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R E K L A M A

Jak co roku w drugą niedzielę 
września rolnicy pielgrzymowa-
li do Sanktuarium Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej by podziękować 
Bogu i Jego Matce za zbiory. 
Na ołtarzu polowym została odpra-
wiona msza św., której przewod-
niczył i kazanie wygłosił biskup 
pomocniczy Mariusz Leszczyński. 
W wygłoszonym słowie podkreślił 
ogromną rolę chleba. 
- Najważniejszy jest chleb. W jego 
smaku rozpoznajemy miłość i łaska-
wość Boga do człowieka i wartość 
waszego trudu, waszej codziennej 
pracy. Niepojęta jest tajemnica chle-
ba powszedniego, który rodzi się na 
polu, zaspokaja głód i przemienia się 
na ołtarzu w ciało Chrystusa, pokarm 
na życie wieczne. Rok bieżący pomi-
mo niepokojów, wojen i klęsk żywio-
łowych w różnych regionach świata, 
jest także czasem błogosławionym. 
Trwamy bowiem w dziękczynieniu 
za chrzest święty, który 1050 lat temu 
przyjął książę Mieszko I, a który to akt 
otworzył przed naszym narodem per-
spektywę życia w wierze katolickiej 
w rodzinie krajów europejskich. Za 
tą wielką łaskę dziękowaliśmy Panu 
Bogu w Gnieźnie i Poznaniu oraz na 
Jasnej Górze razem z papieżem Fran-
ciszkiem, w czasie jego wizyty w na-
szej ojczyźnie w Roku Miłosierdzia  
i z okazji Światowych Dni Młodzieży. 
Chrzest i miłosierdzie to życie w Chry-
stusie. Dziś tak wiele mówi się i pisze  
o ekologii, o ochronie środowiska. Lu-
dzie troszczą się o czystość rzek i je-
zior, boleją nad tym, że giną rzadkie 
gatunki roślin i zwierząt, utrzymują 
domy dla porzuconych psów i kotów. 
Człowiek potrafi być wrażliwy. I niech 
takich ludzi wrażliwych będzie jak 

najwięcej, ale nie tylko na los piesków 
i kotków, lecz nade wszystko na los 
człowieka, zwłaszcza tego najmniej-
szego, poczętego, na los człowieka 
chorego, niepełnosprawnego i tego  
w podeszłym wieku, pochylonego nad 
matką ziemią. Naród jeśli chce utrzy-
mać swój byt narodowy i państwowy, 
swoją niezależność i wolność, musi 
być związany z ziemią. Naród Polski 
musi się trzymać całą duszą i całym 
sercem ziemi, aby wiążąc się z nią  
i nie dając się z niej wydziedziczyć, 
zabezpieczał swoją wolność i miejsce  
w Europie. 
O swoich tradycjach rolniczych 
opowiedzieli starosta i starościna 
tegorocznych dożynek diecezjal-
nych, młodzi rolnicy: Paulina Kiesz 
i Krzysztof Sobczuk. 
- Tradycje rolnicze w rodzinie dzie-
dziczymy od pokoleń, mój dziadek 
był rolnikiem, tato był rolnikiem i ja 

jestem rolnikiem. Gospodarstwo ukie-
runkowane jest na produkcję roślinną. 
Uprawiamy zboża, rzepak, kukury-
dzę, buraki cukrowe. W gospodarstwie 
pracuję z dwoma braćmi, dodatkowo 
mamy jednego pracownika, a sezono-
wo korzystamy z pomocy sąsiadów - 
powiedział Krzysztof Sobczuk.
- U mnie podobnie, od dzieciństwa 
biegałam między świnkami i pro-
siaczkami, a później dziadek zabrał 
mnie kilkukrotnie na pobliską stad-
ninę koni i ta pasja do zwierząt ukie-
runkowała się na konie. Najpierw  
w gospodarstwie był jeden koń dziad-
ka, potem tych koni robiło się coraz 
więcej, następnie los sprawił, że do 
naszego gospodarstwa przyjechało  
30 koni, głównie kucy felińskich, a po-
tem zmieniliśmy stajnię na konie ma-
łopolskie. Jednak gospodarstwo moich 
rodziców o powierzchni 150 hekta-
rów skupia się na produkcji roślinnej,  

z przeznaczeniem dla hodowli trzody 
chlewnej - podkreśliła Paulina Kiesz. 

Podczas dożynek podsumowano  
II edycję Roztoczańskiej Listy Prze-
bojów Ludowych Katolickiego Radia 
Zamość, gdzie na I miejscu uplaso-
wał się zespół Ostrowiacy z Ostrów-
ka. Z jego liderem, Arkadiuszem 
Pydysiem, rozmawiała na miejscu 
Małgorzata Godzisz. 

- Ta nagroda to ukoronowanie naszej 
ciężkiej pracy. Członkowie zespołu 
mają swoje rodziny, swoje obowiązki  
a w każdą środę rzucają wszystko  
i udają się na próbę. Zostaliśmy do-
cenieni nie tylko przez publiczność,  
ale też przez słuchaczy Katolickiego 
Radia Zamość, którzy poprzez gło-
sowanie sms-owe i internetowe wy-
windowali nas na I miejsce. Bardzo 
dziękujemy. Nasz repertuar to głównie 
muzyka ludowa, nawet utwory kolę-
dowe czy pieśni wielkopostne opra-
cowuję w stylu ludowym. Również 
muzyka rozrywkowa, taka do tańca, 
bo cieszy się powodzeniem u naszych 
słuchaczy. 
Wyróżnienie w II edycji Roztoczań-
skiej Listy Przebojów Ludowych 
otrzymał zespół Wójtowianie z Kra-
snobrodu. O swoim zespole i wyko-
nywanych utworach podczas doży-
nek w Krasnobrodzie opowiedziała 
członkini zespołu, Alina Słota.
- Nasz zespół w II edycji Roztoczań-
skiej Listy Przebojów Ludowych 
otrzymała wyróżnienie, a w I edycji 
zajął I miejsce. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z tego wyróżnienia, gratulu-
jemy zespołom, które otrzymały czo-
łowe miejsca na tej liście. Nasz zespół 
wykonuje utwory religijne, maryjne, 
poświęcone Matce Bożej.

Diecezjalne Święto Plonów
R E K L A M A

R E K L A M A

CIĄG DALSZY NA STR. 3

Wieńce dożynkowe prezentowane podczas Diecezjalnego Święta Plonów w Krasnobrodzie  

Paulina Kiesz i Krzysztof Sobczuk
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Podjazd do domu dla Marty

Małgorzata Godzisz: Marto, jak 
wygląda Twój zwykły dzień? 
Marta Władek: Mój dzień nie wy-
różnia się niczym szczególnym. 
Wstaję rano, później załatwiam 
różne rzeczy, zależy mi na reha-
bilitacji, w związku z tym jest za-
wsze masę załatwień. Uczę się 
gotować. Od roku mam własne, 
wymarzone mieszkanie, małe, ale 
bardzo przytulne i bardzo je lubię. 
Lubię też spotykać się z ludźmi, 
lubię ich słuchać i jeżeli mam taką 
możliwość pomagać im. Na razie 
jestem na takim etapie, że poszu-
kuję czegoś, co by mi sprawiało 
dużą radość na co dzień. Szukam 
też pracy, dużo czasu spędzam  
na rehabilitacji, lubię spacery.
Pragnieniem, które towarzyszy 
Ci od jakiegoś czasu jest to, żeby 
mieszkanie, w którym żyjesz, 
było dla Ciebie dostosowane. Ja-
kie są te bariery, z którymi zma-
gasz się na co dzień? Jak sobie  
z nimi radzisz i czy są wokół Cie-
bie osoby, które Ci pomagają?
Przez lata mieszkałam na trzecim 
piętrze bez windy. Obecnie mam 
mieszkanie, można by powie-

dzieć, że prawie bez barier. Jest 
tam pięć schodków, które utrud-
niają mi funkcjonowanie na tyle, 
że bardzo trudno jest mi ładować 
akumulator w wózku elektrycz-

Każdy z nas lubi marzyć. Nie wszystkie marzenia można spełnić, ale gdy się chce i powierza je Panu Bogu, 
to z pewnością wiele może się zmienić. 34-letnia zamościanka, Marta Władek, od urodzenia zmaga się  
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opowiedziała Małgorzacie Godzisz o zwykłym, codziennym marzeniu 
- by wejść do swojego domu bez żadnych barier.

nym, którym się przemieszczam. 
Jest on narażony na uszkodzenia  
i kradzieże. Sąsiadów mam faj-
nych. Ludzie chętnie pomagają, 
ale nie jest łatwo ładować wózek, 
ponieważ muszę z łazienki przez 
drzwi wejściowe przeciągnąć ka-
bel, ciągnąć go przez te 5 schod-
ków. Wózek ładuje się całą noc. 
Czasami jest to niebezpieczne,  
bo zdarza się, że klatka jest mo-
kra, do tego jest bardzo wąska.  
No i jednak mój wózek może nie-
którym sąsiadom przeszkadzać.
Co dotąd udało Ci się zrobić, by te 
nieudogodnienia zlikwidować? 
Kiedy tylko dostałam mieszkanie, 
złożyłam wniosek do Państwo-
wego Funduszu Osób Niepełno-
sprawnych, lecz dostałam pismo, 
że w tym czasie, kiedy starałam się 
o dofinansowanie, środki zosta-
ły już rozdysponowane. Obieca-
no mi, że dostanę je w przyszłym 
roku. Minął rok i sytuacja wygląda 
tak, że od wspomnianego Fundu-
szu dostałam 15 tysięcy złotych, 
ale wnioskowałam o 34 tysiące 
złotych, ponieważ remont nie bę-
dzie obejmował tylko podjazdu, 
który jest najważniejszy i najistot-
niejszy, ale też wymianę drzwi  
w łazience na przesuwne, ponie-
waż przedpokój jest bardzo ciasny 
i to utrudnia przemieszczanie się. 
Złożyłam też pisemne podanie  

