji charytatywnych. 
Bo nie zawsze jest łatwo. Musi-
my znaleźć sponsorów, prosić  
o wsparcie różne instytucje i urzę-
dy, ale dopóki ludzie będą na te 
akcje przychodzić i będą chcieli 
razem z nami pomagać, dotąd my 
będziemy je organizować. Nigdy 
nie zapomnę jednej starszej Pani, 
która była uczestnikiem naszego 
pierwszego charytatywnego tur-
nieju siatkarskiego. Podziękowa-
łam jej za to, że przyszła, a ona 
odpowiedziała mi coś, co utkwiło 
w mojej pamięci i pod czym się 
podpisuję, a mianowicie: „nie ma 
mi Pani za co dziękować. Lepiej 
pomagać niż być potrzebującym 
pomocy”- wyjaśniła Renata Mi-
ziuk.
Prośba o pomoc może krępo-
wać, ale dodaje skrzydeł, gdy 
widać uśmiech osób potrzebu-
jących.
- Mieszkańcy Tomaszowa chęt-
nie angażują się w tego typu akcje. 
Jako grupa wolontariuszy mieli-
śmy obawy i po prostu krępowa-
liśmy się prosić o pomoc i wspar-
cie. Budowało nas jednak serce  
z jakim ludzie chcą pomagać i jaką 
darzą nas sympatią i zaufaniem. 
Chyba jestem już uzależniony od 
charytatywnej działalności. Lubię 
działać z ludźmi i dla ludzi. Można 
powiedzieć, że wypoczywam przy 
tych akcjach. Najważniejsze jest 
to, że czuję się potrzebny - stwier-
dził Piotr Cymbała.
- Jesteście wspaniali. Nie wiedzia-
łem, że w swoim życiu spotkam 
tak wspaniałych ludzi, którzy ze-
chcą pomóc mnie, obcemu czło-
wiekowi. Jestem bardzo wzru-
szony i jedyne, co mogę wam 
powiedzieć to, to, że jesteście mo-
imi bohaterami – przyznał Jakub 
Ostasz.
Katolickie Radio Zamość wspie-
ra grupę „Pomagaj z nami”, bo 
tam, gdzie dzieje się dobro po-
winniśmy gromadzić się wszy-
scy. Pomaganie nie jest łatwe, 
ale daje szczęście i wiarę, że 
choć jeden uśmiech na świecie 
właśnie się pojawił.
26 sierpnia nad ranem zmarł Je-
rzy Senejko. Jego życie i choroba 
zjednoczyły serca mieszkańców 
Tomaszowa Lubelskiegoi oko-
lic a przy tym zmotywowały do 
niesienia pomocy innym. Jurek 
stał się w pewien sposób patro-
nem grupy „Pomagaj z nami”. 
Pokój jego duszy.

Ewa Monastyrska

Grupa „Pomagaj z nami” współ-
pracująca z Fundacją „Parasol 
Roztocza” z Tomaszowa Lubel-
skiego rozpoczęła swoją działal-
ność na początku tego roku, jed-
nak nieformalnie działała już od 
dwóch lat. Wszystko rozpoczęło 
się od akcji zbiórki pieniędzy dla 
Jerzego Senejki, tomaszowskie-
go nauczyciela i trenera, który 
chorował na glejaka wieloposta-
ciowego. Jedyną szansą na jego 
leczenie był wyjazd do Kolonii 
w Niemczech, jednak koszt le-
czenia przewyższał jego możli-
wości. Mieszkańcy Tomaszowa 
zorganizowali dla niego różne-
go rodzaju akcje charytatywne, 
dzięki którym Jurek mógł roz-
począć leczenie.
- Kiedy usłyszałam jakiej kwo-
ty potrzebuje Jurek, to jakiś we-
wnętrzny głoś powiedział mi, 
że muszę działać i pomóc mu  
w zebraniu tej kwoty. Wykonałam 
kilka telefonów do znajomych Jur-
ka i tak stworzyła się grupa osób, 
która zaczęła nad tym pracować. 
Na początku wydawało nam się, 
że to będzie ta jedna jedyna akcja  
i koniec. Tak nam się jednak to 
charytatywne działanie spodoba-
ło, że postanowiliśmy to konty-
nuować – wspominała Renata 
Miziuk, jedna z inicjatorek po-
wstałej grupy.
Ta działalność, która spotkała 
się z pozytywnym odzewem 
mieszkańców powiatu i spra-
wiła, że aktywiści społeczni po-
stanowili pomagać już nie tylko 
Jurkowi.
- Chcieliśmy wykorzystać nasz 
potencjał związany z działalno-
ścią charytatywną. Zostało za-
projektowane logo, zamówiliśmy 
koszulki, stworzyliśmy stronę na 
Facebooku. Prawnie działamy 
jako wolontariusze Fundacji Pa-
rasol Roztocza. Pomagaj z nami 
to taki znak rozpoznawczy naszej 
działalności i oczywiście przyja-
zne hasło. Stanowimy po prostu 
grupę ludzi, którzy robią dobre  
i potrzebne rzeczy – powiedział 
Piotr Cymbała z grupy „Poma-
gaj z nami”.
Od tego czasu poprzez akcje 
charytatywne i zaangażowa-
nie mieszkańców Tomaszowa  
i okolic, dla Jurka zebrano ponad 
180 tysięcy złotych. Efekt zmo-
bilizował przyjaciół do zrobie-
nia czegoś więcej. 3 tysiące 
złotych zebrano na leczenie 
Mii Maciejewskiej cierpiącej na  

ca, by wyzwolić tę pozytywną 
energię i poruszyć sumienia – 
stwierdziła Renata Miziuk.
Jak przyznają wolontariusze 
największym wsparciem dla 
nich jest Fundacja „Parasol Roz-
tocza”, która pomaga im w for-
malnej organizacji zbiórek oraz 
przekazaniu pieniędzy potrze-
bującym. Pomoc kierowana jest 
do podopiecznych Fundacji. Nie 
pobiera ona żadnych prowizji, 
dzięki czemu na konto potrze-
bujących wpływa 100% zebranej 
kwoty. W akcje chętnie włączają 
się także samorządy, Urząd Mia-
sta Tomaszów Lubelski, Staro-
stwo Powiatowe, instytucje oraz 
sponsorzy. Dzięki takiej współ-
pracy, akcje kończą się sukce-
sem.
Grupa „Pomagaj z nami” wyko-
rzystuje każdy pomysł i każdą 
okazję by uzyskać pomoc dla 
osób potrzebujących. Wśród 
przeprowadzanych akcji były 
turnieje siatkarskie, turnieje 

