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Ballada wigilijna
dzień zimowy ma dla nas mniej czasu
szybko mrozem zapada w sen
o napiętą w kabłąk piłę lasu
widnokręgiem wykrwawia się dzień

karmin zórz próbujemy uśmierzyć
płótnem dymu – bandażem wieczerzy

w grudniu – zda się – bliżej nam do nieba
sięga ziemi brzemienny chmur stóg
dróg donikąd możemy się nie bać
moc truchleje gdy rodzi się Bóg

to dla Niego świtem w chłód i zamieć
ptaki głogów odprawią różaniec

Krzysztof Konopa

Doprawdy, trudno sobie wy-
obrazić te święta bez bożonaro-
dzeniowej szopki. Szopki bożona-
rodzeniowe, wypełnione tłumkiem 
aniołów, pasterzy, bydląt na stałe 
wpisały się w tradycję polskiego 
świętowania. Znajdziemy je w świą-
tyniach, domach kultury, szkołach, 
rozmaitych instytucjach i prywat-
nych mieszkaniach. 

Czasami są proste, maleńkie – ot, 
z Jezusem na sianku i kawałeczkiem 
strzechy nad nim; ale bywają też ta-
kie z rozmachem i ogromną liczbą 
postaci. W katedrze zamojskiej 
tradycyjnie wystawiane są 
szopki alegoryczne, nawiązujące 
do aktualnych wydarzeń.

Wzorem lat minionych i w 
tym roku zapraszamy: przysy-
łajcie fotografie szopek. Tych, 
które sami zrobiliście, tych 
wykonanych przez Wasze 
dzieci, znajomych. A 
także tych, które was 
po prostu zachwy-
ciły: z kościoła, 
szkoły, wyprawy 
gdzieś w Polskę.

ale bywają też ta-
gromną liczbą 

e zamojskiej 
awiane są 
nawiązujące 

darzeń.
inionych i w 
my: przysy-
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Dzień Świętego Szczepana 
zaczyna okres zabawy, mimo że 
wspomina śmierć męczennika 
(szerzył chrześcijaństwo; uka-
mienowany ok. 36 roku). W wielu 
regionach Polski tego dnia kolęd-
nicy, zwykle przebrana młodzież, 
chodzą od domu do domu, również 
księża tego dnia zaczynają chodzić 

po kolędzie, 
odwiedzając 
wiernych. 

D a w n i e j 
k o l ę d o w a n i e 

było bardzo waż-
nym i powszech-
nym zwyczajem 
ś w i ą t e c z n y m . 
Kolędnicy wraz 

z  ks i ędzem od -
wiedzali pobliskie 

domy, śpiewając i odgrywając przed-
stawienia o tematyce biblijnej. Wie-

rzono, że niosą pomyślność 
na najbliższy rok. A jeśli ktoś 

nie wpuścił kolędników, mogło 
to sprowadzić nieszczęście na 

domowników, a przynajmniej niepo-
wodzenie w wielu sprawach. W ten 
dzień podczas mszy święcono owies, 
który potem dodawano do innych 
zbóż i siano na wiosnę w nadziei na 
dobre plony. 

Dziś już nie obchodzi się tego 
święta tak uroczyście, jednak to 
nadal bardzo rodzinny i wesoły 
czas. Na Szczepana często orga-
nizowane są wesela i huczne za-
bawy, które wieńczą czas Bożego 
Narodzenia. 

 AK

Na zdjęcia czekamy w redakcji 
Tygodnika Zamojskiego (22-400 Za-
mość, ul. Grecka 6). Można je także 
wysyłać e-mailem na adres: mazur@
tygodnikzamojski.pl.

Prosimy dodać kilka słów na te-
mat szopki: gdzie ją można 

oglądać, kto ją zbudował, 
z czego, dlaczego jest 
wyjątkowa.

Szopki pokażemy w 
TZ oraz na stronie inter-
netowej www.tygodnikza-

mojski.pl.
Czytelnicy i inter-

nauci wybiorą tę, któ-
ra im się podoba 

najbardziej.
Małgorza-

ta Mazur
mazur@

tygodnikza-
mojski.pl

Fot. Jarmuł Zygmunt
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Kartka z kalendarza
■ 51. i 52. tydzień 2011 roku
20 grudnia słońce wstało o godz. 7.26, zajdzie o godz. 15.23. 
27 grudnia słońce wzejdzie o godz. 7.29, zajdzie o godz. 15.27. 

■ Imieniny: 
20 XII – Bogumiły, Dominika; 21 XII – Jana, Tomasza; 22 XII (początek 
astronomicznej zimy) – Honoraty, Zenona; 23 XII – Sławomiry, Wiktorii; 
24 XII Wigilia – Adama, Ewy; 25 XII Boże Narodzenie – Eugenii, Piotra; 
26 XII (drugi dzień świąt) – Dionizego, Szczepana; 27 XII – Jana, Żanety.
■ Przysłowia tygodnia: 
Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie zmienia. 
Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. 
Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, 
Wielkanocnym Świętom śnieg pewnie zaszkodzi.

Tragedia rozegrała się w piątek, 16 
grudnia, w pobliżu sklepu w Tarnawatce-
Tartaku. Spotkali się 58-letni Eugeniusz 
Ł. – działacz sportowy i komendant OSP 
Tarnawatka oraz 50-letni Krzysztof Ł. Obaj 
mieszkali w tej samej wiosce, nie stronili 
od alkoholu, często pomiędzy nimi docho-
dziło do sprzeczek. Tak było i tym razem. 
Podczas awantury młodszy z kompanów 
chwycił nóż i dźgnął kolegę w brzuch. 
Wezwano pomoc. Karetka pogotowia 
odwiozła krwawiącego 58-latka do szpitala 
w Tomaszowie. Lekarzom, mimo wysiłków, 
nie udało się go uratować. Zmarł w nocy 
z piątku na sobotę. Czy był pod wpływem 
alkoholu, okaże się, gdy znane będą wyniki 
sekcji zwłok oraz badań krwi. 

BIŁGORAJ
 DOMEK DLA KOTÓW. Z inicjatywy Biłgorajskiego Stowarzyszenia 

Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę” w Biłgoraju pojawił się pierwszy domek 
(drewniany) dla bezdomnych kotów. Jest ocieplony, w mroźne dni schronienie w nim 
znajdzie co najmniej kilka kotów. Wykonali go członkowie stowarzyszenia. Domek stanął 
na placu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 13. 

 ZBIERALI NA STYPENDIA. Wolontariusze Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej zebrali 2131 zł na przyszłoroczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży 
z powiatu. Akcja „Mikołajkowa zbiórka” została zorganizowana po raz siódmy. Sty-
pendyści oraz wolontariusze Fundacji kwestowali na ulicach miasta, w urzędach, 
szkołach, sklepach i firmach. 

 POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? Zgłoś się do Biura Bezpłatnych 
Porad Prawnych i Obywatelskich w Biłgoraju. Pomoc jest świadczona bezpłatnie w 
ramach projektu „Mam Prawo”, finansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. By uzyskać poradę, można się zgłosić osobiście, napisać list lub 
wysłać e-mail (formularz dostępny na stronie internetowej bilgoraj@mamprawo.
eu). Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich mieści się przy ul. Kościuszki 31 (I p.) w 
Biłgoraju, tel. 84 686 01 31. 

 MŁODZI ZDOLNI. Sześcioro podopiecznych Anny Świcy, prowadzącej 
pracownię plastyczną w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, zostało docenio-
nych w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje spotkania z folklorem” 
w Rybniku. Wśród laureatów konkursu w kat. 4-6 lat znalazła się pięcioletnia Ala 
Pieczykolan, a w kat. 7-9 lat – dziewięcioletni Michał Osiński. Kolejne nagrody 
przypadły Alicji Ostasz (12 l.) i Paulinie Misie (13 l.). Prace Amelki Piętak (9 l.) i 
Igi Kniaź (11 l.) zdobyły wyróżnienia. Nagrodzone prace prezentowały m.in. strój 
biłgorajski i starą zabudowę Biłgoraja. Organizatorami konkursu były Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej „Przygoda”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” 
i Urząd Miasta w Rybniku. 

– Zadłużone szpitale, kolejki do 
lekarzy specjalistów i pacjenci narze-
kający na służbę zdrowia. Czy w przy-
szłym roku będzie podobnie? 

– Nie wszystkie szpitale mają długi. 
Są zarówno publiczne, jak i niepublicz-
ne jednostki, które przynoszą zyski po-
mimo niedoszacowanych kontraktów 
z NFZ. To, że szpitale są zadłużone, 
nie jest tylko winą NFZ. Tutaj problem 
jest złożony. 

Ograniczenia i limity przyjęć były, 
są i będą, gdy w grę wchodzą publicz-
ne pieniądze na ochronę zdrowia. Rolą 
NFZ jest zmniejszanie tych kolejek, 
poprzez racjonalne gospodarowanie 
pieniędzmi publicznymi. W przyszłym 
roku kolejki na pewno się skrócą, 
gdyż wreszcie zadziała korzystna 
zmiana algorytmu dla województwa 
lubelskiego. Nakłady finansowe na 
służbę zdrowia dla naszego regionu 
zwiększą się o ponad 260 mln zł. 
W 2012 r. wyniosą prawie 3,4 mld 
zł. Wszystkie szpitale i przychodnie, 
które w tym roku wykonały swoje 
kontrakty, otrzymają więcej pieniędzy.

– Czy to oznacza, że lekarze będą 
mogli bez ograniczeń przyjmować 
pacjentów? W niektórych szpitalach 
niemalże regułą stało się zmniejsza-
nie liczby hospitalizacji w ostatnim 
kwartale roku. 

– NFZ kontraktuje świadczenia 
zdrowotne na cały rok, a nie tylko np. 
na dziesięć miesięcy. Jest to wyraźnie 

zawarte w podpisanych umowach, 
które są zobowiązujące dla każdej 
ze stron!

– Jakie kontrakty będą miały szpi-
tale w Zamościu (niepubliczny i wo-
jewódzki), w Biłgoraju, Tomaszowie 
Lub. i Hrubieszowie?

– W porównaniu z mijającym 
rokiem będą miały kontrakty wyższe 
o ok. 5-8 proc. Wzrost nakładów 
dotyczy lecznictwa zamkniętego, am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
rehabilitacji oraz badań tzw. koszto-
chłonnych – rezonansu magnetycznego 
i tomografii komputerowej. 

– Jakie w przyszłym roku będą 
priorytety, jeśli chodzi o leczenie? 

– W przypadku świadczeń szpi-
talnych priorytetami będą: onkologia, 
kardiologia, pulmonologia oraz ortope-
dia. Tutaj chcemy znacząco zmniejszyć 
kolejki pacjentów. Zwiększą się też 
nakłady na leczenie zaćmy, bo wiemy, 
że pacjenci długo czekają na ten zabieg. 

Ponadto NFZ zwiększy o ponad 
12 proc. nakłady na leczenie ambula-
toryjne, dzięki czemu odciąży szpitale. 

Chodzi o to, by pacjent prosty zabieg 
mógł mieć wykonany w przychodni. 
Przewidziano również wzrost nakła-
dów m.in. na rehabilitację, stomatolo-
gię oraz psychiatrię. 

– Szpitale na Zamojszczyźnie wal-
czą, niektóre przed sądem, o zapłatę 
za ponadlimitowe świadczenia. Czy 
w przyszłym roku będzie porozumienie 
z NFZ w tej sprawie? 

– Mogę z całą stanowczością 
powiedzieć, że 2012 będzie rokiem 
zupełnie innym od poprzednich. Prezes 
NFZ na mój wniosek zatwierdził zna-
czące kwoty w pozycji „koszty świad-
czeń zdrowotnych z lat ubiegłych”. 
Chcemy ulżyć wszystkim szpitalom, 
które mają nadwykonania. Wspólnie 
z dyrektorami jednostek oraz samorzą-
dowcami opracujemy mapę podziału 
tych środków dla każdego świadcze-
niodawcy. Trzeba sobie jednak jasno 
powiedzieć, że pieniędzy nie starczy 
dla wszystkich i na wszystko. Będą 
dziedziny priorytetowe, jak onkologia, 
kardiologia inwazyjna, leczenie uda-
rów oraz świadczenia na oddziałach 
intensywnej terapii. 

W tym roku zawarliśmy ze szpi-
talami, również z Zamojszczyzny, 
wiele ugód przedsądowych. Tę poli-
tykę będziemy kontynuowali w na-
stępnych latach. Do 2014 r. chcemy 
zakończyć temat nadwykonań na 
Lubelszczyźnie.

Rozmawiała Magdalena Wójtowicz

Krzysztof Tuczapski: 
– W przyszłym roku 
kolejki na pewno się 
skrócą, gdyż wreszcie 
zadziała korzystna 
zmiana algorytmu dla 
województwa lubel-
skiego.

Była sobota, 17 grudnia, docho-
dziła godz. 13. Droga w Zwierzyńcu 
była śliska, padał deszcz ze śniegiem. 

Karetka firmy „Arion Szpitale – 
ZOZ” (prowadząca biłgorajski szpital) 
wiozła na sygnale pacjenta do szpitala 
papieskiego w Zamościu. Kierowca 
jechał szybko, liczyła się każda minuta. 
Prawdopodobnie nadmierna prędkość, 
niedostosowana do warunków drogo-
wych – tak wstępnie ustaliła policja 
– spowodowała poślizg. Na ostrym 
zakręcie kierowca stracił panowanie 
nad autem; wypadło z drogi, wjechało 
do rowu i zatrzymało się na drzewie. 

Cała załoga została ranna. 48-letni 
kierowca z gminy Biłgoraj ma uraz 
kręgosłupa, 29-letnia lekarka z Biłgo-
raja i 31-letni sanitariusz z tej gminy 
– ogólne potłuczenia. Wszyscy, wraz z 
pacjentem z zawałem, zostali przewie-
zieni do szpitala papieskiego.  

her

Nożownikiem zajęła się policja. Był 
pijany, miał 1,24 prom. alkoholu. Trafił do 
policyjnej izby zatrzymań w tomaszow-
skiej komendzie policji. Gdy wytrzeźwiał, 
dowiedział się o śmierci kompana. Usły-
szał zarzut zabójstwa. Grozi za to od 8 lat 
więzienia, nawet dożywocie. W niedzielny 
wieczór, ok. godz. 18, policjanci pilnujący 
znaleźli go w celi martwego. 

– Powiesił się na sznurku od spodni, 
który przywiązał do kraty w oknie – usły-
szeliśmy od Mirosława Buczka, wiceszefa 
Prokuratury Okręgowej w Zamościu, 
która przejęła śledztwo w sprawie śmierci 
obu mężczyzn. – Na szczegóły jeszcze za 
wcześnie. Badamy dokładnie okoliczności 
zabójstwa i samobójstwa.

Zamordowany Eugeniusz Ł. był 
wdowcem, żona zmarła kilka lat temu. 
Miał czworo dorosłych dzieci. Krzysz-
tof. Ł. mieszkał z matką, nie pracował, 
utrzymywał się z zasiłku, który pobierał 
na nią od gminy.  her
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W ubiegłym tygodniu w sali 
Muzeum UMCS w Lublinie, 
w asyście ochrony i średnio-

wiecznych uzbrojonych we włócznie i 
miecze wojów, otwarto wystawę „Skarb 
z Czermna – Czerwienia”. W szklanej 
gablocie zaprezentowano około 40 sztuk 
srebrnej biżuterii. 

Można mówić o dwóch skarbach. 
Jeden to precjoza ukryte w glinia-
nym, rozsypującym się naczyniu: 
dwie bransolety spiralne, bransolety 
mankietowe, bogato zdobione granu-
lacją, dwa złocone kołty, czyli ozdoby 
głowy, które były noszone przez do-
stojników Rusi Kijowskiej, zausznice, 
elementy zdobienia, opaski, okrycia 
głowy oraz dwa pierścienie, jeden z 
wizerunkiem ptaka, a drugi ze szkla-
nym oczkiem. 

Na drugi skarb ar-
cheolodzy natrafili w 
pobliżu pierwszego. Bi-
żuteria była zakopana 
bezpośrednio w ziemi. 
To kołty, kilka zausznic 
i bransolet spiralnych. 
Wszystkie precjoza 
zostały wykonane ze 
srebra bardzo wysokiej 
próby, często złoconego. 

Zanim biżuteria tra-
fiła do uniwersyteckiego 
muzeum, była poddawana 
licznym zabiegom kon-
serwatorskim. Pieniądze 
na ten cel dały UMCS 
oraz uczelnie i instytuty 
z Niemiec i Danii. Wia-
domo, że znaleziska zo-

stały ubezpieczone na 2 mln euro. Skarb 
odkryli archeolodzy z IA UMCS, pracami 
kierował prof. Andrzej Kokowski, szef 
Instytutu. W przyszłym roku skarb trafi 
do Muzeum Regionalnego w Tomaszo-
wie Lubelskim, które jest jego prawnym 
właścicielem.   au, fot. Anna Guzowska

REKLAMA

REKLAMA

JÓZEFÓW   ŚWIĄTECZNY KONKURS. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej rozstrzygnięto konkurs świąteczny. Mieszkańcy gminy zgłosili do konkursu 
160 prac plastycznych i 41 literackich. Jury oceniało je w pięciu kategoriach wieko-
wych. Spośród najmłodszych plastyków (3-6 lat) nagrody otrzymali: Jakub Garbiec 
z SP w Majdanie Nepryskim i Adam Beba z SP w Górecku Starym. W kat. 7-9 lat 
najciekawsze prace wykonali: Julia Harasiuk i Martyna Zając (SP Majdan Nepryski) 
oraz Karol Bazan (SP Józefów). Nagrody w kat. uczniów w wieku 10-12 lat odebrali: 
Kornelia Trześniowska i Mikołaj Czerwieniec (SP Majdan Nepryski), Jakub Olesiuk 
(SP Górecko Kościelne) oraz Karolina Podolak (SP Józefów). Wśród uczniów w wieku 
13-15 lat doceniono prace gimnazjalistek z Józefowa: Natalii Łagożnej i Moniki Margol. 
Najwięcej, bo aż siedem nagród, jury przyznało w najstarszej grupie artystów plastyków 
(powyżej 16 lat). Otrzymali je: Alicja Przytuła, Sylwia Szymanik i Stanisław Łokaj z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, Arkadiusz Sobstel i Janusz Gontarz ze Środowiskowe-
go Domu Pomocy Społecznej oraz Monika Litwin i Joanna Wakoń z Długiego Kątu. 
Nagrodzeni autorzy wierszy i opowiadań to: Kaja Peć i Agata Kostrubiec (SP Majdan 
Nepryski, kat. 7-9 lat), Martyna Burdzik, Bartek Mazurek i Sylwia Nowak (SP Majdan 
Nepryski) oraz Diana Szymańska i Natalia Kusiak (SP Stanisławów, kat. 10-12 lat). 
Wśród nagrodzonych gimnazjalistów znaleźli się: Monika Kozak z Józefowa i Szymon 
Czerwieniec z Majdanu Nepryskiego. W grupie autorów w wieku 16 lat i starszych 
nagrody trafiły do Zofii Rorat z WTZ w Józefowie i Antonina Podolak ze Stanisławowa.

HRUBIESZÓW
 GWIAZDKA DLA DZIECI. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Hrubieszowie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół nr 
2. Uczniowie przynieśli ze sobą paczki, które przygotowali w ramach akcji „Młodzież 
– Dzieciom. Gwiazdka 2011”. Uczestnicy spotkania wspólnie rozwiązywali kalambury, 
rysowali, robili łańcuch na choinkę i śpiewali kolędy. Dzieci z SOSW częstowały gości 
przygotowanymi specjalnie na tę okazję pierniczkami. 

 FITNESS Z MANUELEM. Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na Zumba 
Fitness z Manuelem. Tancerz z Meksyku, Juan Manuel Garcia, poprowadzi zajęcia 28 
grudnia, w godz. 18-20, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie. 
Opłata za 2 godziny zajęć wynosi 40 zł.

 „ZWYKŁE – NIEZWYKŁE ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ”. Kilka tysięcy 
fotografii przedstawiających najciekawsze miejsca Hrubieszowa i okolic wpłynęło na 
konkurs ogłoszony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Najciekawsze znalazły się w 
albumie zatytułowanym „Zwykłe – Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” oraz na wystawie 
„Ziemia Hrubieszowska w obiektywie”. Autorami fotografii są: Magdalena Bazylewicz, 
Jacek Fuchs, Danuta Kloc, Dagmara Korczyńska, Mariusz Papierz, Łukasz Patyjewicz, 
Mateusz Pobłocki, Ilona Rutkowska-Winogrodzka, Marek Ryś, Piotr Sakowski, Syl-
wia Semonowicz, Bogdan Szadowski, Małgorzata Szymańska, Mariusz Weremij oraz 
funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Album można kupić w 
Powiatowej Bibliotece Publicznej – kosztuje 40 zł. Wystawa fotografii będzie prezentowana 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie do 30 maja 2012 roku.

Centrum miało powstać w niespełna 
9 miesięcy. Tak wynikało z umowy, którą 
wykonawca – firma Flisbud z Janowa Lub. 
– zawarł z miastem. Kino miało być gotowe 
do końca lutego ub. roku, tymczasem obiekt 
oddano do użytku dopiero w połowie lipca 
2010 r., opóźnienie wyniosło aż 135 dni. 
Magistrat uznał, że stało się to z winy wyko-
nawcy, i naliczył karę za zwłokę w wysokości 
ponad 4,5 mln zł (ponad 33,6 tys. zł za każdy 
dzień). Wykonawca nie zapłacił. Miasto, na 
poczet kary, zatrzymało 1 mln 178 tys. zł, 
które Flisbud wpłacił na konto samorządu, 
przystępując do inwestycji. Była to tzw. gwa-
rancja należytego wywiązania się z umowy. 

Wobec braku porozumienia do Sądu 
Okręgowego w Zamościu trafiły dwa 
pozwy. Miasto wniosło o zasądzenie od 
wykonawcy naliczonej wcześniej kary 
(pomniejszonej o zatrzymaną sumę), 
a Stanisław Flis, właściciel Flisbudu 
domagał się zwrotu zatrzymanych przez 
miasto pieniędzy wraz z odsetkami. 
Wykonawca twierdził, że nie zawinił. 
Wskazywał na błędy i niedociągnięcia w 
projekcie oraz wyjątkowo niekorzystne 
warunki pogodowe. 

W miniony piątek (14 grudnia) SO 
wydał wyrok (oba pozwy rozpatrywał 
łącznie). Zasądził od miasta na rzecz 
Stanisława Flisa 929,4 tys. zł wraz z odset-
kami, liczonymi od 17 sierpnia 2010 r. do 
dnia zapłaty, oraz częściowy zwrot kosz-
tów procesu. Oddalił powództwo miasta.  

Sąd ustalił, że wykonawca należycie 
zrealizował inwestycję. Uznał, że zatrzy-
manie przez miasto kwoty wpłaconej 
tytułem gwarancji było niezasadne, a 
naliczona kara wygórowana. 

Sędzia, ogłaszając wyrok, powołał się 
także na opinię biegłego w sprawie budow-
nictwa. Ten stwierdził, że termin niespełna 

9 miesięcy nie miał racjonalnego uzasad-
nienia, ponieważ tego typu inwestycje 
powstają w ciągu 16-17 miesięcy. Stwier-
dził również, że w projekcie były błędy, co 
wydłużyło czas budowy. Podkreślił przy 
tym, że już od jesieni panowały niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne. Temperatura 
spadała poniżej 0 st. C, co uniemożliwiało 
wykonanie zaplanowanych prac. 

Tomasz Kossowski, wiceprezydent 
Zamościa, jest zdziwiony wyrokiem. – 
Przecież do przetargu na budowę kina 
stawało kilku oferentów. Każdy z nich 
wiedział, jaki jest termin zakończenia 
inwestycji i każdy z nich go zaaprobował 
– wyjaśnia. Orzeczenie wraz z uzasadnie-
niem zamierza przesłać do prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych.

Wyrok jest nieprawomocny. Miasto 
najprawdopodobniej złoży apelację.

maw
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Kościół nie zna rzeczywistej daty 
narodzin Jezusa – ani roku, ani 
miesiąca, ani dnia. Nie podają 

jej bowiem ani Biblia, ani apokryfy, 
ani – bezpośrednio – żadne przekazy 
historyczne. 25 grudnia został wy-
znaczony jako dzień najpiękniejszego 
święta chrześcijan umownie. 

W pierwszych wiekach naszej 
ery obchodzono je wiosną – między 

innymi 19 kwiet-
nia (taką datę w 
III w. wyznaczył 
Klemens Aleksan-
dryjski – grecki 
teolog, czczony 
jako święty za-
równo w Kościele 
prawosławnym, 
jak i katolickim), 
28 marca, 29 maja, 

także zimą – 6 stycznia. 
7 stycznia jako dzień narodzin 

Chrystusa święcą dziś prawosławni 
i grekokatolicy, ale to dlatego, że ich 
liturgia oparta jest na niezreformowa-
nym kalendarzu juliańskim. Tej dacie 
w kalendarzu gregoriańskim (naszym) 
odpowiada właśnie 25 grudnia. 

Rok określający początek naszej 
ery i dzielący historię świata na to, co 
działo się przed narodzinami Chrystu-
sa, i na to, co wydarzyło się po nich, 
wyznaczył w 525 roku Dionizy Mały 
(stąd nasza era, era chrześcijańska, 
ma jeszcze trzecią nazwę – era dioni-
zyjska). Dionizjusz – mnich, pisarz, 
teolog, matematyk i astronom, biegły 
w grece i łacinie – obliczył, że Jezus 
Chrystus narodził się 753 lata po zało-
żeniu Rzymu. Od tej daty czas zaczął 
biec od nowa. 

Dziś jednak nikt nie wątpliwości, 
że Dionizy Mały pomylił się w obli-
czeniach. 

– Tak naprawdę pierwsze wątpli-
wości co do daty narodzin Chrystusa 
pojawiły się już w kilka lat po wpro-
wadzeniu nowego kalendarza – mówi 
ks. Tadeusz Kasabuła, doktor nauk 
teologicznych w zakresie historii 
Kościoła, wykładowca w Katedrze 
Teologii Katolickiej Uniwersytetu w 
Białymstoku. – Przyniosła je analiza 
tekstu Ewangelii św. Mateusza. Wy-
nika z niej jasno, że Jezus Chrystus 
musiał narodzić się na kilka lat przed 
śmiercią Heroda, króla Judei. Między 
jedną a drugą datą doszło m.in. do rzezi 
niewiniątek i ucieczki świętej rodziny 
do Egiptu, a ucieczka ta trwała – przy-
pomnijmy – około 2 lat. 

Wiemy bezsprzecznie, że Herod 
zmarł w 4 r. p.n.e., a skoro tak, to Chry-
stus musiał narodzić się w 6-7 r. p.n.e. 

– Dziś już wiemy, że w Ewange-
liach opisano wiele faktów i postaci 
historycznych. Do nich należą m.in. 
cesarz Oktawian August i zarządzane 
przez niego spisy ludności. Ewangelia 
św. Łukasza podaje, że w czasie gdy 
rodził się Chrystus, prowadzony był 
taki właśnie spis. Może tu chodzić o 

dwa spisy – obywateli Imperium Rzym-
skiego, przeprowadzany w 8 r. p.n.e. 
lub obywateli prowincji palestyńskiej, 
który mógł odbywać się w zbliżonym 
czasie, ok. 8-7 r. p.n.e. – kontynuuje 
ks. Tadeusz Kasabuła. 

Kolejny trop wiedzie ku mędrcom, 
którzy przybyli ze Wschodu, by pokło-
nić się nowo narodzonemu królowi 
żydowskiemu. „Ujrzeliśmy bowiem 
jego gwiazdę” – przytacza ich słowa 
św. Mateusz. – Co takiego widzieli? 
Raczej nie kometę, gdyż na Wschodzie 
uważano, że jej pojawienie się na 
niebie wróży nieszczęście. Obserwo-
wanym przez nich zjawiskiem mogła 
być koniunkcja, czyli złączenie się na 
niebie Jowisza i Saturna, wypadające 
raz na 794 lata. 

Znawcy astronomii nie wyklucza-
ją, że mędrcy ze Wschodu rzeczywiście 
ujrzeli na niebie potrójną koniunkcję: 
Jowisza, Saturna i Marsa, i powołują 
się na wybitnego astronoma Jana Ke-
plera, który obliczył, że zjawisko to 
wystąpiło w 7 r. p.n.e. Czyżby to był 
rok narodzin Jezusa?

Andrzej Rzemieniak, prezes Za-
mojskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Astronomii, uważa, że jest akurat 
odwrotnie: dopiero znając datę na-
rodzin Chrystusa, można określić, co 
zobaczyli na niebie magowie Kacper, 
Melchior i Baltazar. Na przełomie er na 
niebie działo się wiele. Na przykład w 5 
r. p.n.e. w zbiorze Koziorożca pojawiła 
się nowa gwiazda, widoczna przez 70 
dni. Rok później zabłysła nowa gwiaz-
da w gwiazdozbiorze Wodnika. W 1 r. 
p.n.e. złączyły się Jowisz i Wenus. Co 
więc widzieli magowie?

– Kościół w pierwszych wiekach 
istnienia nie zaprzątał sobie głowy datą 
narodzin Chrystusa. Najważniejsze 
było to, że Chrystus przyszedł na świat, 
nauczał, działał, został uwięziony, 
ukrzyżowany, złożony do grobu, że 
zmartwychwstał. Dopiero w IV wieku 
ustanowiono święto narodzin Chry-
stusa, a jego datę wyznaczono na 25 
grudnia – podkreśla ks. Kasabuła.

Był to dzień przesilenia zimowego, 
które na początku naszej ery wypa-
dało 25 grudnia, według kalendarza 
juliańskiego. W Imperium Rzymskim 
obchodzono właśnie wtedy dzień Boga 
Słońca, mieszany z kultem perskiego 
Mitry. Dlatego niektórzy uważają, 
że chrześcijanie, obierając za datę 
narodzin Chrystusa datę pogańskiego 
święta, chcieli wyprzeć o nim pamięć. 

Zdaniem dr. teologii Tadeusza 
Kasabuły było trochę inaczej: – Jak pa-
miętamy, w pierwszych wiekach chrze-
ścijanie byli okrutnie prześladowani, 
zwłaszcza za rządów cesarza Dioklecja-
na. By nie budzić podejrzeń, obrali taką 

samą datę swo-
jego święta co 
Rzymianie. Je-
zusa obdarzono 
„słonecznymi” 
przydomkami. 
Nazwano na 
przykład Świa-
tłością Świata. 
Na pytanie : 
„czy świętuje-
cie dzień Boga 
Słońca?”, mo-
gli odpowiadać: 
„świętujemy”, 
myśląc o innym 
Bogu. 

Niektórzy 
interpretatorzy 
Biblii datę na-
rodzin Chrystu-
sa przesuwają 
z miesiąca ki-
slew kalenda-
rza żydowskie-
go (listopad/
grudzień) na 
miesiąc tiszri 
(wrzesień/paź-
dziernik). Św. 
Łukasz zapisał 
– argumentują 
– że w dniu na-
rodzin Jezusa 
pasterze przeby-

wali w polu i trzymali straż nad trzodą. 
Czy było to możliwe zimą? Nawet w 
Palestynie średnie temperatury nie prze-
kraczają wówczas 7 st. C i zdarzają się 
mroźne dni. 

Jak zapisał ks. Tadeusz Kasabuła: 
„Dla nas, chrześcijan przełomu tysiącle-
ci, wydaje się trudnym do zaakceptowa-
nia fakt, że dzień, w którym Chrystus, 
Bóg-Człowiek, ujrzał światło dzienne, 
ginie w mrokach dziejów. Jednakże 
w owej tajemniczości tkwi i piękno, i 
głęboki sens. Oto Ten, który jest Panem 
czasu i w czasie zaistniał, uznał za 
stosowne postawić człowieka, wszak 
koronę stworzeń, w sytuacji, w której 
ten zachłyśnięty dzisiaj potęgą swego 
intelektu, nie jest w stanie wystawić 
swemu Stwórcy metryki urodzenia. Czy 
problem tkwi tylko w niekompletności 
źródeł? A może to lekcja pokory...”. 

Anna Rudy 

Ks. Tadeusz Kasabuła.