z prośbą o pomoc do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, z którego 
dostałam odpowiedź negatyw-
ną. Wyjaśnili, że formalnie nie są  
w stanie ponieść żadnych kosztów 
przystosowania mieszkania. Nie-
formalnie są mi bardzo życzliwi  
i chcą pomóc, jednak finansowo 
nie są w stanie tego zrobić. Mar-
twię się, ponieważ brakuje mi  
10 tysięcy złotych, a sytuacja jest 
trudna. Z remontem muszę wyro-
bić się do końca tego roku, bo ina-
czej środki zostaną cofnięte.
Czy mogłabyś przybliżyć, jakie 
są Twoje możliwości finansowe? 
Z jakich środków utrzymuje się 
osoba niepełnosprawna w Za-
mościu?
Sytuacja osób niepełnosprawnych 
nie tylko w Zamościu, ale i w całej 
Polsce jest taka, że mamy renty 
socjalne w wysokości 640 złotych, 
plus tzw. pielęgnacyjne 153 złote. 
To jest wszystko, co posiada osoba 
niepełnosprawna. Nieliczni pracu-
ją. Na razie ze względów zdrowot-
nych nie pracuję. Bez pomocy lu-
dzi i niewielkiego wsparcia opieki 
społecznej osoba niepełnospraw-

na nie jest w stanie samodzielnie 
się utrzymać, nie mówiąc o dodat-
kowych środkach na przystosowa-
nie czy leczenie.
Marto, a jakie są Twoje najskryt-
sze marzenia?
Moim marzeniem jest zebranie 
większej sumy pieniędzy na re-
habilitację prywatną, która jest 
bardzo droga. 2-tygodniowy tur-
nus rehabilitacyjny, bez opiekuna, 
kosztuje 4100 złotych. Tylko dzię-
ki ciężkiej pracy mogłabym, wie-
rzę w to, mogłabym chodzić sa-
modzielnie, ale bez dodatkowych 
środków jest to nierealne. Reha-
bilitacja prywatna polega na tym, 
że przez 4 godz. dziennie ktoś 
nad tobą czuwa i sprawdza two-
je możliwości. Pyta cię, co chcesz 
osiągnąć i pod tym kątem pracu-
je z tobą. I chociaż nie jest łatwo, 
to nic tak nie cieszy jak to, że po  
2 tygodniach ciężkiej pracy mo-
głam przejść przez korytarz np.  
z taczką albo chodzić z kijkami.
To niesamowite, że osoba, któ-
ra na co dzień porusza się poza 
mieszkaniem na wózku elek-
trycznym, pokonuje bariery, 
dla innych wydawałoby się nie-
możliwe. To też przykład, który 
pokazuje, że jeżeli zawierzy się 
Panu Bogu, to nie ma takich rze-
czy, których nie da się pokonać. 
Marto, dziękuję za spotkanie. 
Zachęcamy Czytelników Rozto-
czańskiego Głosu, by otworzyli 
swoje serca i portfele i wsparli 
Martę w jej codziennych zmaga-
niach.
Informacje dotyczące wspar-
cia dla Marty, są zamieszczone  
na stronie Caritas Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej: 
www.zamosc.caritas.pl 

Małgorzata Godzisz
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Diecezjalne Święto Plonów
Ponadto utwory patriotyczne, żołnier-
skie, utwory biesiadne i ludowe. Mamy 
też w repertuarze utwory o tematyce 
regionalnej. Treści piosenek tworzymy 
same, a wcześniej tworzyła kierownik 
zespołu, pani Marianna Olszewska. 
Na dożynkach diecezjalnych zespół 
Wójtowianie wykonywał utwory „Bło-
gosławiony chleb”, „Orałem i siałem”  
i „Złoty kłos”. Te 3 utwory nawiązy-
wały do tematyki dożynkowej i do 
tematyki związanej z chlebem. Był 
też utwór nawiązujący do 1050-lecia 
Chrztu Polski oraz do Roku Miłosier-
dzia. 

Rozstrzygnięto konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy.  
I miejsce otrzymała Gmina Tarna-
watka. II miejsce przypadło rolni-
kom z Antoniówki Gmina Komarów, 
a III miejsce zdobyła parafia św. 
Jana Chrzciciela w Lipsku. Zwy-
cięzcy plebiscytu w przyszłym roku 
będą reprezentować naszą diecezję 
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na Ogólnopolskiej Pielgrzymce na 
Jasną Górę. Piotr Pasieczny, wójt 
Gminy Tarnawatka wyjaśnił nam 
czym wyróżniał się ich wieniec do-
żynkowy spośród pozostałych.
- Sołectwo Huta Tarnawadzka już 
piąty rok z rzędu wytwarza swoimi rę-
koma piękne wieńce, które zdobywa-
ją zawsze nagrody na powiatowych  
i wojewódzkich dożynkach. Tym ra-
zem przyjechaliśmy również na Do-
żynki Diecezjalne, gdzie zaprezen-
towaliśmy wieniec przedstawiający 
św. Izydora, patrona rolników. Duża 
postać, ciężki wieniec, trochę pomaga-

łem go nieść, więc zdaję sobie sprawę 
ile trudu kosztował. Cieszę się bardzo, 
że dla społeczeństwa Tarnawatki ten 
wieniec jest szczególny dlatego, że 
otrzymał I nagrodę. Żniwa tego roku 
wypadły dość korzystnie, było pogod-
nie, prace przebiegały bardzo spraw-
nie i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego 
powodu. Oby takie plony były w przy-

szłym roku, a jeśli będą wyższe, to bę-
dziemy przez św. Izydora dziękować 
naszemu Stwórcy. 
O podsumowanie tegorocznych do-
żynek poprosiliśmy ks. prał. Euge-
niusza Derdziuka, kustosza Sanktu-
arium Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 
- Zawsze w 2 niedzielę września od-
bywają się Dożynki Diecezjalne w na-
szym sanktuarium. Bardzo się cieszę, 
że Pani Jagodna gości nas tutaj i przy-
garnia nas wszystkich. Tak jak pięknie 
powiedział ks. bp Mariusz Leszczyń-
ski, po narodzeniu jej życie ukryte 
tak jak ziarno, które wpada w ziemię,  

a potem wydaje plon, tak owoce tego 
pielgrzymowania i tego święta plo-
nów będą wielkie. Swego czasu jeden 
z ojców dominikanów napisał książkę 
„Pustynia w raj zamieniona”, w której 
pisze, że wszędzie tam, gdzie Matka 
Boża przechodzi, pustynia zmienia się 
w raj. I dlatego takie dożynki tu pod 
jej okiem, wierzę głęboko, będą owo-

cowały także błogosławieństwem dla 
pracy rolników. Z pokorą chcę powie-
dzieć, że tu w Krasnobrodzie doświad-
czamy Jej szczególnej opieki. Nie 
mamy burz, gradobicia, oby tak było 
zawsze i to przypisujemy Jej obec-
ności, że Ona czuwa. Rozpoczęliśmy 
świętowanie dziś przy kaplicy na wo-
dzie, w tym miejscu cudownym odmó-
wiliśmy różaniec. Modląc się pomyśla-
łem, że jest to spełnienie prośby Naszej 
Matki z Lourdes, Fatimy, Gietrzwałdu, 
że tą modlitwą różańcową wpisujemy 
się w tę naszą krucjatę za ojczyznę,  
a w sposób szczególny ogarniamy 
te nasze ziemie. Dziś ks. bp Mariusz 
zacytował słowa Prymasa Wyszyń-
skiego że „bez własności, bez troski  
o ziemię, nie będziemy wolni w naszej 
ojczyźnie”. Serce boli, kiedy ziemia stoi 
ugorem, ale daj Boże żeby najbliższe 
lata i przy wsparciu władz pomogły 
ludziom zostawać na wsi, uprawiać tą 
naszą piękną ziemię.
Wyrazem tej pracy są piękne wień-
ce dożynkowe, poprzez które ujaw-
niają się słowa naszych wieszczów,  
że takie „Janki-Muzykanty” kryją się 
w naszych miejscowościach. Mamy 
wspaniałych artystów, bo to po prostu 
artyzm, co dzisiaj zostało pokazane. 
Ale to chyba nie przypadek że po raz 
pierwszy w czasie naszych dożynek 
mamy relikwie św. Izydora, wypo-
życzone z parafii w Topólczy dzięki 
łaskawości ks. proboszcza Piotra No-
gasa. I św. Izydor zadbał, żeby po-
kazać się w tym wspaniałym wieńcu, 
który zajął I miejsce. To serce raduje, 
bo widzimy, jakie talenty mamy wśród 
naszych ludzi, tylko pozwolić im je 
ujawniać. Bogu dziękuję, wszystkim 
organizatorom, zwłaszcza władzom 
naszego miasta i gminy Krasnobród 
za pełne zaangażowanie, bo sami nie 
dalibyśmy rady tego uczynić. Dziękuję 
wszystkim wolontariuszom, zwłasz-
cza Caritas naszej diecezji, które pięk-

nie się wpisało w nasze dożynki oraz 
dziękuję Katolickiemu Radiu Zamość. 
Niech bóg wszystkim błogosławi.
Podczas Diecezjalnego Święta Plo-
nów w Krasnobrodzie Caritas Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej prze-
prowadził akcję „Kromka Chleba”. 
Diecezjalny Koordynator Wolon-
tariatu Caritas Diecezji Zamojsko-
-Lubaczowskiej Aneta Tryniecka  
wyjaśniła, na czym akcja polegała.
- Jako diecezjalne Caritas po raz drugi  
zorganizowaliśmy finał akcji „Kromka  
Chleba”. Podobnie jak w roku ubiegłym 
pozyskaliśmy rzesze darczyńców, 
którzy podarowali nam wyroby cu-
kiernicze, piekarnicze, smalec, ogórki  
i tymi darami podzieliliśmy się z ludźmi 
uczestniczącymi w dzisiejszym świę-
cie w Krasnobrodzie. Wolontariusze 
zbierali dobrowolne datki do puszek, 
które zostaną wykorzystane na doży-
wianie dzieci w szkołach, pomoc dla 
osób ubogich na zakup paczek żyw-
nościowych dla ludzi potrzebujących. 
„Kromka Chleba” ma to na celu, żeby 
podzielić się tym, co otrzymaliśmy od 
ludzi, którzy okazali wielkie serce, chęć 
pomocy niesienia innym przez nasze 
ręce. Dzięki Caritas możemy dotrzeć 
do szerszej grupy osób i takie osoby 
również do nas się zgłaszają z chęcią 
pomocy czy z potrzeby. 
Caritas Polska od lat prowadzi kam-
panię społeczną „Kromka Chleba”. 
Ma ona na celu nie tylko groma-
dzenie środków pozwalających na 
zakup żywności dla biednych, ale 
przede wszystkim uwrażliwienie 
społeczności na problemy bezrobot-
nych, bezdomnych, ubogich. Kam-
pania posiada wymiar edukacyjny 
i ma zachęcać do podejmowania 
konkretnych działań na rzecz ludzi 
zagrożonych wykluczeniem.