Pomagaj z nami w Tomaszowie
Żeby pomagać innym wystarczą dobre chęci, siła woli i determinacja. Przekonała się o tym 
grupa przyjaciół z Tomaszowa Lubelskiego, która widząc potrzeby osób chorych postanowiła 
złączyć swoje siły, by wspólnie nieść pomoc.

emocje, które temu towarzyszą,  
są nie do opisania. Zalewa nas 
ogromna fala radości, gdzieś 
tam głęboko w serduchu, że zno-
wu udało się zrobić coś dobrego.  
W dzisiejszym świecie kie-
dy mówi się, że panuje ogólna 
„znieczulica”, nasze akcje są tego 
zaprzeczeniem. Pokazują, jak 
bardzo ludzie chcą i chętnie po-
magają, jeśli dotrze się do nich 
w odpowiedni sposób. Podczas 
naszych akcji przekonałam się, 
że ludzie mają w sobie wiele 
życzliwości i wielkie serca, trze-
ba tylko odpowiedniego bodź-

piłki nożnej,  biegi, rajdy rowe-
rowe, seanse filmowe, koncer-
ty, kiermasze, kawiarenki, po-
kazy tańca, zumba, licytacje,  
zawody w DART, pokazy i za-
wody karate oraz wiele innych. 
Tomaszowska Akademia Sztuk 
Walki, za przyczyną zaanga-
żowanego w jej działalność Ro-
berta Witkowskiego, obecna jest 
niemal na każdym wydarzeniu. 
W ten sposób Robert łączy pa-
sję bycia wolontariuszem grupy 
„Pomagaj z nami” z pasją sportu.
- Młodzi ludzie chętnie angażu-
ją się w pomoc drugiemu czło-

Grupa „Pomagaj z nami” (fot. Ewa Monastyrska)
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rEKOlekcje - radiowe lekcje o ekologii

Anna Niderla Kudach: Czym 
są Farmy Roztocza i od jak 
dawna funkcjonują na ryn-
ku?
Magdalena Pieróg: Farmy 
Roztocza to lokalny producent 
ekologicznej żywności. Nasza 
firma znajduje się w Księżpo-
lu koło Biłgoraja. Produkujemy 
ekologiczne wędliny, mięso, 
oleje, soki i przetwory. Na lokal-
nym rynku działamy już ponad 
30 lat, choć nasze produkty ku-
powane są przez konsumen-
tów całej Polski.
Hasło, które promują Farmy 
Roztocza to „Smacznie, na-
turalnie, świeżo i po sąsiedz-
ku”. Co to oznacza w prakty-
ce?
To znaczy, że surowiec pozy-
skujemy od lokalnych rolników 
i hodowców. Stawiamy na na-
turalny skład i dobre przepisy. 
To stanowi gwarancję naszego 
sukcesu.
Farmy Roztocza zajmują się 
produkcją wędlin i mięsa 
ekologicznego. W jaki spo-
sób jest ono  pozyskiwane 
i selekcjonowane? Wspo-
mniała Pani, że współpracu-
ją Państwo z lokalnymi rol-
nikami...
Mięso pozyskujemy z gospo-
darstw certyfikowanych eko-
logicznie z terenu Lubelszczy-
zny i Podkarpacia. Rolnik, który 
chce podjąć działalność ekolo-
giczną, musi zgłosić się do jed-
nostki certyfikującej i przejść 
odpowiednie procedury i kon-
trole. Celem produkcji ekolo-
gicznej jest stworzenie systemu 

Ekologiczne wędliny Farm
Żywność ekologiczna przeżywa swój rozkwit. Zwiększa się nasza świadomość dotycząca 
zdrowego żywienia a także szkodliwości chemii znajdującej się w spożywanych przez 
nas produktach. O tym, na czym polega produkcja ekologicznych wędlin wyjaśniła  
w rozmowie z Anną Niderlą Kudach, Magdalena Pieróg z Farm Roztocza.

gospodarki zrównoważonej, 
produkcji roślinnej i zwierzę-
cej Jego celem jest dążenie 
do wytwarzenia produktów  
o wysokiej jakości biologicznej  
i dążenie do produkowania pro-
duktów spożywczych zaspo-
kajających zapotrzebowanie 
klientów na żywność w sposób 
niestanowiący zagrożenia dla 
środowiska oraz zdrowia ludzi.
W bardzo rzetelny sposób 
selekcjonują Państwo mięso, 
które jest później przetwa-
rzane na różne przetwory 
oraz wędliny.