Kościół nie zna rzeczywistej daty narodzin Jezusa (tu kartka świątecz-
na z początku XX wieku, ze zbiorów Stanisława Rudego). 

 BRYDŻOWY TURNIEJ OPŁATKOWY. Członkowie sekcji brydża sporto-
wego działającej przy Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” w Hrubieszowie 
podsumowali rok Turniejem Opłatkowym o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 
Do rywalizacji przystąpiło 20 par. Pierwsze miejsce wywalczyli Wojciech Sołtysiak i 
Marcin Pachniewski.

 BILANS CZTEROLATKA. Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na koncert Te-
atru Piosenki Młyn „Bilans 4-latka”. Odbędzie się on 29 grudnia, o godz. 19. Wstęp 5 zł. 

KRYŁÓW   JUBILEUSZ U POGRANICZNIKÓW. Placówka 
Straży Granicznej w Kryłowie (gm. Mircze) ma dziesięć lat. W uroczystościach jubi-
leuszowych uczestniczył komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 
Chełmie gen. bryg. Jarosław Frączyk. Do Kryłowa przyjechał również zastępca prze-
wodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy 
NOSG kpt. Grzegorz Jurak. Wręczył okolicznościowe odznaczenia przyznane przez 
związek. Otrzymali je: Jan Baryła – dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie i Marianna 
Sobczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu. Uroczystość uświetnił występ 
młodzieży z III Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej w Kryłowie oraz zespołu Na 
Granicy, który tworzą dwaj funkcjonariusze z placówki SG w Kryłowie. Komendantem 
Placówki SG w Kryłowie jest mjr Marek Wrona. Pracujący tu funkcjonariusze chronią 
prawie 28 km granicy państwowej, przebiegającej środkiem koryta rzeki Bug. 

KRASNYSTAW
 SZOPKA Z ŻYWYMI ZWIERZĘTAMI. W dniach 24-30 grudnia na 

krasnostawskim rynku stanie szopka bożonarodzeniowa ze zwierzętami. 
Władze miasta zapraszają mieszkańców do wspólnego kolędowania. 27 grudnia, od 
godz. 16, przy szopce kolędy będą śpiewać zespoły z parafii pw. św. Franciszka Ksawe-
rego; 28 grudnia, od godz. 16, prezentować się będą m.in. Chór Seniorów z Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej, Zespół Śpiewaczy „Biesiada” i Chór Krasnostawskiego 
Domu Kultury; 29 grudnia, o godz. 17, rozpocznie się plenerowe widowisko teatralne 
„Jasełka Bożonarodzeniowe” w wykonaniu Teatru Prawdziwego KOT z Wrocławia. 

TOMASZÓW LUB.
 ZŁOTE GODY. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 

pięć par z Tomaszowa Lub. Uroczystość z tej okazji odbyła się 16 grudnia. 
Rozpoczęła się mszą św. w intencji jubilatów, odprawioną o godz. 14 w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lub. Po nabożeństwie uczestnicy 
uroczystości udali się na spotkanie do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wręczono im 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Otrzymali je: Helena i Jan Fiutkowie, 
Wanda i Andrzej Galantowie, Helena i Sylwester Hałasowie, Zofia i Tadeusz Kulikowie 
oraz Feliksa i Bolesław Kielarowie. Uroczystość uświetnił występ Studia Piosenki z 
Tomaszowskiego Domu Kultury. 

 WRĘCZYLI WYRÓŻNIENIA. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się kon-
ferencja „Pryzmat Niepełnosprawności”, zorganizowana przez Lubelskie Forum 
Organizacji Osób Niepełnosprawnych. W jej trakcie wręczono dyplomy i statuetki, 
wykonane przez uczestników teatroterapii. Za wieloletnią pomoc oraz działalność 
na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym wyróżnienia 
otrzymali: Jan Kowalczyk – starosta tomaszowski i Grzegorz Żeligowski – prze-
wodniczący Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lub. 

 ZOSTAŃ MISS. Tomaszowski Dom Kultury zaprasza dziewczęta do udziału 
w wyborach Miss Nastolatek Tomaszowa Lubelskiego 2012. Kandydatki w wieku 
od 16 do 19 lat, które chcą konkurować o honorowy tytuł i cenne nagrody, mogą 
się zgłaszać do 15 stycznia 2012 roku do sekretariatu Tomaszowskiego Domu 
Kultury, ul. Lwowska 72. 

KRYNICE   WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE. 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zapraszają dzieci, 
młodzież i dorosłych na warsztaty plastyczne bożonarodzeniowe. Odbędą się one 
20 grudnia, o godz. 13, w domu kultury. 

POTURZYN    WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie (gm. Telatyn) już od 
kilku lat obdarowują osoby samotne i chore z miejscowości Poturzyn, Wasylów 
Mały i Suszów oraz przyjaciół szkoły drobnymi upominkami z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. W tym roku podczas warsztatów plastycznych w lepieniu aniołów z 
masy solnej i ich malowaniu pociechom pomagali rodzice. Prace powstawały pod 
okiem Stefanii Walczykiewicz. Wręczą je gościom 22 grudnia, o godz. 11, podczas 
szkolnego spotkania wigilijnego. Wystawią również jasełka przygotowane z pomocą 
Grażyny Dobrzańskiej i Marcina Sobusia. Uczestnicy spotkania podzielą się opłat-
kiem i będą śpiewać kolędy. 

ZAMOŚĆ
 „OCZYSZCZENIE” W KLUBIE. 28 grudnia 2011 r., o godz. 15, w 

Książnicy Zamojskiej odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. Tym razem miłośnicy książek będą dyskutować o powieści 
fińskiej pisarki i teatrologa Sofi Oksanen „Oczyszczenie”. 

 CIEPŁE ŻYCZENIA. Już szósty raz mieszkańcy Zamościa przyszli 
na Rynek Wielki, by złożyć 
sobie bożonarodzeniowe ży-
czenia. Wigilię mieszkańców 
zorganizowali, z inicjatywy 
Małgorzaty Czerniak, zamoj-
scy restauratorzy, piekarze 
i cukiernicy. Dla zamościan 
przygotowali wigilijny stół: 
uginał się od barszczu, świą-

tecznej kapusty, pasztecików, pierogów i innych przysmaków. Życzenia 
mieszkańcom składali prezydent Marcin Zamoyski i ordynariusz diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, ks. bp Wacław Depo. Harcerze przynieśli opłatek i 
Betlejemskie Światełko Pokoju. Kolędowanie niosło się hen, daleko. 

 POROZMAWIAJĄ O KOLEI. „Problemy i perspektywy kolei na Zamojsz-
czyźnie” – to temat spotkania, które organizują PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA w Lublinie, Stowarzyszenie „Padwa Północy” w Zamościu i Grupa Obrony 
Kolei. Odbędzie się ono 20 grudnia, o godz. 11, w Sali Edukacyjnej Zamojskiego 
Ogrodu Zoologicznego. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 14 grudnia, jednak 
na prośbę uczestników termin został przesunięty na 20 grudnia. 

łłł dddddd
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Już na początku grudnia Zamość wy-
glądał jak wielka śnieżna zaspa. Potem 
przyszły kilkunastostopniowe mrozy. 

Jak zwykle przy takiej pogodzie pojawiły 
się problemy z komunikacją, autobusy 
spóźniały się godzinami. Po ogłoszeniu 
stanu wojennego zmartwienie, jak doje-
chać do rodziny, i tak straciło na znacze-
niu – wyjazd poza miejsce zameldowania 
wymagał uzyskania zezwolenia od władz 
administracyjnych. Prawie wszyscy zostali 
więc w domach. Na jeden dzień zniesiono 
jednak godzinę milicyjną (obowiązującą od 
godz. 22 do 6 rano). 

Już na kilka tygodni przed świętami 
Bożego Narodzenia ’81 nie robiono 
ludziom żadnych nadziei na poprawę 
zaopatrzenia. Obywatele przyzwyczaili 
się, że nawet w najtrudniejszej sytuacji 
gospodarczej do sklepów rzucano w 
grudniu trochę dodatkowych towarów, ale 
w tamtym roku nie było na to szans. „Nie 
obiecujmy sobie za wiele”, „Lepiej rozwiać 
złudzenia od razu”, „Przyjdzie odstąpić od 
tradycji świątecznego stołu” – uprzedzała 
lokalna prasa. Wyliczała: „schab, szynka i 
baleron pojawią się na niewielu stołach i 
będzie się o nie toczyć prawdziwa batalia”. 

W obawie przed całkowitym zała-
maniem rynku mięsnego już 1 listopada 
wprowadzono nowe zasady skupu żyw-
ca. Rolnikom zaproponowano sprzedaż 
wiązaną. W zamian za dostarczone mięso 
mieli dostawać ciągniki, pralki, lodówki, 
radia. Za oddany żywiec wartości 100 
zł rolnik miał dostać towary warte 20 zł. 
Żeby dostać ciągnik, musiał wyhodować 
i sprzedać 100 stukilogramowych świń. 
Komu się to opłacało? Pomysł nie wypalił. 

W województwie zamojskim na przykład 
do 10 grudnia skupiono 60 ton żywca, a 
potrzeby sięgały 1200 ton, w całym woje-
wództwie lubelskim – 780 ton, czyli o około 
jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. 

Z oficjalnych danych wnika, że społe-
czeństwo powinno było, jeśli nie przymie-
rać głodem, to przynajmniej przejść na we-
getarianizm. Tymczasem w wielu domach 
schabów, szynek, baleronów i kiełbas wcale 
nie brakowało. – Przed świętami zawsze 
braliśmy od rodziny ze wsi pół świni, sami 
robiliśmy w domu wszystkie wędliny, a 
słoninę przetapialiśmy na smalec – mówi 
emerytowana nauczycielka z Zamościa. 

– Mieliśmy kuzyna, który pracował w 
geesowskim sklepie. Zawsze nam coś odło-
żył, bo nasza rodzina była bardzo zżyta. 
Tak zresztą, zdaje się, robili wszyscy. Każdy 
gdzieś kogoś miał i coś załatwiał – dodaje 
Stanisława Kowalska z Tomaszowa Lub.

– Przed punktem skupu żywca w 
naszym geesie ustawiały się kolejki, cią-
gnące się kilometr w jedną i drugą stronę. 
Godzinami trzeba było czekać, żeby 
sprzedać świnię. Sprzedać krowę było 
jeszcze trudniej. Sztuka miała być nie wiem 
jak dorodna, a jeszcze dawało się stówkę 
łapówki, żeby ją wzięli – mówi Henryk Ką-
kol, w tamtym czasie działacz nielegalnej 
rolniczej „Solidarności”. – Sam trzymałem 
ponad 10 świń i 16 sztuk bydła. Pamiętam 
dobrze, bo właśnie wtedy mnie internowali 
i żona sama została ze wszystkim. 

Dlaczego więc w sklepach nie 
było mięsa? – A jak miało być, skoro 
pod nasze zakłady mięsne podjeż-
dżały każdej nocy 3-4 tiry i wywoziły 
wszystko? – pyta rolnik Kąkol. – Za-

świadczam, że wtedy rolnicy trzymali 
więcej zwierząt niż dziś. 

Inna sprawa, że wielu chłopów sprze-
dawało świnie prywatnie – mieszczuchom, 
i rozdawało po rodzinie. Jak to się wtedy 
mówiło: „Dobrze się żyje w mieście, jak są 
na wsi teście”. I mówiło się jeszcze, że do 
rodziny na wieś „jedzie się tyłem do góry, a 
wraca przodem do góry”. Takie załadowa-
ne były bagażniki w samochodach.

W 1960 r. Zamość liczył 28 tys. miesz-
kańców. W 1980 r. – już 50 tys. Skąd wzięli 
się ci wszyscy ludzie? Ze wsi. 

– W takich miastach jak Zamość – 
dowodzi Kąkol – prawie wszyscy mieli ro-
dzinę na wsi i nikt głodem nie przymierał. 

– Ale w dużych miastach ludzie naprawdę 
nie mieli co jeść. Społeczeństwo było 
umęczone jak nie wiem co. Strajki nie 
bez przyczyny ogarnęły przede wszystkim 
takie duże ośrodki. 

Ukrywanie towarów i ich sprzedaż 
spod lady były sprawą codzienną, jednak 
w grudniu 1981 r. kontrole w sklepach 
zostały zaostrzone, a i sprzedawcy oraz 
klienci byli bardziej wystraszeni. Mimo to 
pokątny handel nie zamarł. Na dwa dni 
przed Wigilią lubelska milicja wytropiła przy 
ul. Chopina 80-kilogramową beczkę śledzi, 
która z centrali rybnej trafiła do prywatnego 

garażu. Śledzie odzyskano, ale wydarzenie 
obwołano „spekulacyjną aferą”. 

Solone śledzie z beczki były w tam-
tym czasie prawdziwym rarytasem. W 
sprzedaży pojawiło się trochę śledzi w 
zalewie octowej, trochę dorsza, ostroboka, 
morszczuka – i to śmiesznie taniego, po 14 
zł za kilogram (tyle kosztowało jajko). Był 
karp – województwo zamojskie dostało 
przydział na 80 ton tej ryby – wypadało 
po 20 dkg na osobę. Co prawda karp był 
drogi (200 zł za niewielką sztukę) i – nie 
wiedzieć czemu – kosztował kilka razy 
więcej niż na przykład dorsz, ale był. 

Upolowanie śledzi w sklepach centra-
li rybnych graniczyło natomiast z cudem. 
Tłumaczono, że drogę na stół utrudniają 
panujące na Bałtyku sztormy, a połowy 
dalekomorskie ogranicza brak paliwa. – 
Czarny dowcip głosił, że śledzie się poto-
piły – przypomina sobie była nauczycielka. 

Janina Gąsiorowska – w tamtych 
latach zasiadała w Radzie Nadzorczej 
PSS w Zamościu – pamięta, że w spra-
wie braku śledzi interweniowano w 

wielu przedsiębiorstwach rybackich nad 
morzem. – Dzwoniliśmy, prosiliśmy, coś 
przysyłali, trochę to rozładowało sytuację 
– opowiada. – Na szczęście nie brakowało 
składników do wielu innych wigilijnych 
potraw, jak kapusta z grzybami, kluski z 
makiem, sałatka kartoflana. 

Kapusta – donosił z dumą „Sztandar 
Ludu” pod koniec listopada – obro-
dziła. Czego jak czego, ale kapusty nie 
zabraknie – prorokował, i świąteczna 
przepowiednia sprawdziła się. 

Przydział alkoholu na kartki wynosił 
zaledwie pół litra wódki miesięcznie, 

dlatego bimbrownictwo rozwijało się 
na wielką skalę. Przed świętami władza 
zrobiła jednak społeczeństwu prezent. 1 
grudnia rację alkoholową zwiększono aż 
dwukrotnie. Dodatkowa połówka przy-
sługiwała jednak tylko tym klientom, 
którzy przynieśli do sklepu 5 pustych 
butelek po wódce lub occie. Prezent był 
jednak kosztowny. Tego samego dnia 
wódka podrożała o 75 proc., a piwo – o 
70 proc. Co prawda wraz ze stanem 
wojennym wprowadzono prohibicję, 
jednak już 21 grudnia przywrócono 
sprzedaż alkoholu, po który natychmiast 
ustawiły się ogromne kolejki.

Nie byłoby w tamtych czasach świąt, 
gdyby nie doroczny komunikat Minister-
stwa Handlu Wewnętrznego i Usług o 
skierowaniu na rynek importowanych 
owoców cytrusowych. Ten z 1981 roku 
głosił, że do kraju sprowadzonych zo-
stanie 27 tys. ton cytryn oraz 4,5 tys. 
ton pomarańczy i grapefruitów, z Kuby i 
Albanii, poza tym z Turcji, Grecji i Włoch. 
Z cytrynami było nieźle – wypadało po 
ponad pół kilograma na głowę. Pomarań-
czy (bądź grapefruitów) – jedna sztuka. 

Co tam cytrusy i świąteczne śledzie 
– w sklepach nie można było dostać w 
tym czasie butów i pończoch, a zima była 
sroga. Grudniowy komunikat wojewódz-
kiego sztabu antyspekulacyjnego głosił: 
„W związku z tym, że pracownicy handlu 
zmuszani byli (przez zdesperowanych 
klientów – przyp. red.) do przedłużania 
pracy do późnych godzin nocnych, 
tj. do chwili sprzedaży ostatniej pary 
butów – notowano także wypadki nie-
wypuszczania ekspedientek ze sklepów 
przez dwie doby – ilość dostarczanych 
jednorazowo partii towarów do sklepu 
zostanie zmniejszona”. 

Buty można było kupić na bazarze – 
skajowe, na poliuretanowej podeszwie za 
ok. 4 tys. zł, czyli za pół przeciętnej pensji, 
skórzane – za 12 tys. zł. Tu też można było 
dostać takie rarytasy, jak puszka importo-
wanej oliwy z oliwek (za jedną czwartą 
pensji) czy jabłka, mak i orzechy. Kto miał 
dewizy, w przysmaki mógł się zaopatrzyć 
w Peweksie. W Zamościu na początku 
lat 80. działały już dwa sklepy, w których 
kupowało się za zielone – przy Ormiańskiej 
i w hotelu „Renesans”. 

 Anna Rudy 

Nalewka dyplomowa

Kazimierz Kniaź obronił pracę dyplomową 
z nalewek.
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Dzieci ze 141. Gromady Zuchowej „Słoneczne Pro-
myki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu (fot. 
obok) przyniosły do naszej redakcji Betlejemskie 
Światło Pokoju. Kilkuosobowa grupa uczniów z kl. 
IIIc przyszła ze swoją wychowawczynią Martą Geneją. 
Zuchy składały życzenia i śpiewały kolędę. Wędrówkę z 
Betlejemskim Światłem Pokoju w Zamościu rozpoczęły 
od Tygodnika Zamojskiego, potem udały się do różnych 
instytucji i urzędów.
Z płomykiem Betlejemskiego Światełka odwiedziła 
nas również delegacja z hufca ZHP w Zamościu (fot. 
poniżej). Była to 69. Drużyna Harcerska „Pyszczydła” 
z Zespołu Szkół w Wysokiem. Ich drużynową jest 
Sława Bilska, nauczycielka matematyki w tej szkole. 
Ci harcerze zanieśli Betlejemskie Światło także do 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego i parafii.  mp

REKLAMA

 PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA. Ewelina Kowalska z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 (dawny Elektryk) w Zamościu zajęła drugie miejsce w 
rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 
Ewelina uczy się w kl. III Liceum Ogólnokształcącego. Organizatorami eliminacji byli 
nauczyciele biologii: Ewa Kucharska, Paweł Stańczak, Adam Sowiński.

 WYSTAWA W SYNAGODZE. W Centrum Synagoga w Zamościu można 
oglądać wystawę malarstwa uczniów klas czwartych liceum plastycznego. We wrześniu 
maturzyści uczestniczyli w plenerze malarskim. Pod kierunkiem nauczycieli: Doroty 
Jasek, Barbary Szeptuch i Marka Sołowieja powstały prace prezentujące zabytkową 
architekturę Zamościa, urokliwe zakamarki i podwórza oraz sceny rodzajowe z zielo-
nego ryneczku na Starym Mieście. Ekspozycję można oglądać do 3 stycznia 2012 roku.

KALINOWICE   CELNICY W SZKOLE. Na zaproszenie dyrekcji oraz 
uczniów Szkołę Podstawową w Kalinowicach (gm. Zamość) odwiedzili funkcjonariusze służ-
by celnej. Opowiadali o swojej pracy, a dzieci miały okazję wykazać się znajomością tematyki 
związanej ze służbą celną oraz wziąć udział w krótkim quizie i konkursie plastycznym. 

KRASNOBRÓD  ZAJRZYJ DO GALERII. „Lato na Cykladach, zima na Roztoczu” 
– taki tytuł nosi nowy cykl akwarel namalowany przez Marka Rzeźniaka z Zamościa. Artysta 
zaprasza do oglądania prac w „Galerii Szur” (Szur koło Krasnobrodu). Marek Rzeźniak 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest trzykrotnym stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. W dorobku ma ponad 20 wystaw indywidualnych. Ekspozycję można zwiedzać 
do końca grudnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 606 366 270. 

 Opracowała red. Małgorzata Pytkowska.
W tym tygodniu dyżur pełni red. Aneta Urbanowicz.

SPROSTOWANIE
W tekście „Prąd z liści” ( TZ z 7.12.2011 r.) podałam nieprawdziwą informację, jakoby 

miasto Zwierzyniec miało zapewnić trawę i liście na potrzeby biogazowni. Samorząd daje 
tylko teren pod inwestycję, biomasę ma pozyskać inwestor. Nieprawdziwa jest też sugestia, 
że burmistrz Jan Skiba za sprawą biogazowni liczy na tańsze ciepło dla mieszkańców. 
W Zwierzyńcu nie ma sieci ciepłowniczej, a każdy podmiot zbiorczy czy indywidualny 
zapewnia sam sobie źródło ciepła. Za błąd przepraszam.

 Jadwiga Hereta
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– Kontrola 
przeprowadzona w 
Zespole Szkół Pu-
blicznych w Sabau-
dii wykazała, że nie 
wypłacono nagród 
dyrektora szkoły z 
okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej na 
kwotę ok. 7906 zł i 

świadczeń urlopowych na kwotę ok. 16 541 
zł. Ponadto wykazała znaczne opóźnienia w 
wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiej-
skich – wyjaśnia Krzysztof Sudoł, zastępca 
okręgowego inspektora pracy w Lublinie. 
– Inspektorzy ustalili, że powodem tych nie-
prawidłowości jest nieprzekazanie środków 

finansowych (zapisanych w uchwalonym 
budżecie) przez gminę Tomaszów.

Władze gminy tłumaczą się pro-
blemami finansowymi. – Do oświaty 
dokładamy ok. 5 mln zł rocznie – mówi 
Ryszard Wawrzusiszyn, przewodniczą-
cy RG Tomaszów Lub. 

Problemy finansowe nie przeszkodziły 
jednak radnym w uchwaleniu podwyżki 
dla wójta Antoniego Wawrycy (56 l.). W 
czerwcu podnieśli wójtowe uposażenie o 
1120 zł, do kwoty 9930 zł brutto (od lipca 
do końca sierpnia nauczyciele powinni 
otrzymać świadczenia urlopowe). 

PIP wystosowała pismo do dyrekcji 
szkoły w Sabaudi, polecając wypłacenie 
zaległości nauczycielom, oraz do wójta 
– dotyczące przekazania tejże szkole środ-
ków pieniężnych. Najprawdopodobniej 
podobna sytuacja miała miejsce w innych 
szkołach gminy Tomaszów Lub. PIP na 
razie skontrolowała tylko jedną placówkę.
 au

Osobami odpowiedzialnymi za za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych w 
poszczególnych szkołach są ich dyrekto-
rzy. Ale w sytuacji gdy gmina nie przelewa 
pieniędzy na konto funduszu socjalnego, 
mają oni związane ręce. 

Do gminy przyszło niedawno pismo z 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa S.A., w którym firma zwraca się 
z prośbą o wydanie opinii do tzw. planu 
ruchu dla Geofizyki Kraków, prowadzącej 
w imieniu inwestora poszukiwania gazu 
łupkowego. Wójt Lubyczy Król. Tomasz 
Leszczyński potwierdza, że w jednym z 
załączników mowa jest o laskach dynamitu, 
które, oprócz specjalistycznych samocho-
dów, mają być używane do wywoływania 
mikrowstrząsów sejsmicznych. 

Drgania, jak nam wyjaśniono 
w Biurze Prasowym PGNiG, wy-
woływane będą w celu zbadania 
sposobu zalegania warstw skal-
nych w głębi ziemi. Są dwa 
sposoby wzbudzania takich 
fal sejsmicznych. Za pomocą 
specjalnych, ciężkich samochodów, tzw. 
wibrosejsów – to metoda najnowsza, 
używana od lat 90. Druga, starsza (a 
właściwie całkiem stara, bo używana 
w Polsce już przed II wojną światową) 
– polega na eksplodowaniu dynamitu, 
umieszczonego w płytkich otworach. 
Wymaga zastosowania od 0,1 do 0,5 kg 
dynamitu w jednym otworze. 

Po co dynamit pod Lubyczą? Paweł 
Poprawa z Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego mówi, że dynamitu używano do 
badań akustycznych w pracach geofizycz-

nych, jednak dawno temu. – To metoda nieco 
przestarzała, niemal się jej już nie stosuje. 
Najwyżej tam, gdzie sygnał akustyczny musi 
być silniejszy, bo jest tłumiony przez jakieś 
warstwy ziemi, np. na mokradłach – wyjaśnia. 

Dodaje, że inwestorzy teraz go raczej 
nie stosują, bo to wiąże się z uciążliwymi 
procedurami administracyjnymi. – Tak na-
prawdę to nic groźnego. Choć w przeszłości 
mieszkańcy okolic, w których używano 
dynamitu, czasami skarżyli się, że spadł im 
poziom wody w studniach – dodaje. 

– Pierwszy raz spotykam się z sytu-
acją, że ktoś chce w naszej gminie użyć 
materiałów wybuchowych. Musimy się 
skonsultować z biegłymi w tym zakresie 
– mówi wójt Leszczyński.

Wśród mieszkań-
ców nie było protestów 

przeciwko inwestycji, ale pytania 
– owszem. W styczniu inwestor pla-

nuje spotkanie z mieszkańcami gmin 
Lubycza Król. i Bełżec, wtedy mają zostać 

wyjaśnione wszelkie wątpliwości. – Wiercenie 
otworu planujemy rozpocząć w pierwszym 
kwartale 2012 r. – poinformowała nas Joanna 
Zakrzewska z Biura Prasowego PGNiG. 

Do tej pory inwestor wyrównał i wy-
łożył dookoła betonowymi płytami miejsce 
pod otwór, wybudował też drogę dojazdo-
wą. – Spodziewamy się odkryć tam złoże 
gazu ziemnego. O jego wielkości będziemy 
mogli powiedzieć dopiero po nawierceniu 
otworu i po wykonaniu badań próbek skał 
z niego pobranych. Będzie to możliwe po 
2013 r. – informuje rzeczniczka.

PGiNG spodziewa się, że gaz jest na 
głębokości 3000-4000 m pod ziemią. 

 MaMaz

Antoni Wawryca.

Murek przy kościele św. Katarzyny na Starym Mieście w Zamo-
ściu został postawiony dokładnie miejscu, w którym było czoło 
niezachowanego Bastionu V. Niestety, trzeba go będzie rozebrać. 
Jak wiadomo, w pierścieniu fortyfikacji otaczających Zamość 
było siedem bastionów. Z piątego nie zachowały się żadne 
elementy. Znana jest jedynie jego lokalizacja – w sąsiedztwie 
kościoła pw. św. Katarzyny oraz ronda na ulicy Piłsudskiego. 
Podczas prowadzonych od kilku miesięcy prac przy odtwarza-
niu fortyfikacji archeolodzy przebadali także to miejsce. Odna-
leźli zarysy czoła bastionu, położone na skraju przykościelnej 
działki. W tym właśnie miejscu wzniesiono długi na kilkanaście 
metrów i wysoki na 1 metr mur z czerwonej cegły – by zaznaczyć 
i pokazać historyczne położenie bastionu. 
Wykonawcą prac jest warszawska firma Budimex SA, która w kwietniu br. wygrała przetarg na realizację największego projektu inwestycyjnego 
w historii Zamościa „Zamość – miasto UNESCO. Pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”, wartego prawie 66 mln 
zł (ok. 40 mln zł to dotacja z Unii). Wokół Starego Miasta na nowo sypane są wały obronne, rekonstruowany jest Bastion II – inne są odrestau-
rowywane. Wzniesiono nowy amfiteatr, remontowany jest Park Miejski, powstały na terenach pofortecznych. 
– Konserwator zabytków nie zatwierdził wykonanego obmurowania. Uznał, że źle dobrano cegły. Część z nich jest przebarwiona. Zakwestionował 
także użytą spoinę, która nie naśladuje historycznie stosowanych materiałów. Mur zostanie rozebrany i wymurowany na nowo – informuje Barbara 
Skórzyńska-Terlecka, zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Zamościu.
Nowy mur (prace zostaną wykonane w ramach projektu) zostanie też przykryty. Nie uzgodniono jeszcze, jak wyglądać ma daszek. 
Podczas prac archeologicznych nie odkryto szpicy Bastionu V. Znajduje się prawdopodobnie pod rondem. Jej odsłonięcie wymagałoby roz-
kopania ulicy Piłsudskiego i czasowego wyłączenia jej z ruchu.  Tekst i fot. (ar) 
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Ks. bp Wacław Depo.

To on jest spiritus movens powołania 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gdeszyń-
skiej, które zamiast gminy prowadzi szkołę. 
Ksiądz został jego wiceprezesem. Mało kto 
wierzył, że do rozpoczęcia roku szkolnego 
budynek zostanie na tyle wyremontowany, 
by móc poprowadzić w nim zajęcia. – Ale 
jak za coś bierze się ksiądz Ryś, to nie ma 
bata, musi się udać – mówią parafianie. 

I udało się. Szkoła przeszła generalny 
remont. – Prace nadal trwają, ale nie koli-
duje to z funkcjonowaniem szkoły – mówi 
Barbara Łapińska, dyrektor szkoły. – To 
dzięki naszemu księdzu 44 dzieci może się 
uczyć w swojej miejscowości.

Ksiądz nie tylko jest inicjatorem przeję-
cia od gminy zlikwidowanej szkoły, ale też 
motorem wszelkich działań związanych z 
jej funkcjonowaniem. Z odpiętą koloratką, 
w roboczym uniformie pracuje na równi z 
innymi mieszkańcami wsi, załatwia formal-
ności, wspiera finansowo. 

Wpakował wszystkie swoje oszczęd-
ności w tę szkołę. Zlikwidował III filar w 
OFE, sprzedał prywatny ciągnik i zboże 

z tegorocznych żniw (ksiądz to zapalony 
rolnik). W sumie wydał jakieś 150 tys. 
zł. Każdy zarobiony grosz przeznacza 
na szkołę. Za pensję katechety (ok. 600 
zł) kupuje paliwo do samochodu, jest 
przecież zaopatrzeniowcem, z tacy czy 
rekolekcji płaci majstrom. 

Żyje skromnie, nawet gosposi nie 
zatrudnił, bo – jak mówi – „wchodzi 
drzwiami, a wychodzi portfelem”. Sto-
łuje się w szkole (panie z KGW świetnie 
gotują). Dzięki przyjaznemu usposobie-
niu zaskarbił sobie łaski wielu osób na 
wysokich stanowiskach, które wspierają 
go w tych poczynaniach. 

– Załatwił do pracy przy remoncie 
więźniów z Zakładu Karnego w Hrubie-
szowie. Codziennie swoim sześcioletnim 
fiatem stilo przywozi 
ich i odwozi. Dzięki 
wsparciu lubelskiego 
kuratora oświaty uda-
ło mu się pozyskać dla 
szkoły ponad 100 tys. zł 
z rezerwy oświatowej. 
Za te pieniądze szkoła 
będzie mogła kupić 10 
nowych komputerów, 
tablicę interaktywną, projektor multime-
dialny oraz wyposażenie sali gimnastycznej. 

Gmina Miączyn zamiast wspierać 
Stowarzyszenie, zwlekała z wydaniem 
pieniędzy z rezerwy oświatowej, stawiając 
warunki. Do tej pory Stowarzyszenie 
formalnie tylko użytkuje budynek gmin-

ny. Wójt Józef Długosz obiecał (a radni 
przyklepali), że szkoła zostanie im prze-
kazana aktem darowizny. Teraz w akcie 
notarialnym chce zapisu, że obiekt ma być 
przeznaczony wyłącznie na działalność 
edukacyjną. Stowarzyszenie ma jednak 
bardziej rozległe plany. 

– Nie możemy się na to zgodzić. Ksiądz 
włożył w ten budynek mnóstwo swoich pry-
watnych pieniędzy, a my – pracy. Gdyby, nie 
daj Boże, szkoła przestała istnieć, budynek 
wróciłby do gminy – tłumaczy Jolantyna 
Dyjak, szefowa Stowarzyszenia. – Poza tym 
nie chcemy się ograniczać tylko do szkoły. 
W planach mamy utworzenie siłowni, 
kawiarenki dla młodzieży i klubu seniora. 