Małgorzata Godzisz

Zespół OSTROWIACY z Ostrówka podczas występu w czasie Dożynek Diecezjalnych

ks. prał. Eugeniusz Derdziuk - Kustosz Sanktuarium MB Krasnobrodzkiej, Mariola Czapla - Dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, ks. kan. Józef Bednarski - Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Aneta Tryniecka - Koordynator Diecezjalny 
Wolontariatu CARITAS, Kazimierz Misztal - Burmistrz Krasnobrodu

Św. Izydor - najpiękniejszy wieniec Dożynek Diecezjalnych w Krasnobrodzie  
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Park Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim
ZOOM NATURY to ogromny Park Rekreacji o powierzchni ponad 10 ha, położony nad Zalewem 
Janowskim, z piaszczystymi plażami, ciągnącymi się na przestrzeni 500 metrów. To też plac pozytywnej 
energii, pasaże spacerowe z fontannami, ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne i bulodrom otoczone 
naturalną roślinnością. Zoom Natury to jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce Parków Linowych  
oraz nowoczesne laboratoria edukacyjne łączące aktywne poznawanie świata z zabawą.

Zapraszamy czytelników Rozto-
czańskiego Głosu na spacer po 
Parku Rekreacji ZOOM NATURY  
w Janowie Lubelskim. Naszym 
przewodnikiem po obiekcie będzie 
Monika Niedziałek, animator labo-
ratoriów wiedzy, z któą rozmawia 
Małgorzata Godzisz. 
Monika Niedziałek: Park Rekreacji 
ZOOM NATURY to jedno z niewielu 
w Polsce centrów edukacji aktywnej. 
Jest to zabawa na świeżym powie-
trzu połączona z edukacją. Naszym 
głównym elementem krajobrazu są 
Laboratoria Wiedzy, otworzone w 
zeszłym roku, składające się z 4 bu-
dynków, z których każdy ma inny 
temat. Mamy tutaj informacje doty-
czące runa leśnego, awifauny, tro-
posfery, energii recyklingu, a czwarte 
laboratorium nazywa się tak jak cały 
Park Rekreacji, czyli Zoom Natury, 
zoom - powiększenie, przybliżenie 
natury. Przybliżamy tutaj różnego ro-
dzaju ciekawe zwierzęta jak aksolotle 
meksykańskie, węże boa tęczowe, 
żółwie leśne malowane oraz niezwy-
kłą roślinność, np. mimozę wstydli-
wą, czy ketmię, popularnie nazywa-
ną hibiskusem. Zapraszam na spacer. 
Przed nami pierwsza atrakcja, Park 
Kreatywny, czyli coś dla najmłod-
szych, dla dzieci od 3 do 12 roku 
życia - ogromny plac zabaw z dmu-
chańcem, trampolinami, kształtkami 
piankowymi. Tutaj dzieci w ciekawy 
sposób mogą spędzić swój wolny 
czas, pobawić się poskakać, beztro-
sko sobie pobyć.
Małgorzata Godzisz: Jakie grupy 
najczęściej przybywają do ZOOMU 
NATURY w ciągu roku?
Najczęściej przyjeżdżają dzieci ze 
szkół podstawowych, klasy 4-6. Zda-
rzają się również grupy młodzieży  
z gimnazjum i ze szkół ponadgimna-
zjalnych. Dla każdego mamy przygo-
towanych szereg atrakcji.
Czy znajdzie się coś dla osób star-
szych, dorosłych, dla rodzin?
Oczywiście. Rodziny z dziećmi  
i seniorzy z wnukami również nas 

odwiedzają. Główną atrakcją są LA-
BORATORIA WIEDZY, ale również 
aktywna forma spędzania czasu. 
Bardzo dużo rodzin odwiedza nas 
aby pobyć w gronie rodzinnym, po-
spacerować, kiedy jest ładna pogo-
da poopalać się, skorzystać z plaży, 
wypożyczyć kajaki, rowery wodne. 
Naszą najnowszą atrakcją, którą 
otworzyliśmy w tym roku jest EXIT 
ROOM, czyli zamknięty pokój zaga-
dek, gra przeniesiona z wirtualnego 
świata w rzeczywistość. Z tej atrakcji 
korzystają głównie młodzież gimna-
zjalna, ponadgimnazjalna oraz ro-
dzice z dziećmi. Gra polega na tym, 
że zamyka się grupę ludzi w pokoju  
i ma ona 60 minut na to, aby odna-
leźć klucz, żeby się wydostać z po-
mieszczenia. Jest to taki logiczny 
ciąg zagadek, jedna zagadka prze-
chodzi w kolejną i tutaj bardzo ważna 
jest praca w zespole, żeby razem pra-
cować i móc się z tego pokoju wydo-
stać. Mamy 2 pokoje do dyspozycji - 
Szalone Lata 80-te, pokój zrobiony w 
stylu PRL, połączony z Laboratorium 
oraz Nawiedzoną Piwnicę.
Przechodzimy na Plac Energii. Jest 
to środek i serce Parku Rekreacji. 
Mamy tutaj przepiękne fontanny, 
które wieczorem są podświetlane 
na różne kolory oraz 4 maszyny,  
też związane z energią - Archimedes, 
Wentylator, Sprężynowa i Sprężarka. 
Każda maszyna ma inną funkcję, jed-
nak to samo przesłanie. Chodzi tutaj  

o to, aby swoją energię przekształcić 
w hałas, w odgłosy.
Czy one są teraz dostępne żeby 
sprawdzić jaki hałas wydobywają?
Oczywiście.
Znajdujemy się teraz przy sprężar-
ce, która robi wrażenie. Do sprężar-
ki są przymocowane stacjonarne 
rowerki.
Obok maszyny znajduje się instruk-
cja. „Aby rozpocząć zadanie zamknij 
obydwa zawory podnosząc je do pozy-
cji pionowej. Napompuj zbiornik peda-
łując na rowerkach, obserwując wska-
zania zegara. Ciśnienie 1 bar wystarcza 
do uruchomienia maszyny”.
Kolegę poprosimy, aby usiadł na 
jednym z rowerków. Teraz jedzie-
my, by uzyskać wspomniane ci-
śnienie. Trzeba przyznać, że nie 
jest to zadanie łatwe.
Ale mamy już ciśnienie 2 bary i mo-
żemy już otworzyć najpierw dolny 
zawór i następnie górny. Słychać syk 
rozprężającego się powietrza, czy-
li cel został osiągnięty. Obok mamy  
z kolei maszynę Archimedes, w któ-
rej również chodzi o to, aby wykorzy-
stując swoją energię, spożytkować  
ją to tego, by maszyna wydała z siebie 
głos. Zapraszam teraz do laborato-
riów. Przed nami pierwsze, najwięk-
sze i najbardziej okazałe laborato-
rium główne Zoom Natury, którego 
dodatkową atrakcją jest możliwość 
wyjścia na dach tego budynku i ob-
serwowania całej panoramy Parku 

Rekreacji z góry. Wewnątrz labora-
torium znajdują się żywe zwierzęta, 
m.in. aksolotle meksykańskie. Są to 
jaszczurki czyli płazy, występujące  
w kilku odmianach barwnych, są bia-
łe, czarne, zielone. Ich naturalnym 
środowiskiem są jaskinie. Pod wpły-
wem jodu, który znajduje się w ja-
skiniach przekształcają się w dorosłe 
osobniki. Przed nami w olbrzymim 
akwarium obserwujemy postać lar-
walną. To jest w tych stworzeniach 
niesamowite, że mimo tego, że żyją 
jako larwy, mogą się w tej postaci 
rozmnażać. W ten sposób przekazują 
sobie życie i wcale nie muszą prze-
chodzić do dorosłej postaci. Podob-
nie jak płazy, gdyby straciły łapkę czy 
ogon to ta łapka czy ogon jest w sta-
nie im odrosnąć. Sąsiadami aksolotli 
meksykańskich są węże boa tęczo-
we. Mamy tutaj parę, samca i samicę. 
Ich naturalne środowisko to Amery-
ka Południowa, a nazwa wywodzi 
się stąd, że skóra tych węży mieni 
się w kolorach tęczy, zarówno pod 
światłem sztucznym jak i natural-
nym. Obok węży znajdują się żółwie 
leśne malowane. Mamy tutaj rów-
nież parę, samca i samicę, i podobnie 
jak węże boa tęczowe wywodzą się 
z Ameryki Południowej. W sąsiedniej 
gablocie znajduje się agama błotna, 
która z kolei podobnie jak kameleon 
lubi zmieniać swoje barwy. Może nie 
tak mocno jak kameleon, ale te odcie-
nie zielonego zmienia w zależności 
od swojego samopoczucia w danym 
momencie. Przechodzimy dalej. 
Przed nami ogród z żywą roślinno-
ścią, ciekawą i niespotykaną. Mamy 
tutaj rośliny owadożerne jak mucho-
łówkę, czy dzbanecznik. Na monito-
rze możemy obejrzeć, jak te rośliny 
radzą sobie ze zdobywaniem pokar-
mu. Kolejne ciekawe rośliny to oplą-
twa, która w zasadzie nie potrzebuje 
podłoża ziemnego, by funkcjonować. 
Widzimy, że jest przymocowana 
korzeniem do kamieni. Wystarczy, 
że spryskamy ją wodą, a ona w ten 
sposób pobiera sobie to co jest jej 