Posiadamy system kontroli ja-
kości, na wysokim poziomie. 
Dbamy o jakość surowca i pro-
dukcji na każdym etapie.
Jak wiele jest gospodarstw 
ekologicznych, produkują-
cych mięso ekologiczne na 
terenie Lubelszczyzny i Pod-
karpacia? Czy można mówić 
o ich wzroście liczebnym?
Świadomość ekologiczna bu-
dzi się wśród społeczeństwa  
i wśród rolników, dlatego chcie-
libyśmy zachęcić rolników do 
jak najliczniejszego składania 
wniosków o certyfikacje swo-
ich gospodarstw, gdyż przynosi 
to szereg korzyści, nie tylko rol-
nikom ale też i konsumentom.
Czy produkcja ekologiczne-
go mięsa może być przyszło-
ścią polskich producentów?
Jak najbardziej. Produkcja eko-
logiczna w Polsce ma przy-
szłość i nasza firma już od sa-
mego początku angażuje się w 
ekologię. Jednym z najlepszych 
przykładów jest fakt, że przy 
produkcji wędlin, mięs i prze-
tworów nie używamy kon-
serwantów i sztucznych do-
datków. Ich wyjątkowy smak  
jest wynikiem świetnych 
produktów i przypraw, któ-
rych sekret przyrządzania jest 

Karpie w hodowli ekologicznej (archiwum Anny Kuśmierczak-Kuceł)

przekazywany z pokolenia na 
pokolenie. Nie tylko stawia-
my naekologiczne produkty  
i składniki, ale również na opa-
kowania. Odchodzimy od pla-
stików, sztucznych tworzyw na 
rzecz naturalnych opakowań, 
typu kartony, opakowania bio-
degradowalne.
W jaki sposób można bez-
piecznie zapakować mięso 
czy wędlinę? Produkt ten wy-
maga specjalnej obróbki oraz 
przechowywania żeby się nie 
psuł. Czy ekologiczne opako-
wania mogą to zapewnić?

Myślę, że tak. Opakowania eko-
logiczne są lepszym rozwiąza-
niem dla produktu, gdyż nie 
przenikają do niego niebez-
pieczne substancje zawarte 
chociażby w plastiku.
Jaki okres przydatności do 
spożycia mają Państwa pro-
dukty?
Jeżeli chodzi o surowe mięso, 
wiadomo że okres jest krótki 
to jest kilka dni. Natomiast jeśli 
chodzi o inne wędliny, to za-
leżne jest to od ich rodzaju. Na 
przykład suche wędliny mają 
miesięczny okres przydatno-
ści, kiełbasy cienkie 20 kilka dni 
a szynki kilkanaście dni.
To znacząca różnica jeśli po-
równamy to z mięsem, które 
możemy kupić w supermar-
ketach.
Nasze mięso nie jest nastrzy-
kiwane, nie są stosowane an-
tybiotyki ani sztuczne konser-
wanty dlatego trwałość jest 
krótsza, ale za to uzyskujemy 
lepszy smak i jakość produk-
tów.
Za produkcją ekologiczną 
stoją duże nakłady pracy  
i finansów. Czy jest szansa, 
że rynek ekologiczny będzie 
się polskim producentom 
opłacać?
Jak najbardziej, gdyż świado-
mość konsumentów jest na 
bardzo wysokim poziomie. 
Ludzie oczekują zdrowej żyw-
ności, dobrej jakości i smaku. 
Już teraz zauważamy wzrost 
zapotrzebowania na zdrową 
żywność.

CIĄG DALSZY NA STR. 7

Pasztety i pieczenie (archiwum Farm Roztocza)Mięso wieprzowe z hodowli ekologicznej (archiwum Farm Roztocza)

Kiełbasy ekologiczne (archiwum Farm Roztocza)
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Kiedy mówimy o produk-
tach ekologicznych to zwy-
kle musimy za nie więcej za-
płacić. Dlaczego?
Za surowiec pochodzący z ho-
dowli czy upraw ekologicz-
nych, trzeba zapłacić więcej, 
gdyż koszty utrzymania i pozy-
skania są wyższe. Cenę rekom-
pensuje nam smak i jakość 
produktu. Różnica polega także 
na procesie technologicznym 
wytworzenia wędlin. W tym 
przypadku nie ma azotynów 
i konserwantów, więc proces 
wytwarzania jest inny niż pod-
czas produkcji standardowych 
wędlin.
Farmy Roztocza funkcjonują 
na rynku 30 lat. Konsumenci 
doceniają chyba sprawdzo-
ną firmę z wieloletnim do-
świadczeniem.
Wszystko wskazuje na to, że 
tak. Mamy odbiorców nie tyl-
ko na Podkarpaciu czy Lubel-
szczyźnie, ale w całej Polsce. 
Jeździmy z naszą zdrową 
żywnością na biobazary, m.in 
do Warszawy, Katowic, Wro-
cławia. Mamy już grono sta-
łych klientów, zadowolonych 
ze smaku naszych produktów. 
Ekologiczne mięsa, wędliny  
i przetwory doceniają również 
osoby żyjące poza granicami 
Polski. To z kolei może potwier-
dzać fakt, że udział eksportu  
w ogólnej sprzedaży Farm Roz-
tocza jest coraz bardziej wi-
doczny.
Czyli można powiedzieć, 
że polska zdrowa żywność 
podbija też rynek zagranicz-
ny. To chyba bardzo dobry 
znak.
Bardzo dobry znak, ponieważ 
od samego początku czyli od 
pozyskania surowca, stawia-
my na polskie produkty. Istotne 
jest to, że w ten sposób wspie-
ramy polską gospodarkę i pol-
skich rolników.
Zapewniają Państwo, że wy-
korzystywane są naturalne 
receptury. Skąd zatem Pań-
stwo je biorą?
Przepisy i procedury wy-
twarzania wędlin przekazy-
wane są z pokolenia na po-

kolenie, od naszych babć  
i dziadków. Dlatego możemy 
poszczycić się wyjątkowym 
i tradycyjnym smakiem na-
szych produktów.
Farmy Roztocza szczycą się 
certyfikatem zgodności eko-
logicznej. Co to za certyfikat, 
kto go nadaje, komu i na ja-
kich warunkach?