Rodzinny dom księdza Rysia jest w 
Terebiniu (gm. Werbkowice), tam się wy-
chował, chodził do szkoły podstawowej. 
Potem los rzucił go do Hrubieszowa, do 
Zespołu Szkół Handlowych. – W klasie 
były 44 dziewczyny, a tylko 1 chłopak, ja. 
Uciekłem, chyba się ich bałem – śmieje się. 

Czy ta miażdżąca przewaga płci miała 
wpływ na wybór jego drogi życiowej? Jedno 
jest pewne, 16-letni Ryś poczuł pierwsze 
sygnały powołania i wstąpił do Niższego 
Seminarium Duchownego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Po dwóch latach konty-
nuował naukę w LO w Lublinie, gdzie jego 
wychowawczynią była Ewa Dados, póź-
niejsza inicjatorka akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. To ona zaszczepiła w nim 
wrażliwość na cierpienie i chęć pomagania. 

Po maturze Ryś chciał zdobyć jakiś 
zawód. Zdecydował się na Studium Bu-
dowlane. Trochę współpracował z Radiem 
Lublin. Aż upomniało się o niego wojsko. 

Miał 23 lata, 
gdy poszedł w ka-
masze. Służył w 
jednostce powietrz-
no-desantowej w 
Krakowie. Skakał 
na spadochronie. W 
przestworzach czuł 
się naprawdę wolny. 
Armia nauczyła go 

twardego życia i umiejętności walki z 
przeciwnościami. Będąc już w cywilu, 
rozważał pracę w Radiu Lublin. Silniejsze 
jednak okazało się powołanie. Złożył 
podanie do seminarium i tak zaczęła się 
jego kapłańska droga. 

Pierwszą parafią, do której trafił 
wkrótce po przyjęciu święceń kapłańskich 
(w 1998 r.), były Łabunie. Pracował tam 
jako wikariusz i zarazem diecezjalny dusz-
pasterz osób głuchoniemych. Wówczas 
jego pasją były motocykle. Kupił choppera 
– hondę magna 750, skórę, glany i robił 
wrażenie. Szczególnie na młodych para-
fiankach. Młodzież pociągał, starsze poko-
lenie było nieco zszokowane. – Jeździłem 
na zloty motocyklowe. Mój luzacki sposób 
bycia i brak dystansu pozwalały docierać do 
ludzi zagubionych – przyznaje. 

Po Łabuniach trafił do Dubienki. 
Potem przez siedem lat pracował w toma-
szowskiej parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Wspólnie z ks. proboszczem 
Janem Krawczykiem budował nowy ko-
ściół u zbiegu ulic Józefowskiej i Wojska 
Polskiego, który nosi imię Ojca Pio. 

Od 2007 r. ks. Ostasz jest proboszczem 
w Gdeszynie, parafii liczącej niespełna 580 
osób. Piastuje też inne funkcje – jest kape-
lanem m.in. Jednostki Strzeleckiej 2019 
„Strzelec”, Wojskowego Koła Łowieckiego 
„Świt” oraz Honorowych Dawców Krwi. 

A co z lataniem? – Nie mam już na to 
czasu. Poza tym nie mam własnej moto-
lotni. Kiedyś razem z kolegą wybraliśmy 
się na powietrzną wyprawę w okolice 
Rzeszowa. Byliśmy już wysoko nad ziemią, 
gdy motolotnia zaczęła szwankować – opo-
wiada. – Musieliśmy lądować. Szczęśliwie 
usiedliśmy na ziemi nieopodal wiejskich 
gospodarstw. Przybiegli ludzie. Jedna z 
kobiet, gdy zobaczyła koloratkę, spytała, czy 
nie wyspowiadałbym jej babci. Zrobiłem to. 
A chwilę potem staruszka zmarła.

 Aneta Urbanowicz 

Ksiądz Ostasz (w środku) pracuje na równi z innymi mieszkańcami wsi.
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Napisała to wprost do niego. To Lech 
zawsze był centrum jej całego świa-
ta. Lech, który ją opuścił (ducho-

wo – zapowiedział, że rozwodu nie będzie, 
ponieważ są katolikami), i dla którego ona 
była... No właśnie, kim? W jego książce, 
„Droga do wolności”, żony (o czym nie 
omieszkała dyskretnie mu przypomnieć 
w swojej książce) niemal w ogóle nie ma.

Z książki Danuty Wałęsy patrzy na nas 
Lech Wałęsa, który nie umie się pogodzić z 
tym, że jego gwiazda bezpowrotnie zgasła. 
Wałęsowa (tak o sobie pisze, podkreślając 
zależność od niego) nie ukrywa: jej praw-
dziwego męża, którego szanowała i podzi-
wiała, dzisiaj w jej życiu już ma. Całymi 
dniami siedzi na piętrze ich gdańskiego 
domu, wiecznie w Internecie. Pochłonął 
go do tego stopnia, że pewnego razu kazał 
jej ze sobą rozmawiać przez skype: on na 
górze, ona w pokoju pod nim. „Wieczo-
rem, gdy kładzie się do łóżka, słuchawka 
z Radiem Maryja do ucha, komputerek 
przed siebie i tak niemal całą noc. Mąż 
ma jakąś obsesję na tym punkcie. Bo 
chyba jest to jakaś obsesja, żeby słuchać, 
co negatywnego mówią inni. Słuchać, co 
nienawistnego wygadują Maciarewicze, 
Kaczyńscy czy Olszewscy?”. 

Oddalili się od siebie tak bardzo, że 
Danuta cierpi, gdy zdarza się im spotkać w 
kościele na jednej ławce. „Nigdy chyba nie 
kupił mi kwiatów, ot tak, spontanicznie” 
– żali się. „My faktycznie od 1980 r. nigdy 
nie rozmawialiśmy ze sobą o swoich pra-
gnieniach (...). Długo byłam uzależniona od 
męża, on miał nade mną władzę uczuciową 
(...). Liczył się ze mną do pewnego czasu. Te-
raz już się nie liczy (...). Nigdy nie myślałam 
o sobie, żyłam jedynie dla męża i dla dzieci”. 

W pewnym momencie, gdy pisze o 
jego powrocie z rocznego internowania 
w Arłamowie, stara się męża usprawie-
dliwiać, ale bez przekonania: „Być może 
to, co w ostatnich latach się z nim dzieje, 
jest konsekwencją tamtego czasu odosob-
nienia? Może to odosobnienie zostawiło 
jakieś psychiczne piętno? Może taka jest 
cena pobytu w złotej klatce? A może ma 
wyrzuty sumienia, że poświęcił rodzinę, a 
jednak świat go nie docenił (...). Chciała-
bym go zrozumieć. Lecz nawet dla mnie 
nie jest to proste”.

Coś podniosłego jest w tej publicznej, 
dramatycznej spowiedzi żony o tragicznym 
oddaleniu od najbliższego jej człowiekiem, 
co nie pozwala potraktować tej książki jak 
zwykłego skandaliku z garścią anegdot.

Jej historia z perspektywy czasu wydaje 
się wprost nie do uwierzenia. Zaczyna się w 
1968 roku, gdy 19-letnia Danka (czy może 
Mirka? choć ochrzczona jako Danuta, 
w urzędzie miała zapisane Mirosława) z 
maleńkiej Kolonii Krypy pod Węgrowem 
na przystanku, zanim wsiądzie do autobu-
su, zapowie matce: „ja już tu nie wrócę”. 
W ceglastym paltociku, z tekturową 
walizeczką w dłoni i karierą edukacyjną 
zakończoną ledwie na podstawówce – z 
jakąś przedziwną determinacją wyrywa się 
ze swojego dotychczasowego światka, hen, 
daleko za jego opłotki. W Gdańsku, gdzie 
dociera, kątem pomieszkuje u ciotek. Jakiś 

dobry człowiek pomaga jej znaleźć pracę 
(na czarno) w kwiaciarni. 

„Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy 
tego 14 października 1968 roku, gdy do 
kiosku zaszedł Wałęsa, nosił on wąsy, czy 
też nie. Chyba nie miał wąsów. Przyszedł 
rozmienić pieniądze. Następnego dnia 
przyszedł ponownie, jakby z wdzięczności, 
i przyniósł gumę do żucia” – napisała.Rok 
później Gołasiówna została Wałęsową, 
sama mu się oświadczyła.

Biedowali (choć pisze, że nigdy nie 
czuła, by byli biedni), tułali się po jakichś 
nieprawdopodobnych norach, a ona była 
szczęśliwa. W męża patrzyła jak w obrazek 
– starszy o sześć lat, więc niejako z urzędu 
mądrzejszy. 

Nawet jej imponowało to jego wyob-
cowanie, tajemniczość, nicniemówienie. 
Nie miała pretensji, że prowadzą trochę 
osobne życia: on chodził do pracy i swoich 
spraw, ona siedziała w domu. Pierwszy raz 
zapłakała dopiero w szpitalu, po urodzeniu 
pierworodnego Bogdana – pokazuje mu 
dziecko, jak to wtedy było w zwyczaju, 
przez okno, coś tam wykrzykuje, strasznie 
jest szczęśliwa, a jej Wałęsa ma niewyraźną 
minę, jakby nie bardzo się cieszył. 

„Nigdy mi nie mówił, jak go traktowali 
na komendzie, o co pytali” – pisze po tym, 
jak pewnego razu milicja wypuściła go 
po paru dniach z aresztu. Tak było przez 
całe ich życie – o niczym jej nie mówił, nie 
informował, nie wyjaśniał, nie rozmawiał 
na tematy polityczne. Gdy mówiła mu po 
latach o swoim potwornym osamotnieniu 
podczas jego internowania, o tym, że 
musiała sobie ze wszystkim radzić sama, 
obruszył się, że przecież ludzie jej pomagali. 

O wszystkim dowiadywała się po 
czasie, przypadkiem, od obcych. Długo 
uważała to za normę. To miało i drugą, 
dobrą stronę – nie bała się o męża nawet w 
najczarniejszych okolicznościach, wszystko 
opierała na jakimś przedziwnym zaufaniu 
doń. Jak wtedy, gdy zaczął się stan wojenny. 

„Wieczorem 12 grudnia 1981 r. niczego 
nie przeczuwałam. I może ktoś mi nie uwie-
rzy, ale wprowadzenie stanu wojennego 
nie zrobiło na mnie większego wrażenia 
(...). Tej nocy nie dochodziło do mnie, co 
się rzeczywiście dzieje. Przyszli, zabrali 
męża i pojechali z nim w nieznane. Trudno. 
Wcześniej nieraz go zabierali” – napisała. 
Na drugi dzień poszła do stoczni, w imieniu 
męża. Przekazać, by spokojnie trwali w 
oporze. Po czym zorganizowała wyprawę 
w rodzinne strony po świniaka na święta.

Pierwszy raz zapukała do drzwi Wałę-
sowej w 1970 r. Kiedy w stoczni gdańskiej 

rozpoczął się strajk, Wałęsa był akurat na 
wolnym, pojechał na targ kupić dziecku 
używany wózek. „Niespodziewanie w 
ciągu dnia przyszedł do domu w roboczym 
ubraniu – to pamiętam – zachrypnięty i 
powiedział, że w Gdańsku jest wielka bitwa 
z milicją, że krew się leje ulicami” – pisze.

Aż przyszedł sierpień 1980 r. „Z tego, 
że coś wydarzy się 14 sierpnia, nie zdawa-
łam sobie sprawy. Niestety, mąż nie uprze-
dził mnie o planowanym w stoczni strajku. 
Zawsze tłumaczył, że nie chce, abym się 
bała” – napisała. Czas tego strajku – w co aż 
trudno uwierzyć – uważa za najwspanialszy 
okres w życiu. Mimo że przez kilka dni nie 
miała ani słowa wiadomości o mężu. Dała 
się nieść tej samej fali, która napędzała 

strajkujących. Potem biegała do stoczni ze 
świeżą bielizną, udzielała w imieniu męża 
wywiadów zagranicznym mediom. 

Dopiero podczas posierpniowego 
wrzenia coś pękło. Nagle zaczęła mieć 
dość „tej cholernej polityki”, która nieod-
wracalnie wchłaniała jej męża. Kiedy ich 
mieszkanie stało się związkowym biurem, 
wypełnionym od rana do świtu ludźmi, po-
między którymi pałętały się jej małe dzieci, 
nie wytrzymała. Zrobiła Wałęsie karczemną 
awanturę, przy ludziach (to wtedy pokazała 
mocne pazury, których nie raz doświadczyli 
ubecy, obsypywani wiązkami przekleństw). 
Uległ: wywiesił na drzwiach domu informa-
cję, że tu jest tyfus. I wyniósł się z polityką 
do siedziby „Solidarności”. 

A ona głośno przyznała przed samą 
sobą to, co w niej rosło od dawna: „Byłam 
plamą, której nikt nie zauważał. Nikt, 
łącznie z mężem, nie brał mnie pod uwagę, 
tak jak ja nie brałam pod uwagę moich 
dzieci” – napisała. 

Jak ta prosta kobieta po podstawówce, 
która w 1990 r. została prezydentową, 
radziła sobie z tym? Czy miała tremę pod-
czas spotkań z koronowanymi głowami, 
prezydentami, wybitnymi artystami? 

„Przed zagranicznym wyjazdem otrzy-
mywałam informację, jaki i na jaką oko-
liczność jest wymagany strój. Garsonka 
czy też długa suknia, i to mi w zupełności 
wystarczało”. Dodaje, że wszystko miała, 
minuta po minucie, rozpisane w specjalnej, 
dyplomatycznej książeczce. Dzięki niej 

wiedziała, kiedy dygnąć przed brytyjską 
królową, obok kogo iść w orszaku, w 
jakiej kolejności i z kim się witać. Wiodła 
ją ta sama ufność, która pozwoliła jej nie 
martwić się w poprzednich latach o męża. 

Nic nie było wielkim problemem. No, 
może poza Noblem. Pokojowa nagroda, 
którą mąż otrzymał w 1983 r., nie bardzo 
ją zaskoczyła. Oczekiwała jej już rok 
wcześniej. Ale o tym, że to ona, a nie mąż, 
pojedzie po odbiór, dowiedziała się nie od 
Wałęsy, tylko z jakiejś konferencji prasowej. 

Uroczystość noblowska była dla niej 
olbrzymim przeżyciem – jednym z nie-
wielu, które zrobiło na niej wrażenie. W 
przeddzień ćwiczyła dyg, który zgodnie z 
protokołem miała wykonać, witając się z 

królem Ola-
fem V, w kół-
ko trenowała 
wystąpienie. 
To wtedy na-
rodziła się 
niezależna od 
Lecha Danka: 
prosta kobie-
ta, która w ży-
ciu nie była w 
wielkim świe-
cie, pewnie 
stanęła przed 
światowymi 
elitami i bez 
zająknienia, 
s p o k o j n i e 
odczytała po-
dziękowanie. 

Nie była 
wtedy Wałę-
sową. Była 
Polką. „Już ni-
gdy czegoś po-
dobnego nie 
przeżyłam, nie 
doznałam ta-
kiego dowar-
tościowania 
własnej osoby 
i, jeśli można 

tak powiedzieć, mojego ja” – napisała. 
Wałęsa, wyraźnie dumny, podsumował, że 
poszło jej na trzy z plusem.

Danuta Wałęsowa wychowała ich 
ośmioro, właściwie sama. We wspomnie-
niach z czasów, kiedy rodziły się jedno po 
drugim, są jak oblepiający ją, pałętający się 
między współpracownikami męża tłumek 
w pieluchach, trochę bezosobowy. Na 
zdjęciach tulą się (zwłaszcza dziewczyny) 
do ojca, którego zabierała im polityka. 
Dla córki Anny jest niemal świętością. 
Z matką można się kłócić.

Matka pisze, że dorastając, dzieci 
nie radziły sobie z ciężarem nazwiska, z 
czego nieraz wynikały poważne kłopoty. Z 
„pomroczności jasnej” Jarosława (o tym w 
książce nie ma), który wsiadł po pijanemu 
za kierownicę samochodu, kpiło pół Pol-
ski. Sławomir był sądzony za spowodowa-
nie wypadku. Jakiś czas temu, nie mogąc 
znaleźć pracy, poszedł do pośredniaka. 
Podał nazwisko – urzędniczki gruchnęły 
śmiechem. Magda, zapowiadająca się na 
baletnicę (też szemrano, że przez bycie 
Wałęsówną po paru zaledwie tygodniach 
w szkole baletowej pozwolono jej tańczyć 
na scenie), doznała poważnej kontuzji, 
co zwichnęło jej karierę. Teraz samotnie 
wychowuje dziecko. 

Maria Wiktoria (imię narzucił nieży-
jący już, kontrowersyjny prałat Jankowski 
– na cześć zwycięstwa „Solidarności” i 
wolnej Polski), znana z tego, że jest zna-
na (wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”), 

rzadko pojawia się w domu. Jarosław, 
jedyne z dzieci, jak pisze Wałęsowa, nie-
zdominowane przez ojca, które potrafi 
matce prawić komplementy. To chyba 
największa jej duma (dwukrotny poseł na 
Sejm, teraz europarlamentarzysta). Miał 
tragiczny wypadek 2 września. Wsiadł 
na supernowoczesny motocykl, jechał do 
swojej dziewczyny, Eweliny, pochodzącej 
z Tomaszowa Lub. Pod Sierpcem zderzył 
się z toyotą, która zajechała mu drogę. 
Przeżył cudem – był pogruchotany, prze-
szedł 37 operacji. Wałęsowa pierwsze, co 
zrobiła po otrzymaniu straszliwej wieści, 
to zamówiła mszę. A potem zaufała. I, jak 
zawsze, nie zawiodła się. 

Z pięciu małżeństw jej dzieci cztery 
się rozpadły. To musi boleć. Tak samo 
jak to, co musnęła ledwie zdaniem: nie 
wszystkie jej dzieci siadają dziś razem 
przy wigilijnym stole. 

Wałęsowa, chociaż po publikacji 
książki napisali o niej: „feministka”, żadną 
feministką nie była – i nigdy nie będzie. Dla 
niej najważniejsze jest budowanie i pielę-
gnowanie relacji rodzinnych i przyjaciel-
skich. Ludzi osądza sprawiedliwie, dlatego 
wielu mocno się w książce oberwało.

Na przykład redemptoryście Tadeuszo-
wi Rydzykowi. Pisze bez ogródek, że to 
dla niej żaden ksiądz, tylko biznesmen w 
czarnej sukience i z koloratką. „Ten pan z 
Torunia” dla niej ma „niewiele wspólnego z 
wiarą, z Kościołem czy z dobrocią”. Żeruje 
na ludziach, wykorzystuje ich – uważa. 

Ta wierząca i praktykująca katoliczka 
mocno przejechała się po kościelnych hie-
rarchach. Oberwało się m.in. abp. Leszkowi 
Sławojowi Głodziowi – uważa, że minął 
się z powołaniem. „Nie czuję w nim troski 
o Kościół od strony duchowej” – pisze. 
Wytyka, że odwiedzając rodzinę dwa razy 
do roku, na święta, powinien rozmawiać 
na tematy rodzinne, społeczne, a nie tylko 
polityczne i biznesowe.

Jej największym autorytetem był 
papież Jan Paweł II – z książki emanują 
bezwzględny szacunek i miłość do niego. 
Wałęsowa wypomina mężowi żart, jej 
zdaniem nie na miejscu: „Gdy Ojciec 
Święty zwrócił się do mnie: «Jak wspa-
niale pani wygląda. Żona Lecha Wałęsy, 
matka tylu dzieci»; mąż niespodziewanie 
wtrącił: «To co, nie mam jej wymieniać?». 
Papież odwrócił się do niego, pogroził 
mu palcem i rzekł: «Oj, synu, synu! Żeby 
to ona ciebie nie wymieniła!»”. Cytuje 
także komplement, jakim uraczyła ją 
głowa Kościoła: papież szepnął podczas 
jednego ze spotkań: „To nowy kapelusz? 
Ładnie ci w nim...”. I chociaż kapelusz 
nowy nie był, o czym nie omieszkała 
odszepnąć, to musiało być jej bardzo 
miło – lubi kapelusze.

Chyba lubi także (do czego w książce 
nie przyznaje się otwarcie, ba, pisze, że 
to sprawy drugorzędne) stroje. Kiedyś 
zapytała premier Hannę Suchocką, gdzie 
się ubiera. Ta jej odpowiedziała, że ubrania 
bierze „z haka” – czyli idzie do sklepu i 
bierze, co się jej podoba. 

W książce Danuta Wałęsa odniosła 
się m.in. do słynnego pojednania jej męża 
z prezydentem Kwaśniewskim, po śmierci 
papieża. Prawda jest smutna: to żadne 
nawrócenie skonfliktowanych prezyden-
tów pod wpływem wzniosłych wydarzeń, 
tylko polityka. Panowie zresztą, jak na 
ironię losu, pierwszy po latach uścisk rąk 
wymienili w okolicach... toalety. Podobnie 
było z zaproszeniem Kwaśniewskich na 
doroczne, huczne imieniny Wałęsów: za 
uśmiechami prezydenckich par krył się po 
prostu upór restauratora, który wydarzenie 
organizował. Wałęsowa pisze jasno: „Ja 
osobiście państwa Kwaśniewskich bym 
nie zaprosiła”. Ale, jak dodaje ze stoickim 
spokojem, ugościła ich odpowiednio. Tak, 
jak powinna była.

Opracowała Małgorzata Mazur
Danuta Wałęsa, „Marzenia i tajemnice. 

Opracował Piotr Adamowicz”, Wydawnic-
two Literackie 2011
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– Dużo obra-
zów sprzedałem w 
latach 80. Pieniądze 
same pchały się do 
ręki. Ludzie nosili w 
kieszeniach miliony i 
nie mieli co kupić, bo 
w sklepach nie było 
prawie nic. To wtedy 
kupiłem nowe pianino 
córce – opowiada.

Jednak nie za-
wsze miał się tak 
dobrze. Dlatego 
dorabiał jako grafik i przyjmował różne 
zlecenia, na przykład na plakaty i projekty 
okładek książek. Jest autorem projektu 
logo Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Biłgoraju.

Na początku w twórczości Kazimie-
rza Jasińskiego-Szeli dominowała sztuka 
abstrakcyjna. Jak mówi artysta, po latach 
doświadczeń z abstrakcją zrodziła się w nim 
przekora, postanowił zmierzyć się z malar-
stwem realistycznym. Podczas licznych 

Kazimierz Jasiński-Szela (74 l.) na 
stałe mieszka we Wrocławiu, ale 
lato spędza w rodzinnym domu 

we Frampolu i tam tworzy. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i grafiką.

Już w podstawówce marzył, by dostać 
się do liceum plastycznego w Zamościu. 

– Nie bardzo wierzyłem we własne 
siły, dlatego wybrałem inną szkołę. Naj-
pierw uczyłem się w gimnazjum w Lubli-
nie, potem przeniosłem się do Zamościa 
i maturę zdałem w liceum koresponden-
cyjnym ogólnokształcącym – wspomina 
Kazimierz Jasiński-Szela.

Dalej kształcił się w łódzkim studium 
nauczycielskim, na wydziale rysunku. W 
końcu zdecydował się zdawać na Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

– W czasie egzaminu podszedł do 
mnie jeden z wykładowców i poklepał 
po plecach. Sądziłem po tym geście, że 
mam szansę na przyjęcie na studia. Jednak 
kiedy wywieszono listę, mnie na niej nie 
było – opowiada. 

Po tej porażce pan Kazimierz zaczął 
szukać pracy we Wrocławiu (tam miesz-

kała jego siostra) jako nauczyciel rysunku i 
malarstwa. Przypadek sprawił, że znajomy 
siostry zobaczył jego prace. To on zaciągnął 
Jasińskiego do miejscowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych), bo – jego zdaniem – miał talent. 

W dziekanacie, gdy pan Kazimierz 
przyznał, że ma za sobą 2-letnie studium, 

usłyszał, że na pierwszym roku nie ma 
miejsca i może zostanie przyjęty... na 
drugi rok studiów. Artysta pozbierał 
wszystkie swoje rysunki i zaniósł do 
ówczesnego rektora, profesora Stanisła-
wa Dawskiego. Rozłożył je na podłodze 
w gabinecie magnificencji. Rektor po 
obejrzeniu powiedział, że młody twórca 
ma skłonność do rysowania kolorem, a 
nie do malowania. Ostatecznie został 
przyjęty na drugi rok studiów. Uczelnię 
skończył w 1964 roku bez problemów.

Po studiach pan Kazimierz został 
skierowany do pracy w Liceum Plastycz-
nym w Nałęczowie. Pojechał tam, ale nie 
spodobało mu się, i szybko wrócił do 
Wrocławia. Przez kilka lat był na etacie 
dekoratora w PSS, w końcu skupił się 
na działalności twórczej. 

plenerów powstały cykle obrazów: „Teraz 
Frampol” (jeden prezentujemy poniżej), 
„Teraz Polska” i „Teraz Bretania”.

– Z natury jestem człowiekiem, który nie 
znosi rutyny i zadowolenia z siebie. W mojej 
sztuce musi być walka z samym sobą, z tym, co 
robię, dlatego pojawiła się u mnie chęć zwrotu 
w stronę mi bliską, czyli w stronę abstrakcji. 
Teraz wracam do początków, czyli tego, co 
wcześniej uszło mojej uwadze. Widzę na nowo 
możliwości, jakie niesie sztuka abstrakcyjna. 
Tylko nie wiem, na jak długo – zastanawia się. 

Artysta ma na koncie ponad 30 
wystaw indywidualnych, w tym m.in. 
w Paryżu i Berlinie. Prezentował swoją 
twórczość także w Warszawie, Lublinie, 
Katowicach, Toruniu i Szczecinie. Jego 
obrazy są w muzeum w Krakowie oraz w 
licznych zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą. W 2005 roku został uhonorowany 
przez burmistrza Frampola Tadeusza 
Niedźwieckiego „Medalem za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Frampol”. 

– Mąż jest zupełnym przeciwieństwem 
Jakuba Szeli. Jest dobry, uczciwy i ma duże 
poczucie humoru – ocenia pani Jadwiga, 
żona malarza. Przyznaje, że ona również 
nie zwraca się do męża po imieniu, zawsze 
mówi „Szela”. Znajomi z pracy nazywali 
ją „pani Szelowa”. Kiedy ktoś zadzwonił i 
poprosił do telefonu panią Jasińską, odpo-
wiedziano, że taka tu nie pracuje.

 Małgorzata Pytkowska

Pochodzący z Tomaszowa Lub. 
31-letni Marek Kostykiewicz i jego 
druga połowa – Maja Zalewska (ró-

wieśniczka) odnieśli pierwsze sukcesy. Pra-
cują w duecie, prowadząc od 2008 r. studio 
projektowe „m4m”. Ukończyli architekturę 
na Uniwersytecie Warszawskim – razem 
studiowali. Projektują nowoczesne domy 
i wnętrza, ale zajmują się również designem 
produktu (wzornictwem przemysłowym). 

Pokazali, że przedmiot codziennego 
użytku – w domach celowo zasłania-

ny firanką – może 
być dziełem sztuki 
użytkowej. Grzej-
nik Cyklon, który 
zaprojektowali z 
myślą o nowocze-
snych wnętrzach, 
zdobył pierwsze 
miejsce w konkur-

sie Terma Design 2010. Jego forma 
nawiązuje do efektu powstawania cyklonu, 
stąd nazwa. Grzejnik już znalazł się na 
rynku. Kosztuje około 2,5 tys. zł (średnio). 

– Cyklon opiera się na wygiętym profi-
lu, który zwielokrotniony tworzy ciekawą 
formę. Może stanowić ozdobę w przestrze-

ni, a nie tylko ją zajmować – uważa archi-
tekt Marek Kostykiewicz. Jego zdaniem 
siłą współczesnego wzornictwa powinna 
być prosta forma, „doprawiona funkcją” i 
wzbogacona o kolor. 

Wraz z Mają kierowali się tą ideą, 
pracując nad koncepcją modułowych 

mebli ogrodowych 
Trapezzo. Projekt 
swój oparli na jed-
nym powtarzal-
nym elemencie, 
który można do-
wolnie zestawiać, 
tworząc różne 
kombinacje (fo-
tel, szezlong itd.). 

– Lubimy eksperymentować z formą, 
ale zawsze pamiętamy o tym, by były 
to rzeczy funkcjonalne – podkreślają. 

Dla tego samego producenta za-
projektowali również 

serię świecz-

ników. Ich port-
folio projektowe zostało 
zakwalifikowane do finału konkursu 
„Young Design” Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego w 2010 r.

Wprowadzili na polski rynek serię 
lamp CablePower, będących rodzajem mi-
nimalistycznego oświetlenia, gdzie zamiast 
okazałego, ciężkiego żyrandola jest tylko 
żarówka i kabel. Młodzi architekci celowo 
wyeksponowany przewód umieścili w ko-
lorowym, satynowym oplocie (koszulce).  

– Nasze kable wzbogaciliśmy o no-
woczesną kolorystykę (np. lawenda, 
limonka, czekolada), a zastosowane 
żarówki dekoracyjne są o wiele większe 

od standardowych – wyjaśnia 
młody designer. – Te proste 
lampy można dzisiaj zoba-
czyć w wielu nowoczesnych 
wnętrzach, np. hotelach 
czy restauracjach. Jedna 
z naszych lamp, w której 
wykorzystaliśmy 16 czarno-
białych kabli, jest w dawnej fa-
bryce Wedla – informuje. Maja 
i Marek postawili również 
na minimalistyczne oświe-
tlenie, urządzając własne 
mieszkanie na Zielonym 
Mokotowie. 

Są dumni z projektu 
fotela, który został zauważony pod-
czas konkursu Recycling Design Award 
2012. – Myślenie o recyklingu skłoniło nas 
do wykorzystania budki telefonicznej, która 
po odwróceniu do góry nogami stała się bar-
dzo wygodnym meblem – wyjaśnia Marek 
Kostykiewicz. Konkurs był adresowany 
do tych projektantów, którzy w swoich 
koncepcjach nie boją się sięgać po zużyte 
i niepotrzebne przedmioty, oczywiście 
takie, które można ponownie wykorzystać, 
nadając im nowe, drugie życie. 

Jako ciekawostkę dodajmy, że ów 
fotel stoi w salonie Jagi Hupało, uznanej 
specjalistki wizerunku i stylistki fryzur. 

Skąd młodzi architekci czerpią tyle 
pomysłów? – Co dwie głowy, to nie jed-
na – żartuje Marek Kostykiewicz. – A tak 
na serio, to trudno określić, skąd się 
biorą pomysły. Jesteśmy bardzo dobrymi 

REKLAMA

sie Terma Design 2010. Jego forma 
nawiązuje do efektu powstawania cyklonu,
stąd nazwa Grzejnik już znalazł się na

j (
tel, szezlong itd.).

– Lubimy eksperymentować z formą,
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na –żartuje Marek Kostykiewicz. –Atak 
na serio, to trudno określić, skąd się 
biorą pomysły. Jesteśmy bardzo dobrymi 

obserwatorami. Naszą wspólną pasją jest 
fotografia, dużo podróżujemy. Inspi-

racja może przyjść z prostej, wy-
dawałoby się na pozór, rzeczy, 

jak śmigło samolotu lub cień 
na ścianie – opowiadają. 

Zapewne bez-
powrotnie mi-

nął czas, kiedy 
w sklepach 
w s z y s t k i e 

meble i elementy 
wyposażenia 
wnętrz były 
identyczne, 

siermiężne i byle jakie. 
Owszem, znajdowały na-
bywców, ale wyłącznie 

z jednego powodu: wyboru nie 
było. Dzisiaj każdy producent przedmiotów 
użytkowych chce, by jego towar wyróżniał 
się spośród innych – choćby najmniejszym 
detalem. Urządzanie mieszkań stało się dla 
niektórych stałym i dochodowym zajęciem. 
Każdy z nas lubi się otaczać ładnymi i nie-
banalnymi przedmiotami. Inna sprawa, że 
nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. 

Beata Bochińska i Iwona Palczew-
ska z Instytutu Wzornictwa Przemysło-
wego porównują współczesny design 
(wzornictwo) z filmem czy mediami. 

Uważają, że wzornictwo jest najpo-
pularniejszą i najłatwiej dostępną 

sztuką, która może kształtować gusta 
bardziej świadomych odbiorców. 