niezbędne do życia. Obok mamy ket-
mię, czyli różę chińską, popularnie 
nazywaną hibiskusem. Kwitnie nam 
też cytryna, już właściwie wydaje 
owoce. Dalej widzimy żyworódkę 
- roślina, która żywo się rodzi, żywo 
się rozprzestrzenia. Na przełomie 
maja i czerwca dostaje takich za-
szczepek pod liśćmi, które opadają 
na podłoże i bardzo szybko pojawiają 
się kolejne żyworódki. Jest to roślina 
lecznicza, działa przeciwgrzybiczo 
i przeciwzapalnie. Kolejna rośliną, 
którą tutaj prezentujemy to mimoza 
wstydliwa. Na monitorze możemy 
zobaczyć, skąd wzięła się ta nazwa. 
Wstydliwa, ponieważ kiedy tylko ją 
dotniemy czymkolwiek, automa-
tycznie zamykają jej się listki. 
W tej części laboratorium mamy całą 
historię naszej planety, od ery pale-
ozoicznej, poprzez erę mezozoiczną 
do ery kenozoicznej. Każda era ma 
zamieszczoną mapkę, która pokazu-
je, jak kontynenty zmieniały się na 
przestrzeni dziejów, a czerwonym 
kolorem na każdej mapie zaznaczo-
ny jest Janów Lubelski. Możemy 
zobaczyć, jak to miejsce zmieniało 
się na przestrzeni dziejów i widzimy,  
że np. w erze mezozoicznej Janów 
był zalany oceanem. Obok mapy 
mamy ekspozytory pokazujące nam 
w trójwymiarze rośliny i owady wy-
stępujące w lasach janowskich. Mo-
żemy w 3D zobaczyć, jak wygląda 
ważka czy torfowiec. Kolejny ekspo-
zytor, z którym mamy do czynienia  
w Laboratorium Zoom Natury, po-
zwoli nam ożywić skamieniałości. 
Wystarczy, że przyłożymy delikatnie 
dłoń do wystającej ze skrzyni ekspo-
zytora skamieliny, by za chwilę obej-
rzeć na ekranie, jak wyglądał żyjący 
miliony lat temu amonit i możemy 
dowiedzieć się więcej informacji na 
jego temat. Ciekawą atrakcją jest rów-
nież gra, która cieszy całą rodzinę, 
polegająca na rozpoznawaniu zwie-
rząt po fragmencie jego ciała. Na mo-
nitorze pokazuje nam się fragment 

Park Rekreacji ZOOM NATURY
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zwierzątka i mamy kilka możliwości,  
z których musimy wybrać prawi-
dłową odpowiedź. Jeżeli nam się to 
uda, pojawia się komunikat BRA-
WO i w nagrodę pokazuje nam się 
cała fotografia. Obok gry poświęco-
nej rozpoznawaniu zwierząt widzi-
my akwarium, w którym znajdują 
się ryby z polskich wód i jezior, jak  
karaś złocisty, okoń, lin, płoć, a ich 
sąsiadami są jesiotry syberyjskie, 
które swoim wyglądem przypomi-
nają małe rekiny. Jesiotry potrafią 
urosnąć nawet do 150 centymetrów 
długości. W ubiegłym roku, kiedy 
laboratoria zostały otwarte, jesiotry 
były 2 razy mniejsze. Na końcu La-
boratorium Zoom Natury znajduje 
się sala kinowa, w której możemy 
pomieścić 50 osób i w której prezen-
tujemy filmy przyrodnicze w 3D. Pro-
ponujemy je naszym zwiedzającym  
w weekendy. Dodatkowo w tym miej-
scu prowadzone są różnego rodzaju 
warsztaty tematyczne. Największą 
popularnością cieszy się warsztat z 
egzotycznymi zwierzętami, podczas 
któych osoby na co dzień zajmujce 
się naszymi podopiecznymi z la-
boratorium Zoom Natury pokazują 
grupom zorganizowanym egzo-
tyczne zwierzęta - agamę brodatą, 

kameleona jemeńskiego, patyczaki, 
karaczany, i inne. Opiekunowie opo-
wiadają ciekawostki o prezentowa-
nych zwierzętach, a później można 
wziąć na ręce takie egzotyczne zwie-
rzę oraz zrobić sobie z nim zdjęcia.  
W ostatniej części Laboratorium 
Zoom Natury mamy wszystkie infor-
macje na temat podziemnego życia 
zwierząt. W ekspozycjach znajdują 
się gabloty z mrówkami, drewnoja-
dami oraz z dżdżownicami. Można 
zobaczyć różnego rodzaju ciekawe 
filmy edukacyjne np. z życia mrówek 
i innych zwierząt żyjących pod zie-
mią. Dodatkowo możemy się rów-
nież dowiedzieć o warstwach gleb  
w formie gry interaktywnej. Wy-
starczy, że dotkniemy 2 razy gablotę  
w oznaczonym miejscu i mamy po-
szczególne informacje. Gra polega 
na tym, aby zaznaczyć odpowied-
ni poziom odpowiadający opiso-
wi. Obok tej gry mamy możliwość 
przeniesienia się do wnętrza naszej 
planety poprzez interaktywną win-
dę. Wchodzimy w tym momencie 
do windy i możemy wybrać poziom 
- jak głęboko chcemy zjechać. Za-
cznijmy od skorupy ziemskiej, obok 
pojawia nam się komunikat, jak głę-
boko wjeżdżamy do wnętrza ziemi  

R E K L A M A

i pokazują nam się informacje na te-
mat skorupy ziemskiej, a głos lektora 
podaje nam szczegóły na jej temat.
Powoli zmierzamy na dach Labo-
ratorium Zoom Natury, serce tego 
obiektu. Kto stoi za tym, że taki 
obiekt powstał tutaj w Janowie Lu-
belskim? Pomysły same się nie ro-
dzą, ktoś to kreuje?
To wszystko dzięki naszemu bur-
mistrzowi, Panu Krzysztofowi Koł-
tysiowi, inicjatorowi tego, żeby nad 
Zalewem Janowskim powstał Park 
Rekreacji, który byłby miejscem dla 
wszystkich. Dla rodzin z dziećmi, dla 
seniorów, dla grup zorganizowanych, 
dla Zielonych Szkół. Chciał, żeby tutaj 
było takie właśnie miejsce. No i uda-
ło się, dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej i troszeczkę ze środków 
własnych mamy to, co chcieliśmy - 
miejsce dla wszystkich.
Dotarliśmy na dach Laboratorium 
Zoom Natury, przed nami pięk-
na panorama tego obiektu, ale też 
tego, w co bogate są Lasy Janow-
skie. Co widzimy?
W tej chwili widzimy Plac Energii 
z fontannami, zalew z piaszczystą 
plażą, Park Kreatywny, sosny, które 
wszędzie tutaj królują oraz kawiaren-
kę, w której można coś dobrego zjeść.

Agama błotna

Teraz kierujemy się do Laboratorium 
Runa Leśnego, potocznie nazywa-
nym „leśnym przedszkolem”. Zostało 
stworzone z myślą o najmłodszych 
zwiedzających, ale gimnazjaliści  
i licealiści również dobrze się tu ba-
wią. Możemy się tutaj dowiedzieć 
wszystkiego na temat runa leśnego, 
posłuchać odgłosów zwierząt, po-
wąchać różne rośliny, dowiedzieć się 
więcej na temat procesu fotosyntezy.
Tu musimy kończyć naszą relację. 
O kolejnych atrakcjach, m.in. La-
boratorium Awifauny i Troposfery 
oraz Laboratorium Energii i Recy-
klingu, a także trasach Parku Lino-
wego mogą Państwo usłyszeć na 

stronie www.radiozamosc.pl, gdzie 
w zakładce AUDYCJE zamieszczo-
na jest pełna relacja z naszego po-
bytu w Parku Rekreacji ZOOM NA-
TURY w Janowie Lubelskim. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
i tych dużych, i tych małych, rodziny 
z dziećmi, seniorów z wnukami oraz 
wszystkie zielone klasy to tego, aby  
u nas aktywnie i edukacyjnie spędzić 
czas. 
Więcej informacji na temat poszcze-
gólnych atrakcji uzyskają Państwo 
pod numerem telefonu 608-618-964.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.

Małgorzata Godzisz
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Targi „EKO-LAS” w Janowie Lubelskim 

Na trzy dni Janów Lubelski stał 
się europejskim centrum inno-
wacji i prekursorskich rozwiązań  
w branży leśnej. 15. edycja Targów 
Gospodarki Leśnej, Przemysłu 
Drzewnego i Ochrony Środowiska 
odsłoniła nowe możliwości, któ-
re można wykorzystać w lasach. 
Wśród lasów janowskich zainte-
resowani branżą leśną mogli za-
poznać się z najnowszymi techno-
logiami wykorzystywanymi przy 
pozyskiwaniu, zrywce i wywozie 
drewna.
Otwarcia 15. edycji Targów EKO-
-LAS dokonał zastępca Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych 
prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.  
- Lasy Państwowe są firmą o wielo-
letniej tradycji,  obok Poczty Polskiej 
najstarszą firmą państwową w Pol-
sce. Jesteśmy firmą z tradycjami, ale 
jednocześnie zorientowaną na no-
woczesność, innowacyjność, stawia-
nie czoła wyzwaniom XXI wieku. To 
właśnie sprawia, że jesteśmy firmą 
rozwijającą się, a ten rozwój obejmu-
je zarówno rozwój organizacyjny, jak 
i dbałość o nasze lasy. Firma „Lasy 
Państwowe” może być postrzegana 
jako dobry przykład sukcesu państwo-
wej firmy. Aby stawiać czoła wyzwa-
niom potrzebna jest innowacyjność, 
dlatego staramy się przewidywać 
wyzwania XXI wieku: przyrodnicze, 
gospodarcze, czasem polityczne. Wła-
śnie dlatego zainteresowani jesteśmy 
takimi imprezami jak Targi EKO-LAS,  
bo tutaj mamy świetną okazję do 
spotkania naszych naturalnych part-
nerów z przemysłu leśnego, przedsię-
biorców leśnych, samorządowców, 
a dzięki tej współpracy nasza firma 
może się rozwijać.
Na uroczystości był obecny prezes 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich Przemysław Trawa.
- Targi Gospodarki Leśnej po raz 
pierwszy pojawiły się w Polsce w 1997 
r. W Niemczech są tzw. targi KWF,  
w Szwecji najbardziej znane w Europie 
ELM - te targi mają swoją wieloletnią 
tradycję. Te dwie imprezy, obok na-
szej, są najważniejsze. Od roku 1997 
zmieniła się struktura instytucjonal-
na działająca w gospodarce leśnej.  
Są Lasy Państwowe, lasy prywatne, 
ale utworzyły się także Zakłady Usług 
Leśnych tzw. ZULE, które świadczą 
usługi wyrębu, pozyskiwania drewna, 
etc. One wymagają umaszynowie-
nia, zwłaszcza te w tej części kraju. 
W zachodniej części Polski ZULE są 
silniejsze, tutaj mamy mikroprzedsię-
biorstwa – jedna, dwie osoby z jakimś 
drobnym wyposażeniem. Przyszłość 