Produkcja ekologiczna jest od-
dzielona od konwencjonalnej 
pod względem czasu (te pro-
dukty są przetwarzane w in-
nym czasie) i przestrzeni (czy-
li osobna linia produkcyjna). 
Warto zwrócić uwagę na to, że 
produkty ekologiczne są ozna-
kowane. Na etykiecie musi 
znajdować się zielony listek, 

numer jednostki, identyfikacyj-
ny i miejsce gdzie wyproduko-
wano surowce, czyli rolnictwo 
Unii Europejskiej lub rolnictwo 
Polska. Założyciele Farm Rozto-
cza od początku zdawali sobie 
sprawę, że na jakość ich wy-
robów ma wpływ cały proces 
produkcyjny, który zaczyna 
się jeszcze na polu. Wiedząc 
że najmniejszy element może 
zdecydować o finalnej klasie 
produktu postanowili, że będą 
sprawowali pieczę nad każ-
dym etapem produkcji. W ten 
sposób jako jedna z pierwszych 
firm w Polsce Farmy Roztocza 
stworzyły unikalny ekosystem. 

W ramach dobrej współpra-
cy zapraszamy wyłącznie do-
brze znanych i godnych zaufa-
nia rolników, i producentów 
żywności z całego Roztocza  
i Podkarpacia. Składniki stoso-
wane w produkcji mięs, wędlin  
i innych wyrobów są lokalnie 
wytwarzane i dostarczone po 
sąsiedzku. Proces ten zaczyna 

się już od nawozów wykorzy-
stywanych do uprawy roślin  
i poprzez powstające z nich pa-
sze służące do karmienia zwie-
rząt hodowanych w małych, 
rodzinnych gospodarstwach,  
z których powstaje wykwintna, 
zdrowa żywność. To wszystko 
dzieje się w jednym miejscu 
pod czujnym okiem rolników, 
dla których praca to pasja na 
całe życie.
Ten proces produkcji jest 
dosyć długi. Kupując wędli-
ny ekologiczne niekonicznie 
zdajemy sobie sprawę z tego 
jak wygląda cały ten proces 
od początku aż po wyrób.

Zanim produkty trafią na 
sklepowe półki, musi zajść 
szereg procesów żeby je po-
zyskać. Najpierw musimy za-
kupić surowiec u lokalnych  
rolników, później przetworzyć 
go, przejść szereg kontroli i fi-
nalnie sprzedawać towar w 
sklepach. Pierwszym etapem 
jest skup produktów, składni-
ków od lokalnych rolników...
Czyli mamy na myśli mięso 
oraz przyprawy...
...a także warzywa. Drugim eta-
pem jest przetworzenie pro-
duktów a ostatnim ich dystry-
bucja.
Każdy z tych etapów jest 
kontrolowany przez odpo-
wiednie jednostki. Co może-
my nabyć w Farmach Roz-
tocza? Warto zapoznać się  
z tym, jaki jest ten efekt fi-
nalny tak długiej i ekologicz-
nej produkcji mięs, wędlin 
 i nie tylko.
Oferta Farmy Roztocza jest  
regularnie poszerzana o nowe 
pozycje. W swojej ofercie 
mamy szereg produktów bez 
azotynów, bez konserwan-
tów i bez dodatków, są to np. 
szynka spod strzechy, szyn-
ka sznurowana, szynka zło-
cista. To są dwuskładnikowe 
produkty, wyłącznie z mięsa 
i przypraw. W swojej ofercie 
posiadamy wędzonki, kiełba-
sy suche, wyroby podrobowe, 
wyroby pieczone, przetwory 
mięsne, wędliny z tradycyj-
nej wędzarni oraz produkty 
na zamówienie, a teraz rów-
nież produkty na grilla. Po-
siadamy tam szereg produk-
tów ekologicznych, czyli nasze 
wędliny, mięsa, oleje, przetwory 
warzywne. Na pewno znajdą 
państwo coś dla siebie i dla 
swoich rodzin. Posiadamy tak-
że ogórki kiszone, konserwo-
we, paprykę, musztardy, ket-
chupy, konfitury. Wszystko na 
bazie lokalnych naturalnych 
składników.
Dziękuję za spotkanie.

Anna Niderla-Kudach

Wędliny i mięsa ekologiczne (archiwum Farm Roztocza)
Aby produkować ekologicz-
ne wędliny firma produkcyj-
na musi uzyskać certyfikat 
potwierdzony przez upo-
ważnioną polską jednostkę  
certyfikującą. Produkty te mogą 
być sprzedawane we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. 
Najważniejszymi zasada-
mi tego przetwórstwa eko-
logicznego jest to, że surow-
ce muszą posiadać certyfikat 
zgodności ekologicznej. 
Wszystkie dodatki i przypra-
wy również muszą być certy-
fikowane. Niedozwolone jest 
używanie organizmów mo-
dyfikowanych genetycznie.  

Kiełbasy w słoikach (archiwum Farm Roztocza)
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Anna Niderla-Kudach: Jak po-
jawiła się u Pani pasja zioło-
lecznictwa a także samo zain-
teresowanie ziołami?
Dorota Zderkiewicz: To trwa 
od bardzo dawna, ale na prak-
tykowanie tej pasji mogę sobie 
pozwolić odkąd jestem na eme-
ryturze, ponieważ jest to bardzo 
czasochłonne hobby. Wraz z in-
nymi osobami z różnych gmin 
skończyliśmy odpowiednie kur-
sy i współpracujemy ze sobą. 
Teraz, by znaleźć odpowiednie 
zioła, niezatrute, pomaga mi cała 
rodzina. Mało jest ugorów, gdzie 
można by je znaleźć. Jeździmy 
do lasów, nad wodę, by znaleźć 
to, co najwartościowsze.
Czy ktoś z Pani rodziny zajmo-
wał się już tym tematem?
Kiedyś na wsi wszyscy korzysta-
li z ziół i tego byliśmy uczeni, że 
zioła w leczeniu są podstawą.
Kiedyś nie było dostępu do 
medycyny i korzystaliśmy  
z dobrostanu tego, co było na 
łąkach i polach. Dlaczego tak 
się stało, że od tego odeszli-
śmy?
Sama nie wiem dlaczego tak się 
stało. Kiedyś wszyscy stosowa-
liśmy zioła i byliśmy zdrowi. 
Nie było kolejek do lekarzy ani  
w aptekach. Być może brak cza-
su lub zachęcające reklamy le-
ków odciągają nas od tego, co 
naturalne i skuteczne.
Można jednak powiedzieć, 
że jest zauważalny powrót do 
tego co naturalne i zdrowe. 