 Magdalena Wójtowicz
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Kazimierz Jasiński-Szela lato spędza w rodzinnym domu we Frampolu.
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Ze wszystkich alkoholi najtrudniej 
jest zrobić właśnie piwo. Tak przy-
najmniej uważają piwowarzy starej 

daty i starej szkoły. Szkoła to była nie byle 
jaka, bo wszystkich etapów produkcji piwa 

musieli dopilnować osobiście. Dziś ludzi 
wyręcza komputer, co piwu – tak też uwa-
żają – wcale nie wychodzi na dobre. 

– Oka ludzkiego nic nie zastąpi – uwa-
ża Stanisław Głąb (65 l.), w drugiej połowie 
lat 70. kierownik browaru w Zwierzyńcu. 
Trunek warzony przez wiele dni (samo 
moczenie jęczmienia w słodowani trwało 
72 godziny) i z wielkim wkładem pracy 
nadawał się do picia tylko przez 12 dni. 
Jeśli nie był pasteryzowany, czyli wyja-
łowiony – co także piwu i jego smakowi 
nie służy. A w Zwierzyńcu piwo nie było 
wcale pasteryzowane do połowy lat 70. 
XX wieku, bo zakład po prostu nie miał 
pasteryzatora. Potem produkowano i piwo 

pasteryzowane, i to z kilkunastodniowym 
terminem przydatności do spożycia. 

– Podczas pasteryzacji najłatwiej 
piwo zepsuć – mówi Stanisław Głąb. – Na 
przykład odrobinę przypalić – podziela tę 
opinię Jerzy Kwieciński (77 l.), przez 37 
lat piwowar, przez kilka kierownik (po 
Stanisławie Głąbie; zresztą sąsiedzie z 
browarnego bloku przy Partyzantów) 
fabryczki w Zwierzyńcu. 

Zepsuć smak po setkach godzin pracy 
nad piwem (samo rozluźnianie kiełkującego 
jęczmienia, czyli słodu, na klepisku trwało 
5-6 dni; ziarno trzeba było przy tym stale 
przewracać) – to jak nieszczęście. 

– Dzisiejsze piwa nadają się do picia 
nawet przez 2 lata, miesiącami przecho-
wywane są w jakichś hurtowniach i na 
sklepowych półkach. Tylko czy to w ogóle 
jest piwo? Tak je nazywają, ale piwo to na 
pewno nie jest – kontynuuje emerytowany 
kierownik Głąb. 

Wódka na przykład – uważają 
piwowarzy – właściwie robi się 

sama. Piwo pod tym względem jest jej 
przeciwieństwem. Wódka ciągle jest ta sama. 
Piwo – wprost przeciwnie – ciągle się zmie-
nia. Zmienia się tak, by wolniej się psuło i by 

było tańsze w produkcji. To z kolei odbywa 
się kosztem jakości surowców. 

Surowce w zasadzie znikają z browa-
rów, a w ich miejsce pojawiają się półfa-
brykaty. W browarnych konglomeratach 
piwowarzy (tak ich nazywają) na oczy nie 
widzieli chmielowych szyszek, zamiast 
ich jest chmielowy koncentrat w postaci 
drażetek. Trwa też wyścig alfa-kwasów 
(które nachmielają piwo, nadając mu 
posmak goryczki) – im więcej ich w 
koncentracie, tym lepiej. 

Więcej dają nowe, modyfikowane 
odmiany chmielu. Iunga na przykład może 
mieć ponad 13 proc. alfa-kwasów. Stary 
chmiel lubelski – niewiele ponad 3. Zamiast 
świeżego, własnej roboty słodu jest półfa-
brykat z wielkich sło-
downi, których roczna 
produkcja liczona jest 
w dziesiątkach tysięcy 
ton. Produkcja idzie nie 
tylko w sezonie – słodo-
wy trwał od września 
do maja – ale przez 
cały rok, wspomagana 
stabilizatorami. 

– Cała trudność 
z piwem polega na 
tym, że jest to trunek 
o niskiej zawartości 
alkoholu. Alkohol tym-
czasem jest natural-
nym konserwantem. 
Współczesne piwa są coraz mocniejsze, 
bo dzięki temu wolniej się psują – mówi 
Stanisław Głąb. (Konia z rzędem temu, 
kto na sklepowych półkach znajdzie piwo 

z napisem na etykiecie: zawartość alkoho-
lu – 3,5 proc. albo – 4,2 proc. To był piwny 
standard przez dziesiątki lat). 

– I są mocniej gazowane. Dodaje się 
więcej dwutlenku węgla, bo to kolejny 
naturalny konserwant – wymienia dalej 
Jerzy Kwieciński. – Dodaje się wreszcie 
sztuczne konserwanty. 

– I jeszcze stabilizatory, które powstrzy-
mują proces utleniania i rozwój mikroflory, 
pleśni oraz bakterii. W produkowanym z 
drożdży piwie w końcu ich nie brakuje – 
uzupełnia Stanisław Głąb. 

Jerzy Kwieciński skończył w 
Lublinie technikum spożywcze o 

kierunku browarniczym. Najpierw praco-
wał w browarze na Śląsku. W 1964 r. objął 
posadę głównego technologa w browarze 
zwierzynieckim, czyli w kilku browarach – 
także chełmskim, jatutowskim i zamojskim, 
bo wszystkie razem stanowiły jedno przed-
siębiorstwo. – Tak naprawdę zaczynałem 
od pracy fizycznej, we wszystkich działach. 

Był to rodzaj 2-letniego stażu, po którym 
zdawało się egzamin na piwowara przed 
państwową komisją – opowiada. Wszystko 
tak jak w połowie XIX w. (założony przez 

Zamoyskich bro-
war działał od 1806 
r. Pierwszym jego 
kierownikiem był 
Anglik Millard). 

„Zawód pi-
wowarski był wysoko ceniony. W kraju 
nie było szkół. Sztukę warzenia piwa 
zdobywano w Niemczech lub Czechach. 
Zdobycie zawodu zawsze poprzedzała 
praca fizyczna w browarze i opanowanie 
wszystkich czynności” – takie informacje 
Jerzy Kwieciński znalazł w starych doku-
mentach, które zbierał, spisując historię 
browaru – praca została wydana jedynie 
w maszynopisie, w kilku egzemplarzach. 
Zajął się tym po 2001 roku, gdy prze-
szedł na emeryturę. 

Pracując w browarze, od stażu i 
pomyślnie zdanego egzaminu zaszedł 
daleko. Piwo warzone według jego re-
ceptur robiło karierę nawet w Stanach 
Zjednoczonych. Amerykanom bardzo 
posmakował „Kryształ”, który Jerzy Kwie-
ciński uważa za swoje najlepsze piwo. 

Browar w Zwierzyń-
cu produkował „Krysz-
tał” od 1960 r. do lat 80. 
W tym czasie wiele się 
tu zmieniło. W latach 
60. zamontowano nowy 
system chłodniczy, oparty 
na sprężarkach amonia-
kalnych i wyeliminowa-
no chłodzenie lodem, 
który zimą był rąbany na 
przykościelnym stawie, a 
potem magazynowany w 
piwnicach. Z leżakowni 
wyniesiono drewniane 
kufy, z których najwięk-
sze mogły pomieścić 

ponad 100 hektolitrów piwa, i ustawiono 
metalowe tanki. W 1973 r. wprowadzono 
aluminiowe beczki na piwo. W 1980 r. browar 
kupił nową czeską linię do butelkowania piwa, 

co spowodowało stopniowy zanik produkcji 
piwa beczkowego. W 1984 r. zamknięta została 
przybrowarna słodownia.

– Wszystko to wpływało na smak piwa, 
choćby beczki. To różnica, czy są metalowe, 
czy dębowe – uważa Jerzy Kwieciński. 

Roli piwowarów też się pewnie nie da 
przecenić, a browar w Zwierzyńcu na pew-
no miał do nich szczęście – i to do takich, 
którzy o nim, o piwie i piwnych sprawach 
myśleli jeszcze po pracy, i po przejściu na 
emeryturę także. 

Jerzy Kwieciński na przykład spisał 
200-letnią historię browaru, a Stanisław 
Głąb zgromadził największy zbiór szklanek 
i etykiet piwnych w kraju. Tych pierwszych 
ma ponad 8 tysięcy z 86 krajów, drugich – 
50 tysięcy z 200 krajów. Wśród nich jest ok. 
300 etykiet z piw zwierzynieckich. Cała ich 
historia – „Kryształy”, „Hetmańskie”, „Spe-
cjały”, „Zwierzynieckie”, „Pełne” – i co tylko 
on sam, Jerzy Kwieciński, i inni mistrzowie 
piwowarstwa nawarzyli.  Anna Rudy 

REKLAMA

Jerzy Kwieciński u progu kariery piwowara.

Piwo „Kryształ” produkowane było w Zwierzyń-
cu ponad 20 lat. Zmieniały się tylko etykiety. 

Napędzająca zwierzyniecki browar maszyna parowa.  Ze zb. J. Kwiecińskiego 

W myjni beczek (1947 r.).  Ze zb. J. Kwiecińskiego 
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– Kiedyś, gdy w borach jeszcze 
zajęcy hasało w bród, nie żal było 
nawet w tym dniu ustrzelić szaraka, w 
sam raz na sylwestrową noc skruszał – 
opowiada Sławomir Gawryś, leśniczy 
do spraw łowiectwa Nadleśnictwa 
Tomaszów. – Ważniejsze jednak było, i 
nadal jest, spotkanie i przeżycie Wigilii 
na łonie natury. Wykładamy karmę 
do paśników, niesiemy dla zwierzyny 
opłatek. Flinta odpoczywa w kniei, a 
nad ogniskiem skwierczy na patelni 
smażony karp. Skrzypi śnieg, myśliwi 
snują opowieści. 

Podobnie gawędzą potem przy 
świątecznym stole, na którym u myśli-
wego nie może zabraknąć dziczyzny; a 
to pieczonej łopatki z sarny, a to kiełba-
sy z dzika, to znów dzikiego pasztetu 
z berberysem lub śliwkami.

Gawryś chętnie przypomina hi-
storię o kaczkach i lisie. Polowali z 
kolegami na stawach w Tarna-
watce. Łowy były udane, 
padała kaczka za kacz-
ką. Jego Szeryf, wy-
żeł wprawiony w 
polowaniach, 
p r z y -
niósł 

pięć dorodnych ptaków. Myśliwi 
ukryli część trofeów pod samocho-
dem. Gdy wrócili z kolejną zdobyczą, 
kaczki zniknęły. Została po nich tylko 
ścieżka w trawie. Łowcy poszli tym 
tropem i... dogonili lisa, który ciągnął 
ptactwo do kryjówki. 

Apolinary Marmur z Zamościa 
też miał przygodę z kaczkami, której 
o mało nie przypłacił życiem. Polował 
z kolegą na stawach w Werbkowicach. 
Woda spuszczona, myśliwi maszero-

wali dnem stawu. Kaczek było zatrzę-
sienie. Zadzierali głowy do góry, nagle 
Poldek (tak go nazywają koledzy) 
zaczął się zapadać, po kolana, po pas, 
grzązł w bagnie. Gdyby nie pomoc ko-
legi, mogłoby się skończyć tragicznie. 

Swoich trofeów już nie liczy 
Marian Kudełka, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Biłgoraj. – Ma-
rzeniem każdego myśliwego jest 
upolować byka jelenia na ryko-
wisku w Puszczy Solskiej albo 
w Bieszczadach, bo tu zwierz 
ma ponoć najpiękniejsze w 
Polsce poroże – zachwala 
Kudełka. – Adrenalina się 
podnosi, serducho 
bije, sama radość. 

Kiedyś przeżył w lesie chwile gro-
zy, tyle że z powodu dzika – potężny 
odyniec, postrzelony, ruszył na niego 
(ranny dzik jest bardzo groźny). Od 
zwierza dzieliło go kilka metrów, 
zachował zimną krew, w ostatniej 
chwili trafił zwierzę. Innym razem 
„upolował” w lesie kilku kłusowni-
ków, jednego wraz z bronią odwiózł 
na posterunek policji. Nadleśniczy 
pamięta też inną historię znajomego, 
któremu koziołek... zabrał sztucer. 

Zwierzak zaskoczył myśliwego, sam 
zapewne też się nie spodziewał gościa 
ze spluwą. Był tak blisko, że niefor-
tunnie pasek od strzelby zaplątał się 
w parostki. Wystraszony koziołek po-
niósł broń na porożu. Strachu najadł 
się też myśliwy, bardziej jednak z 
powodu straconej broni. Z pomocą 
pospieszyli mu koledzy, przeczesali 

spory kawał lasu, znaleźli 
porzucony sztucer – wi-
dać zwierzakowi udało 
się wyplątać z niewoli. 

Wojciechowi Sło-
twińkiemu (poluje 

pod Żółkiewką i w okolicach Ulhów-
ka, prowadzi karczmę z dziczyzną 
pod Nałęczowem) udało się, trochę 
przypadkiem, upolować złoty medal. 
Rok temu jego narzeczona, Mariola 
Porczyńska (razem polują w kole 
„Krogulec”), ustrzeliła z ambony 
dzika. Ale zwierz się ruszał, poza 
tym padł w podmokły teren. Diana 
(tak myśliwi nazywają polujące nie-
wiasty) potrzebowała pomocy. Pan 
Wojciech siedział na innej ambonie, 
wezwany, ruszył jej z odsieczą. Na-
gle drogę przebiegł mu dzik i zniknął 
w wysokiej trawie. 

– Mały jakiś – ocenił na oko. Gdy 
odyniec znów się pokazał, strzelił. To 
był okaz: 160 kg wagi i oręż, który 
zdobył złoty medal w Polsce. Sło-
twińskiemu w łowach pomaga gończy 
polski – to jeden z najlepszych w 
kraju psów-dzikarzy. Myśliwi często 

korzystają z jego pomocy. Dzikarz pana 
Wojtka ma na koncie już ponad 300 
wytropionych zwierząt.

Roztoczańskie knieje upodobali 
sobie myśliwi dewizowi z Europy. 
Chętnie strzelają do selekcyjnych ko-
ziołków i rogaczy, także do dorodnych 
dzików, Niemcy, Hiszpanie, Włosi, 
Austriacy, Holendrzy, Duńczycy. Przez 
lasy prowadzi dewizowców od lat Sła-
womir Gawryś. Jednego myśliwego, a 
raczej niewiastę ze spluwą – Eskimoskę 
z Danii, zapamiętał szczególnie. W cią-
gu jednego dnia trafiła pod Pańkowem 
trzy najważniejsze sztuki: byka, jele-
nia, rogacza i dzika odyńca – niejeden 
myśliwy marzy, żeby takie ustrzelić w 
ciągu roku.

Dewizowcy marzą o łowach w 
Polsce, a nasi myśliwi – by zapolować 
na egzotycznego zwierza w Kanadzie 
czy Rosji. Dla Stanisława Malca, 
właściciela Zakładu Przetwórstwa 
Dziczyzny Elite Expeditions w Zwie-

rzyńcu, takie wyprawy to chleb 
powszedni. Strzela sam, organizuje 

też polowania w Azji, Afryce, na 
Alasce i Kamczatce. 

Najbardziej lubi łowy na tym ostat-
nim półwyspie – na łosie (w Polsce są 
pod ochroną), barany śnieżne (rodzaj 
muflonów) i niedźwiedzie brunatne. 
Ma na rozkładzie cztery miśki i trofea 
z nich: czaszki, futra oraz żółć (do-
skonały lek na wrzody i schorzenia 
układu pokarmowego). Kosztował 
też niedźwiedziny. Wprawdzie łapa z 
miśka po zdjęciu skóry i ugotowaniu 
wygląda jak ludzka dłoń (więc ape-

tyczna nie jest), ale mięso sma-
kuje jak dobra wołowina. 

Malec lubi też góry 
Tien-Szan, gdzie na 

wysokości  4,5 
tys. m n.p.m. 

(tu każ-

dy krok w górę jest n i ebezp ieczny, 
rozrzedzone powietrze) nie lada 
wyczynem jest trafić do koziorożca 
syberyjskiego. Jeszcze większą sztuką 
– znaleźć ustrzelonego zwierza i znieść 
go, by nie skończyć w przepaści. 

Stanisław Malec polował też na 
wilki w Kazachstanie, na lamparty w 
Namibii, na renifery na Syberii. Pró-
bował ustrzelonej przez siebie pumy 
czy krokodyla. Z gada najsmaczniejszy 
jest ogon krokodyla – pokrojony w 
kosteczkę, przysmażony z cytryną i 
przyprawami, smakuje jak połączenie 
kurczaka z rybą. 

Na świątecznym stole Malca w tym 
roku będzie łopatka z sarny, pieczona 
w piecu i podawana z borówkami, 
gruszkami oraz sosem z żurawiny. 

 Jadwiga Hereta
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Stanisław Malec lubi łowy na Kamczatce, tam upolował już cztery niedźwiedzie.

Na naszej stronie w sieci znaj-
dziecie m.in. najnowsze informacje z 
regionu, kraju i świata oraz aktualną 
pogodę dla Zamojszczyzny. Tutaj 
możecie też skomentować każdy z 
artykułów i zagłosować w naszych 
sondach. 

Przydatny, szczególnie w czasie 
karnawału, który się rozpoczyna tuż po 
świętach, może się okazać kalendarz 
imprez – dzięki niemu łatwo zaplanu-
jecie dobrą rozrywkę. Użyteczne mogą 
być także repertuar CKF „Stylowy”, 
informacje o kursach walut oraz... 
wirtualny alkomat.

Z www.tygodnikzamojski.pl mo-
żecie także wysłać do nas filmik albo 
zdjęcia z wydarzeń, których byliście 
świadkami. Żeby to zrobić, trzeba 
wejść w zakładkę „Filmy czytelników” 
i wypełnić formularz, dodając filmik 
lub zdjęcia jako załącznik. Dane, które 
podajecie w formularzu, są poufne, nie 
publikujemy ich. 

Dzięki zakładce „Zamość on-line” 
podejrzycie, co dzieje się na Rynku 
Wielkim (pokazujemy obraz z kamery). 

Z domu, bez fatygowania się do 
Biura Ogłoszeń, można nadać ogło-
szenie drobne lub nekrolog. Wystarczy 
wejść na www.tygodnikzamojski.pl i 
znaleźć odpowiednią zakładkę: „Tu 
nadasz ogłoszenie drobne” lub „Ne-
krologi i kondolencje”.

Przez naszą stronę można także 
kupić TZ w wersji elektronicznej 
(zakładka „E-wydanie”). Tu również 
znajdziecie link do naszego profilu 
na Facebooku: www.facebook.com/
tygodnik.zamojski. Grono naszych 
facebookowych przyjaciół stale rośnie. 
W poniedziałek, 19 grudnia, było ich 
1544. Aby do tego grona dołączyć, 
wystarczy kliknąć w „Lubię to!”. 

MaMaz
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– Byliśmy szkoleni na wypadek ataku 
piratów. Znałem wszelkie procedury. 
Śmiałem się z opowieści o piratach – ot, 
złodziejaszki, skoczą na pokład, najwyżej 
postraszą nożem, ukradną kawałek liny, 
jakiś laptop – mówi kapitan. 

– Nie jestem już jednak tym sa-
mym Krzyśkiem, Somalia wywróciła 
moje życie do góry nogami. Cholerni 
piraci wyrwali z niego cztery miesiące: 
codziennie grozili, strzelali, fingowali 
egzekucje. Dzień w dzień byliśmy ska-

zywani na śmierć. Zaklejone plastrem 
oczy, lufa przyłożona do głowy... ten 
strach czuję do dziś. 

By się pozbierać, przyjeżdża z 
Monachium, gdzie mieszka, do Góry 
Grabowiec, do Mołodiatycz, Trzesz-
czan. Tu spędził szczęśliwe dzieciństwo, 
trochę u babci Zosi Korębskiej, potem 
u cioci Czesi. Przed laty przyjeżdżał na 
wakacje i urlopy. 

Krzysztof Kotiuk, absolwent Szkoły 
Morskiej w Szczecinie, dowodził ham-
burskim frachtowcem „Hansa Stavan-

ger”. Pod niemiecką banderą pływał od 
początku lat 90., odkąd dostał niemiec-
kie obywatelstwo. Trochę z przymusu 
został Niemcem, odmówił współpracy 
z wiadomymi służbami, dostał bilet w 
jedną stronę. A za Odrą statkami mógł 
dowodzić tylko Niemiec. 

Był dobry, armator wysyłał Kotiuka 
na trudne rejsy, w niebezpieczne tereny. 
Wówczas płynął z portu Jebel Ali koło 
Dubaju do Mombasy w Kenii – przez 
zagrożoną atakami pirackimi Cieśninę 
Adeńską. Wiózł głównie sprzęt elektro-
niczny (ale też ubrania, ryż i mleko w 
proszku) na zlecenie angielskiej firmy. 
Ósmy raz, z małymi odstępami, prze-
mierzał tę trasę. Dotąd było bezpiecznie. 

Przesmyku przed piratami broni Atalan-
ta, specjalna grupa wojskowa NATO, 
która utworzyła bezpieczny korytarz, 
pilotując nim statki. 

Kapitan uwzględnił ostrzeżenia o 
miejscach zagrożeń, wytyczył bezpiecz-
ną trasę (zatwierdzoną przez Atalantę, 
armatora, czarterującego), dodał jeszcze 
– na wszelki wypadek – 50 mil i ruszył w 
drogę. Był na środku Oceanu Indyjskiego, 
jakieś 400 mil (ponad 700 km) od brzegów 
Somalii, słowem: dość daleko od strefy 
zagrożenia. Rejs miał trwać pięć dni. 

Dla bezpieczeństwa drutem kol-
czastym oplątali barierki statku, burty 
pokryli smarem (by trudniej było piratom 
wedrzeć się na pokład), przygotowali 
strumienie wody pod ciśnieniem (sku-
tecznie odpycha łódź z napastnikami), za-
kleili wszystkie szyby ciemnym papierem, 
płynęli nocą z wyłączonymi światłami 
nawigacyjnymi – by nie było ich widać. 

Kontenerowiec minął już całą So-
malię, jeszcze tylko dzień i już będzie w 
Mombasie. Kapitan zmienił kurs i poszedł 
do kajuty pisać ostatnie raporty. 

„(...) półtora dnia od Mombasy. 
Załoga cieszy się, bo 
dziś urządzamy grilla. 
Mały prosiaczek czeka 
już zamarynowany 
przez Filipińczyków” 
– tyle kapitan zdążył 
zapisać w dzienniku 
pokładowym. 

„Jakaś szybka łódź 
leci w naszym kie-
runku” – zameldował 
pierwszy oficer. „Rany 
boskie! Chyba nie pira-

ci!” – wrza-
snął Kotiuk. 
Po cichu li-
czył, że może 
oficer prze-
sadza w oce-
nie sytuacji. 
Lornetka roz-
wiała wątpli-
wości. Ludzie 
na łodzi byli 

uzbrojeni po zęby. Pruli w ich kierunku. 
– Ogłosiłem alarm na pokładzie, 

skręciłem gwałtownie statkiem i cała 
naprzód – relacjonuje. „Mayday, Mayday. 
Hansa Stavanger. We are under pirates 
attack” – poszły w świat sygnały SOS. 
Piraci ruszyli za frachtowcem. Z centrum 
zagrożeń w Dubaju przyszła informacja, 
że wojskowy okręt jest o dzień drogi. 
Kapitan o ataku powiadomił armatora. 
„Życzę dużo szczęścia” – usłyszał. 

„K...a! Musimy liczyć na siebie” 
– wrzasnął kapitan. Piraci dopłynęli 
do statku. Dawali znaki, żeby się za-
trzymać, zaczęli strzelać. Seria, druga, 
kule świstały nad głowami marynarzy. 
– Patrzę, a jeden z napastników mierzy 

w nas z ręcznej wyrzutni rakietowej. 
„Padnij!” – krzyknąłem. 

Nagle potężny wybuch. Trafiło w 
kabinę kapitana. Kolejny – uderzenie w 
mostek, i znowu – statek zaczął się palić. 

– Podniosłem głowę, a na pokładzie 
już są piraci. Wybrali najniższy punkt, 
przystawili drabinę. Zabarykadowaliśmy 
się w jednym z pomieszczeń. Poszły serie 
po drzwiach, po oknach, wszędzie pełno 
dymu, piekielnie gorąco, szalał ogień. Roz-
pruli drzwi, dopadli nas. Kazali leżeć twa-

rzą do pokładu. Stanęli z kałachami, każdy 
miał jeszcze pistolet, granaty. Straszliwie 
wrzeszczeli. „To już koniec” – pomyślałem. 

– „Gdzie kapitan?!” – interesowała 
ich lista pokładowa. „Five German” (w 
tym kapitan) – policzył szef bandytów 
(krzyczał najgłośniej, wydawał rozkazy, 

z kimś się porozumiewał przez telefon) i 
zacierał ręce. Radość z 5 Niemców – na 
pokładzie było też 3 Rosjan, 2 Ukraińców, 
2 Filipińczyków i 12  obywateli Tuvalu 
(państwo  tworzące archipelag 
Wysp Lagunowych, położone 
na Oceanie Spokojnym w Za-
chodniej Polinezji) – oznaczała, 
że liczą na suty okup. Zanim 
padła suma, przez 6 godzin 
załoga, trzymana na muszce, 
walczyła z pożarem – relacjo-
nuje Kotiuk. 

Kiedy opanowano żywioł, 
piraci (5) kazali kapitanowi 
płynąć w kierunku lądu (na 
kartce napisali „Baraawe”, 
nazwa portu w Somalii). Z 
brzegu przypłynęły posiłki – 30 
piratów, tłumacz, szef mafii 
i cała łódź broni: karabiny 
maszynowe, granatniki, worki 
z khatem (piraci żuli non stop łodygi 
tej narkotycznej rośliny, byli cały czas 
naćpani), koza i kucharz somalijski. 
Wyrzucili większość zapasów żywności 
z chłodni statku, głównie wieprzowinę, 
zaczęli rozbebeszać kontenery. Podcho-

dzili do marynarzy, przystawiali do gło-
wy broń, grozili, że wszystkich zastrzelą 
albo wyrzucą na pożarcie rekinom. 

– Nie jesteście bandytami, nie zabija-
cie, chcecie kasy – kapitan próbował na-

wiązać rozmowę 
z piratami. Któryś 
strzelił na oślep, 
kula musnęła Ko-
tiuka po włosach. 
Żądali połączenia 
z armatorem. Wy-
znaczyli 15 mln 
dolarów okupu. 

– Nikt wam 
tego nie zapłaci 
– przekonywał i 
łączył się z kompa-
nią w Monachium. 
Nikt nie odpowia-
dał, wszyscy świę-
towali Wielkanoc. 
W końcu piraci po-

zwolili mu wysłać e-mail do żony (świat 
musiał się dowiedzieć o porwaniu, o 
żądaniach, o zagrożeniu). Bożena Kotiuk 
naciskała na armatora. Ten milczał. Piraci 

się wściekali – związywali marynarzy, 
kazali klękać na rozgrzanym pokładzie, 
fingowali egzekucje. Byli naćpani i zdolni 
do wszystkiego. 

– Zabiją nas, odezwijcie się! Bydlaki 
– słał informacje kapitan do Monachium. 

Okazało się, że Niemcy chcieli zyskać na 
czasie, przerzucili jednostki specjalne, 
które miały odbijać załogę z lądu. Do akcji 
ostatecznie nie doszło, zaczęły się nego-
cjacje. Armator zaproponował 600 tys. 
dolarów. Tylko rozwścieczył terrorystów. 

Do strachu doszedł głód – na po-
kładzie zabrakło żywności i wody. Zo-
stało tylko mleko w proszku i ryż, wodę 
skraplali z klimatyzacji. Przez kolejne 
dwa miesiące żywili się tylko tym. Piraci 
zeszli z ceny: „6 mln i koniec!”. Wywieźli 
na ląd niemieckich marynarzy, stanęli 
zamaskowani z bronią i takie zdjęcie 
wysłali z kolejnym żądaniem zapłaty. I 
groźbą: „ci chłopcy stracą życie”. Wtedy 

żona Kotiuka, pracownica ambasady RP 
w Monachium, do walki o męża i załogę 
zaangażowała media i rząd niemiecki. 
Stanęło na 2,75 mln dolarów. 

Śmigłowiec zrzucił do oceanu paczki 
z dolarami 3 sierpnia 2009 roku. Dokład-
nie 121 dni po porwaniu. Piraci podpły-
nęli po nie z marynarzem (bo do okupu 
mogła być dołączona niespodzianka 
– ładunek wybuchowy). Kapitan musiał 
je przeliczyć. Po podziale kasy piraci, bo-

jąc się ataku, pospiesznie 
grupami odpływali na ląd. 

– Zameldowałem, że 
jesteśmy wolni – pamięta 
tę radość Krzysztof Kotiuk. 
Wtedy z najbliższej fregaty 
niemieckiej wystartował 
śmigłowiec z grupą anty-
terrorystyczną. Komandosi 
sprawdzili, czy piraci nie 
ukryli na statku ładunków 
wybuchowych. Nazajutrz 
pod eskortą „Hansa Sta-
vanger” wpłynęła do por-
tu w Mombasie. Badania 
lekarskie, golenie, kąpiel, 
opieka psychologów i wy-
wiady – tak ląd przywitał 

marynarzy wyrwanych z niewoli pirackiej. 
Po powrocie do Monachium kapitan 

Krzysztof Kotiuk stracił pracę. Teraz 
zadośćuczynienia szuka w sądzie. Od 
tamtego czasu nie odważył się jeszcze 
wypłynąć w rejs.  Jadwiga Hereta

Kapitan Krzysztof Kotiuk śmiał się z opowieści 
o piratach, teraz wie, że to groźni terroryści. 

Po uwolnieniu załogi komandosi sprawdzali, czy piraci nie ukryli na statku ładun-
ków wybuchowych.

Od wystrzałów z rakiet kabina kapitana i dwa piętra spaliły się do-
szczętnie. 

Śmigłowiec zrzucił do oceanu paczki z 
dolarami. 

„Ci chłopcy stracą życie” – grozili piraci, żądając okupu. 

To był ósmy rejs „Hansy Stavanger” z Dubaju do Mombasy.
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W ubiegłym tygodniu (14-16 
grudnia) odwiedziliśmy 
kilkanaście placówek han-

dlowych w Zamościu i regionie. Wy-
braliśmy sklepy należące do dużych 
i znanych sieci handlowych. Do 
naszego koszyka włożyliśmy 19 pro-
duktów, głównie markowych, dobrze 

się sprzedających. Kolorem czerwo-
nym oznaczyliśmy towar najdroższy, 
zielonym najtańszy. Literka „p” przy 
produkcie oznacza promocję. 

Z naszego zestawienia wynika, że 
najtańsze zakupy zrobimy w Kauflan-
dzie i Tesco Hrubieszów. Za te same 
produkty zapłacimy tam nieco ponad 

– To danie doskonałe na pierw-
szy lub drugi dzień świąt, kiedy już 
wszyscy będą zmęczeni kapustą i 
pierogami – mówi. 

Do jego kurczęcia pieczonego 
potrzebny jest oczywiście kurczak, a 
do niego: 250 g upieczonej dyni, 50 g 
zmielonego maku, 2 łyżki orzechów 
laskowych, gałązka rozmarynu, 1 
cytryna, 2 łyżki miodu gryczanego, 1 
jabłko, 50 g wędzonych śliwek, 1 laska 
cynamonu, 2 gwiazdki anyżu, 1 jajko, 
3 źdźbła trawy żubrowej, 250 g ugoto-
wanej pszenicy, 3 łyżki śmietany, 200 
g mąki żytniej razowej i 2 łyżki masła. 
Potrzebne są też sól, pieprz, oliwa 
oraz... sznurek do wiązania.

Robimy farsz do kurczaka: orze-
chy i śliwki siekamy. Do rozgrzanego 
rondla lejemy oliwę, dodajemy psze-
nicę, śliwki, miód, orzechy, cynamon, 
anyż, startą skórkę z cytryny, pół 
jabłka podzielonego na cząstki, trawę 
żubrową, sok z cytryny. Dusimy, stale 
mieszając. Tym farszem (ciepłym!) 
nadziewamy kurczaka. 