jest w większych Zakładach Usług Le-
śnych, z pełniejszym usprzętowieniem 
i to jest nadzieja naszych wystawców.
Obecny Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Sławomir Sosnowski, 
zauważył potrzebę organizowania 
tego typu przedsięwzięcia.
- Mnie bardzo cieszy, że w ramach 
targów mówimy również o ochronie 
środowiska. Widzę profesorów z tej 
dziedziny, byłych rektorów uczelni 
wyższych, myślę, że jest to bardzo do-
bre miejsce, czas i wspaniałe przedsię-
wzięcie poświęcone lasom - najwięk-
szemu dobru narodowemu naszego 
kraju. Cieszę się, że to w wojewódz-
twie lubelskim mamy okazję i zaszczyt 
państwa przyjmować. 

Wręczono też Złote Medale Między-
narodowych Targów Poznańskich 
firmom produkującym materiały no-
woczesne i innowacyjne. Uhonoro-
wano firmy obchodzące jubileusze,  
a były nimi: TAKMA z Wrocławia, 
Biuro Handlowe RUDA z Katowic  
i LKT ze Słowacji. 
Jednym z ponad 120 wystawców był 
MOTIP DUPLI GmbH z Niemiec, 
największy europejski producent 
farb w aerozolu, z których korzystają 
również lubelscy leśnicy. Małgorza-
ta Godzisz rozmawiała z Arturem 
Kurzem, który zajmuje się sprze-
dażą produktów tej firmy na Europę 
Wschodnią.
- Każda farba jest zapakowana  
w formie aerozolu. Ja zajmuję się 
pewnym wycinkiem oferty, czy-
li farbami do oznaczeń leśnych do  
tzw. „szacunków” lub do oznaczania 
dróg wywozowych szkółek leśnych 
i drzew przyszłościowych. Jest to 
specjalistyczna farba, którą można 
nanosić bezpośrednio na drzewo. Je-

żeli ktoś jest w lesie i widzi kolorowe 
punkty lub kreski, niewykluczone że 
są naszą farbą namalowane. Jest jed-
na organizacja europejska, która bada 
farby pod względem ekologicznym  
i ergonomicznym o nazwie KWF, czyli 
Kuratorium dla Prac Leśnych i Gospo-
darki Leśnej i to jest jedyna w Europie 
licząca się organizacja. Przeprowa-
dza badania, które dopuszczają dany 
produkt do użytkowania w leśnictwie 
lub nie. My odpowiadamy wszystkim 
tym parametrom, które są w Unii Eu-
ropejskiej wymagane, by produkt był 
ekologiczny - powiedział Artur Kurtz.  
Na stoisku portalu drewno.pl każ-
dy chętny mógł wcielić się w rolę 
operatora harwestera, służącego do 

pozyskiwania drewna, dzięki symu-
latorowi tej maszyny.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Lublinie, Je-
rzy Sądel, w rozmowie z Małgorzatą 
Godzisz powiedział, jak odbiera ini-
cjatywę, która po raz pierwszy ma 
miejsce w lubelskich lasach. 
- Bardzo się cieszę, że zaszczyt przy-
padł Dyrekcji Regionalnej Lasów pań-
stwowych w Lublinie, że Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie zechciały 
zorganizować je w Janowie Lubel-
skim, na terenie naszej dyrekcji. Jest 
to dla nas ogromny zaszczyt i wyzwa-
nie. Myślę, że organizatorzy, z pomo-
cą naszych leśników, zorganizowali  
to perfekcyjnie i jesteśmy dumni,  
że tak to zostało profesjonalnie przy-
gotowane. 
Jednym z wystawców była firma 
Taxus IT z Warszawy, która tworzy 
oprogramowanie mapowe, mobilne 
czy serwerowe. Porozmawialiśmy 
na ten temat z managerem produk-
tu, Marcinem Dudkiem. 

- Zajmujemy się rozwiązaniami infor-
matycznymi dla leśników. W swojej 
ofercie mamy przede wszystkim opro-
gramowanie, ale oferujemy również 
urządzenia do obsługi tego oprogra-
mowania, w tym również rejestra-
tory dla leśniczych. W tej chwili jest 
szerokie portfolio rejestratorów, my 
promujemy urządzenia firmy ZEBRA. 
Firma ta oferuje kompleksowe roz-
wiązania, począwszy od komputerów 
mobilnych po drukarki i są to bardzo 
chwalone urządzenia przez leśników. 
Są one kompatybilne z wszelkim opro-
gramowaniem, którym posługują się 
na co dzień leśniczy. Cykl użytkowa-
nia produktu to ok. 5 lat, potem urzą-
dzenia są wymieniane na nowe. 

Paweł Kurzawski, dyrektor sprze-
daży Carbon Solutions Polska opo-
wiedział Małgorzacie Godzisz o mar-
ce Oxytree.
- Oxytree to drzewo szybkorosnące, 
które w ciągu 6 lat osiąga aż 16 m wy-
sokości, przy średnicy pnia 35-40 cm. 
Drzewo po ścięciu odrasta, od posa-
dzenia sadzonki, od wielkości mniej 
więcej 10-15 cm, w ciągu 6 lat osiąga 
16 m. Drzewo po ścięciu w ciągu ko-
lejnych 4 lat znowu osiąga takie same 
wartości wysokości, więc my gwa-
rantujemy przy Oxytree cztery takie 
cykle. W okresie 20-22 lat osiągamy  
z jednej sadzonki 4 ścięcia. Jest to 
najzwyklejsza uprawa plantacyj-
na, która powinna być wyposażona  
w system nawadniania. To drzewo 
potrzebuje przez pierwsze 2 lata wody 
do wzrostu, więc najlepiej, by był to 
system kropelkowy, który dostarcza 
wodę bezpośrednio pod rośliny. Przy 
uprawie hektarowej na tę powierzch-
nię wchodzi 500 sadzonek, z hektara 
uzyskujemy ok 250 m3 drzewa. Gwa-

rantujemy odkup tego drzewa, więc 
nie trzeba się martwić o zbyt. W Polsce 
zainteresowanie uprawą Oxytree jest 
bardzo duże. Jest to nowy produkt, na 
rynku polskim jesteśmy od dwóch lat, a 
już dosyć głośno o naszej sadzonce. W 
tym roku w okresie nasadzenia, czyli 
od maja do lipca, sprzedaliśmy sadzo-
nek na ok. 300 ha. Według planów i za-
mówień, które mamy na przyszły rok  
 - będzie ich o wiele więcej.
Krzysztof Udzielak, handlowiec  
i przedstawiciel firmy Kompania 
Leśna z oddziałem w Zamościu, 
opowiedział o zaopatrzeniu Zakła-
dów Usług Leśnych na terenie Pol-
ski i Europy, we wszelkiego rodzaju 
sprzęt leśny.
- Naszym produktem flagowym 
są przyczepy do zrywki drewna. 
Sprzedajemy je od 7 lat i jest to bar-
dzo popularna maszyna w Europie  
i w krajach skandynawskich. Posia-
damy w ofercie przyczepy od 1,5 do 
15 ton ładowności, żurawie od 4m do 
8,40m zasięgu. Poza tym sprzedaje-
my harwestery, forwardery, maszyny 
nowe i używane. Na targach zapre-
zentowaliśmy harwestera trzebieżo-
wego Nisula N5, nowość na polskim 
rynku. Od kilku lat obserwujemy 
wzrost sprzedaży maszyn, ponieważ 
przedsiębiorcy dojrzeli do leasingów  
i różnego rodzaju finansowania. Przy  
bogatej ofercie firm leasingowych, 
możemy sobie pozwolić na zakup 
niemal każdej maszyny. Oczywiście 
ważnym kryterium jest to czy mamy 
na nią pracę. Jako jedyna firma w Pol-
sce sprzedająca maszyny leśne mamy  
3 oddziały i z roku na rok nasz asor-
tyment się powiększa. Nasza oferta 
obejmuje również maszyny komunal-
ne, sprzęt dla rolnictwa, ciągniki rolni-
cze oraz jak wspomniałem maszyny 
używane. Jeśli chodzi o nasz oddział 
w Zamościu, to 3 miesiące temu prze-
nieśliśmy się do nowej lokalizacji na  
ul. Starowiejską 35. Łatwo nas zna-
leźć, gdyż przy obwodnicy zrobiliśmy 
nowy punkt, żeby był bardziej widocz-
ny dla naszych klientów.
Tegorocznej edycji Targów EKO-LAS 
towarzyszyły II Mistrzostwa Polski 
Operatorów Forwarderów. Nie za-
brakło też konferencji tematycznych 
m.in. „Lasy niepaństwowe – biznes, 
prawo, dotacje”, czy „Rejestrator le-
śniczego - kierunki rozwoju produktu”. 
Trzy dni targowe zgromadziły blisko 
10 tys. zwiedzających oraz ponad 
120 wystawców na powierzchni  
60 000 mkw.

Małgorzata Godzisz

w dniach od 1 do 3 września w Nadleśnictwie Janów Lubelski właściciele Zakładów Usług Leśnych 
oraz ich pracownicy, przedstawiciele Lasów Państwowych, rolnicy i właściciele lasów prywatnych, 
pracownicy przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, a także grupy szkolne uczestniczyły w Targach 
Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS. 