Zioła - na zdrowie
Ziołolecznictwo znane od pokoleń powoli zaczęło tracić zainteresowanie na 
rzecz chemicznie produkowanych leków. Tymczasem to, co naturalne i często 
znajdujące się tuż przed naszym domem, może pomóc w leczeniu nawet 
bardzo ciężkich schorzeń. O cudownej mocy ziół z Dorotą Zderkiewicz, 
pasjonatką zielarstwa, rozmawiała Anna Niderla-Kudach.

wrażenie, że to zioła często szu-
kają nas. W obejściu bardzo 
często spotykamy zioła, które 
są nam potrzebne. Okazuje się,  
że rosną bardzo blisko, tylko 
często o tym nie wiemy. Jak się  
dobrze rozejrzymy to znaj-
dziemy. 

Podstawą jest odpowiednie su-
szenie, czyli nie przekraczające 
40 stopni. Zbyt wysoka tempe-
ratura może zniszczyć wartości 
ziół. Wysuszone zioła można 
przechowywać w słoikach, jed-
nak muszą być schowane przed 
słońcem. 
A co z gotowaniem ziół?
Zioła gotuje się najczęściej przed 
samym spożyciem. Praktykuje 
się gotowanie korzeni, jednak je-
śli chodzi o same zioła, to raczej 
staramy się je suszyć.
Jakie są najczęściej spotykane 
zioła, które mamy wokół siebie  
często nawet nie wiedząc jakie 
bogactwo się w nich kryje?
Numerem jeden jest chyba po-
krzywa. Rośnie ona wszędzie 
i można z niej wykorzystać 
praktycznie wszystko, zarów-
no korzeń, jak i liście, nasiona 
i wszystko to jest bardzo zdro-
we. Drugim bogactwem jest 
mniszek lekarski. Trzeba tak-
że wspomnieć o przepięknej  
i zdrowotnej nawłoci. W całym 
bogactwie ziół te są chyba tymi 
podstawowymi. 
Niech nam Pani zdradzi, co 
można zrobić z takiej pokrzy-
wy? Kobiety często mówią, że 
pokrzywa jest zdrowa na wło-
sy, poprawia odporność, ale 
na tym kończy się nasza ogól-
na wiedza. Pokrzywy mimo 

wszystko kojarzą nam się mało 
przyjemnie, bo z poparzeniami.
Nawet jak się poparzymy, to też 
jest to zdrowe. Pokrzywa to źró-
dło żelaza, podnosi hemoglobi-
nę, jest używana w kosmetyce. 
Osobiście robię wcierki z korze-
nia pokrzywy bądź octy do płu-
kania włosów. Pokrzywa poma-
ga w chorobach reumatycznych, 
obniża ciśnienie, działa na dnę 
moczanową, zawierają witami-
ny i wapń. 
A jak Pani wykorzystuje po-
krzywę?
Suszę liście, robię soki, które są 
zamrażane w malutkich pojem-
niczkach i całą zimę mamy 
wsparcie w postaci wyciągu  
z pokrzywy. Mam zrobiony 
miód z pokrzywą, dodaje się do 
niego odrobinę alkoholu, ale jest 
bardzo dobry. Nasiona stosuje 
się nawet na kanapki. Dzieci ich 
nie zauważą, ale są bardzo zdro-
we, bogate w nienasycone kwa-
sy tłuszczowe. Spowalniają tak-
że procesy starzenia, poprawiają 
pamięć i jest smaczna.
Chyba trudno powiedzieć o po-
krzywie, że jest smaczna...
Ze smakami różnie bywa, ale 
dla zdrowia wiele można zro-
bić. Nasiona pokrzywy zbiera 
się na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Gdy zmienia im się kolor,  

Zielarka, Dorota Zderkiewicz (fot. Anna Niderla-Kudach)

Herbata z pokrzywy (źródło: www.pixabay.com)

Chyba zatęskniliśmy za blisko-
ścią natury.
Wydaje mi się, że zrozumieli-
śmy, co jest najlepsze i naj-
zdrowsze. Dobrze, że wracamy 
do tego. Jestem najlepszym 
przykładem na to, że zioła są 
bardzo skuteczne. Moja cała  
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rodzina nie musi korzystać z le-
ków, jesteśmy zdrowi i chciała-
bym, aby tak mogło być w każdej 
rodzinie. 
Jak wygląda takie poszukiwa-
nie ziół? Wykorzystuje Pani do 
tego zielniki? A może tak wła-
śnie wyglądały Pani początki?
Dziś podstawą informacji jest 
wiedza koleżanek a także apli-
kacje w telefonach. Mam jednak  

Gdy już uda nam się znaleźć ja-
kieś zioło, to co możemy z nim 
zrobić?
Ze świeżych ziół możemy robić 
napary, herbatki, nalewki, mace-
raty ziołowe, alkoholowe,  może-
my je także ususzyć. Z każdego 
zioła możemy zrobić także octy, 
które mają ogromne wartości. 
Jak należy przechowywać zioła, 
by zachowały swoje wartości?