– Starannie związujemy nóżki z 
kuperkiem, aby farsz nie uciekał, zwią-
zujemy też skrzydełka na grzbiecie – 
radzi kucharz. Wkładamy do brytfanki 
lub naczynia żaroodpornego, dodając 
oliwę na dno, solimy i pieprzymy, ob-
kładamy resztą cząstek z jabłka. Pole-
wamy roztopionym masłem i pieczemy 
w piekarniku (160 st. C; 40-60 minut).

Potem bierzemy się za placki z 
dyni: upieczoną dynię obieramy ze 
skórki i kroimy w kostkę. Przekładamy 
do miski, dodajemy jajko i śmietanę, 
miksujemy na gładko. Następnie doda-
jemy mąkę i zmielony mak. Mieszamy. 
Smażymy na patelni małe placuszki. 
Na talerzu wszystko ozdabiamy gałązką 
pachnącego rozmarynu.

 Notowała Małgorzata Mazur

Czytelnikom Tygodnika Zamojskiego życzę 
rodzinnych i smacznych Świąt Bożego 
Narodzenia! – uśmiecha się Karol Okrasa.

REKLAMA

REKLAMA

116 zł. Biedronka, uchodząca za naj-
tańszą sieć, jest dopiero na trzecim 
miejscu – za towary z koszyka (po 
przeliczeniu gramatury) zapłacimy 
tam nieco ponad 120 zł. Najwięcej 
z kolei wydamy w PSS Tomaszów 
(ponad 144 zł), Spar (ponad 133 zł) 
i Milei (ponad 133 zł, po uwzględnie-
niu bananów). 

Z zebranych przez nas danych 
wynika, że markety wykorzystując 
gorączkę świątecznych zakupów, 
podniosły ceny na niektóre produkty. 

Na przykład w Biedronce zapłacimy 
więcej (w porównaniu z listopadem) 
za kawę rozpuszczalną Nescafe (aż 
o 5 zł, pewnie dlatego, że dokładają 
puszkę gratis), jabłka (o 69 gr), po-
midory (o 50 gr), czekoladę (o 20 gr). 

W innych sklepach, np. w Sto-
krotce, znacznie podrożał majonez, 
w E.Leclercu więcej (aż o 1 zł) za-
płacimy za herbatę Lipton. 

(ar), au, maw, MaMaz, her, PawC
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Na wigilijnym stole w więk-
szości domów będą królować 
ryby i czerwony barszcz z uszkami. 
Za kilogram żywego karpia trzeba 
zapłacić w tym roku w hipermarkecie 
13,99 zł. Na stołach stawiamy również śledzie. 
Niespełna kilogramowe wiaderko płatów 
kosztuje ponad 12 zł, czyli tyle samo co przed 
rokiem. Z kolei za mrożone filety z mintaja 
zapłacimy ponad 10 zł za kilogram (złotówkę 
więcej niż przed rokiem). Mrożone płaty 
dorsza to wydatek ponad 20 zł za kilogram. 

Kolejne ważne danie to czerwony 
barszcz z uszkami. Podstawowym produk-
tem są buraczki, dla czteroosobowej rodzi-

ny wystarczy kupić pół kilograma (ok. 1 
zł). Do smaku można dodać koncentrat 
barszczu, którego niewielka buteleczka 
kosztuje ponad 4 zł. Gospodynie, które nie 
mają czasu na lepienie pierogów, muszą 
zadowolić się gotowymi. W sklepie pół 
kilograma mrożonych uszek kosztuje ok. 
6,50 zł (przed rokiem ponad 8 zł). 

Na wigilijnym stole pojawią się rów-
nież pierogi z kapustą, gołąbki z kaszą 
gryczaną, kapusta z grochem i grzybami. 
Do przyrządzenia tych potraw potrzebna 
nam będzie m.in. kapusta biała – 2,60 zł 
za  szt., kapusta kiszona – 3,50 zł za 1 kg, 

groch – ok. 8 zł za 1 kg (wystarczy 0,5 
kg), grzyby, mogą być podgrzybki suszo-
ne – 7,70 zł za 5 dag, kasza gryczana – 10 
zł za 1 kg. Do koszyka trzeba też włożyć 
olej. Litrowa butelka „Kujawskiego” 
kosztuje ponad 7 zł. 

Na świątecznym stole nie może za-
braknąć sałatek. Przygotowanie sałatki z 
tuńczyka to koszt ok. 10 zł: puszka tuńczyka 
(ponad 5 zł), torebka ryżu (opakowanie, w 
którym są 4 torebki, kosztuje ponad 3 zł), 
kilka ogórków kiszonych, cebula i mały 
słoik majonezu. Za niezbędne składniki 
do przygotowania sałatki wielowarzywnej 
– puszka kukurydzy i groszku, ziemniaki, 
marchewka, jajka, ogórki kiszone, cebula i 
majonez – zapłacimy ponad 10 zł. 

Wigilia Wigilią, ale trzeba pamiętać, 
że stoły muszą być zastawione jeszcze 
przez dwa dni. Wtedy zjadamy spore 
ilości wędlin, mięs i ciast. Nie może więc 
zabraknąć np. schabu nadziewanego 
śliwką (kilogram ok. 20 zł). Ceny wędlin 
są zróżnicowane: szynka kosztuje od 20 
do 35 zł, baleron od 15 do 20 zł, kiełbasa 
„Toruńska” ok. 15 zł (ceny za kilogram). 

Do popicia możemy podać kompot z 
suszu. Za opakowanie mieszanki suszonych 
owoców ważącej 20 dag zapłacimy ponad 
3,50 zł. Na deser koniecznie kawałek ciasta, 
np. makowca czy sernika. Podstawowe 
składniki do ich przygotowania to: ser 
(kilogram ponad 12 zł ) i mak (na zielonym 
rynku trzeba zapłacić ok. 18 zł). Kilogram 
ciasta w cukierni kosztuje ok. 22 zł. 

Po podliczeniu wszystkich rachunków 
z przedświątecznych zakupów okaże się, 
że wydaliśmy 300 zł. Z zestawienia cen 
produktów, które znalazły się w naszym 
koszyku świątecznym, wynika, że w tym 

roku najwięcej podrożały m.in. karp, olej, 
cukier, szynka, chleb, kawa i coca-cola. Tyle 
samo co w ub. roku zapłacimy za kiełbasę 
„Toruńską” i płaty śledziowe. Mniej pienię-
dzy zostawimy, kupując np. uszka, jajka, 
cytryny, herbatę i kiszoną kapustę.  

 mp 

REKLAMA
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Nasze notowania:  
w ostatnim tygodniu – 3,0 
prom. alkoholu (tydzień 
wcześniej – 2,74)

 BaRometR opiLstwA©

Dwaj mężczyźni (40 i 18 lat) z Konstan-
tynowa Łódzkiego wyprawili się do Biłgoraja 
na przedświąteczne zakupy. Tyle że najwy-
raźniej nie mieli zamiaru za nie zapłacić. W 
jednym z biłgorajskich sklepów ukradli buty, 
warte 229 zł, w innym – artykuły spożywcze 
o wartości 98 zł. Złodziei 8 grudnia zatrzy-
mała policja. Skradzione mienie odzyskano.

10 grudnia w Turobinie zatrzymany 
został 41-letni mieszkaniec gminy Frampol. 
W samochodzie (renault laguna) miał 979 
paczek papierosów różnych marek bez pol-
skich znaków skarbowych akcyzy.

Warte 300 zł buty stracił w poniedziałek, 
12 grudnia, 37-letni mieszkaniec bloku przy 
ul. Lwowskiej w Zamościu. Wystawił je za 
drzwi mieszkania, na klatkę schodową, i ślad 
po nich zaginął. Były to markowe adidasy, a 
więc strata spora. 

Policja zatrzymała 13 grudnia złodzie-
ja, który włamał się do mieszkania przy 
ulicy Dobrej w Zamościu, skąd ukradł 
torebkę z pieniędzmi. 71-letnia właścicielka 
mieszkania informowała, że trzymała w niej 
6 tys. zł. Złodziej dostał się najpierw do 
garażu, a stąd do mieszkania. Okazał się 
nim 22-letni mieszkaniec gminy Telatyn. 
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności. 

Po co ktoś (nie wiadomo dotąd kto) 
uszkodził drewniane drzwi garażu, stoją-
cego na posesji 56-latka z gminy Lubycza 
Król., nie wiadomo. Wandal porysował je 
ostrym narzędziem 11 grudnia. Właściciel 
oszacował, że w ich naprawę trzeba będzie 
zainwestować 700 zł.

Dachowaniem skończył się wypadek, 
do którego doszło 10 grudnia, przed 9 rano, 
w Czernięcinie Głównym (gm. Turobin). 

33-letnia mieszkanka gminy Szczebrzeszyn, 
kierująca samochodem marki Rover, na 
łuku jezdni straciła panowanie nad autem. 
Doznała obrażeń kręgosłupa oraz głowy.

Zamościanka, która w ostatnią sobotę 
robiła zakupy w hipermarkecie przy ul. 
Wyszyńskiego w Zamościu, straciła port-
fel. Złodziej wykorzystał chwilę nieuwagi 
56-letniej kobiety. W portfelu było ok. 320 zł. 

W blokach przy ul. Polnej w Hrubie-
szowie złodzieje okradli w ub. tygodniu 
dwie piwnice. 9 grudnia ktoś ukręcił kłódkę 
i zabrał wiertarkę, szlifierkę kątową oraz 
komplet kluczy – wszystko o wartości ok. 1 

tys. zł. Piwnica należy do 65-letniej hrubie-
szowianki. Następnego dnia złodziej włamał 
się do kolejnej – w bloku przy tej samej ulicy. 
Do środka dostał się, obłupując cegłę przy 
skoblu. Zabrał odtwarzacz DVD, maszynę 
do cięcia terakoty, gaśnicę samochodową i 
trójkąt ostrzegawczy. 75-letnia właścicielka 
oszacowała straty na 340 zł. 

W sobotę (10 grudnia) panowanie nad 
kierownicą straciła 28-latka z gminy Toma-
szów Lub. W Pasiekach najprawdopodob-
niej wpadła w poślizg i wylądowała w rowie. 
Kobieta trafiła na obserwację do szpitala.

Nieznany sprawca 10 grudnia włamał 
się do mercedesa sprintera, zaparkowanego 
w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej. Mieszkańco-
wi gminy Wysokie zabrał radioodtwarzacz. 
Do włamania doszło 10 grudnia w nocy.

75-letnia mieszkanka gminy Tomaszów 
Lub. podczas zakupów w jednym z marke-

tów straciła pieniądze. Nie wydała ich jednak 
na zakupowe szaleństwa – pieniądze ukradł 
złodziej. Wykorzystując chwilę nieuwagi 
kobiety, sięgnął do jej torebki, leżącej na skle-
powym wózku i wyjął 300 zł oraz legitymację 
rencisty. Do kradzieży doszło 12 grudnia.

Był pijany w sztok, jechał ruchliwą ulicą, 
uderzył w słup oświetleniowy, a ten przewró-
cił się na pas zieleni. Do wypadku doszło w 
sobotę, 10 grudnia, na ul. Wyszyńskiego w 
Zamościu. Kierowca daewoo nexii, 31-letni 
zamościanin, miał w organizmie 2,6 prom. 
alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo 
jazdy. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności. 

Do wypadku doszło 9 grudnia w Wer-
bkowicach. 30-letnia mieszkanka Hrubie-
szowa jechała fordem mondeo. Na łuku 
drogi – było ślisko – straciła panowanie nad 
pojazdem i zderzyła się z nadjeżdżającym 
z naprzeciwka renaultem kangoo, którym 
kierowała 32-letnia mieszkanka Werbkowic. 
Obie panie trafiły do szpitala na obserwację. 

We wtorek (12 grudnia) wieczorem w 
Hrebennem (gm. Lubycza Król.) 34-lat-
ka z Ukrainy, kierująca mercedesem, 
uderzyła w tył innego auta. Kiedy na 
miejscu pojawiła się policja z alkomatem, 
przyczyna stłuczki stała się jasna: kobieta 
miała w organizmie 2,5 prom. alkoholu. 
Musiała wytrzeźwieć na tomaszowskiej 
komendzie policji. Grozi jej utrata prawa 
jazdy i nawet do 2 lat więzienia.

Wieczorem 12 grudnia w Tokarach 
(gm. Turobin) nieznany sprawca wybił 
szybę w audi. Poszkodowany miesz-
kaniec Chrzanowa (woj. małopolskie) 
straty wycenił na 500 zł. 

25-letni kierowca z gminy Miączyn 
jechał za szybko i na drodze między Karpiem 
a Miączynem spowodował wypadek. Jego 
BMW na zakręcie zjechało na przeciwległy 
pas ruchu. Zderzyło się z nadjeżdżającym z 
naprzeciwka volkswagenem polo, za którego 
kierownicą siedziała 30-letnia kobieta, miesz-
kanka tej samej gminy. Na szczęście nikomu 
nie stało się nic poważnego. Kierowcy BMW 
grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. 
Jak się bowiem okazało, był pod wpływem 
alkoholu – alkomat wykazał 0,76 prom. W 
dodatku nie miał uprawnień do kierowania 
pojazdami. 

Kolczyki, pierścionki i łańcuszek – 
wszystko ze złota – zabrał złodziej, który 
w poniedziałek (12 grudnia) włamał się do 
mieszkania w bloku w Zwierzyńcu. Zło-
dziej dostał się do środka po wyważeniu 
drzwi balkonowych. 62-letnia poszkodo-
wana oszacowała wartość skradzionej 
biżuterii na 3 tys. zł. 

Cztery piętnastolatki z Biłgoraja pobiły 
swoją rówieśniczkę, także mieszkankę Bił-
goraja. Napadły na nią 12 grudnia wieczo-
rem na ul. Kościuszki. Dlaczego – wyjaśnia 
policja. Agresywnymi dziewczynami zajmie 
się sąd rodzinny.

Nieznany sprawca 9 grudnia prze-
bił dwie opony w BMW zaparkowanym 
w Kolonii Kobło (gm. Hrubieszów). 
42-letni właściciel samochodu oszaco-
wał straty na 300 zł. 

Dwóch napastników zaatakowało 13 
grudnia, ok. godz. 19, idącą ulicą Peowiaków 
kobietę. Jeden zarzucił jej na głowę kaptur, a 
drugi wyrwał torebkę. 42-latka straciła wraz 
z nią telefon komórkowy o wartości 20 zł. 
Policja szuka sprawców. 

71-letni mieszkaniec Biłgoraja 13 grud-
nia wieczorem stracił panowanie nad audi, 
którym kierował. Wjechał do rowu przy ul. 
Biłgorajskiej w Księżpolu. Ma złamany staw 
skokowy, jest też potłuczony. Prawdopodob-
ną przyczyną wypadku było niedostosowa-
nie prędkości do warunków pogodowych.
 (ar), MaMaz 

21-letni biłgorajanin uprawiał w swoim mieszkaniu marihuanę. 12 grudnia policja 
znalazła u niego szafę z aparaturą do produkcji narkotyków, wagę elektroniczną, cztery 
duże krzewy oraz 55 g marihuany, już popakowanej w woreczki. 

i podjęła pieniądze z ich lokat termino-
wych. Przywłaszczyła sobie w ten sposób 
26 tys., 10 tys. i 25 tys. zł. Część pieniędzy 
zwróciła poszkodowanym klientom. Ko-
bieta dobrowolnie poddała się karze. Ska-
zano ją na 1,5 roku więzienia w zawiesze-
niu na 3 lata. Wyrok jest prawomocny. 
Przed sądem przeciwko Elżbiecie D. 
toczy się jeszcze inna sprawa, za po-
dobne przestępstwo. 

Przypomnijmy, że o kobiecie było głośno 
w styczniu br. – próbowała wówczas popełnić 
samobójstwo, wskakując do Huczwy.  au

Na początku września akt oskarżenia 
przeciwko Elżbiecie D. (48 l.) wpłynął do 
Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. Śled-
czy ustalili, że na przełomie 2009 i 2010 r. 
była już kasjerka trzykrotnie sfałszowała 
podpisy klientów na dyspozycjach wypłat 

Funkcjonariusze z za-
mojskiego urzędu celnego 
i tomaszowscy policjanci 
9 grudnia sprawdzali, czy 
ze sklepów spożywczo-
przemysłowych i lokali 
gastronomicznych w Hre-
bennem wycofano auto-
maty do gier o niskich wy-
granych. Minął bowiem 
termin ważności decyzji 
na prowadzenie tego typu 
działalności. Znaleźli sie-
dem nielegalnie działających urządzeń. 
Automaty nie miały regulaminu gier 
ani ważnych stosownych dokumentów.

– Obsługa lokali, w których usta-
wione były automaty, wiedziała, że 
gra na urządzeniach daje możliwość 
uzyskiwania wygranych rzeczowych 

i pieniężnych. Właściciele punktów, 
pomimo przekazanej im przez pracow-
ników informacji o trwającej kontroli, 
nie pojawili się w lokalach, by złożyć 
wyjaśnienia – informuje Marzena 
Siemieniuk, rzeczniczka prasowa Izby 
Celnej w Białej Podlaskiej. Automaty 

zabezpieczono. Sprawę prowadzi 
Urząd Celny w Zamościu.

Za nielegalne urządzanie gier 
hazardowych grozi kara grzywny i 
kara pozbawienia wolności do 3 lat 
włącznie. 

 MaMaz

Automaty nie miały regulaminu gier ani ważnych stosow-
nych dokumentów.

Do kradzieży doszło pod koniec 
listopada przy ulicy Polnej w Hrubieszo-
wie. Do dostawcy gazu dzwonił 18-latek. 
Butle, które ukradł z 16-letnim kolegą, 
były puste i miały wartość ok. 360 zł. 

Nastolatkowie przyznali się do 
stawianych im zarzutów. 18-latek 
poddał się dobrowolnie karze ogra-
niczenia wolności. Będzie pracował 
społecznie, po 24 godziny miesięcznie 
przez pół roku. Natomiast 16-latek 
stanie przed sądem rodzinnym i nie-
letnich. (ar) 
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*podwyżka VAT oraz akcyzy na alkohol  
i papierosy 
*atak wirusa świńskiej grypy
*w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej znaleziono 
arsenał nieewidencjonowanej broni
Nas nie zaskoczy – problem z głowy – 
Żaden najnowszy Roczek Nowy!
Zatem VAT wyższy i akcyza – 
Żadna mecyja czy siurpryza.
I nie ma siły, nie ma opcji:
– Będziemy jeździć, pić i kopcić!
Urozmaicił nastrój stypy
Nowy – a jakże – wirus grypy.
Nie żeby azjatycka, chińska – 
Bliska rodakom grypa świńska.
I za cóż nam wirusa winić?
On – jak my często – pięknie świni.
Lecz nas się łatwo nie wypleni!
W Muzeum Biłgorajskiej Ziemi
(Na niej tradycji walk niemało)
Ktoś się doszukał arsenału.
Trotylu – blisko pół kwintala,
Jedna lotnicza bomba stara,
Broń, amunicja, cekaemy...
Znów się do boju gotujemy? 

*firma ze stolicy wystąpiła do władz Za-
mościa o zgodę na lokalizację kasyna  
w dawnych koszarach 
*myśliwy z Józefowa zniszczył siedlisko 
bobrów
Zgadywanka się zaczyna:
Czego trzeba nam? – kasyna!
Weźcie nas w opiekę, święci,
Gdy ruletka się rozkręci! 
Zdarzy poker się w kasynie – 
Anioł Stróż niech nie ominie!
Mówmy sobie prosto w oczy:
Monte Carlo nam nie skoczy!
Rajcy – tu się samo łka – 
Są światowi – byli za!
Skończym wreszcie z życiem szarym!
Hajda, golce, na koszary!
Panie myśliwy! – Źle, niedobrze
Wyżywać się na bobrzym dobrze!
Czym zawiniło biedne zwierzę,
Żeś zdewastował jego leże?
Zniszczyłeś bobrze, pan, żeremie!
Gen kłusownika w tobie drzemie?
W przyszłości, gdy cię znów poniesie,
Rozumu nie zostawiaj w lesie!

*wznowiono kolejowe połączenie Zamościa 
z Zieloną Górą 
* w Werbkowicach rozpoczęto poszu-
kiwania gazu łupkowego
Siurpryza wielka i atrakcja!
– Ożyła nam zamojska stacja!
Niech pasażerów pieją chóry:
Znów ciuchcią do Zielonej Góry!
Dotąd pasażer trwał był w szoku – 
Rdzewiał nam tor półtora roku...
Dziś jest radocha, zamościacy:
Ciuchcią przez Wrocław, Kraków 
– cacy!
Bardzo kochamy kolej! Juści!
(Dopóki znów nas nie opuści)
Niech kraśnieją nam z radości lica!
Perspektywy piękne, idylliczne:
Rośnie oto baza w Werbkowicach
I badania trwają już sejsmiczne.
Gdy się uda – kryzys mamy z głowy!
Wszystko zło załatwi gaz łupkowy.
Niech na polu maszyneria stuka,
W matce ziemi – wiertnicze otwory.

Że podobno jest tu czego szukać – 
Mamy szanse na lokalną Kuwejt story!
Póki co (na temat gazu różne sądy)
– Nie wymieniać jeszcze krasul na wielbłądy.

*rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 
*dopiero teraz się okazało, że w roku 1990 
NBP przygotował banknot o nominale 5 zł 
z zamojskim ratuszem

Ledwie pierwszy kwietnia – rączo rusza
Spis Powszechny! A wśród pytań GUS-a:
Gdzie pracujesz? Za co żyjesz? I dlaczego:
Sypiasz z żoną czy z sąsiadką, czy z kolegą?
Do kościoła, związku wyznań przynależysz?
Ile ważysz? Ile w pasie sobie mierzysz?
O teściową zapytano i o teścia...
Ankieterów zaś – tysięcy jest dwadzieścia.
Skończą pracę – GUS znów spłodzi poematy.
Byle tylko nikt nie spisał ich na straty...
Na promocji miasta straciliśmy krocie!
Miał być ratusz przedstawiony na bank-
nocie!
Toż to lepsze niż do kupy wzięte spoty!
Wyceniono Gród Hetmański na 5 złotych.
W miast rankingu odbiliśmy się od dna:
Gdynia – złocisz, Katowice – złotych dwa.
Wszyscy wiemy, jaki był banknotu kres – 
Przez denominację sukces sczezł.

*były prezydent Niemiec Horst Köhler
odwiedził Zamojszczyznę
*w Zamościu otwarto Galerię Twierdza
Choć do Skierbieszowa z Niemiec mnó-
stwo wiorst,
Wszak przyjechał – był tu w maju Köhler Horst.
Niezwyczajny dla tej ziemi to incydent:
Chociaż były – ale jednak pan prezydent!
Głowa Niemiec urodzona w Skierbieszowie!
Daliśmy wam prezydenta, Germanowie!
Tłumy zjadą – o frekwencję się nie boję – 
Super „Twierdza” otworzyła swe podwoje.
Marketami Zamość stoi! Szkoda słowa!
Jest galeria – zdaniem ludu – wystrzałowa.
Czym przy „Twierdzy” są sklepiki ciasne, szare?
Osiemdziesiąt tu wystawia towar marek!
Aut osiemset stanąć może na parkingu!
Mamy farta! Strzał w dziesiątkę! Bingo!
Na świat miasto otworzyło swoje bramy – 

Strefę euro, brać ze Wschodu zapraszamy!
I tuziemców! (choć do cen im za wysoko,
Za darmochę mogą przecież napaść oko...)

*zmutowana bakteria zaatakowała pomi-
dory i ogórki
*oberwanie chmur w kilku gminach

Pomidorka – za cholerę, proszę pana!
Bakteryjka w nim ukryta zmuto-
wana.
Mizeryjki także zero, proszę pani!
Mutant się zachodni we frukt wchrzanił.

Z obcych landów przyszedł – nikt nie 
przeczy,
Czemu zatem nasz badylarz też ma w 
plecy?
Czemu szaty ma rozdzierać biedny czło-
wiek?
Czemu efekt znojnej pracy leży w rowie?
Lecz przyniosły efekt chłopu gorzkie żale:
Obiecała mu Bruksela ekwiwalent...
Jakby latoś nam dopustów było mało – 
Nad regionem kilka chmur się oberwało.
Wszędzie woda... tu i tam – do kostek błoto...
Krótko mówiąc: taki regionalny potop.
Był w łaszczowskiej, telatyńskiej gminie.
Cóż – wykrakał kiedyś mędrzec: wszystko 
płynie...
Lecz choć znów się pogorszyła chłopska dola – 
Z laniem wody oswojony dobrze Polak.
(Już wciskały partie ludziom kit i ściemy.
Kwartał z hakiem – i wybory mieć bę-
dziemy) 

*gradobicie na południu Zamojszczyzny
*damski boks w oleju na hrubieszowskiej 
dyskotece
Myśleli sobie ludziska złudnie:
Wolne od nieszczęść będzie południe – 
Natura raczy być dla nich miła,
– Oszczędzi ludzi. Nie oszczędziła!
Więc nie sprawiła aura zawodu:
Leciały z nieba sopliska lodu.

Sopel na polu bił z siłą cepa!
Solidnie młócił tytoń i rzepak...
Dantejskie sceny znów u nas były!
W całym regionie – po równo: tyły...
Walka jest super! – młode kobitki
Skąpo ubrane i żądne bitki.
Więc w Hrubieszowie ciągnie do Vivy
I smarkul jeszcze, i chłop prawdziwy.
Tłuką się po łbach nadobne damy!
Lecz skąd na ringu te tłuste plamy?
Skąd wziął się olej? Niektórzy szydzą:
– Z głów wyparował niektórym widzom.
Wiadomo przecież, proszę rodaka:

Jaki intelekt – rozrywka taka. 

*gorączka zakupów przed nowym rokiem 
szkolnym
*proboszcz z Gdeszyna wydał z własnej kie-
szeni 80 tys. zł na remont szkoły, gmina nic

Do szkoły pójdzie niebawem żaczek,
Trzeba zapełnić żaczka plecaczek.
A to prawdziwy koncercik życzeń:
Książki, kajety, zeszyty ćwiczeń,
Kredki i farby, cyrkiel, ekierka,

(Rodzic złym okiem na portfel 
zerka)
Piórnik i wszystko co do piórnika
(Znowu banknocik – fiu! z port-
felika)
Potrzebny atlas do geografii...
(Rodzica pewnie szlag byłby trafił,
Gdyby mu jeszcze wspomnieć o 
kapciach.
Na szczęście za nie zapłaci babcia)
O pomstę nieba niech prosi rodzic!
Wszak do bezpłatnej szkoły żak 
chodzi...
A propos nieba: w Gdeszynie szkoła
Jak kania deszczu – remontu woła.
Do gminy Miączyn było wołane...
Skutek wiadomy – grochem o 

ścianę...
A cud wydarzył się jednakowoż!
Wspomógł był szkołę zacny ksiądz pro-
boszcz.
Że cienko bardzo z oświaty kiesą – 
Własnych tysięcy dał osiemdziesiąt!
Słówko do gminy, co klepie biedę:
Szkół macie sporo, proboszcz jest jeden...

*„Pierogarnie Polskie” żądają od Zamościa 
blisko 19 mln zł odszkodowania 
*firma z Bodaczowa nie płaci rolnikom  
za dostarczony rzepak 
*zamojski radny trafił do izby wytrzeźwień
*nikt z naszego regionu nie trafił szóstki
w lotto
Wrzesień – chyba nie ma na to rady –
Jest miesiącem walk lub choćby 
zadym. 
Kiedy zatem walczyć jest o co – 
Przed Temidą ciężkie boje się toczą.
„Pierogarnie” utraciły pono
Z winy miasta 19 milionów.
Miasto twierdzi: winne ducha Bogu!
Szkoda miasta, a i żal pierogów...

Okiem rzucić w stronę Bodaczowa:
Też iskrzenie! – wojna rzepakowa.
Chłop – wiadomo – znowu cosik traci:
Przywiózł rzepak, firma nie chce płacić...
Radny nasz, opozycji kombatant
Z lokatorem swoim miał zatarg
I przypadkiem – bo niewinny! (czyżby?)
Trafił (zgroza!) w kajdankach do izby...
Nawet atak na wszystkie z kolektur
Zwycięskiego nie przyniósł efektu.
Z kumulacji (aż 50 baniek!)
Naszym graczom ochłap się ostanie...

*w nowym parlamencie mamy pięciu posłów 
i senatora 
*wizyta prezydenta Komorowskiego  
w Zamościu 
* szpital im. Jana Pawła II najlepszy w kraju
Kumulację sobie fest odbilim:
Do urn poszlim – szóstkę ustrzelilim!
Godnie się w wyborach zachowalim!
Inni Donka, my – Jareczka wybieralim.
Zaświeciło po raz drugi nam słonko:
Pan prezydent był w Zamościu z mał-
żonką!
Podziwiano Starówki detale,
Odwiedzono zamojskich studentów,
Otwierano sportową halę
I prywatną kolacją podjęto.
Zapomniano – dziennikarzom łza się kręci –
O drobiazgu: o prasowej konferencji...
Do dziś dręczy żurnalistów pytanie:
Czy w programie było nocne polowanie?
Zamościanie! Cuda się zdarzają – 
Mamy szpital najlepszy w kraju!
Takiej szansy nie można zmarnować!
– Kłaść się nam w papieskim! Chorować!

*boeinga, który wylądował na Okęciu, pod-
nosiła firma ze Zwierzyńca
*w Biłgoraju powstaje wysoki na 6 metrów 
pomnik Chrystusa Króla
Najpierw słynne lądowanie pana Wrony:
– Bez podwozia wielki boeing przyzie-
miony!

Później firma Panas Transport 
nasza
Usunęła ów samolot z pasa.
Lecz jakby Panas się nie wytężał,
VAT-u nie zdejmie z nas – taki 
ciężar.
W Biłgoraju złote rączki
– Też im powodzenia życzę – 
Marmurowej wezmą mączki,
Włókno węgla i żywicę –
Jest tworzywo, jest mikstura
Na Chrystusa pomnik Króla.
W kraju jak i za granicą
Można większych znaleźć więcej,
Lecz – jak wykonawcy liczą –
Ten stać będzie lat aż pięćset!
Niedowiarkom głowę zmyję:
– Wierz! Nie sprawdzisz – nie 
dożyjesz.

Fajerwerków hec nie będzie – na 
to liczę –
Czytelnikom ślemy zatem garstkę 
życzeń:
Niech w pogodzie będzie bardziej 

niźli nudno!
VAT z akcyzą – jak modelka – super 
schudną!
Niechaj gminy bardziej pełną dzielą tacę!
Przez myśliwych – bóbr już nigdy nie 
zapłacze! 
Twierdzę Zamość niechaj tłumy szturmują!
Niech do gazu specjaliści się dokują!
Nie na ringu, ale w głowie niechże olej!
Niech nas wozi w świat szeroki długo 
kolej!
Samolotów niech nie dźwiga firma Panas!
Niech oszczędzi nas bakteria zmutowana!
Niech papieski ni na krztę nie spuszcza 
z tonu!
Graczom w lotto – kumulacji i milionów!
A że Nowy Rok już do nas bieży, 
Najlepszego – Krzych Konopa, Lipiec 
Jerzy.
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B
ył początek grud-
nia, czyli czas na 
łowy dość marny. 
Dziewczęta w ku-
sych  k ieckach  z 
rzadka przemykały 

chodnikami. Na ogół szczelnie opa-
tulone w kożuchy, nie pozwalały na 
godziwą ocenę własnych walorów, bo 
żaden spod kilku warstw swetrów, 
blezerów, chust i paltotów nie był wi-
doczny. Dla jednych czas zimowego 
uśpienia, dla innych czas refleksyjne-
go oczekiwania, z pewnością jednak 
nie na strzałę Amora. Jedynie wśród 
dzieci panowało niegasnące oży-
wienie, kiedy kolejne płatki śniegu 
układały się w coraz większe zaspy.

W wieczornych wiadomościach 
pogodynka, wijąc się wdzięcznie 
przy planszach z chmurami a bez 
słońca, zapowiadała dalsze opady. 
A ja z coraz większym niepokojem 
wsłuchiwałem się w ten przedziwny 
szczebiot. Nie tylko dlatego, że droga 
pani z telewizji należała do grona 
nielicznych krótkich spódniczek o 
tej porze roku, ale przede wszystkim 
dlatego, że następnego dnia o świcie 
miałem wyruszyć w dłuższą podróż. 