Małgorzata Godzisz w rozmowie z Henrykiem Rążewskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelski
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R E K L A M A

Kalendarz Katolickiego Radia Zamość 
może być piękną pamiątką 

lub dobrym prezentem. 

Do nabycia w parafiach naszej diecezji, 
podczas Niedziel Radiowych, w siedzibie 

radia na ul. H.J. Zamoyskiego 1 
lub pod numerem tel. 84 / 639 97 97. 

Kupując kalendarz radiowy 
wspierasz Katolickie Radio Zamość!

DRODZY PRZYJACIELE!
Katolickie Radio Zamość jest powo-
łane do służby. Służy przede wszyst-
kim słuchaczom informacjami, re-
portażami, modlitwą, katechezą, 
audycjami, transmisjami i dobrym 
słowem, ale też pełni różnorakie 

funkcje promocyjne i edukacyjne. 
Aby ta działalność mogła być jak 
najbardziej owocna chcielibyśmy 
zaprosić Was do wspierania naszej 
rozgłośni poprzez załączony powy-
żej formularz.

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

banku lub na poczcie
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Ojcowie w akcji - warsztaty dla nowoczesnych ojców 
Na początku września w Zamościu odbyły się warsztaty dla ojców pt: „7 sekretów efektywnego ojcostwa”. Prowadzili  
je instruktorzy związani z inicjatywą Tato.net oraz Fundacją Cyryla i Metodego - Wojciech Czeronko oraz, pochodzący 
z Zamościa, Karol Wojtyna. Warsztaty zostały dofinansowane przez Urząd Miasta Zamość.

Celem warsztatów było uzmysło-
wienie ojcom roli, jaką odgrywają  
w rozwoju swoich dzieci. Był to 
również czas intensywnej pracy. 
- Warsztat to jest miejsce, gdzie leje się 
krew, pot i łzy. To miejsce, gdzie pracu-
jemy nad sobą, wspólnie wydobywamy 
mądrość, jaką możemy mieć w sobie 
jako ojcowie i matki. Poznajemy fakty, 
wyzwania, przed jakimi stają rodzice 
dzisiaj, szczególnie ojcowie, oraz obsza-
ry, które są ważne w perspektywie ojco-
stwa. Te warsztaty są po to, by odkryć, 
że ojcostwo jest naprawdę męską spra-
wą - powiedział Wojciech Czeronko.  
- Warsztaty są po to, by podkreślić rolę 
ojca, by wzmocnić rodzinę obecnością 
ojca, a w tym wzmocnieniu wielką rolę 
pełni kobieta. Dlatego mówimy, że są to 
warsztaty skierowane do rodziny - do-
dał Karol Wojtyna.
Mężczyzni zaangażowani w inicja-
tywę Tato.net podkreślają, że ojco-
stwo można rozumieć trojako: moż-
na żywić i być ojcem biologicznym,  
w sposób naturalny, można być oj-
cem zastępczym (choćby wycho-
wując dzieci adoptowane, przyspo-
sobione) i można być figurą ojca, 
jedynym odniesieniem do ojcostwa 
dla czyichś, obcych nam dzieci. Za-
tem ojcostwo nie ogranicza się je-
dynie do przestrzeni „mojego domu”.
Dziecięce oczy nieustannie nas obser-
wują - przekonują trenerzy Tato.net.
Wojciech Czeronko i Karol Wojtyna 
podkreślali, że ich celem jest poka-
zać mężczyznom, jakie horyzonty 
otwierają się przed nimi, kiedy zosta-
ją ojcami, uświadomić im, jak ważną 
rolę pełnią na każdym etapie rozwo-

ju dziecka oraz że ojcostwo może być 
piękną przygodą. 
Trenerzy inicjatywy Tato.net wycho-
dzą z założenia, że ojcostwa można 
się nauczyć, podobnie jak innych 
kompetencji. Jedynym warunkiem 
jest chęć zmiany i podejmowanie  
w tym kierunku kroków. 
- Pewnych zachowań, postaw, sposo-
bów podejmowania decyzji, ustawienia 
priorytetów – tego wszystkiego można 
się nauczyć i to ćwiczymy w trakcie 
warsztatów - mówił Wojciech Cze-
ronko. Podejmując refleksję i pracę 
nad tym tematem, warto postawić 
sobie kilka pytań, dotyczących rela-
cji z dziećmi: Jak wygląda moje zan-
gażowanie? Jakiej jakości czas po-
święcam moim dzieciom? Co wiem  
o moim dziecku? - jakie są jego 
upodobania: kogo lubi?, czego nie 
lubi?, jakie jest jego ulubione zajęcie 
/ zabawa / film?, w czym jest dobry?, 
do czego ma predyspozycje / talen-
ty? 
Innym typem wiedzy jest ta z za-
kresu psychologii rozwojowej np. co 
do danego wieku przynależy? Jak 
przyznał jeden z trenerów: Ojcowie 
czasem ze zdziwieniem odkrywają, 
że naturalną rzeczą jest bunt wieku 
nastoletniego, niezgoda na wiele rze-
czy czy gwałtowne reakcje. Wyzwanie 
polega na tym, by umieć właściwie za-
reagować na ten bunt nastolatka i do-
wiedzieć się, co za nim stoi (Wojciech 
Czeronko). Podobnie, często ojco-
wie nie zdają sobie sprawy z faktu,  
że szacunek, który okazują (bądź nie 
okazują) swoim żonom, ma ogrom-
ny wpływ na wychowanie, rozwój 

dziecka i kształtowanie jego posta-
wy. Warsztat polega na wymianie 
doświadczeń ojców, którzy w ten 
sposób wspierają się wzajemnie, 
motywują i inspirują. Doświadczenie 
każdego z nich okazuje się bezcenne. 
- Koniec tych warsztatów jest tak na-
prawdę ich początkiem. Mają stanowić 
próg od którego, podobnie jak narciarski 
skoczek, odbija się ojciec, by zrobić krok 
naprzód w swoim ojcostwie - przeko-
nywał Karol Wojtyna. 
- Nigdy nie jest za późno, żeby wpro-
wadzić dobre zmiany. Warto pewne 
sprawy przemyśleć, przepracować  
i stosować, czerpać inspirację z dobrych 

wzorów. A ci dobrzy, efektywni ojcowie 
są wśród nas. To są często cisi bohate-
rowie, którzy wykonują bardzo dobrą 
ojcowską robotę. I to są często proste 
rzeczy. Bo bycie dobrym ojcem nie po-
lega na wielkich wyczynach i fajerwer-
kach. Najlepsze ojcostwo realizuje się  
w prozie codziennego dnia, kiedy jestem 
w stanie być z dzieckiem, porozmawiać 
z nim, nie uciekać, kiedy zachowuje się 
odmiennie od moich oczekiwań, tylko 
mimo wszystko być blisko, pokazać 
mu swoje zaangażowanie, swoją do-
stępność, pokazać, że żona i rodzina  
są ważniejsze niż choćby praca – za-
chęcił Wojciech Czeronko.

Uczestnicy o warsztatach:

Warsztaty przede wszystkim utwier-
dziły mnie w tym, że ojcostwo to nie jest 
wyłącznie „moja sprawa”, lecz aby być 
lepszym ojcem należy zadbać o relacje 
z mamą moich dzieci. Ona niejedno-
krotnie jest pierwszą osobą, która widzi 
potrzeby zarówno ich, zwłaszcza có-
rek, jak i moje własne. Działanie wspól-
nie z żoną, omawianie problemów  
z nią i dziećmi, okazywanie wzajemne-
go szacunku - to podstawa rozwoju ro-
dziny, czyli ojcostwa również. Niezwy-
kle ważne jest to dla naszych dzieci, 
gdyż widząc relacje między rodzicami 
tworzą sobie punkt odniesienia dla bu-
dowania ich małżeństw w przyszłości. 
Ot, taka inwestycja...;) Zrozumiałem 
również, że ojcostwo rzeczywiście 
wymaga ode mnie większego zaanga-
żowania, stałości, regularnego plano-
wania (chociażby sposobu spędzania 
wolnego czasu), czyli ciągłej pracy nad 
sobą. Bardzo istotna była wymiana 

doświadczeń z innymi ojcami, któ-
ra dokonywała się w trakcie dyskusji  
w mniejszych grupach - i to, wydaje mi 
się, było cenne dla wszystkich uczest-
ników. Podejmowane tematy pomogły 
mi dostrzec pewne wymagające zmia-
ny aspekty życia codziennego. Zaprze-
stanie niewłaściwych praktyk czy przy-
zwyczajeń i kontynuacja tych dobrych, 
wdrażanie w mój „TatoPlan” nowych 
rozwiązań, których wiele poznałem 
uczestnicząc w zajęciach, na pewno 
pozwoli mi rozwijać się w tej niełatwej 
dziedzinie - bycia ojcem.                 Bartosz

***
Warsztaty Tato.net uzmysłowiły mi, 
jak szybko ucieka cenny czas i że szko-
da nie poświęcić go swoim dzieciom. 
Wiele czasu przeznaczamy na interesu-
jące nas sprawy, nasze pasje, a często 
zapominamy o naszych dzieciach - jak 
wielkim są skarbem i jak wspaniałą 
inwestycją w naszym życiu. Te spo-
tkania pokazały mi, że za mało czasu 
spędzam z dziećmi, że często nie zwra-
cam uwagi na rzeczy, które są dla nich 
ważne. Uświadomiły mi, że stoi przede 
mną wiele wyzwań, z którymi warto się 
zmierzyć.                                                     Tomasz

***
Te zajęcia dały mi możliwość obiek-
tywnego spojrzenia na moje funkcjo-
nowanie w rodzinie. Były sposobnością 
uporządkowania wiedzy, nawet tej już 
posiadanej, ale nie do końca usystema-
tyzowanej. Pozwoliły mi wyciagnąć 
praktyczne dla mojego ojcostwa wnio-
ski. Odkryłem w sobie możliwości, któ-
rych dotąd sobie nie uświadamiałem.