Mniszek lekarski (źródło: www.pixabay.com)
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to znaczy, że jest to odpowiedni 
czas do zbierania nasion. Mówi 
się, że pokrzywy w maju są naj-
lepsze, jednak można je zbierać 
w każdym czasie. Wszystkie ko-
rzenie należy zbierać późną je-
sienią albo wczesną wiosną. 
Słyszałam o takim sposobie 
na bóle kostne i reumatyczne, 
który nie należy raczej do przy-
jemnych, a mowa tu o „chłosta-
niu” pokrzywą. Stosowała Pani 
taką metodę?
Słyszałam o tym, ale jeszcze nie 
spotkałam nikogo, kto na taki 
czyn by się odważył. 
W jaki sposób robi się sok z po-
krzywy?
Przepuszczamy surową po-
krzywę przez wolnoobrotową 
sokowirówkę, potem zamra-
żamy ten sok w małych po-
jemniczkach i po rozmroże-
niu mamy każdego dnia trochę 
soku do herbaty. Jest to odtrut-
ka dla organizmu. Pamiętam, 
że gdy byłam mała, mój tato 
miał problemy reumatyczne. 
Po powrocie z sanatorium uczył 
nas przepuszczania pokrzy-
wy przez maszynkę do mięsa.  

Wyciąg z tego zioła łagodził jego 
bóle.
A jakie są inne zioła, które mo-
żemy wykorzystać?
Jednym z najbardziej popular-
nych ziół jest mniszek lekarski. 
Gdy kwitnie ma śliczne dmu-
chawce i takiego go wszyscy ko-
jarzymy z dzieciństwa. Każda 
część mniszka jest bardzo zdro-
wa i polecana. Wykorzystuje się 
zarówno kwiat, liście jak i ko-
rzeń mniszka. 
Jakie są jego właściwości?
Reguluje pracę wątroby, trzust-
ki, wykorzystywany jest przy le-
czeniu dny moczanowej, obrzę-
ków, pomaga podczas leczenia 
cukrzycy ponieważ skutecznie 
obniża cukier. Zawiera także 
potas, magnez, sole mineralne, 
witaminę A, witaminy z grupy 
B i C, kwas foliowy, działa mo-
czopędnie, wzmacniająco, ko-
rzeń wykazuje silne działanie 
przeciwnowotworowe, a także 
odtruwające. Mniszek wykorzy-
stywany jest do produkcji kre-
mów, obniża trójglicerydy jak 
również stymuluje krzepnięcie 
krwi, a nawet poprawia zdro-

wie psychiczne a tym samym 
zmniejsza depresję. Z młodych 
listków można robić sałatki. 
Powiedziała Pani, że z mniszka 
lekarskiego możemy wykorzy-
stać każdą jego część. Zacznij-
my od kwiatu…
Kwiat zbieramy przed samym 
kwitnieniem, ponieważ pod-
czas suszenia mogą pojawić 
nam się dmuchawce. Z zebra-
nych kwiatów robię maceraty 
olejowe, a następnie wykorzy-
stuję je do twarzy, chronią przed 
słońcem, wykorzystuję je także 
do mydeł, naparów, syropów. 
Kwiaty możemy także jeść na 
surowo, dodając je do sałatki. 
A jak on smakuje?
Kwiat jest smaczny. Liście trzeba 
zrywać i jeść póki są młodziut-
kie, bo stare są już gorzkawe. 
To może teraz kilka słów o li-
ściach?
Liście jemy na surowo, ale rów-
nie dobrze suszymy je i dodaje-
my do różnych mieszanek. Nie 
można ich przedawkować. Do-
skonale regenerują wątrobę.
Czy z liści można zrobić her-
batę?

Ja robię herbatki i z liści, i z kwia-
tów. Najważniejsze w tym 
wszystkim są chyba jednak ko-
rzenie. Niebawem będziemy 
już je zbierać, bo zbieramy je 
pod koniec września i w paź-
dzierniku. Najpierw korzeń wy-
kopujemy, a potem suszymy, 
ale trzeba pamiętać, że do 40oC, 
tak jak wszystkie zioła. Kroimy 
go drobniutko, gotujemy no  
i pijemy. Korzenie trzeba goto-
wać przez 10-15 minut. I wy-
war z korzenia pijemy trzy razy 
dziennie przed jedzeniem. Co-
raz częściej pojawiają się plan-
tacje mniszka, jednak planta-
torzy wysyłają korzenie przede 
wszystkim za granicę. Działa 
przeciwnowotworowo. To nie 
jest tak, że to od razu pomaga. 
To trzeba kilka miesięcy pić, 
żeby zauważalne były efekty, 
jednak właściwości mniszka są 
niesamowite. 
Kolejne zioło bardzo war-
tościowe a zarazem często 
spotykane to...?
Nawłoć. Zbieramy ją od lipca 
do września, więc sierpień jest 
tym miesiącem najbardziej 
optymalnym. To jest piękne 
zioło. Możemy suszyć także 
sam kwiat. Wcześniej robiłam 
tylko herbatki fermentowane z 
liści. Bardzo dobrze wpływają 
na pracę przewodu moczowe-
go. Teraz zbieramy także kwiat 

i suszymy tak samo jak każde 
inne zioło, w 400C, by nie stra-
cilo wartości.
Mamy zebrany kwiat. Co z nim 
dalej robimy?
Ja go suszę i robię wyciągi alko-
holowe. Mają one lepsze właści-
wości niż napary. Nawłoć działa 
przeciwzapalnie, przeciwbakte-
ryjnie, odtruwa a przede wszyst-
kim jako środek wykorzystywa-
ny w stanach zapalnych dróg 
moczowych, przy zapaleniu 
kłębków nerwowych, pęcherza 
moczowego. Z nawłoci robię 
także octy, które dodaję między 
innymi do kąpieli. Pienią się do-
skonale. Będę je także wykorzy-
stywała do mydeł. Nawłoć przy-
datna jest także osobom, które 
mają cerę naczynkową, ponie-
waż zawiera rutynę. Z tego po-
wodu zrobiłam właśnie mace-
rat olejowy. Z nawłoci robi się  
także syropy wykorzystywane 
podczas bólu gardła, zapalenia 
jamy ustnej, a także do leczenia 
zapaleń miejsc intymnych. 
Czy oprócz kwiatu, coś z nawło-
ci możemy jeszcze wykorzystać 
w leczeniu lub kosmetyce?
Ja wykorzystuję także zielone 
listki do robienia fermentowa-
nej herbaty. Dla mnie to jest nu-
mer jeden w leczeniu. 
Bardzo dziękuję za spotkanie. 