Miłościwie nam panujący szef 
zaproponował trzem osobom wyjazd 
na kursokonferencję do Rabki, nie 
przewidując odrzucenia cudownej 
oferty. Mnie wyróżnił podwójnie: 
nie dość, że mogłem się dokształcić 
w bliżej nieokreślonym zakresie jako 
specjalista, to jeszcze miałem szansę 
popróbować swoich sił jako kierow-
ca w ściśle określonych warunkach 
– ekstremalnych.

Wyruszyliśmy tylko z nieznacz-
nym opóźnieniem. Firmowy samo-
chód chwilowo odmówił współpracy, 
więc należało gruntownie przemy-
śleć i przedyskutować dalszy plan, 
żeby nie działać nazbyt pochopnie. 

I znowu los uśmiechnął 
się do mnie – na kurso-
konferencję miał jechać 
również mój peżocik. 

–  J a ko  k i e ro w c a 
najlepiej będziesz się 
czuł we własnym aucie 
– zakończył burzę mó-
zgów miłościwie nam 
panujący.

Rad nierad zapako-
wałem współtowarzyszy 
do mojego francuzika i 
pożyczyłem wszystkim 
zgromadzonym miłego 
dnia, a przede wszyst-
kim mniej obfitującego 
w śniegi oraz niespo-
dzianki. Moje życzenia 
chyba jednak nie były do 
końca szczere, całą drogę 
sypało niemiłosiernie. 
Pocieszający był jedynie 
fakt, że nawet firmo-
wego parkingu już nikt 
nie próbował odśnieżać 
i wszyscy pracownicy, 
z prezesem włącznie, 
grzęźli w zaspach po uda.

Szczęśl iwie jakoś 
dojechaliśmy, dokształ-
ciliśmy się należycie i 
dopiero w drodze po-
wrotnej perfidny – jak 
mi się wówczas wyda-
wało – los miał sobie o nas, o mnie 
zaś w szczególności, przypomnieć. 
Docieraliśmy już do rogatek, kiedy 
zadzwoniła na moją komórkę pani 
Asia z sekretariatu (skądinąd sam 
walor i ogromny potencjał). Przeka-
zała lakoniczną i początkowo nie do 
końca jasną informację:

– Panie Robercie, jeśli przed pięt-
nastą zdąży pan dojechać do firmy, 

proszę się koniecznie zgłosić do 
sekretariatu. Odbędzie się krótkie, 
ale ważne spotkanie.

I rozłączyła się niezwłocznie. 
Pewnie w trosce o nasze bezpieczeń-
stwo. Jakby nie mogła zadzwonić 

do kolegi siedzącego obok, któremu 
słuchawka przy uchu bardzo nie 
przeszkadzałaby w podróży, i zrefe-
rować tematu obszerniej. 

Siląc się na uprzejmość, próg 
sekretariatu z uśmiechem na twa-
rzy przekroczyłem jeszcze przed 
czternastą. Pani Asia wciąż nie była 
nazbyt wylewna. Powtórzyła tylko 
tonem nieznoszącym sprzeciwu, że 

czeka na mnie przed piętnastą. Zdją-
łem uśmiech z twarzy i poszedłem 
do siebie uporządkować materiały 
z kursokonferencji (przecież lada 
moment ktoś będzie musiał świeżo 
nabytymi kompetencjami podzielić 

się z resztą załogi, a jakiś 
głos wewnętrzny mi pod-
powiadał, że wyróżnienie 
znowu spotka mnie). Le-
dwo otworzyłem teczkę, 
rozległ się dzwonek tele-
fonu. Pani Asia zmieniła 
zdanie co do terminu 
krótkiego, ale ważnego 
spotkania,  miałem się 
stawić natychmiast.

W sekretariacie po-
wiało świeżością: walory 
pani Asi wreszcie miały 
konkurencję. Fotel dla 
petentów obficie udra-
powany był płaszczem 
zimowym, którego poły 
częściowo tylko przesła-
niały ulepszoną wersję 
nóg wczesnej Sharon Sto-
ne. Właścicielka owych 
luksusów miała być wła-
śnie tematem przewodnim 
krótkiego, ale ważnego 
spotkania. Przez chwilę 
łudziłem się, że los się 
wreszcie opamiętał i od-
tąd będzie mi wynagra-
dzał doznane dotychczas 
krzywdy. Ale tylko przez 
chwilę.

Właścicielka luksusów 
chciała osobiście przeka-
zać mi dowód rejestracyj-

ny... mojego francuzika. Z pomocą 
Bożą i pani Asi przejechałem kilka 
setek kilometrów bez dokumentów i 
ponoszenia konsekwencji ich braku. 
W jaki sposób je straciłem? Tego 
chyba nikt już nie ustali, wszystkie 
tropy przysypał śnieg. 

Dowód rejestracyjny został 
znaleziony przypadkiem, podczas 
poszukiwań... kluczyków do samo-

Dziewczęta były szczelnie opatulone w kożuchy.

chodu jednej klientki naszej firmy. 
Wychodząc z budynku, szamotała 
się z niesfornymi połami zimowego 
płaszcza, wówczas z kieszeni wy-
sunęły się kluczyki. Pośród zwałów 
śniegu znalazła i puszkę po piwie, i 
reklamówkę z pobliskiego marketu, 
i fragment szufli do odśnieżania, 
wreszcie i ofoliowane dokumenty. 
Wrzuciła je do torebki i ponowiła 
metodyczne przekopywanie zasp, 
sektor po sektorze, nie tracąc ani na 
chwilę wiary w odnalezienie zguby. 
Cierpliwość została nagrodzona. 

– O dokumentach przypomnia-
łam sobie następnego dnia, kiedy 
przejeżdżałam obok własnoręcznie 
przekopanego parkingu. Zatrzyma-
łam się, układ zasp jednoznacznie 
wskazywał, że właściciel peugeota 
jest jeszcze bardziej roztargniony 
niż ja: albo nie wie, gdzie szukać, 
albo nawet nie zorientował się, że 
w ogóle szukać powinien. Westchnę-
łam ze współczuciem, a może nawet 
politowaniem, po czym zabrałam się 
do pracy, tym razem społecznej – 
przedstawiała nad wyraz rzeczowo i 
skrupulatnie okoliczności nieplano-
wanych wizyt w naszej firmie.

Kiedy przeszła do punktu kul-
minacyjnego opowieści: ustalanie 
miejsca pobytu właściciela doku-
mentów, nieufność wobec przewrot-
nego losu powróciła ze zdwojoną 
siłą. Przerażony, pomyślałem: „Takie 
ładne nogi muszą nosić głowę, któ-
ra potrafi z numeru PESEL zrobić 
numer telefonu, a potem jeszcze się 
zdziwić, że nikt się nie zgłasza”. 
Przy dowodzie rejestracyjnym była 
polisa ubezpieczeniowa, a na niej 
rzeczony numer... 

Krótkie, ale ważne spotkanie, 
z wiadomych względów, chciałem 
uczynić jeszcze krótszym. Miałem 
serdecznie dość tych wszystkich 
chichotów losu. Głowę od pięknych 
nóg częściowo usprawiedliwiał ko-
lejny koncept: pójść do sekretariatu 
firmy, przy której jest parking rzeczy 
zagubionych, i zapytać o Roberta M. 
Chyba tylko dlatego, czyniąc zadość 
wszelkim kurtuazjom i wdzięczno-
ściom, odważyłem się zaproponować 
jeszcze jedno krótkie, ale ważne 
spotkanie. 

Trwa siódmy rok.
Robert

Tytuł honorowy i statuetkę „Amba-
sador Kultury Zamościa 2011” z rąk pre-
zydenta Marcina Zamoyskiego odebrał 
Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. 
Tak więc w tym roku Zamość ma ok. 250 
ambasadorów – tylu bowiem członków 
liczy. Zespół, założony w 1985 r., prowa-
dzi Jolanta Kalinowska-Obst. Wcześniej 
(4 listopada, w 130. rocznicę istnienia) 
taki sam tytuł otrzymała Orkiestra Sym-
foniczna im. K. Namysłowskiego.

Tytuł i statuetkę „Animator Kultury 
Zamościa 2011” otrzymali Stanisław 
Orłowski – prezes Zamojskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego oraz Bogdan 
Nowak – dziennikarz, założyciel Teatru 

Piąta Strona Świata. „Sponsorem Kul-
tury Zamościa w 2011” ogłoszono Annę 
i Tomasza Trontów – właścicieli NZOL 
„Droga Życia” w Smoligowie oraz PKP 
Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. 

Specjalne podziękowania za wspie-
ranie wydarzeń kulturalnych otrzymały: 
Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” 
Sp. z o.o., PGNiG S.A. Gazownia 
Sandomierska, PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Zamość, Karpacka Spółka Ga-
zownictwa w Tarnowie Oddział Zakład 
Gazowniczy w Sandomierzu, Spółdziel-

nia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana 
Łukasińskiego, Piotr Hildebrand – Kan-
celaria Prawnicza oraz Adam Majkut – KJ 
Investment S. Kullar i Wspólnicy SJ.

Nagrody finansowe prezydenta 
Zamościa otrzymali: Halina Zielińska 

z Książnicy Zamojskiej im. Stanisława 
Kostki Zamoyskiego, poeta Marian 
Karczmarczyk, Bożena Fornek z 
Zamojskiego Domu Kultury, artysta 
plastyk Bogusław Bodes oraz Bartło-
miej Kuźma – założyciel Teatru Uto-
pia i Zamojskiego Klubu Fantastyki 
„Czerwony Smok”. Bukietem kwiatów 
i owacjami na stojąco uhonorowano 
Reginę Kwiatkowską, 99-letnią daw-
wną pracownicę zamojskiego kina. 

Uroczystość zakończył koncert 
Aloszy Awdiejewa. MaMaz

Jolanta Kalinowska-Obst odbiera w im. ZPiT „Zamojszczyzna” tytuł „Ambasadora 
Kultury Zamościa 2011”.  Fot. MaMaz
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wieku 52-58 lat, najchętniej z Zamościa, 
ale to nie jest warunek. Mogę też zmienić 
miejsce zamieszkania. Proszę o poważne 
oferty. Godło: „Czekam” (12694)

ógłbym napisać o sobie 
bardzo wiele, ale po co? Są 
to tylko słowa przelane na 
papier, dla niektórych ludzi 

nic nieznaczące. Jestem 40-letnim kawa-
lerem wysokiego wzrostu, bez nałogów i 
zobowiązań, mam wykształcenie średnie. 
Nie znoszę kłamstwa i obłudy. Poznam 

dziewczynę, w stosownym wieku, na 
dalsze dobre i złe chwile wspólnego życia, 
aby nadać mu właściwy i pełny sens, 
gdyż życie samotne zatraca te wartości. 
Godło: „Nadzieja” (12695)

-letnia kobieta ze średnim 
wykształceniem, wolna i bez 
zobowiązań, 166 cm wzrostu, 
średniej budowy ciała, bez na-

łogów. Jestem niezależna finansowo i mam 
mieszkanie. Czuję się samotna, dlatego 
chciałabym poznać pana, w wieku do 60 
lat, w dobrej kondycji fizycznej, o dużej kul-
turze osobistej i niezależnego finansowo. 
Mile widziany pan, który poważnie myśli 
o przyszłości we dwoje, gdyż nie szukam 
przygód. Mile widziane przemyślane oferty 
ze zdjęciem. Godło: „Samotna” (12696)

amotny, 32-letni kawaler, 
mieszkający i prowadzący 
gospodarstwo rolne na wsi 
pozna uczciwą i odpowie-

dzialną pannę lub wdowę, chętnie 
mieszkankę wsi, która czuje się samotna i 
potrzebuje wsparcia, bo być może została 
skrzywdzona przez los. Życie człowieka 
może układać się bardzo różnie i często 
niezależnie od nas samych. Doskonale 
to rozumiem, dlatego nie wahaj się, 
tylko napisz do mnie, a czas pokaże, co 
dalej z nami będzie. Dziecko nie będzie 
problemem. Godło: „Niebieski” (12697)

hętnie poznam kobietę, 
w wieku 40-50 lat, miłą, 
skromną i potrafiącą ko-
chać. Jestem 44-letnim, 

szczupłym mężczyzną o wzroście 187 
cm i wadze 65 kg, po rozwodzie. Nie 
mam dzieci. Jeśli czujesz się samotna i 
chciałabyś mnie poznać, to napisz. Pro-
szę o poważne listy z adresem zwrotnym, 
a numer telefonu przyspieszy kontakt. 
Godło: „Czekam na Ciebie” (12698)

trakcyjna i zadbana wdowa 
na emeryturze, katoliczka 
średniego wzrostu i średniej 
budowy ciała, 55 lat. Mam 

mieszkanie w Zamościu. Czuję się sa-
motna, dlatego chciałabym poznać pana, 
najchętniej wdowca, w wieku 60-65 lat, o 
wzroście ok. 175 cm, niezależnego finan-
sowo, chętnie zmotoryzowanego emeryta. 
Mile widziany pan spokojny, uczciwy i 
wierzący katolik. Proszę o poważne oferty, 
gdyż nie interesują mnie przelotne znajo-
mości. Godło: „Poznajmy się” (12699)

-letni mężczyzna średniego 
wzrostu, dobrze zbudowany, 
bez nałogów i zobowiązań. 
Jestem człowiekiem szcze-

rym i uczciwym, o spokojnym charakte-
rze. Cenię szczerość, uczciwość i poczucie 
humoru. Lubię sezonowe prace na 
działce, muzykę i taniec. Czuję się bardzo 
samotny, dlatego chciałbym poznać panią, 
w stosownym wieku, z którą mógłbym się 
zaprzyjaźnić, a w przyszłości stworzyć 
trwały i poważny związek, oparty na 
miłości, zaufaniu i wierności. Proszę o 
poważne oferty, gdyż nie szukam przygód. 
Godło: „Samotny” (12700)

estem 47-letnią kobietą stanu 
wolnego, katoliczką, o wzro-
ście 158 cm, wartościową, 
atrakcyjną i szczupłą, o bardzo 

młodym wyglądzie, z poczuciem humoru 
i wysoką kulturą osobistą, bez nałogów, z 
wykształceniem policealnym. Urodziłam się 
pod znakiem Byka. Nie znoszę kłamstwa, 
chamstwa, cwaniactwa oraz pijaństwa. 
Uwielbiam gotować i eksperymentować w 
kuchni. Lubię długie spacery przy świetle 
księżyca oraz zwiedzanie ciekawych miejsc. 
Samotnie wychowuję 17-letniego syna, gdyż 
od dziesięciu lat układanie swojego życia 
odkładałam na potem, chociaż czasami na 
to „potem” może być już za późno. Poznam 
pana, w wieku 40-47 lat, chętnie kawalera, 
katolika, niekaranego, bez nałogów, uczci-
wego, z poczuciem humoru, o czułym sercu 
i z co najmniej średnim wykształceniem. 
Mile widziany pan – chętnie z Zamościa 
– szanujący siebie i potrafiący poszanować 
drugą osobę, raczej szczupły brunet, spod 
znaku Raka, Strzelca lub Barana. Zazna-
czam, że odpiszę wyłącznie na poważne 
listy ze zdjęciem i numerem telefonu. Godło: 
„Droga do szczęścia” (12690)

kromna i uśmiechnięta ko-
bieta o ugodowym charak-
terze, 58 lat, niezależna pod 
każdym względem. Czuję 

się samotna, dlatego chciałabym poznać 
przyjaciela, w stosownym wieku, z któ-
rym w serdecznej harmonii mogłabym 
iść wspólnie przez dalsze lata życia. 
Godło: „Spotkajmy się” (12691)

zatyn bez zobowiązań, po 
rozwodzie, 58 lat, o wzro-
ście 178 cm, krępej budowy 
ciała. Jestem spokojnym, 

uczciwym i niezależnym finansowo czło-
wiekiem, wrażliwym na ludzką krzywdę. 
Mieszkam na wsi. Nie szukam przygód, 
lecz poważnie myślę o przyszłości we 
dwoje. Jeśli zechcesz zmienić miejsce za-
mieszkania i masz 55-60 lat, to zapraszam 
Cię pod mój dach. Napisz, proszę, bo 
może czekamy właśnie na siebie. Godło: 
„Poznajmy się” (12692)

dowa na emeryturze, zmo-
toryzowana, 160 cm wzro-
stu. Lubię taniec i spacery. 
Pragnę poznać pana, w 

stosownym wieku, bez nałogów, a przede 
wszystkim poważnie myślącego o dal-
szym życiu we dwoje. Proszę o poważne 
oferty, gdyż nie szukam przygód. Numer 
telefonu przyspieszy kontakt. Godło: 
„Razem lepiej” (12693)

odobno przystojny mężczy-
zna, 57 lat, 174 cm wzrostu, 
niezależny finansowo i bez 
nałogów. Mam własne lokum. 

Jestem życiowym optymistą, o prawym 
charakterze i dobrym sercu, ale bardzo 
samotnym. Chciałbym poznać skromną 
panią, o dobrym sercu i bez nałogów, w 

S

J C

S

P

59

50

M

A

S

W

REKLAMA REKLAMA



20 GRUDNIA 2011 r.



20 GRUDNIA  2011 r.

23:20 
PIERWSZY ŚNIEG **

02:10 
ZAPISANE W SERCU **

21:45 
PATROL ***

01:40 
VATEL ***

20:35 
12 MĘŻCZYZN Z KALENDARZA **

22:40 
ROZMOWY NOCĄ **

21:30  
WYDZIAŁ POŚCIGOWY ***

20:00 
TRZY ŻYCZENIA **

23:20 
MAŁE DZIECI ***
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22:25 
ZAPISANE W SERCU **

00:55 
W MAJESTACIE PRAWA **

20:25 
ZAKRĘCONY PIĄTEK ***

22:15 
JAMES BOND W JEDYNCE – 
POZDROWIENIA Z MOSKWY ***

00:40 
PRZYPADEK HAROLDA CRICKA ***

21:10 
NIE MA MOCNYCH ****

22:55 
DOMINO **

01:05 
ZRÓBMY SOBIE WNUKA **

02:30 
NIESPOKOJNE SERCA **

20:05 
ŚWIĄTECZNA GORĄCZKA **

22:00 
KULT ***

00:05 
KOSZMAR NA PRZEDMIEŚCIACH **

20:00 
HAPPY FEET: TUPOT MAŁYCH STÓP ***

22:10 
GWIEZDNY PYŁ ***

00:30
MISJA: MOSKWA **

20:00  
ROK BEZ MIKOŁAJA **

21:55 
FIREFOX **

21:40 
VATEL ***

01:15 
ANIOŁY W MIEŚCIE **

21:00 
TITANIC ****

23:10 
BEZDROŻA ***

22:30 
OTCHŁAŃ **

20:00 
KAŻDY SPOSÓB DOBRY **

23:20 
TRZY ŻYCZENIA **
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2 grudnia odbyła się uro-
czystość wmurowania 
kamienia węgielnego 

pod terminal pasażerski po-
wstającego w Świdniku mię-
dzynarodowego portu lotni-
czego.

Specjalnie przygotowa-
ny na tę okazję akt erekcyjny 
trafił do tuby, która następnie 
została zamurowana przez 
zaproszonych gości. Nie za-
brakło wśród nich oczywi-
ście przedstawicieli samorzą-
du województwa lubelskiego, 
który jest udziałowcem spół-
ki Port Lotniczy Lublina S.A.: 
marszałka Krzysztofa Het-
mana oraz wicemarszałków 
Krzysztofa Grabczuka, Jac-
ka Sobczaka i Tomasza Pę-
kalskiego. 

Poświęcenia budującego 

się terminala dokonał metro-
polita lubelski ksiądz arcybi-
skup Stanisław Budzik.

Terminal jest jednym z 
głównych elementów realizo-
wanej od kilkunastu miesięcy 
inwestycji. Trzy skrzydła, z 
których ma się składać, będą 
miały łączną powierzchnię 11 
tys. metrów kwadratowych. 
Jego koszt to, bagatela, ponad 
68 mln zł. Realizacją tej czę-
ści lotniska zajmuje się kon-
sorcjum firm, któremu prze-
wodniczy Budimex S.A. Jak 
zapewniają jego przedstawi-
ciele, terminal będzie goto-
wy w lipcu 2012 roku. Sporo 
wcześniej zakończą się ostat-
nie prace związane z płytą po-
stojową i pasem startowym 
dla samolotów.

mp

W szkolnym systemie 
ocen - wystawiam 
zarządowi mocną 

czwórkę - powiedział na konfe-
rencji prasowej w dniu 1 grud-
nia, w pierwszą rocznicę powo-
łania obecnego Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego,  mar-
szałek Krzysztof Hetman - Ta 
ocena wynika z rzeczowej ana-
lizy dotychczasowych działań 
i stanowi dobry prognostyk na 
przyszłość, przede wszystkim - 
dla naszego regionu.

Poproszony przez naszą re-
dakcję o wskazanie pięciu naj-
ważniejszych spraw z minio-
nych 12 miesięcy, marszałek 
bez wahania wymienił przede 
wszystkim przełom w moderni-
zacji drogi krajowej S-17: 

- Mój wspólny z prezyden-
tem Lublina Krzysztofem Żu-
kiem list otwarty skierowany 
do członków rządu w połącze-
niu z „pospolitym ruszeniem” 
mieszkańców regionu, przed-
siębiorców, samorządowców, 
dziennikarzy i polityków przy-
niósł oczekiwany efekt. Próba 
przesunięcia w czasie realiza-
cji tej ważnej dla nas inwestycji 
nie powiodła się i obecnie z sa-
tysfakcją obserwujemy postępy 
prac na siedemnastce. 

To także ważny z psycho-
logicznego punktu widzenia 
przełom w obywatelskim spoj-

rzeniu na nasze potrzeby. Ne-
gatywne myślenie zabijało ini-
cjatywę, zaś pozytywnie myślą-
cy ludzie, dobry plan działania 
oraz jego skuteczna realizacja 
- tenże sukces nam zapewniły 
– powiedział marszałek Het-
man. - Dużym sukcesem jest 
uporządkowanie inwestycji 
Centrum Spotkania Kultur. 
Rok temu na starcie mieliśmy 
spór z architektem, a szansa 
na dokończenie budowy stała 
pod znakiem zapytania, dzisiaj 
mamy sprawę wyprowadzoną 
na przysłowiową prostą, wy-
branego inżyniera kontraktu i 
dysponujemy niezbędną doku-
mentacją. A  to wszystko dzię-
ki merytorycznej rozmowie i 
twardym negocjacjom. 

Podobna merytoryczna 
rozmowa doprowadziła do za-
kończenia patowej sytuacji, 
jaką było nieuporządkowane 
wykonywanie przewozów pa-
sażerskich na trasie Warszawa-
Lublin przez jednego z prze-
woźników – firmę Contbus. 
Ta sprawa pokazała też, że za-
rząd jest pryncypialny w kwe-
stii przestrzegania prawa przez 
każdego, kto podlega jurysdyk-
cji samorządu województwa lu-
belskiego.

Trzecim tematem, który 
wskazał Krzysztof Hetman, 

jest inwestowanie w regionie 
dotacji unijnych: - Wojewódz-
two lubelskie jest w polskiej 
czołówce, szczególnie przy rea-
lizacji Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, gdzie pod 
względem ilości podpisanych 
umów z samorządami i ilości 
zainwestowanych w regionie 
pieniędzy zajmujemy pierw-
sze miejsce w kraju. Podob-
nie rzecz ma się z Programem 
Operacyjnym Kapitał Ludz-
ki. Jesteśmy źródłem dobrych 
praktyk i wzorem dla innych 
województw. Przyznam, że 
początkowo w przypadku Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego sytuacja nie wygląda-
ła tak różowo, jednak podję-
cie konkretnych działań, m.in. 

przygotowawczych przy budo-
wie mostu na Wiśle w miejsco-
wości Kamień, leżącego w cią-
gu również modernizowanej 
drogi 747, co usprawni połą-
czenie regionu z resztą Polski - 
mówi Hetman. - To jedna z za-
ledwie dwóch takich, realizo-
wanych na drogach wojewódz-
kich, inwestycji w Polsce.

Piątym elementem roczne-
go podsumowania pracy zarzą-
du są postępy w informatyzacji 
województwa. 

- Poszczególne puzzle tej 
układanki, jaką jest ewolucyj-
na cyfryzacja Lubelszczyzny i 
kreowanie społeczeństwa in-
formatycznego, są na różnym 
etapie realizacji - przyznaje 
marszałek. - Jednak idąc po ko-

publikacja „czarnej listy” opie-
szałych beneficjentów i trans-
parentność w działalności Lu-
belskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości pozytywnie 
zakończyły temat. Dostaliśmy 
znaczącą nagrodę finansową: 
dodatkowe miliony na inwe-
stycje z tzw. Krajowej Rezer-
wy Wykonania.

Kolejną kwestią przytoczo-
ną przez marszałka jest postęp 
w inwestycjach na drogach wo-
jewódzkich. 

- Na szczególną uwagę za-
sługuje zaawansowanie prac 

lei od tworzenia pionierskiego 
systemu internetowej sieci sze-
rokopasmowej, poprzez pro-
jekty: „Wrota Lubelszczyzny” 
z już działającymi 137 hot-spo-
tami w całym regionie, „Wy-
kluczenie cyfrowe” i  „System 
Informacji Przestrzennej”, na 
planie przekazania gminnym 
szkołom ponad 200 tablic in-
teraktywnych kończąc, mogę 
z pełną świadomością stwier-
dzić, że zastaliśmy wojewódz-
two analogowe, a pozostawi-
my cyfrowe.

rozmawiał: (tjm)
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Opis uczty z XII księ-
gi „Pana Tadeusza” 
w pełni oddaje bo-

gactwo potraw z ryb, które 
w niedzielę, 4 grudnia można 
było podziwiać i smakować 
podczas „VIII Dożynek Ry-
backich” w „Dworze Anna” 
w Jakubowicach Konińskich. 
Impreza, pomyślana jako po-
kaz konkursowy połączony 
z promocją hodowanych w na-
szym regionie licznych gatun-
ków ryb, zgromadziła czterna-
ście reprezentacji gospodarstw 
rybackich, restauracji i kół go-
spodyń wiejskich. 

Jury, w którym Urząd 
Marszałkowski reprezento-
wali wicemarszałek Sławomir 
Sosnowski i dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Środowiska 
Sławomir Struski, miało god-
ne mickiewiczowskich smako-
szy zadanie: spróbować i oce-
nić ponad 20 potraw.

- Województwo lubelskie 

Kolejne 123 mln zł wes-
prą inwestycje na lu-
belskiej wsi. 29 listo-

pada w Teatrze Muzycznym w 
Lublinie samorządowcy -be-
neficjenci Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich odebrali 
łącznie 119 umów potwierdza-
jących  przyznanie dotacji. 

Był to wynik drugiego już 
naboru projektów do działania 
„Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej“, 
w ramach którego można było 
otrzymać dofinansowanie w 
trzech grupach inwestycji: 
gospodarki wodno-ściekowej, 
tworzenia systemu zbioru, se-
gregacji i wywozu odpadów 
komunalnych oraz wytwarza-
nia lub dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych. Rekor-
dzistą obecnie zakończonej 

edycji Programu jest gmina 
Podedwórze (powiat parczew-
ski), która będzie realizować 
inwestycje w każdym ze wspo-
mnianych zakresów o łącznej 
wartości 1,1 mln zł.

- Obszary wiejskie w na-

szym regionie stają się coraz 
nowocześniejsze, mają coraz 
lepszą infrastrukturę podno-
szącą poziom życia miesz-
kańców - mówi wicemarsza-
łek Sławomir Sosnowski nad-
zorujący w Zarządzie Wo-

jewództwa Lubelskiego re-
alizację Programu. - Cieszy 
mnie też aktywność wójtów 
i burmistrzów mądrze wyko-
rzystujących dotacje unijne. 
Ostatnie cztery lata wdraża-
nia Programu to spory skok 
cywilizacyjny i inwestycyjny 
w gminach wiejskich. Woje-
wództwo lubelskie zajmuje 
pierwsze miejsce w Polsce pod 
względem ilości podpisanych 
umów oraz zainwestowanych 
na obszarach wiejskich pie-
niędzy z PROW-u. To praw-
dziwy sukces.

Podczas spotkania w Tea-
trze samorządowcy mieli oka-
zję zapoznać się z kolejnym 
projektem w ramach Progra-
mu, którego realizację Urząd 
Marszałkowski w Lublinie roz-
pocznie już na początku przy-

szłego roku. Przedsięwzięcie 
zatytułowane „Mój Rynek” 
zakłada remont lub budowę 
– w gminach do 50 tys. miesz-
kańców - sieci targowisk, któ-
re będą służyć rolnikom do 
sprzedaży swoich produktów 

w higienicznych warunkach. 
W ramach dofinansowania do 
75 proc. wysokości kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji 
samorządy będą mogły pozy-
skać do 1 mln zł.

tekst i zdjęcia: (tjm)

„Owe ryby! łososie suche, dunajeckie,
Wyzyny, kawijary weneckie, tureckie,
Szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne,
Flądry i karpie ćwiki, i karpie szlachetne!
W końcu sekret kucharski: ryba nie krojona,
U głowy przysmażona, we środku pieczona,
A mająca potrawkę z sosem u ogona.”

stość wicemarszałek Sławo-
mir Sosnowski. - Zachęcam 
do poszukiwań, do sięgania 
do przepisów kucharskich 
naszych babć, do zgłębiania 
naszego dziedzictwa kulinar-
nego. Lista Produktów Trady-
cyjnych jest otwarta także na 
potrawy z ryb.

Konkurs rozstrzygnięto 
z dwóch kategoriach: gospo-
darstwa rybackie i restaura-
cje: w pierwszej zwyciężyły 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sierskowoli serwując 
„szczupaka faszerowanego 
mięsem suma”, drugie miej-
sce zajęło Koło Gospodyń 

mało kto nie docenia walo-
rów smakowych potraw z ryb, 
zwłaszcza przed Bożym Na-
rodzeniem. Stąd też i nasze 
wsparcie dla państwa Anny i 
Kazimierza Gajków przy or-
ganizacji Dożynek Rybackich 
- mówił otwierając uroczy-

Wiejskich z Rossoszy za „kar-
pia pieczonego z pieczarkami 
i grzybami”, trzecie - Gospo-
darstwo Rybackie „Pstrąg Pu-
stelnia” Anny Pyć z Opola Lu-
belskiego za „jesiotra wędzo-
nego”. W grupie restauracji 
jury najwyższą lokatą uhono-
rowało restaurację „Hetman” 
z Łuszczowa za „sandacza na 
placuszkach z cukinii”, drugie 
miejsce przypadło „Pensjona-
towi Kazimierskiemu” w Ka-
zimierzu Dolnym za „karpia 
w galarecie po żydowsku”, 
trzecie - Zespołowi Szkół Rol-
niczych w Pszczelej Woli za 
„karpia w glazurze miodowo-
orzechowej”. Nagrody w po-
staci wysokiej klasy statków 
kuchennych i sztućców do 
ryb ufundował marszałek wo-
jewództwa lubelskiego.

Wicemarszałek Sosnow-
ski i dyrektor Struski wręczy-
li również nagrodę specjalną 
marszałka Krzysztofa Hetma-
na państwu Marii i Markowi 
Filipiakom z Gospodarstwa 
Rybackiego „Samoklęski” za 
działalność na rzecz integracji 
środowiska rybaków i hodow-
ców karpia w województwie 
lubelskim, natomiast osob-
ne podziękowania za zaanga-
żowanie w promocję regionu 

i organizację „Dożynek Ry-
backich” otrzymali Anna i Ka-
zimierz Gajkowie, właściciele 
„Dworu Anna”, Witold Ma-
zurkiewicz, wieloletni organi-
zator „Dożynek” oraz Halina 
i Tadeusz Pęziołowie, właści-
ciele piekarni „Pęzioł”.