Piotr

Mat. Anna Niderlafot. Piotr Płachciński

fot. Piotr Płachciński
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Artykuł sponsorowany

Hotel DUO ****SPA & Wellness
Położony nad pięknym Zalewem Janowskim w otulinie Parku Krajobra-
zowego Lasy Janowskie, Hotel Duo**** SPA & Wellness oferuje idealne 
warunki do wypoczynku. O różnorodności usług, kameralnej atmosferze 
i bliskości przyrody z właścicielką obiektu, Iwoną Piłat-Rząd rozmawia 
Małgorzata Godzisz.

Znajdujemy się w Hotelu DUO*** 
SPA & Wellnes, miejscu otwartym 
na mieszkańców, turystów oraz 
osoby przybywające do Janowa Lu-
belskiego. Jaka jest oferta Państwa 
hotelu?
Posiadamy 41 pokoi, salę restaura-
cyjną, salę balową, salę szkoleniową 
oraz SPA.
Jakie zabiegi pielęgnacyjne i relak-
sacyjne znajdziemy w ofercie SPA?
Nasze SPA jest malutkie, ale myślę, 
że przyjemne, komfortowe i klima-
tyczne. Jeśli chodzi o gabinety, to 

mamy gabinet masażu oraz gabinet 
zabiegowy. W gabinecie masażu pra-
cownicy wykonują masaże relaksa-
cyjne, spersonalizowane, natomiast 
panie kosmetyczki bazują na firmach 
Comfort Zone oraz KLAPP. Są to do-
skonałe kosmetyki, a zabiegi są bar-
dzo przyjemne, relaksacyjne i efekty 
są gwarantowane.
Hotel DUO SPA to też bogate miej-
sce w bazę noclegową. Jakie są 

możliwości dla osób przyjeżdżaja-
cych do Janowa Lubelskiego?
Nasze pokoje są komfortowe, 
wszystkie posiadają łazienki, wygod-
ne, miękkie materace, lodóweczki. 
Lubimy naszych gości, lubimy ich 
przyjmować i mam nadzieję, że ten 
widok na zalew i ta otulina lasów so-
snowych, ten mikroklimat sosnowy 
sprawią, że naszym gościom będzie 
u nas miło i przyjemnie.
A wśród tych gości prezydent  
Andrzej Duda, Marta Kaczyńska, 
znani polscy, cenieni artyści, akto-

rzy. Kto wszedł w progi Hotelu DUO 
SPA i tutaj gościł? Czy miała Pani 
okazję spotkać się z tymi osobami, 
porozmawiać, wymienić doświad-
czenia, cieszyć się tym, co oni tutaj 
zobaczyli w Janowie Lubelskim?
Tych gości od początku działania 
hotelu mieliśmy już naprawdę spo-
ro. Przyczyna ich wizyt była różna. 
Lokalne imprezy, trasy koncertowe, 
ważne wydarzenia nie tylko w Ja-

nowie, ale też i w Kraśniku, Nisku, 
Stalowej Woli. No i stąd ci nasi goście 
- Bożena Dykiel, Agnieszka Pere-
peczko, Katarzyna Skrzynecka, wiele 
osób znanych z seriali i telenowel,  
jak bracia Mroczkowie, Małgorzata 
Pieńkowska, Kasia Figura oraz znane 
zespoły muzyczne.
Proszę zdradzić, jakie emocje to-
warzyszą takim spotkaniom?
Emocji jest bardzo dużo, a szczegól-
nie dużo emocji mieliśmy podczas 
wizyty Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy. To niezapomniane przeżycie  

i myślę, że nie każdemu się coś takie-
go zdarza. Ale zapewniam, że warto 
coś takiego przeżyć.
Atutem tego miejsca z pewnością 
jest sama lokalizacja i otoczenie.  
To nie jest miejsce przypadkowe  
i stąd też pytanie, jak ten ho-
tel powstał? Dlaczego aku-
rat tu, a nie gdzie indziej? 
Zamysł tego hotelu i miejsca tworzył 
się całymi latami. Nikt nam nie dał  

od razu pieniędzy, abyśmy wybu-
dowali duży hotel. W momencie 
zakupu obiekt składał się ze starej, 
wakacyjnej stołówki, nawet bez wy-
lanej, betonowej podłogi. Strop był 
wykonany z trawy morskiej z odpa-
dającymi styropianowymi kasetona-
mi. Wyglądało to tragicznie i nie wie-
rzyłam, że może z tego coś powstać. 
Ale z upływem lat trwała stopniowo 
przebudowa, i dziś jest ten obiekt, 
czterogwiazdkowy hotel ze SPA.
Co jest potrzebne, by to miejsce 

było znane w Janowie Lubelskim, 
ale też w całym kraju? Jak dbać  
o taki obiekt, by był ceniony i chęt-
nie odwiedzany?
Myślę, że jest to codzienna praca 
moja i mojego męża, przez niemal 
350 dni w roku. Po prostu codziennie 
tu jesteśmy.
Na koniec naszego spotkania pro-
szę zachęcić czytelników Rozto-
czańskiego Głosu, którzy przybędą 
do Janowa Lubelskiego, być może 
odwiedzą ZOOM NATURY i lasy ja-
nowskie, aby się u Państwa zatrzy-
mali, odpoczęli i zrelaksowali?

Zapraszamy wszystkich chętnych 
bardzo serdecznie do Janowa Lu-
belskiego i do Hotelu DUO***SPA 
& Wellnes. Mamy świetną kuchnię,  
a dania są smaczne i elegancko poda-
ne. Mamy bardzo dobre warunki jeśli 
chodzi o noclegi i ofertę SPA. Ponad-
to dysponujemy sprzętem wodnym 
jak kajaki, rowery wodne, zjeżdżalnie 
oraz plac zabaw dla dzieci. Niedaw-
no oddaliśmy nowy piękny obiekt 
pod nazwą Rezydencja Sosnowa, 
która znajduje się w odległości nie-

spełna 100 metrów od hotelu. Obec-
nie znajduje się tam Sala Balowa,  
a w przyszłości planujemy oddać 
nowe pokoje. Będzie to doskonałe 
wzbogacenie naszej oferty. Zaprasza-
my serdecznie.
Gdzie szukać informacji o hotelu?
Zapraszamy na stronę internetową 
www.duojanow.pl lub www.rezy-
dencjasosnowa.pl
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam 
wszystkich czytelników Roztoczań-
skiego Głosu i zapraszam do Janowa 
Lubelskiego.

Małgorzata Godzisz
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W dniach 08.09 – 11.10 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu 
odbędzie się pięć części Czwartków Lekkoatletycznych. Jesienne zajęcia 
skierowane są do gimnazjalistów z rocznika 2001-2003 oraz do dzieci  
ze szkół podstawowych z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego. 
Zawody dla gimnazjów organizuje Klub Sportowy „Agros” Zamość, a dla szkół 
podstawowych Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu.

Czwartki Lekkoatletyczne 

Zawodnicy rywalizują w biegach na: 
100m, 300 m, 600 m, 1000m; skokach 
w dal i wzwyż; rzutach oszczepem 
oraz pchnięciu kulą. Każdy zawod-
nik ma prawo startu podczas jednych 
zawodów w dwóch konkurencjach 
(jednej biegowej i jednej technicz-
nej).
Jarosław Stumski, prezes Zamoj-
skiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej poinformował,  
że w porównaniu z poprzednimi 
edycjami Czwartków Lekkoatletycz-
nych frekwencja zgromadzonych na 
stadionie dzieci i młodzieży zasko-
czyła wszystkich.
- Przechodząc dzisiaj po zajętych try-
bunach widać, że oprócz nowych rocz-
ników do zawodów zgłosiły się inne 
szkoły. Cieszę się, że na zawodach 
inauguracyjnych na stadion przybyła 
liczna rzesza startujących. Po listach 
widać, że w zawodach bierze udział re-
kordowa liczba zawodników.
Jarosław Stumski dodał, że Czwartki 
Lekkoatletyczne dają możliwość wy-
kazania się w poszczególnych kon-
kurencjach lekkoatletycznych.
- Składam serdeczne podziękowania 
Urzędowi Marszałkowskiemu w Lu-
blinie, Starostwu Powiatowemu w Za-
mościu, Miastu Zamość oraz wszyst-
kim osobom wspierającym inicjatywę 
Czwartków Lekkoatletycznych. Sta-
ramy się wspólnie z KS Agros Zamość 
stworzyć zawody, na których wszy-
scy chętni mogą wybrać odpowiednią 
do swoich możliwości konkurencję. 
Wszystkim dajemy szansę rywalizacji 

z osobami z całej Polski podczas fina-
łów Czwartków Lekkoatletycznych, 
które co roku odbywają się w czerwcu 
w Łodzi.
Konrad Firek, prezes KS Agros Za-
mość stwierdził, że głównym celem 
organizowania w naszym mieście 
tego typu zawodów są nabory do 
sekcji lekkiej atletyki. 
- W zawodach startują uczniowie, któ-
rzy często uczęszczają na pozaszkolne 
zajęcia różnych dyscyplin, jednak na 
Czwartkach mogą sprawdzić się bie-
gowo, rzutowo czy skocznościowo.  
KS Agros Zamość dzięki tym zawo-
dom realizuje nabór i dalsze szkolenie  
w sekcji. Biorąc po uwagę osiągane wy-
niki, widzimy stały postęp startujących 
zawodników, szczególnie w ostatnich 
dwóch latach. Czwartki Lekkoatle-
tyczne dają możliwość sprawdzenia 
się każdemu dziecku na wybranym dy-
stansie i konkurencji. Jeżeli ktoś się nie 
sprawdza w biegach, może się spraw-
dzić w skokach lub rzutach. Frekwencja 
kilkuset dzieciaków i młodzieży świad-
czy, że zajęcia cieszą się dużym zainte-
resowaniem.
Zdaniem Jarosława Stumskiego waż-
na jest popularyzacja sportu wśród 
najmłodszych. 
- Chcemy żeby zawodnicy, którzy 
uczestniczą w edycji Czwartków dą-
żyli do osiągania jak najlepszych 
wyników. Ważne jest również to, że 
uczniowie z różnych szkół integrują 
się poprzez sport z uczniami i rywa-
lizują ze sobą na zasadach fair play.  
W imieniu organizatorów Jarosław 

Stumski zachęca wszystkich do 
czynnej obecności w cyklicznych za-
jęciach sportowych. 
- Apeluję do dyrektorów szkół oraz na-
uczycieli wychowania fizycznego, któ-
rzy nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć 
w Czwartkach, do aktywnego udziału. 
Warto brać udział w zawodach, po-
nieważ uczniowie, którzy wystartu-
ją w co najmniej czterech edycjach 
otrzymają medale (warunkiem jest 
start w finałowej edycji). Natomiast 
wyróżniający się zawodnicy mają 
okazję pojechać na finał do Łodzi.  
Po edycji czwartków LA opubliko-
wany zostanie ranking najlepszych 
szkół miejskich i powiatowych. 
Suma zdobytych punktów za poziom 
sportowy i frekwencję ze wszystkich 
imprez zadecyduje o wygranej w kla-
syfikacji końcowej szkół. Najlepszym 
szkołom za miejsca I–VI wręczone 
zostaną atrakcyjne nagrody w posta-
ci sprzętu sportowego. Nagrody dla 
szkół miejskich ufunduje Urząd Mia-
sta, a dla szkół powiatu zamojskiego 
Starostwo Powiatowe. Nauczyciele, 
którzy wygrają ranking Jesień 2016/
Wiosna 2017 otrzymają nagrody fi-
nansowe. Ostatnie zawody odbę-
dą się 11 października o godz. 10.00  
na zamojskim stadionie OSiR. 
  Organizatorami zawodów są:  
KS „Agros” Zamość, ZTKKF, OSiR  
w Zamościu, przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego  
w Lublinie, Starostwa Powiatowego 
w Zamościu i Miasta Zamość. 