Anna Niderla-Kudach

Suszone zioła (fot. Anna Niderla-Kudach)

Octy i nalewki (fot. Anna Niderla-Kudach)

Nawłoć (źródło: www.pixabay.com)
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posiłków, schludnego nakrywa-
nia do stołu, estetyki spożywania  
posiłków, obsługi sprzętu AGD czy 
też umiejętności porządkowych. 
Prace wykonywane są nie tylko  
w pracowni ale również na ze-
wnątrz. Mowa tu o koszeniu tra-
wy, zamiataniu, sadzeniu kwia-
tów, podlewaniu, odśnieżaniu 
– przyznała kierownik WTZ, 
Urszula Czapla. Podopieczni 
Warsztatu wykonują biżuterię, 

długofalowy. Instruktorzy mu-
szą wykazać się umiejętnością 
nawiązywania pozytywnych 
relacji z podopiecznymi, zdo-
bycia ich zaufania, indywidu-
alnego podejścia do każdego 
uczestnika a nawet rozwiązy-
wania konfliktów. Pracownicy 
Warsztatu pomagają nie tylko 
samym podopiecznym, ale i ich 
rodzinom. Zdarza się, że rodzice 
uczestników Warsztatu w Domi-
nikanówce ze względu na wiek 
nie mają możliwości dokonania 
pewnych formalności lub też 
udać się do lekarza. Pracownicy 
w miarę możliwości pomagają 
rozwiązać zaistniałe problemy. 
Trud pracy jest jednak wynagra-
dzany widocznymi postępami. 
- Efekty naszej pracy nie są dostrze-
galne od razu. Czasami potrzeba 
na to nawet lat. Kiedy jednak wi-
dzimy ich radość z wytworzonego 
dzieła a nawet gdy widoczne są 
zmiany w ich zachowaniu, otwar-
tość tych ludzi na innych, to to na-
prawdę cieszy. Z czasem zaczynają  

wsparcie emocjonalne, zachętę do 
pokonywania trudności a nawet 
nieraz przez wspomaganie osoby 
niepełnosprawnej można spra-
wić, że dane osoby mogą poczuć 
się jak sprawni. Wieloletnie do-
świadczenie terapeutyczne oraz 
systematyczna praca doprowa-
dziła kilku uczestników do uzy-
skania dość wysokiego poziomu 
sprawności osobistej, społecznej, 
zawodowej oraz stabilności emo-
cjonalnej. Efektem tego kilka osób 
niepełnosprawnych podjęło pracę 
a trzy osoby założyły rodzinę. Po-
przez zajęcia w poszczególnych 
pracowniach oraz częstw uczest-
nictwo osób niepełnosprawnych  
w życiu społecznym nasi uczestni-
cy uczą się samodzielności, zaufa-
nia i otwartości na innych. Waż-
nym aspektem, pomocnym przy 
nauce samodzielności osób niepeł-
nosprawnych jest dostrzeganie na-
wet małych sukcesów, osiągnięć, 
które dla wielu osób sprawnych 
wydają się być drobnostką lub też 
rzeczą niezauważalną – zazna-
czyła kierownik WTZ, Urszula 
Czapla. Efekty dostrzegalne są 
nie tylko przez pracowników 
WTZ, ale także przez najbliż-
sze otoczenie podopiecznych. 
- Rodzice wielokrotnie z zasko-
czeniem przyznają, że ich dzieci, 
którymi oni do tej pory musieli się 
opiekować teraz przynoszą im 
herbatę, robią samodzielnie obiad, 
sprzątają a nawet koszą trawnik 
– zaznaczyła instruktorka pra-
cowni krawiecko-dziewiarskiej, 
Barbara Niedźwiedź-Pachołek.
Nad rozwojem i pracą uczestni-
ków czuwa sztab ludzi: instruk-
torzy, psycholog, rehabilitant  
a także kierowca.Wspierani przez 
władze gminy oraz mieszkań-
ców okolicy mogą pomagać tym, 
którzy każdego dnia na nich li-
czą. Pracownicy WTZ ludzie, 
dla których praca w Warsztacie  
Terapii Zajęciowej w Dominika-
nówce jest nie tylko pracą, ale 
przede wszystkim powołaniem 
bogatym w zaangażowanie, któ-
rego efekty zmieniają życie wielu 
ludzi.

Ewa Monastyrska

Powołany do istnienia 1 lipca 
2000 roku Warsztat Terapii Za-
jęciowej obejmuje opieką osoby 
niepełnosprawne, niezdolne do 
podjęcia pracy. Spotkania umoż-
liwiają rehabilitację społeczną  
i zawodową w zakresie pozyska-
nia lub przywracania umiejęt-
ności niezbędnych do funkcjo-
nowania w życiu codziennym.  
W przeciągu 20 lat liczba uczest-
ników Warsztatu zwiększyła się 