VIII Dożynki Rybackie 
przygotowali: „Dwór Anna” 
w Jakubowicach Konińskich 
oraz Departament Rolnictwa 
i Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w Lublinie.

tekst i zdjęcia: (tjm)

ma wiekowe tradycje i szczy-
ci się licznymi hodowlami, a 
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Po przeszło rok trwają-
cym oczekiwaniu na re-
alizację zapisów Trakta-

tu Lizbońskiego, Polska otrzy-
mała dodatkowy, 51. mandat 
do Parlamentu Europejskiego, 
który zgodnie z ordynacją wy-
borczą przypadł kandydatowi 
z listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego z województwa lu-
belskiego. Objął go Arkadiusz 
Bratkowski, dotychczasowy 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Trzeci mandat dla naszego 
regionu miał pierwotnie objąć 
śp. Edward Wojtas. Kolejnym 
na liście kandydatów z naj-
większą ilością głosów jest Ar-
kadiusz Bratkowski, pierwszy 

Miejsce Arkadiusza 
Bratkowskiego na 
stanowisku prze-

wodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego 9 grud-
nia zajął Tomasz Zając. 

Nowy przewodniczący 
urodził się 9 września 1971 
r. w Hrubieszowie. Ukoń-
czył politologię na Uniwersy-
tecie Marii – Curie Skłodow-
skiej w Lublinie. Studia pody-
plomowe: Lubelski Ośrodek 
Kształcenia Samorządowego 
przy Fundacji Rozwoju KUL 
w Lublinie i Fundacji Konra-
da Adenauera - samorząd te-
rytorialny (1994 -1996), Aka-
demia Rolniczo-Techniczna 
im. M. Oczapowskiego w Ol-
sztynie, studia podyplomowe 
w zakresie wyceny i szaco-
wania nieruchomości (1998-
1999), Uniwersytet Warszaw-
ski w Warszawie – samorząd 
terytorialny i rozwój lokalny 
(2005-2006), Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pa-
wła II – zarządzanie projekta-
mi społecznymi (2007-2008).

Praca zawodowa: Urząd 
Miasta Hrubieszów (1996-
1997), Urząd Gminy Hrubie-
szów (1997). W latach 1997 
- 2004 pracował w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Hru-
bieszowie, gdzie m.in.: w la-
tach 2000 - 2002 pełnił funk-
cje zastępcy kierownika oraz 
dyrektora (2003-2004). 

1 stycznia 2005 został po-
wołany na funkcję sekretarza 
Gminy Hrubieszów.

Od grudnia 2010 r. pia-
stuje mandat radnego samo-
rządu województwa, a 9 grud-
nia 2011 r. został powołany 
na funkcję przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Lubel-
skiego. Członek trzech komi-
sji, w tym wiceprzewodniczą-
cy Komisji Polityki Społecznej 
oraz członek Zarządu Stowa-
rzyszenia Samorządów Euro-
regionu Bug.

Tomasz Zając jest również 
członkiem Masłomęckiego Sto-
warzyszenia „Wioska Gotów” i 
sekretarzem Oddziału Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP RP.

Rodzina to żona Agniesz-
ka i dwójka dzieci „rozrabia-
ków” Julka (11 lat) i Michał 
(6 lat). Poza pracą zawodo-
wą prowadzi własne gospo-
darstwo rolne o powierzch-
ni 10 ha i hoduje konie ma-
łopolskie.

- Jestem zwolennikiem 
pracy u podstaw, pracy orga-
nicznej z ludźmi i dla ludzi, bo 
człowiek to największy kapitał 
społeczny i od niego, jego cha-
rakteru wszystko się zaczyna 
– mówi nowy przewodniczący 
Sejmiku. - Nieprawdą jest że 
„to takie czasy”, to tacy ludzie, 
to my aktywni, czasami mniej 

lub bardziej świadomie kreu-
jemy naszą otaczającą rzeczy-
wistość. Moje motto życiowe 
to słowa księdza Stanisława 
Staszica „ten postępuje najle-
piej do celu swego Stwórcy kto 
przez ciąg swojego życia po-
prawi los, powiększy szczęś-
liwość drugich ludzi… albo-
wiem szczęśliwość większej 
części obywateli jest dobrem 
publicznym” – dodaje. – Po-
mimo, że ustawodawca okre-
śla, iż zadaniem przewodni-
czącego jest wyłącznie orga-
nizowanie pracy Sejmiku oraz 
prowadzenie obrad to wybór 
na przewodniczącego Sejmi-
ku Województwa Lubelskiego 
traktuję w kategoriach wiel-
kiej odpowiedzialności. Ma-
jąc jednak na uwadze dotych-
czasową współpracę radnych 
i ich zaangażowanie w sprawy 
mieszkańców województwa 
jestem przekonany, iż w dal-
szym ciągu będziemy wspól-
nie razem zabiegali o rozwój 
regionu lubelskiego.

Ap

marszałek województwa lubel-
skiego, a do 9 grudnia br. prze-
wodniczący Sejmiku.

- Cała procedura trwała 
tak długo ze względu na wy-
móg ratyfikacji przez wszyst-
kie państwa członkowskie Unii 
tzw. 36. Protokołu do Traktatu 
Lizbońskiego. Jako pierwszy 
kraj dokument ten ratyfikowa-
ła Malta w październiku ubie-

- tłumaczy Bratkowski. - W po-
dobnej sytuacji było 17 nowych 
eurodeputowanych z innych 
państw. Z większością z nich 
nawiązałem kontakt i stwo-
rzyliśmy swoisty paneuropej-
ski lobbing na rzecz przyspie-
szenia całego procesu.

8 grudnia Arkadiusz Brat-
kowski odebrał z rąk przewod-
niczącego Państwowej Komisji 

Wyborczej Stefana Jaworskiego 
zaświadczenie o wyborze na 
posła do Parlamentu Europej-
skiego. Z tego też powodu zło-
żył rezygnację z mandatu rad-
nego wojewódzkiego oraz z 
funkcji przewodniczącego Sej-
miku, co nastąpiło podczas se-
sji 9 grudnia.

- Mam sprecyzowane pla-
ny co do mojej działalności 
w Parlamencie Europejskim - 
mówi nowy eurodeputowany. 
- W kręgu moich zaintereso-
wań leży Wspólna Polityka Rol-
na, rozwój regionalny i alterna-
tywne źródła energii, na pewno 
powalczę o kolejny program dla 
Polski Wschodniej w nowym 
unijnym budżecie od 2014 r. 
Korzystając z okazji składam 
Mieszkańcom województwa lu-
belskiego oraz wszystkim Czy-
telnikom „Lubelskie.pl” ser-
deczne życzenia spokojnych, 
spędzonych w rodzinnym gro-
nie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zdrowia, wszelkiej po-
myślności i łask Bożych w No-
wym 2012 Roku.

tekst: (tjm), foto: (zibi, tjm)

głego roku, jako ostatni - Bel-
gia przed niespełna miesiącem 

logicznego na Felinie. Wy-
konawcą LPNT było przed-
siębiorstwo SANITEKS sp. 
z o. o.

- To bardzo ważne wy-
różnienie – mówi Jacek Sob-
czak, członek Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego.- Cie-
szę się, że inwestycja służą-
ca wzmacnianiu przedsię-
biorczości i innowacyjności 
nauki na Lubelszczyźnie zo-
stała doceniona.

LPNT jest centrum na-
ukowo-badawczym, będącym 
miejscem spotkań dla instytu-
cji naukowych z przedsiębior-
stwami. W projekt ten włą-
czyły się wszystkie lubelskie 
uczelnie wyższe oraz samorzą-
dy miasta i województwa.

Maciej Kowalczyk

Ponad 255 tys. zł dodat-
kowego wsparcia do-
stanie w ciągu najbliż-

szych dni chełmska stacja Sta-
cja Ratownictwa Medycznego. 
Pieniądze są efektem decyzji, 
którą podjął Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego. Zostaną one 
przeznaczone na realizację za-
dania „Rozbudowa i adaptacja 
budynków SRM w Chełmie dla 
potrzeb działalności statuto-
wej”  i przenosiny stacji do sie-
dziby przy ul. Rejowieckiej.

To już kolejne wsparcie dla 
pogotowia. W 2010 r. na roz-
budowę i adaptację budynków 
wydano 1 mln 614 tys. zł. W po-
czątkach roku 2011 pogotowie 
dostało na rozbudowę siedzi-
by przy Rejowieckiej 710 tys., 
a teraz na jego konto wpłynie 
255 tys. zł.

Przenosiny Stacji Ratow-
nictwa Medycznego w Cheł-
mie – SP ZOZ na ul. Rejowie-

cką powinny zakończyć się pod 
koniec grudnia.

- Cieszę się, że samorząd 
województwa przychylił się do 
naszej prośby – mówi Tomasz 
Kazimierczak, p.o. dyrektora 
tej instytucji. - Przyznana kwo-
ta to dla nas prawdziwy i bar-
dzo przyjemy „zastrzyk” go-
tówki, dzięki któremu uda się 
dokończyć inwestycję.

miech

9 grudnia odbyła się XI 
gala Konkursu o Krysz-
tałową Cegłę, organi-

zowana przez Polskie To-
warzystwo Mieszkaniowe. 
Wśród wyróżnionych zna-
lazł się budynek Lubelskie-
go Parku Naukowo – Tech-

nologicznego.
W ramach konkursu do-

ceniono najlepsze inwestycje 
budowlane po obu stronach 
wschodniej granicy Unii Eu-
ropejskiej. Powody do dumy 
może mieć także wojewódz-
two lubelskie. Było ono inwe-

storem nagrodzonego Krysz-
tałową Cegłą w kategorii bu-
dynków administracyjnych 
I i II segmentu Lubelskiego 
Parku Naukowo – Techno-
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4 WYDARZENIA

ju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-
2013. Koszt realizacji kam-
panii wynosi 992 610,00 zł, 
a autorem kreacji i wyko-
nawcą jest konsorcjum firm 
z Lublina i Warszawy (Vena 

art, Don Brando i Outdoor-
net), które wygrało postępo-
wanie przetargowe.

Kampania, realizowana 
w okresie od 1 do 16 grud-
nia, obejmuje bardzo sze-
roki wybór mediów: telewi-
zję, internet, outdoor, radio, 
prasę, a także wspierające 
działania public relations, 
w tym m.in. fan page na Fa-
cebooku i konkursy w regio-
nalnych dziennikach i roz-
głośniach, premiowane ko-
szami produktów z nasze-
go regionu.

Od 1 do 14 grudnia w 
śródmieściach Warszawy, 

Łodzi, Krakowa, Katowic, 
Wrocławia, Poznania, Trój-
miasta i Lublina ekspono-
wane są citylighty (720, w 
tym 240 w centrum Warsza-
wy). Kampanię outdooro-
wą w tych miastach wspie-
ra dwutygodniowa emisja 
spotów na antenach regio-
nalnych Polskiego Radia i 
RMF MAXXX oraz tygo-
dniowa emisja spotów tele-
wizyjnych w paśmie prime 
time w programach regional-
nych TVP (po 35 spotów w 
każdej stacji). Dodatkowo, 
promocja Smaków Lubelsz-
czyzny prowadzona będzie 

też w popularnym paśmie 
porannych audycji na głów-
nych antenach - TVN i TVP 
2 (Dzień Dobry TVN oraz 
Pytanie na śniadanie).

Reklama internetowa 
obejmuje serwisy regio-
nalne Grupy Polskapresse 
(Dziennik Zachodni, Dzien-
nik Łódzki, Glos Wielkopol-
ski, Gazeta Krakowska, Pol-
ska Times, Kurier Lubelski, 
Dziennik Bałtycki, Gazeta 
Wroclawska), serwisy regio-
nalne naszemiasto.pl, ser-
wisy regionalne gazeta.pl, 
serwis telemagazyn.pl oraz 
wiadomosci24.pl. ai

Lubelskie, zgodnie z 
promocyjnym hasłem 
regionu, można sma-

kować w różny sposób, tak-
że dosłownie - wystarczy 
tylko spróbować smaków 
naszej kuchni. I takie prze-
słanie ma nowa kampania 
informacyjno-promocyjna 
Smaki Lubelszczyzny.

- Musimy wykorzysty-
wać każdą okazję, aby ko-
munikować, że mamy w 
regionie znakomitą, zdro-
wą żywność, a nasza kuch-
nia należy do najsmaczniej-
szych w kraju. Projekt Sma-
ki Lubelszczyzny ma na celu 
promocję gospodarczych 
walorów województwa lu-
belskiego, a w konsekwen-
cji wspieranie rodzimych 
producentów - podkreśla 
wicemarszałek Krzysztof 
Grabczuk.

Przekaz kampanii Sma-
ki Lubelszczyzny kierujemy 
do mieszkańców: Warsza-
wy, Łodzi, Krakowa, Kato-
wic, Wrocławia, Poznania, 
Trójmiasta, a dodatkowo do 
mieszkańców Lublina. War-
to podkreślić, że zbiega się 
ona w czasie i jest natural-
ną kontynuacją rozpoczę-
tej nieco wcześniej kampa-
nii Marka Lubelskie, która 
także pokazuje nasz region 
jako miejsce wytwarzania 
smacznych i zdrowych pro-
duktów żywnościowych, bę-

dących wynikiem połączenia 
wieloletniej tradycji z inno-
wacyjnymi rozwiązaniami 
w przetwórstwie rolno-spo-
żywczym.

Kampania Smaki Lu-
belszczyzny współfinanso-
wana jest w 85 proc. z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-

O potencjale i kierun-
kach dalszego roz-
woju projektu Mar-

ka Lubelskie i marki woje-
wództwa lubelskiego oraz o 
efekcie miejsca pochodzenia 
i wynikach ogólnopolskich 
badań marketingowych po-
święconych temu zjawisku 
dyskutowano w trakcie kon-
ferencji „Marka Lubelskie 
narzędziem rozwoju regio-
nu“, którą zrealizowano na 
zlecenie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Lubelskiego.

1 grudnia na dziedzińcu 
Zamku Lubelskiego nastąpi-
ła kolejna odsłona kampanii 
informacyjno - promocyjnej 
Marki Lubelskie. W samym 
sercu historycznej twierdzy 
odbyło się wydarzenie ujaw-
niające sekret jakości lubel-
skich produktów.

Wystąpienia prelegentów 
rozpoczął dr Jacek Pogorzel-
ski (PrimeCode), który pre-
zentując międzynarodowe 
przykłady omówił sposoby 
wykorzystywania marki w 
strategii rozwoju regionu.

Kolejna prezentacja, do-
konana przez Piotra Lutka 
(Kancelaria Doradcza Sy-
nergia), przedstawiała kon-
cepcję budowania kapitału 
marki oraz proces dalsze-
go rozwoju projektu Marka 
Lubelskie. Zgodnie z obra-
nym kierunkiem Marka Lu-
belskie to nie tylko program, 
który nagradza prężnie funk-
cjonujące firmy, ale przede 
wszystkim projekt integru-
jący przedsiębiorstwa, któ-
re potrafią czerpać z unikal-
nych zasobów Lubelszczy-
zny oraz wykorzystują po-
tencjał tkwiący w ludziach 

oraz ich kreatywność jako 
kluczowe elementy proce-
su tworzenia. Priorytetem 
Marki Lubelskie jest zbu-
dowanie pozytywnego wize-
runku produktów i firm po-
chodzących z Lubelszczyzny 
poprzez odwoływanie się 
do miejsca ich wytwarzania 
oraz funkcjonowania.

Pierwszą część konfe-
rencji zakończyła prezenta-
cja Piotra Franaszka (dyrek-
tor Departamentu Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Lubelskiego), który przy-
bliżył założenia strategii Lu-
belskie - Smakuj życie oraz 
podsumował dotychczasowe 
działania promocyjne zwią-
zane z wdrażaniem Marki 
Lubelskie oraz marki woje-
wództwa lubelskiego.

Tuż po krótkiej prze-

rwie, uczestnicy spotkania 
wysłuchali prelekcji dr Mag-
daleny Florek (Best Place - 
Europejski Instytut Marke-
tingu Miejsc), która omówi-
ła zjawisko efektu miejsca 
pochodzenia. Efekt miejsca 
pochodzenia (ang. place of 
origin effect) zdefiniować 
można jako wpływ miejsca 
pochodzenia produktu lub 
marki produktu na zacho-
wania i preferencje zakupo-
we konsumentów. To wła-
śnie miejsce pochodzenia 
decyduje o tym, dlaczego 
za niektóre produkty/usłu-
gi z danego regionu jeste-
śmy skłonni zapłacić wię-
cej lub lepiej oceniamy ich 
jakość.

Prelekcja dr Magdale-
ny Florek była doskonałym 
wstępem do prezentacji ogól-
nopolskich badań marketin-

gowych 
p o ś w i ę -
c o n y c h 
e f e k t o w i 
miejsca pocho-
dzenia w odnie-
sieniu do produk-
tów pochodzących z 
Lubelszczyzny. Mag-
dalena Lis z instytutu 
badawczego ARC Rynek 
i Opinia, który zrealizował 
badania, potwierdziła, iż lu-
belskie artykuły spożywcze 
mają niewykorzystany do-
tychczas potencjał, który nie-
sie ze sobą wielkie możliwo-

ści w kontekście budowania 
atrakcyjności regionalnych 
produktów i usług. Tym sa-
mym, potwierdzała słusz-
ność kierunku strategiczne-
go obranego przez Markę 

Lubelskie.

Z w i e ń -
czen iem me-

rytorycznej części 
konferencji była debata 

poświęcona potencjałowi 
oraz dalszemu rozwojowi 
projektu Marka Lubelskie, 
której moderatorem była 
Anna Proszowska-Sala (Ci-
tybell Consulting). an
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Pięć gmin z powiatów 
parczewskiego i bial-
skiego połączyło siły i 

pozyskało fundusze na rozwój 
obszaru malowniczej „Doli-
ny Zielawy”. Jabłoń, Pode-
dwórze, Rossosz, Sosnówka 
i Wisznice wspólnie zainwe-
stowały w drogi, energię odna-
wialną oraz promocję jednego 
z najpiękniejszych zakątków 
województwa lubelskiego.

„Dolina Zielawy” swoją 
nazwę zawdzięcza rzece Zie-
lawie, przepływającej przez 
Polesie Lubelskie. Leży na 
styku powiatów bialskiego i 
parczewskiego i jest częścią 
Równiny Parczewskiej włą-
czonej przez UNESCO do 
Międzynarodowego Rezerwa-
tu Biosfery Polesie Zachodnie. 
To niezwykle atrakcyjny tury-
stycznie obszar województwa 
lubelskiego, słynący z rozwoju 
zielarstwa.

Wspólne położenie skło-
niło pięć gmin „Doliny Zie-
lawy” do współpracy. Możli-
wość skorzystania z funduszy 
europejskich zachęciła samo-
rządy do rozwoju i promocji 
tego malowniczego zakątka za 
unijne pieniądze. Partnerstwo 

Lu b e l s k a  A g e n c j a 
Wspierania Przedsię-
biorczości w Lubli-

nie przyjmuje już wnioski 
o dofinansowanie przedsię-
wzięć mających na celu ochro-
nę środowiska naturalnego. 
O wsparcie w ramach działa-

nia 1.4 Dotacje inwestycyj-
ne w zakresie dostosowania 
przedsiębiorstw do wymo-
gów ochrony środowiska 
oraz w zakresie odnawial-
nych źródeł energii Schemat 
A, ubiegać się mogą mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy 

zainteresowani termomoder-
nizacją budynków, w któ-
rych prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza.  Doto-
wane będą przedsięwzięcia 
polegające na całkowitej lub 
częściowej zamianie źródeł 
energii na źródła odnawialne 

Jednocześnie LAWP w 
Lublinie przyjmuje wnio-
ski o dofinansowanie pro-
jektów realizowanych przez 
Instytucje otoczenia bizne-
su w ramach Działania 2.3 
Wsparcie instytucji otocze-
nia biznesu i transferu wie-
dzy Schemat B.                

Zakres przedsięwzięć 
podlegających dofinanso-
waniu jest szeroki, obej-
muje m.in.  powstawanie i 
promocję sieci współpracy 
instytucji otoczenia bizne-
su, w tym sieci międzyna-
rodowych. W obszarze tym 
mieszczą się także działania 
promocyjne i informacyjne 
na rzecz podmiotów korzy-
stających z usług świadczo-
nych przez IOB oraz inicjo-
wanie i animacja powiązań 
kooperacyjnych na terenie 

województwa lubelskiego. 
Oprócz tego, dotowane będą 
przedsięwzięcia realizowa-
ne na płaszczyźnie interne-
towej, związane z organizo-
waniem, rozwojem i wspie-
raniem platform oraz innych 
narzędzi służących nawią-
zywaniu kontaktów między 
przedsiębiorcami. Do rozdy-
sponowania pomiędzy insty-
tucje otoczenia biznesu jest 
ponad 7,3 mln zł. 

W obu konkursach wnio-
ski o dofinansowanie przyj-
mowane będą do 13 stycznia 
2012 r. Szczegółowe informa-
cje udzielane są w Lubelskiej 
Agencji Wspierania Przed-
siębiorczości w Lublinie, ul. 
Wojciechowska 9a, telefon do 
punktu informacyjnego (81) 
46 23 812 lub 46 23 831.

lawp

okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Jabłoń, Podedwórze, 
Rossosz, Sosnówka i Wiszni-
ce zrealizowały łącznie pięć 
projektów. Wójtowie nie mają 
wątpliwości, że sukces w po-
zyskaniu dotacji był możliwy 
dzięki porozumieniu i wnio-
skom składanym razem przez 
wszystkie gminy.

- W Unii Europejskiej pro-
mowane są wszelakiego ro-
dzaju partnerstwa i porozu-
mienia, szczególnie przy wnio-
skowaniu o fundusze. Poszli-
śmy tą samą drogą, ponieważ 
tak skonstruowany był Re-
gionalny Program Operacyj-
ny, który wspierał działania 
opierające się na współpracy. 
Chociaż nie lubię słowa „suk-
ces”, to jednak wspólnie go 
osiągnęliśmy. Naszym celem 
było zwarcie sił, tak aby efekt 
w ilości pozyskanych środków 
zewnętrznych był jak najwięk-
szy - mówi Piotr Dragan, wójt 
gminy Wisznice.

Na początek samorzą-
dy zabrały się za drogi, uzna-
jąc, że bez dobrych połączeń 
komunikacyjnych nie da się 
przyciągnąć turystów. Kiep-
ski stan dróg skutecznie znie-
chęcał do odwiedzenia „Doli-
ny Zielawy” i był zmorą dla jej 
mieszkańców.

Obok sąsiedztwa gmi-
ny łączy też tradycja zielar-
ska. Samorządy wykorzy-
stały ten atut do budowania 
marki „Doliny Zielawy”. Po-
jawił się pomysł na promo-
cję tego miejsca, jako „Kra-
iny Ziół”. Każda gmina sły-
nie bowiem z uprawy innego 
rodzaju ziół. Rumianek upra-
wia się w Podedwórzu, mię-

tę w Wisznicach, w Rossoszu 
mniszek lekarski, w Sosnów-
ce borówkę czarną, a w Jabło-
niu dziurawiec.

Czyste środowisko to 
znak rozpoznawczy „Doli-
ny Zielawy”. Aby je chro-
nić, władze Jabłonia, Pode-

dwórza, Rossosza, Sosnów-
ki i Wisznic z pomocą fundu-
szy unijnych zainwestowały 
w energię odnawialną. Na 14 
budynkach publicznych i 911 
gospodarstwach domowych, 
które przystąpiły do projek-
tu, zamontowano kolektory 
słoneczne. Samorządowcy 
przyznają, że wysokie kosz-
ty utrzymania istniejących 

instalacji cieplnych oraz ich 
zły stan techniczny były istot-
ną barierą dla rozwoju agrotu-
rystyki. W rezultacie udało się 
ograniczyć emisję do atmos-
fery szkodliwych gazów oraz 
zaoszczędzić spore pieniądze 
na zmniejszeniu wydatków 
związanych z wytwarzaniem 
energii cieplnej.

Paweł Florek

lub zastosowanie kogenera-
cji w budynkach, w których 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza. 

Maksymalna wartość 
wsparcia wynosi 200 tys. zł. 
Przedsiębiorcy mogą liczyć 
na zwrot nawet do 70 proc. 
kosztów inwestycji. Warun-
kiem jest prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w bu-
dynkach zlokalizowanych na 
terenie województwa lubel-
skiego i opracowanie audy-
tu energetycznego budynku 
poddanego termomoderni-
zacji. Nowością jest fakt, iż 
ze wsparcia mogą skorzystać 
firmy działające nie tylko w 
zakresie usług i produkcji, 
ale także handlu detaliczne-
go i hurtowego. W konkur-
sie do podziału jest przeszło 
15,6 mln zł.
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Koniec roku sprzyja pod-
sumowaniom. Czas 
więc na podsumowa-

nie dotychczasowego wdraża-
nia Programu Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w wo-
jewództwie lubelskim.

PROW 2007-2013 składa 
się z czterech osi.

W ramach Osi I samo-
rząd województwa obsługuje 
wnioski w ramach działania 

Realizacja PROW 2007-2013 wg stanu na dzień 25.11.2011r. (wybrane aspekty)

rząd województwa jest insty-
tucją wdrażającą dla wnio-
sków składanych w działa-
niach: „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie 

tzw. małych projektów i Od-
nowa i rozwój wsi, „Wdraża-
nie projektów współpracy”, 
„Funkcjonowanie lokalnej gru-
py działania”:

- w zakresie małych projek-
tów: wpłynęło 1 848 wniosków, 
podpisano 879 umów na kwotę 
pomocy ponad 11 mln zł,

- w zakresie „Odnowy i roz-
woju wsi”: wpłynęło 341 wnio-
sków, podpisano 228 umów na 
kwotę ponad 39 mln zł,

„Wdrażanie projektów 
współpracy”: wpłynęło 26 
wniosków, podpisano 8 umów 
na kwotę ponad 348 tys. zł,

- „Funkcjonowanie lokal-

nej grupy działania”: wpły-
nęło 78 wniosków, podpisa-
no 78 umów na kwotę ponad 
29 mln zł.

Jak województwo lubel-
skie wypada na tle innych re-
gionów? Obrazują to załączo-
ne wykresy.

Edyta Dubaniewicz

gruntów) i schematu II (me-
lioracje):

Jeśli chodzi o scalanie 
gruntów, wpłynęło 40 wnio-
sków, wydano 21 decyzji na 
kwotę pomocy ponad 53 mln 
zł. Z kolei pomoc w wysoko-
ści 55 mln przeznaczono na 
melioracje. W tym przypadku 
wpłynęły 23 wnioski, wydano 
16 decyzji.

W ramach osi III samo-

rząd województwa obsługu-
je wnioski składane w działa-
niach „Odnowa i rozwój wsi” 
oraz „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiej-

„Poprawianie i rozwijanie in-
frastruktury związanej z roz-
wijaniem i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” w za-
kresie schematu I (scalanie 

skiej”(m.in. wodociągi i ka-
nalizacja):

- Odnowa i rozwój wsi: 
wpłynęło 527 wniosków, pod-
pisano 471 umów na kwotę po-
mocy ponad 136 mln zł,

- Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej: 
wpłynęły 353 wnioski, podpi-
sano 287 umów na kwotę po-
mocy ponad 369 mln zł.

W ramach Osi IV samo-
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9 grudnia w Starostwie 
Powiatowym w Lublinie 
odbyła się wystawa wigi-

lijna. Przedsięwzięcie zorgani-
zowane zostało przez Sekreta-
riat Regionalny KSOW Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz 
Lokalną Grupę Działania 
„Kraina wokół Lublina”. 

- Gratuluję Państwu reali-
zacji ambitnych planów waszej 
Grupy - mówił otwierając 
wystawę wicemarszałek Sławo-
mir Sosnowski. - To właśnie 
dzięki dobrym pomysłom na 
aktywizację społeczności obsza-
rów wiejskich województwo 
lubelskie ma najlepsze wyniki
 w Polsce pod względem rozwo-
ju Lokalnych Grup Działania. 

Podczas spotkania zapre-
zentowano wykłady dotyczą-
ce możliwości przekształcenia 
nieformalnych grup społecznoś-
ci wiejskiej w organizacje posi-
adające osobowość prawną, o 
czym mówiła Małgorzata Wr-

zołek - prawnik z Urzędu Mar-
szałkowskiego, jak również 
zasad rejestracji produktu tra-
dycyjnego na Liście Produk-
tów Tradycyjnych prowadzo-
nej przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a opiniowanej 
przez Departament Rolnictwa 
i Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego, co przedstawił 
pracownik tegoż departamentu 
Rafał Serej. 

Celem wystawy było upo-
wszechnienie regionalnych 
tradycji kulturowych i kuli-
narnych związanych z tematy-
ką Świąt Bożego Narodze-
nia. Podczas spotkania wigi-
lijnego przygotowana została 
wystawa rękodzieła ludowego, 
na której dwudziestu czterech 
wystawców zaprezentowało 
liczne ozdoby świąteczne: stro-
iki, choinki, elementy dekora-
cyjne na stół oraz bombki. Poza 
prezentacją ozdób panie z kół 
gospodyń i stowarzyszeń przy-

gotowały niespodzianki w for-
mie poczęstunku dla odwied-
zających stoiska. Degustac-
ja wzbudziła duże zaintereso-
wanie wśród zwiedzających. 
Wszystkie dania, jak również 
wystawiane dekoracje cies-
zyły oko i wzbudzały zachwyt 
pomysłowością, oryginalnoś-
cią i niewymuszonym pięknem. 
W przygotowaniu stoisk ekspo-
zycyjnych aktywny udział 
wzięły m.in. panie z kół gos-
podyń wiejskich w Płouszo-
wicach, Czerniejowie, Skr-
zynicach, Strzeszkowicach, 
Sporniaku, Miłocinie, Osmo-
licach Drugich, Garbowie, 
Maryninie, Tarnawce, Guta-
nowie, przedstawicielki KGW 
Moszna przedstawiając wień-
ce adwentowe, ozdoby choin-
kowe, przedmioty świąteczne 
wykonane metodą decoupage 
oraz chleb z żurawiną, panie 
z Kiełczewskiego Klubu Seni-
ora (gmina Strzyżewice), pani 

Katarzyna Gospodarek z ozdo-
bami choinkowymi, ręcznie 
malowanym szkłem oraz por-
celaną, pani Małgorzata Sulisz 
z gminy Konopnica, pani Tere-
sa Skwarzyńska (KGW Jabłon-
na Druga) prezentując koron-
ki świąteczne, stroiki oraz pier-
niczki, pani Zofia Skiba z ozdo-
bami choinkowymi wykonany-
mi szydełkiem, pani Agnieszka 
Ołówka prezentując stroiki, 
bombki oraz choinki origami. 

W przedsięwzięciu uczest-

niczyli także: pan Jan Embin-
ger z choinką ubraną ręcz-
nymi pracami, pan Andrzej 
Joński – garncarz z gminy 
Niemce, przedstawiciele Gmin-
nego Centrum Aktywizac-
ji Społecznej i Zawodowej w 
Nasutowie, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Bychawie oraz Stowarzys-
zenia Rodzin Katolickich ze 
stroikami oraz kartami świą-
tecznymi. 

Ciekawym punktem kier-

maszu była inscenizacja „Wese-
la chłopskiego z XIX wieku” 
wg Oskara Kolberga w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół 
w Wysokiem i Kapeli „Cyja”. 
Publiczność z zachwytem oglą-
dała przedstawienie  w wyko-
naniu młodych ludzi. Spotka-
nie zostało sfinansowane ze 
środków Sekretariatu Regio-
nalnego Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich Województwa 
Lubelskiego. 

Dorota Frysztak

W grudniu 2011 roku 
Sieć Punktów In-
formacyjnych Fun-

duszy Europejskich z tere-
nu Województwa Lubelskie-
go przeprowadza cykl spot-
kań informacyjnych skie-
rowanych do kobiet powra-
cających na rynek pracy po 
przerwie związanej, między 
innymi, z urodzeniem czy 
wychowaniem dzieci. Spot-
kania pod hasłem „Mama 
może wszystko” na początek 
zorganizowano w pięciu mia-
stach województwa lubelskie-
go – w Białej Podlaskiej, Za-
mościu, Puławach, Chełmie 
i Lublinie.