Małgorzata Kryk
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Śladami świętych po ziemi włoskiej
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który obecnie przeżywamy, jest szczególną okazją do tego,  
by pielgrzymować do świętych miejsc. Naprzeciw wszystkim tym, którzy takie pragnienie w sobie 
odkrywają, wychodzi Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe „ICHTIS”. Na bieżąco proponuje 
bardzo interesujące oferty. Sierpniową propozycją duszpasterstwa była pielgrzymka do Włoch.

Od dawna moim marzeniem było 
aby tam pojechać, dlatego po wielu 
pracowitych miesiącach postanowi-

łam się wybrać na zasłużony urlop. 
Wiele osób, którym powiedziałam  
o moich urlopowych planach dziwi-

ło się, że nie chcę spędzić czasu nad 
ciepłym morzem i słonecznej plaży, 
a wybieram 9 dni ciągłej podróży 

autokarem. Był to świadomy wybór,  
by zobaczyć tyle ciekawych, świę-
tych miejsc, poznać ich historię  
i historię świętych z nimi związa-
nych. Była to w pełni przemyślana 
chęć pielgrzymowania, a więc cze-
goś więcej niż zobaczenia i pobytu.  
Pielgrzymka związana jest z do-
świadczeniem wewnętrznym, prze-
życiem duchowym. 
     Od 19 do 28 sierpnia 25-osobowej 
grupie, z którą pielgrzymowałam 
towarzyszyli m.in. św. Benedykt  
i św. Scholastyka (Monte Cassino), 
św. o. Pio (San Giovani Rotondo),  
św. Michał Archanioł (Monte San 
Angelo), św. Jan Paweł II (Waty-
kan, gdzie modliliśmy się przy jego 
grobie), św. Franciszek i św. Klara 
(Asyż) czy św. Antoni (Padwa). Po-
nadto odwiedziłam niezwykle cie-
kawe miejsca związane z cudami: 
Manopello, gdzie przechowywana 
jest chusta, będąca świadkiem zmar-
twychwstania Pana Jezusa, Orvietto  
czy Lanciano - miejsca cudów eucha-

rystycznych. Przejście przez Bramę 
Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra, 
zwiedzanie Rzymu czy miejsc zwią-
zanych ze św. o Pio wywarły na mnie 
największe wrażenie. Nie można tak-
że nie wspomnieć o uczestnictwie  
w audiencji generalnej, zamienionej 
przez papieża Franciszka na modli-
twę różańcową w intencji wszyst-
kich ofiar trzęsienia ziemi, które kilka 
godzin wcześniej dotknęło włoską 
ziemię. To doświadczenie także bar-
dzo mocno zapadnie w pamięć nas – 
pielgrzymujących. 
     Wszystkim, którzy mają w sobie 
pragnienie pielgrzymowania i mo-
dlitwy w miejscach świętych, ser-
decznie polecam Duszpasterstwo 
Pielgrzymkowe „Ichtis”. Z jego ofertą 
można zapoznać się na stronie inter-
netowej www.pielgrzymki.zamoj-
skolubaczowska.pl 

Joanna Suszko
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 Poniedziałek 
 
00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. W. Galant
 01:00 Z Bogiem przez świat/

Inżynieria duchowości
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. W. Galant
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 Boży Rolnik
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych/
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Książka na antenie
 10:40 Działamy dla regionu
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie - prof. J. Bralczyk
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 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 muzyczne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. W. Galant
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zjednoczeni w Duchu
 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św.  

z katedry zamojskiej
 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 Audycje samorządowe
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna  

(1 i 3 pon.m)/ 
Misja Specjalna (2 i 4 pon.m)

 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat

 Wtorek 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. G. Chabros
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
 03:00 Misja specjalna
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

– ks. G. Chabros
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia

 08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Twoje prawa - ks. K. Hawro, 

A. Molas
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Książka na antenie
 10:40 Ekokwadrans
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie - prof. J. Bralczyk
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 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 Powiedz życiu TAK 

- dr inż. A. Zięba
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. G. Chabros
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co Przyniósł Dzień
 17:00 Ecclesia - Miłosierni to my
 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki 

Objawień św. Antoniego 
z Radecznicy

 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 Fair play - ks. T. Winogrodzki
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 22:00 Nocna zmiana - ks. D. Babiak, 

ks. R. Kowalczuk
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat

 Środa 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Plichta
 01:00 Ecclesia - Miłosierni to my
 02:00 Ekokwadrans
 03:00 Fair play - ks. T. Winogrodzki
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Plichta
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o rodzinie 

- ks. M. Sawka
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 W zdrowym ciele 
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Książka na antenie
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie - prof. J. Bralczyk
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Leśne Radio

 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 
Prognoza pogody

 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o rodzinie  

- ks. M. Sawka
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Plichta
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co Przyniósł Dzień
 17:10 Młodzi o młodych (1 śr.m.)/ 

KSM (2 śr.m.)/ Audycja 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Obrony Życia (3 śr.m.)

 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św.  

z Sanktuarium Matki Bożej 
w Krasnobrodzie

 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 A.M.D.G.
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza o rodzinie 

- ks. M. Sawka
 22:00 Effatha
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat

 Czwartek 
 
00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. K. Portka
 01:00 A.M.D.G.
 03:00 Effatha
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. K. Portka
 06:25 Powitanie
 06:40 Katechizm na warsztat 
 06:45 Przegląd prasy
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:05 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy 

św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o Kościele 

- ks. M. Maciołek
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Świat Oczami Kobiety 
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Książka na antenie. 

Pan Wołodyjowski
 10:40 Felieton fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie - prof. J. Bralczyk
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 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
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o Kościele  

- ks. M. Maciołek
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. K. Portka
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co Przyniósł Dzień
 16:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 17:00 Transmisja mszy św.  

z Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub.

 18:00 Zamojszczyzna mniej znana. 
Podróże dalekie i bliskie

 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 Króluj nam Chryste
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza o Kościele 

- ks. M. Maciołek
 22:00 Porozmawiajmy o... 

- ks. K. Ślepokura
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat

 Piątek                                                            

 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Cur
 01:00 Króluj nam Chryste
 03:00 Porozmawiajmy o... 

- ks. K. Ślepokura
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Cur
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 Mamy o mamach
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych/
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Książka na antenie
 10:40 Przegląd prasy katolickiej
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie - prof. J. Bralczyk
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 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
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

- ks. R. Cur
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co Przyniósł Dzień
 17:10 Zjednoczeni w Duchu
 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św.  

z kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu

 19:00 Różaniec
 20:00 Siloe - ks. J. Zwolak
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 22:00 Okruchy Tygodnia
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat

 Sobota                                                                

 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. Z. Jagiełło
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Siloe - ks. J. Zwolak
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. Z. Jagiełło

 08:15 Powitanie
 08:20 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 10:40 Jesień w Klinice Małych Zwierząt
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:10 Audycje samorządowe
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:15 W duchu św. Dominika 

- ks. G. Chabros
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 14:15 KUL-owskie rozmowy
 14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. Z. Jagiełło
 15:40 Felieton Fundacji  

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

Prognoza pogody
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:45 Reportaż Fundacji 

„Głos Ewangelii”
 17:15 Szkoły z wartościami
 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św.  

z konkatedry lubaczowskiej
 19:00 Różaniec
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych - ks. K. Bordzań
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 21:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 22:00 Wiara i nauka
 23:00 Magazyn watykański
 23:55 Pasterski Głos

 Niedziela                                                     
 
00:00 Bogurodzica
  Księga - ks. P. Pawlukiewicz
 01:00 Szkoły z wartościami
 03:00 Leśne Radio
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych - ks. K. Bordzań
 06:55 Pasterski Głos
 07:00 Księga - ks. P. Pawlukiewicz
 07:50 Salon dziennikarski
 08:40 Katecheza o życiu 

duchowym - ks. P. Głowik
 09:00 Ecclesia - Miłosierni to my
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:15 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Felieton Fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:50 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja mszy św.  

z katedry zamojskiej
 13:15 Pasterski Głos
 14:00 Muzyczny przekładaniec
 14:47 Katecheza o życiu duchowym 

- ks. P. Głowik
 14:50 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:00 Niedziela Radiowa
 18:00 Wokół 1050-lecia (1 nd.m.)/ 

Fronda
 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 Audycja autorska (1 nd.m)/ 

Audycja WSD (2 nd.m.)/  
Z Bogiem przez świat (3 nd.m.) 
Inżynieria duchowości (4 nd.m.)

 21:00 Apel Jasnogórski
 21:50 Katecheza o życiu duchowym  

- ks. P. Głowik
 22:00 Okruchy tygodnia
 23:00 Magazyn watykański