w grupie oraz nawiązywania re-
lacji - Robimy dużo prac na glinie, 
które potem wypalamy w piecu. 
Uczymy się także opieki nad in-
nymi osobami. Są wśród nas słab-
si, którzy nie mogą się sobą zająć. 
Pomagamy im na przykład prze-
bierać się w szatni, robimy dla nich 
herbatę czy też przygotowujemy 
im miejsce na posiłek. Opiekujemy 
się sobą nawzajem – przyznaje 
podopieczny WTZ, Kamil Bilik. 
Rozwój artystyczny i społeczny 
stanowi tylko część realizowa-
nego planu. Ważnym dla przy-
szłości uczestników jest trening 
ekonomiczny, podczas którego 
uczą się samodzielnie planować 
wydatki, robić zakupy a także 
kształtowana jest świadomość 
dokonywania stałych, koniecz-
nych opłat. Warsztat Terapii 
Zajęciowej to nie tylko praca, 
obowiązki i nauka, ale także od-
poczynek i radość ze wspólnego 
przebywania. Rozwój socjalny, 
możliwość przebywania w to-
warzystwie, w którym człowiek 
może poczuć się w pełni sobą to 
podstawa nawiązywania długo-
trwałych i pozytywnych relacji.
- Dla mnie to prawdziwa przyjem-
ność. Jeżdżę tu od dwudziestu lat  
i czuję się tutaj jak w drugim domu. 
To dla mnie grupa przyjaciół, z któ-
rymi mogę napić się herbaty, zjeść 
ciasteczko. Zobaczyliśmy też spo-

Warsztat zmieniający życie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce (gmina Krasnobród) 
od 20 lat służy osobom niepełnosprawnym umożliwiając im 
rozwój a tym samym dając motywację do podejmowania nowych 
wyzwań. „Warsztat to moje życie” - mówią uczestnicy spotkań..

z 25 do 40. To świadczy nie tylko 
o dużym zainteresowaniu pra-
cą jednostki, ale także o jej sku-
teczności. Do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce 
dowożone są osoby z gminy 
Krasnobród, Adamów, Łabunie 
oraz Tarnawatka. Podopieczni 
mają szansę rozwijać się w wielu 
dziedzinach. Wielokrotnie prace 
dostosowywane są do ich talen-
tów, umiejętności, które należy 
wspierać a także do potrzeb, któ-
rym trzeba zaradzić.
- Zajęcia odbywają się w 7 pra-
cowniach: pracowni gospodarstwa 
domowego, plastycznej, rękodzieła 
artystycznego, pracowni ceramicz-
no-garncarskiej, krawiecko-dzie-
wiarskiej, wikliniarsko-fluorystycz-
nej oraz poligraficznej. Grupa liczy 
od 5 do 6 osób. Instruktor terapii 
zajęciowej pracuje z osobami nie-
pełnosprawnymi według indywi-
dualnego programu terapeutycz-
nego przygotowanego przez Radę 
Programową. Mimo specyfiki za-
wodowej poszczególnych grup 
terapeutycznych, w każdej z nich 
zwraca się uwagę na rozwijanie 
u uczestników obowiązkowości, 
systematyczności przestrzegania 
planowego czasu zajęć, szanowa-
nia powierzonych materiałów i na-
rzędzi oraz współpracy w grupie. 
W każdej z pracowni uczestnicy 
uczą się zajęć potrzebnych w życiu 
codziennym na przykład umiejęt-
ności przygotowywania prostych 

bukiety dekoracyjne, stroiki oko-
licznościowe, ceramikę, kart-
ki świąteczne, kosze wiklinowe  
a nawet lampy witrażowe. Efek-
ty pracy w pracowniach wie-
lokrotnie nagradzane były na 
konkursach plastycznych a także 
prezentowane były na kierma-
szach i wystawach. Mieszkań-
cy gminy Krasnobród i nie tylko 
często dopytują o stroiki świą-
teczne, które podczas Wigilii 
stanowią ozdobę stołu i domu. 
Osoby z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami wielokrotnie 
mogą pochwalić się wysokim 
poziomem wrażliwości na pięk-
no oraz licznymi talentami.
- W mojej grupie była dziewczyna 
bardzo uzdolniona plastycznie. 
Pomimo porażenia jednostronnego 
pięknie malowała farbami olejnymi 
i pastelami, które uwielbiała. Zor-
ganizowaliśmy jej nawet wernisaż 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Był wśród nas także Józio, który nie 
tylko pięknie malował, ale i rzeźbił. 
Pracują nad swoimi dziełami dłuż-
szy czas więc ich prace są bardzo 
dokładne, dopracowują wszelkie 
szczegóły. Paweł z kolei tak lubi 
prace plastyczne ze szkłem, że gdy 
je otrzymuje to aż podśpiewuje pod 
nosem – wspominała instruk-
torka pracowni artystycznej, 
Urszula Kawa. Poza umiejęt-
nościami praktycznymi uczest-
nicy Warsztatu mają szansę na-
uczyć się zasad funkcjonowania  

w pracowniach realizować własne 
pomysły. To nas motywuje do dal-
szej pracy – przyznała instruktor 
pracowni ceramiczno-garncar-
skiej, Anna Gęśla. Wytrwałość  
i chęć pomocy sprawiają, że 
podopieczni mają szansę roz-
począć życie, które do tej 
pory stanowiło ich marzenie. 
Dziś może stać się faktem. 
- Po przez ćwiczenia dostoso-
wane do indywidualnych moż-
liwości osoby niepełnospraw-
nej, a także poprzez akceptację,  

ro świata. Byliśmy w Zakopanem, 
w Rabce, Warszawie, Muszynie 
a także za granicą jak chociażby 
w Rzymie. Tak przyzwyczaiłem 
się do tego miejsca, że bez nie-
go byłoby mi ciężko – przyznał 
podopieczny WTZ, Waldemar 
Gromek. Praca terapeuty nie 
jest jednak łatwa. Jej największą 
trudnością jest długie oczekiwa-
nie na efekty pracy. Z tym pro-
blemem spotykają się wszyscy 
wychowawcy, ponieważ edu-
kacja i wychowanie to proces  

Budynek WTZ w Dominikanówce (fot. archiwum WTZ)

Efekty pracy podopiecznych WTZ (fot. archiwum WTZ)

Podopieczni WTZ uczą się praktycznych prac (fot. archiwum WTZ)
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