Kobiety chcące podjąć 

pracę po dłuższej przerwie, 
związanej między innymi z 
urodzeniem dziecka i urlo-
pem wychowawczym, stają 
przed nowymi wyzwaniami 
i muszą stawić czoła wielu 
przeciwnościom. Dynamicz-
nie zmieniająca się sytuacja 
na rynku pracy i zwiększają-
ca się konkurencja zmuszają 
młode mamy i kobiety bezro-
botne do ciągłego rozwoju i 
podnoszenia swoich kwalifi-
kacji zawodowych. 

Sieć Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europej-
skich w województwie lu-
belskim wychodzi naprze-
ciw ich potrzebom i w grud-
niu 2011 roku organizuje 

cykl bezpłatnych, otwartych 
spotkań informacyjnych za-
tytułowanych „Mama może 
wszystko”. Dzięki tej inicja-
tywie mamy zapoznają się z 
możliwościami ubiegania się 
o środki z funduszy europej-
skich na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej w 
ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki czy wy-
korzystaniem bezpłatnych 
szkoleń podnoszących ich 
kwalifikacje zawodowe i do-
stosowujących umiejętności 
do wymogów rynku pracy - 
realizowanych na terenie Lu-
belszczyzny. 

Spotkania „Mama może 
wszystko” organizowane są 

nie tylko z myślą o mamach. 
Została również przygotowa-
na atrakcyjna oferta dla ich 
pociech. Podczas gdy panie 
będą uczestniczyły w spotka-
niu, dzieci wezmą udział w 
specjalnie dla nich zorganizo-
wanych zajęciach. Będzie na 
nich czekał kącik do zabawy 
i inne atrakcje zaaranżowane 
przez zespół profesjonalnych 
animatorów. 

Pierwsze spotkania in-
formacyjne „Mama może 
wszystko” odbywają się w 
tym tygodniu: 

19 grudnia w Białej Pod-
laskiej, 

20 grudnia w Zamoś-
ciu, 

21 grudnia w Puła-
wach,

22 grudnia w Chełmie. 
Szczegółowe informa-

cje, harmonogram spotkań i 
formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie interne-
towej www.feu.lubelskie.pl, 

pod bezpłatnym numerem 
0 800 175 151 oraz w Punk-
tach Informacyjnych Fundu-
szy Europejskich w Białej 
Podlaskiej, Chełmie, Lubli-
nie, Puławach i Zamościu. 
Serdecznie zapraszamy!

feu
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Rozmowa z Iwoną Nakielską, dyrektorem Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Hasłem programu Ka-
pitał Ludzki jest: Człowiek 
- najlepsza inwestycja. Dla-
czego to właśnie on, a nie 
np. infrastruktura?

– Infrastruktura budo-
wana jest przez ludzi i nie 
tworzą jej dla niej samej, 
lecz dla siebie. Należy w nią 
inwestować, ale nie można 
zapominać o jej twórcy. Do 
budowy potrzebni są odpo-
wiednio wykształceni lu-
dzie. Bez nich nie mogłaby 
powstać. Infrastruktura jest 

tylko środkiem do realizacji 
nadrzędnego celu, jakim jest 
poprawa warunków życia lu-
dzi. To człowiek jest moto-
rem rozwoju, a inwestując 
w niego przyczyniamy się 
do ogólnego, nie tylko spo-
łecznego, rozkwitu nasze-
go regionu. I dlatego jest on 
najlepszą inwestycją. Musi-
my zadbać o przyszłe kadry, 
bo za kilka lat w wielu bran-
żach może zabraknąć specja-
listów. Należy jak najlepiej 
wykorzystywać kapitał ludz-
ki, który znajduje się na Lu-
belszczyźnie, bo dzięki temu 
nasz region może być bar-
dziej konkurencyjny.

Dlaczego zatem częściej 
widzimy w mediach budowę 
czy remonty dróg?

– Odpowiedź jest prosta. 
Żyjemy w erze obrazów. Dro-
gi, stadiony czy lotnisko w 
Świdniku mają bardziej na-
oczny wymiar, łatwo je ująć 
w obiektyw aparatu czy ka-

mery i pokazać. Dużo trud-
niej zrobić to samo z ludź-
mi i wiedzą czy umiejętno-
ściami, które zdobyli. Jed-
nak to właśnie część z tych 
ludzi, którzy obecnie korzy-
stają z możliwości oferowa-
nych przez PO KL będzie kie-
dyś budować czy modernizo-
wać infrastrukturę w naszym 
województwie. Nawiązuję tu 
do tego, co było powiedziane 
wcześniej, bo oczywiście nasi 
beneficjenci nie będą zajmo-
wać się tylko tym.

Zostawmy infrastruk-
turę. Kto może skorzystać 
jeszcze z programu Kapitał 
Ludzki w naszym regionie? 

– Są to  praktycznie 
wszystkie grupy społeczne, 
zarówno osoby bezrobotne 
jak i pracujące, które chcą 
zdobyć lub poszerzyć umie-
jętności i kwalifikacje zawo-
dowe. Należą do nich  rów-
nież osoby wykluczone spo-
łecznie, niepełnosprawni, 

korzystający z opieki spo-
łecznej i warsztatów terapii 
zajęciowej, firmy i ich pra-
cownicy, placówki oświato-
we, uczące się tam dzieci i 
młodzież oraz lokalne spo-
łeczności poszukujące spo-
sobów na dalszy rozwój.

Jak Lubelszczyzna sko-
rzystała dotychczas z Progra-
mu, na co przeznaczone zo-
stały największe nakłady?

– Do końca październi-
ka br. podpisaliśmy niemal 
2050 umów, co daje kwo-
tę ponad 1,4 mld zł. Rozdy-
sponowaliśmy grubo ponad 
połowę środków. Najwięcej 
poszło na aktywizację osób 
bezrobotnych - do tej pory 
wsparcie na ten cel wynio-
sło ponad 500 mln zł. Nie-
co mniej – 317 mln zł zosta-
ło wykorzystane na szkole-
nie pracowników i rozwój 
przedsiębiorstw – 1220 z 
nich zostało objętych po-
mocą w zakresie projektów 

szkoleniowych i doradczych. 
Niemal 

35 tys. osób pracują-
cych dzięki środkom pocho-
dzącym z programu Kapitał 
Ludzki rozwinęło swe umie-
jętności zawodowe. Wśród 
nich 6,6 tys. to osoby powy-
żej 50. roku życia.

Na co, oprócz zapewnie-
nia efektywności zatrudnie-
niowej oraz wsparcia pra-
cowników i przedsiębiorstw, 
w znaczącym stopniu poło-
żono jeszcze nacisk? 

– W tym roku za kwe-
stie priorytetowe uznaliśmy 
także wsparcie przedsiębior-
czości osób niepełnospraw-
nych, współpracę publicz-
nych i niepublicznych służb 
zatrudnienia oraz jedno-
stek pomocy społecznej oraz 
wsparcie reformy w systemie 
oświaty. Edukacja naszych 
dzieci jest inwestycją, która 
zawsze się opłaca. Powsta-
ło niemal 260 przedszkoli i 

punktów wychowania przed-
szkolnego, do których mogło 
pójść ponad 6,2 tys. dzieci w 
wieku 3-5 lat. Fundusze po-
chodzące z EFS pozwoliły 
wdrożyć nowe programy roz-
wojowe w niemal 670 szko-
łach. Ponad 820 szczególnie 
uzdolnionych dzieci otrzy-
mało stypendia. Teraz, gdy 
jesteśmy za półmetkiem re-
alizacji  programu, koncen-
trujemy się na szkolnictwie 
zawodowym. 

1 grudnia rozpoczął się 
nabór wniosków o dofinan-
sowanie w ramach Działania 
9.2, tj. na programy rozwojo-
we szkół i placówek oświato-
wych prowadzących kształ-
cenie zawodowe. Przezna-
czyliśmy na to 7 mln zł. Cały 
czas wspieramy specjalny-
mi stypendiami najzdolniej-
szych studentów i doktoran-
tów z Lubelszczyzny.

rozmawiał Adam Piejko
fot. Paweł Banach

Dzięki zdolnościom pla-
stycznym i wyjątko-
wym dziełom dwóch 

przedszkolaczek, Oli i Zuzi, 
Przedszkole nr 18 w Lublinie 
otrzymało wielką tablicę inte-
raktywną wraz z oprogramo-
waniem edukacyjnym. 

Tablica została przekazana 
na własność przedszkola. Umo-
cowana na ruchomym statywie 
zajęła centralne miejsce w jed-
nej z sal. Dzieci z niecierpliwo-
ścią czekały na uruchomienie 
pierwszego z 15 programów 
edukacyjnych. Znalazły się 
wśród nich aplikacje do nauki 

Główna nagroda w konkursie „Jak zmienia się mój świat” pomaga się uczyć przedszkolakom

liczenia, alfabetu, programy z 
postaciami ze znanych przed-
szkolakom bajek, a także pro-
gram do karaoke w zestawie z 
mikrofonem. Dzieci siedziały 
w kółku i po kolei podchodzi-
ły do tablicy. Trzeba było dopa-
sować cyfrę do ilości pojawia-
jących się zwierzątek, roślin, 
przedmiotów. Dzieci liczyły i 
podpowiadały, radośnie pod-
skakując. Następna była gra 
logiczna, której celem było po-
móc pieskowi wyjść z labiryntu. 
Na koniec karaoke z pojawiają-
cymi się nutami i słowami pio-
senek. Wszystkie dzieciaki śpie-

wały wtórując koledze przy mi-
krofonie. Pyszna zabawa i na-
uka skończyła się wraz z porą 
obiadową. Przedszkolaki poka-
zały nam, jak fajnie i z jakim za-
pałem można się uczyć poprzez 
zabawę. Życzymy im wspania-
łej zabawy z tablicą i znakomi-
tych wyników w nauce.

Konkurs „Jak zmienia się 
mój świat zorganizowany zo-
stał przez Departament EFS w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Lublinie. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków EFS w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. PL
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06:35 
ŚWIĄTECZNA OPOWIEŚĆ **

09:50 
NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH: 
ŚWIĘTA Z DISNEYEM **

10:45 
ACE VENTURA JUNIOR **

13:05 
GEORGE PROSTO Z DRZEWA 2 **

15:10 
JULIE DE MAUPIN **

20:05 
OJCIEC PANNY MŁODEJ 2 **

23:30 
ŚCIGANI ***

01:05 
CÓRKA PANNY MŁODEJ **

02:30 
BESTIA **

07:05 
WIELKIE, ZŁE ŚWIĘTA **

07:40 
CLASSIC CHILDRENS TALES – 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA **

08:35 
HANIA ***

10:20 
CZARNOBRODY **

12:45 
CZARODZIEJKA **

15:10 
JULIE DE MAUPIN **

20:20 
PIRACI Z KARAIBÓW:  
NA KRAŃCU ŚWIATA ***

23:15 
MŁODE SZPADY **

00:50 
ELDORADO – ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA **

02:30 
ELDORADO – MIASTO ZŁOTA **

08:05 
JAK BYŁO NA POCZĄTKU **

10:50 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ ***

12:15 
KOPALNIE KRÓLA SALOMONA **

14:35
UNDERDOG – SUPERPIES **

18:40 
JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ ***

21:35 
ANGIELSKA ROBOTA ***

23:30 
MORDERCZA ROZGRYWKA **

02:05 
OSIEM MILIMETRÓW ***

04:05 
ANGIELSKA ROBOTA **

07:15 
POWRÓT BAŁWANKA MROZIKA **

07:40 
WAKACJE, WAKACJE I PO 
WAKACJACH FRANKLINIE **

08:35 
SMOCZE WZGÓRZE **

11:00 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z 34 ULICY ***

13:15 
ZAWÓD ŚWIĘTY MIKOŁAJ **

14:45 
W KRZYWYM ZWIERCIADLE 
WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU **

16:35 
TE ŚWIĘTA **

20:20 
EPOKA LODOWCOWA: MAMUCIA 
GWIAZDKA **

20:50 
ROBOTY ***

22:35 
HRABIA MONTE CHRISTO ***

08:00  
ZEUS I ROKSANA **

09:50 
ODLOTOWE DZIECIAKI **

11:35  
PSY I KOTY **

13:10 
GRINCH: ŚWIĄT NIE BĘDZIE ***

15:05 
ŚWIĘTA DENNISA ROZRABIAKI **

16:40 
GWIEZDNY PYŁ ***

20:00  
MADAGWIAZDKA **

20:40 
KUNG FU PANDA: 
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO **

21:10 
PADA SHREK **

21:40  
WILLIAM I KATE **

23:20 
NACIĄGACZE ***

01:20 
MISSION: IMPOSSIBLE ***

11:00 
OKRUSZEK I PIEGUS **

12:45 
PO ROZUM DO MRÓWEK **

14:20 
NARODZINY **

16:10 
PRZYJACIEL GANGSTERA ***

17:50 
CONAGHER ***

20:00  
ANGIELSKI PACJENT ***

23:00 
ALEKSANDER ***

07:10 
DZIECIAKI DO WZIĘCIA **

09:50 
NIESPOKOJNE SERCA **

12:05 
ANIOŁY W MIEŚCIE **

14:30 
PIERWSZA GWIAZDKA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA **

16:05 
NIE MA MOCNYCH ****

20:00 
ZRÓBMY SOBIE WNUKA **

21:25 
SALON PIĘKNOŚCI **

23:05 
DRUGIE PODEJŚCIE **

01:00 
MORDERCZA ROZGRYWKA **

02:55 
SALON PIĘKNOŚCI **

08:10 
ALOSZA **

09:40 
DZIECIŃSTWO KERMITA **

11:10 
ŚWIĘTA NA DIVISION STREET **

12:55 
JAK POŚLUBIĆ MILIARDERKĘ? **

15:30 
ŚWIĄTECZNA GORĄCZKA **

19:35 
KEVIN SAM W NOWYM JORKU ***

22:00 
WESOŁYCH ŚWIĄT **

00:00 
DREAMGIRLS ***

17:00 
HAPPY FEET: 
TUPOT MAŁYCH STÓP ***

20:00 
HOLIDAY ***

22:45 
TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ ***

01:10 
SEKSMISJA ***

11:00 
MÓJ PRZYJACIEL DELFIN ***

17:15  
KSIĄŻĘ I AKTORECZKA ***

19:30  
WYTAŃCZYĆ MARZENIA **

21:45 
PRZYJACIEL GANGSTERA ***

23:25 
ANGIELSKI PACJENT ***
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21:15 
INWAZJA REKINÓW **

22:45 
TEN JEDYNY **

01:05 
JUDASZ **

01:20 
STÓJ, BO MAMUŚKA STRZELA **

08:30 
MIŚ, KTÓRY PRZESPAŁ ŚWIĘTA ***

20:05 
NIKOMU ANI SŁOWA ***

23:20 
JESZCZE RAZ PEARL HARBOR **

20:00 
PARSZYWA DWUNASTKA ***

23:55 
BLOOD CREEK **

06:45 
KIDDO – SUPERCIĘŻARÓWKA **

08:20 
KLAN URWISÓW **

10:20 
CZARNOBRODY **

11:45 
ELDORADO – ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA **

15:15
ELDORADO – MIASTO ZŁOTA **

20:15 
DLACZEGO NIE! **

22:05 
BESTIA **

23:45 
BELFER – ZWYCIĘZCA BIERZE 
WSZYSTKO **

01:10 
DLACZEGO NIE! **

08:00 
JAK BYŁO NA POCZĄTKU **

10:40 
KOŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA **

12:20 
KASIA BALLOU ***

14:30 
ARIA DIVA **

16:10 
PIĘĆ TON I ON **

18:45 
JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ ***

23:00 
OSIEM MILIMETRÓW ***

01:05 
JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ ***

02:30 
JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ 
ŚWIATOWĄ ***

07:15 
LEGENDA O BAŁWANKU MROZIKU **

08:30 
SMOCZE WZGÓRZE 
2 MAGICZNA KOSTKA **

09:55 
ZWARIOWANY „DZIADEK DO 
ORZECHÓW” **

10:55 
FAŁSZYWA DWUNASTKA **

12:45 
KEVIN SAM W DOMU – 
PO RAZ CZWARTY **

14:25 
ZAGUBIENI W RAJU **

16:30 
RODZINNY DOM WARIATÓW **

18:20 
EPOKA LODOWCOWA: 
MAMUCIA GWIAZDKA **

20:05 
ERAGON **

22:10 
SZYBCY I MARTWI ***

00:25 
ZAPAŚĆ **

08:00  
VABANK ***

10:00  
KUNG FU PANDA: 
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO **

10:30 
PADA SHREK **

10:55 
MADAGWIAZDKA **

11:30 
ELF **

13:15 
JAŚ FASOLA: 
NADCIĄGA TOTALNY KATAKLIZM **

14:50 
CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY ***

16:55  
FRED CLAUS, BRAT ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA **

20:00  
WYOBRAŹ SOBIE **

22:05 
MISSION: IMPOSSIBLE ***

00:05 
LODOWE PIEKŁO **

10:50  
KSIĄŻĘ EGIPTU **

12:35 
PRZEMINĘŁO Z WIATREM ****

17:20  
ZŁOTE ŚWIĘTA **

20:00 
ALEKSANDER ***

23:10 
PARSZYWA DWUNASTKA ***
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cztery inne miasta: Czerniowce (Skin-
derpol), Buszę (Zdzisław), Jangród i 
Komargród, a także ok. 48 wsi. 

Miasto, na wzór Zamościa, miało 
liczny garnizon. Podzielone było, jak 

opowiada Feduszka, na cztery dzielnice. 
W Staromiejskiej znajdował się zamek, do 
którego prowadziły trzy bramy. W dzielnicy 
Nowomiejskiej – kościół św. Floriana i 
cerkiew św. Mikołaja. Obydwie dzielnice 
otoczono fortyfikacjami. Za nimi, na przed-
mieściach, rozciągały się dwie pozostałe. 

Dziś przy wjeździe do miasta stoją 
trzy tablice z jego nazwą: po ukraińsku, 
polsku i hebrajsku. 

Żydom Zamoyski pozwolił się tu 
osiedlić w ostatnich latach XVI w. W 
roku 1589 rozpoczęli budowę synagogi, 
potem ufortyfikowanej. W połowie XVII 
w. tutejsza gmina żydowska była jedną z 
największych na Podolu. 200 lat później 
Żydzi stanowili ok. 80 proc. mieszkańców 
Szarogrodu. Przetrwali tu w miarę spo-
kojnie II wojnę światową, bo Szarogród 
do 1944 r. był pod okupacją rumuńską. 

Wyjechali całkiem niedawno,  w 
latach 90., do Izraela. Została, jak mówi 
Iwonna Stopczyńska, była wiceprezydent 
Zamościa, jedna rodzina. O minionych 
już czasach przypominają stary kirkut, 
synagoga i sporo pustych domów. 

Mieszka tu za to nadal, jak opowiada 
Żmigrodzki, wielu Polaków. – Jest tu naj-
większa polska parafia na Ukrainie, prowa-
dzą ją ojcowie franciszkanie. Niektóre oko-
liczne wsie są całkowicie polskie – mówi.

Żmigrodzki wspomina, że kilka lat 
temu, gdy gościł w mieście, przełożonym za-
konu był franciszkanin z Tarnowa. Ale bywali 
też Ukraińcy. – Polak wprowadzał msze po 
polsku, Ukrainiec po ukraińsku – opowiada o 
małych przepychankach. Pamięta, że jednym 
z wikarych był krewny Stepana Bandery.

Do franciszkanów ma pretensje o jed-
no: drogę krzyżową, budowaną z trudem 
przez długi czas, poprowadzili przez kirkut.

W 1648 r. kozacy Bohdana Chmielnic-
kiego pod wodzą Maksyma Krzywonosa 
zajęli Szarogród bez jednego nawet wy-

strzału: załoga wojskowa wycofała się do 
Zamościa, a mieszczanie poddali miasto. Po 
dwóch latach odbili je Polacy, potem znów 
kozacy... i tak na zmianę. 

Zresztą, zawsze tu mocno wrzało i na 
tle narodowościowym, i na tle religijnym 
– jak to na terenach przygranicznych. W 
1672 r., na mocy traktatu buczackiego, Sza-
rogród został miastem tureckim. Nazwali 
go „Kuczuk Stambuł” (Mały Stambuł) i 
mocno rozbudowali. Wzmocnili fortyfika-
cje, ożywili handel (miasto żyło głównie 
z produkcji saletry i handlu winami). W 
1699 r. powrócił w granice Rzeczpospolitej, 
przeszedł w ręce Koniecpolskich, potem 
Stanisława Lubomirskiego. 

Jak potem dostał się w ręce Józefa So-
snowskiego? Wersje są dwie. Jedna mówi 
o tym, ze został przegrany w karty. Druga, 
pikantniejsza, że Sosnowski wykorzystał 
afekt do niego księżnej Lubomirskiej. 
Namówił ją, by mężowi – według po-
wszechnej opinii nieco szwankującemu 
na umyśle – wykradła dokument zakupu. 
Tak miał dostać miasto bez płacenia. 
Potem zresztą synowie Lubomirskiego 
wytoczyli Sosnowskiemu o to proces. 
Zakończyło się... ślubem. Syn Lubomir-
skiego poślubił córkę Sosnowskiego, a 
ta Szarogród dostała jako posag. O tym, 
jak ważne to było miasto, niech świadczy 
fakt, że w połowie XVIII w. było drugim 
pod względem wielkości miastem Podola. 

Od I rozbioru Polski nigdy już nie 
znalazło się w granicach Polski. Ostatecznie 
zniszczyły je I wojna światowa i Wielki Głód, 
który nadciągnął w latach 30. XX wieku. 

Szarogród w 2005 r. odwiedzili wice-
prezydent Zamościa Iwonna Stopczyńska 
i Tomasz Kossowski (wówczas sekretarz 
miasta, teraz wiceprezydent). – Pojecha-
liśmy zorientować się, czy udałoby się 
nawiązać z nimi współpracę – opowiada 
Kossowski. Ze współpracy jednak nic nie 
wyszło. Miasteczko okazało się za małe i 
pewnie zbyt biedne (choć tego wicepre-
zydent nie mówi), by podołać olbrzymim 
projektom Zamościa. 

Po tej wizycie do szarogrodzkiego szpi-
tala pojechał sprzęt, którego pozbywał się 
szpital zamojski. – Mieliśmy nawet pewne 
obiekcje, że dajemy im stare inkubatory dla 
dzieci. Ale byli ogromnie wdzięczni, bo nie 
stać ich było na kupno nowych – dodaje 
wiceprezydent.

– Związki Szarogrodu z Ordynacją 
Zamojską ustały już w czasie rozbiorów 
Polski – tłumaczy prezydent Marcin Za-
moyski. Dodaje, że Zamość ma już dwóch 
innych ukraińskich partnerów: bliźniaczą 
Zamościowi Żółkiew i Łuck. I to wystarczy. 

 Małgorzata Mazur

Kilkaset lat temu te ziemie nazywa-
no Pustkowiem Karaczewskim. 
Leżały w pobliżu Dzikich Pól na 

Podolu. To były prawdziwe Kresy Rzecz-
pospolitej. Dzisiaj – Ukraina, niedaleko 
granicy mołdawskiej. Do Szarogrodu, 
niewielkiego (ok. 7 tys. mieszkańców), 
zapuszczonego miasteczka, pociągiem ze 
Lwowa trzeba jechać dobrych 6 godzin. 

Po rynku, który za dawnych czasów 
był sercem miasta, zostało niewiele – ot, 
zarośnięty krzakami skwer. W ogóle po 

dawnym Szarogrodzie zostało mało: 
ruiny zamku, kościół, synagoga (obecnie 
rozlewnia win), cmentarze: katolicki, 
prawosławny, kirkut. A także legenda o 
podziemnych korytarzach, które biegną 
pod miastem, podobno łącząc najważniej-
sze historyczne budowle. Wejście do nich 
ponoć jest w podziemiach zamku. Jakieś 
1,5 piętra w dół, zawalone stertą kamieni. 

– Ten zamek, niewiele większy od za-
mojskiego ratusza, trudno nawet znaleźć. 
Resztki murów wciśnięte są między inne 
zabudowania. Potwornie zniszczony, miej-
scowi używają jego dolnych pomieszczeń 
jako piwnic. Z czterech baszt, o których 
wspominał mi ojciec, zostały tylko fragmen-
ty jednej – wspomina Andrzej Żmigrodzki, 
emerytowany ekonomista spod Warszawy. 
Prowadzi stronę internetową poświęconą 
miastu. Jego ojciec spędził w Szarogrodzie 
najpiękniejsze lata dzieciństwa. Mieszkał u 
dziadków, w oficynie obok zamku. 

Zanim panem tych włości został 
Jan Zamoyski, władali nimi biskupi 

kamienieccy. W marcu 1576 r. król 
Stefan Batory owe „pustki kresowe” 
przekazał założycielowi Zamościa. Ten 
w zamian kamienieckiemu biskupowi 
oddał połowę Pragi, wówczas podwar-
szawskiego miasteczka. 

Trzy lata później Batory wydał przywilej 
lokacyjny: „gdzie rzeka Kiełbaśna uchodzi 
do Moraszki, nader dogodne znajduje się 
miejsce, na którym (Zamoyski – przyp. 
red.) zamierzył założyć miasto Szary 
Gród i należycie go obwarować, skąd by 
bezpiecznie można było wstrzymywać 
częste napady Tatarów, a tym sposobem 
okolicę tameczną przez nieprzyjaciół z 
mieszkańców ogołoconą zaludnić”. Na 
zachętę obiecał przez pierwszych 20 lat nie 
pobierać od miasta żadnych podatków i 
nie nakładać publicznych ciężarów. Miasto 
Zamoyski nazwał na cześć swojego na poły 

mitycznego przodka – Floriana Sza-
rego, bohaterskiego rycerza, któremu 
ród Zamoyskich zawdzięcza, jak głosi 
legenda, swój herb.

Budowa miasta – położonego ok. 
6 mil od rozsławionego potem przez 
Sienkiewicza Baru i zaprojektowane-
go najprawdopodobniej (dowodów na 
papierze nie ma, ale wszystko na to 
wskazuje) przez Bernarda Morando 
– ruszyła ok. 1585 r. Powstał zamek 
wraz z murami obronnymi.

Istnieje tylko jedna grafika, na 
której widać plany tego bliźniaczego 
miasta Zamościa. To panegiryczna 

rycina z 1604 r., autorstwa Jakuba Lauro, 
w formie łuku triumfalnego. W centrum 
owego łuku – postać wielkiego hetmana. 
Po prawej, na samym dole – maleńki plan 
Zamościa, po lewej, symetrycznie – Sza-
rogrodu. Obydwa bardzo podobne – choć 
szarogrodzki nieco 
skromniejszy, z za-
znaczonym zam-
kiem. 

Jacek Feduszka, 
kustosz z Muzeum 
Zamojskiego, mówi, 
że Szarogród był pię-
ciokrotnie mniejszą i 
nieco uboższą wersją 
Zamościa. Jak bardzo 
podobną – zweryfiko-
wać dziś trudno, bo 
nie ma planów, a mia-
sto położone w terenie nadgranicznym wielo-
krotnie w dawnych wiekach było niszczone. 

Andrzej Żmigrodzki kilka lat temu 
pojechał do Szarogrodu. Liczył na spotkanie 

czegoś niezwykłego, czego odbicie widział w 
oczach swojego ojca. – Niestety, po dawnej 
świetności miasta nie zostało nic – nie ukry-
wa. – Mer, z którym rozmawiałem na temat 
ratowania zabytków, mówił ze smutkiem, że 
to luksus, na który ich nie stać. Tymczasem 

zamek Zamoyskiego naprawdę zasługuje 
na restaurację – podkreśla. 

Opowiada o Polakach związanych z 
Szarogrodem, którzy założyli nieformalne 
stowarzyszenie, żeby ratować dawne 
dziedzictwo. Ale na to trzeba środków, a 
z tymi kiepsko. Każdy robi, co może. On 
na przykład zinwentaryzował wszystkie 
nagrobki na polskim cmentarzu. Znalazł 
tam grób swojej prababki. Mimo że przez 
80 lat nikt z rodziny go nie odwiedzał, 
widać, że ktoś się nim opiekuje.

Organizacją miasta kierował pierwszy 
szarogrodzki wójt, Andrzej Chrząstowski. 
– Zamkiem zarządzał najlepszy 
przyjaciel Jana Zamoyskiego, 
Paweł Piaskowski – opowiada 
Wojciech Łosiewicz, zamojski 
przewodnik, pokazując w zamoj-
skiej katedrze tablicę poświęconą 
owemu przyjacielowi (spoczął w 
podziemiach katedry). Ta tablica 
to jedyny w Zamościu ślad zwią-
zany z Szarogrodem.

W 1588 r. król Zygmunt III 
Waza nadał Szarogrodowi prawa 
miejskie magdeburskie. Targ 
wyznaczył na sobotę, do tego 
trzy doroczne, ponadtygodniowe 
jarmarki. Polecił też, by wszyscy 
kupcy jadący z Wołoszczyzny i 
Turcji zawsze tu się zatrzymywali 
na dwudniowy handel, zanim 
ruszą dalej. Król nadał miastu 
także herb – św. Florian, który 
w lewej ręce trzyma naczynie 
z wodą, po prawej ma herb Zamoyskich. 

Szarogród, położony na dogodnym 
szlaku handlowym wiodącym z Mołdawii 
do Bracławia, rósł w oczach. Oprócz zam-
ku wybudowano tu kościół. Miała stanąć 
także szkoła – kolegium filialne Akademii 

Zamojskiej. Te plany częściowo zrealizował 
syn Jana, Tomasz, tworząc szkołę parafialną 
przy kościele św. Floriana, ufundowanym 
przez ojca. W szybkim tempie miasto ob-
rosło 20 wsi, niedaleko powstało kolejne 
miasto – Skinderpol. 

Miasto okolono fortyfikacjami: począt-
kowo z drewna i ziemi, potem – murowa-
nymi, z fosą. Te fortyfikacje były solą w oku 
sąsiadów, Turków. Turecki poseł, wysłany 
do Zamoyskiego, protestował, powołując 
się na traktaty zabraniające budowy nad-
granicznych fortec. Zamoyski, zaprawiony 
w dyplomacji, najpierw argumentował, że 
stosowanie owych traktatowych zapisów 
zawieszono, potem, że forteca nie jest 
przeciw Turkom, ale przeciw Kozakom. 
Wreszcie – dał posłowi łapówkę, co opory 
wysłannika ostatecznie zgasiło.

Czy Zamoyski bywał w Szarogro-
dzie? Jacek Feduszka uważa, że hetman 
lubił doglądać swoich budów, musiał 
więc tam chociaż zajrzeć. Dokumentów 
na ten temat jednak nie odnaleziono. W 
1605 r., gdy umierał, szarogrodzkie dobra 
rozciągały się na niemal 2,6 tys. km kw. 
Obejmowały, oprócz Szarogrodu, także 

Kościół św. Floriana, siedziba największej polskiej parafii na 
Ukrainie.  Fot. I. Stopczyńska

Szarogrodzki zamek czasy świetności ma już 
dawno za sobą.  Fot. I. Stopczyńska

Synagoga, dziś mieści się w niej rozlewnia win.  Fot. I. Stopczyńska

Plan Szarogrodu z ryciny Jakuba Lauro.

Tomasz Kossowski z wicemer Szarogrodu. 
Fot. I. Stopczyńska

Portret Jana Zamoyskiego z kościoła św. Floriana.
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A wszystko dlatego, że samo-
chody Dacii sprzedają się w 
Zamościu jak przysłowiowe 

ciepłe bułeczki.
– Do końca listopada br. wydali-

śmy klientom 93 auta. Jestem pewien, 
że do końca tego roku sprzedamy ich 
ponad 100 – mówi Zenon Wilkos, 
prezes Euro-Car. 

Dla porównania: w okre-
sie od stycznia do końca 
listopada 2010 r. Euro-Car 
sprzedał 42 auta Dacii. Fir-
ma odnotowała więc ponad 
dwukrotny wzrost sprzedaży. 

Uroczyste otwarcie sa-
lonu Dacii odbyło się 29 
września. Jego powierzch-
nia ekspozycyjna wynosi 
225 mkw. Na dole są dwa 
pomieszczenia dla klientów, 
w których mogą zapoznać 
się z ofertą, oraz pomiesz-
czenia socjalno-gospodarcze. Łączna 
powierzchnia pomieszczeń parteru to 
306 mkw. Do tego 76 mkw. powierzch-
ni na piętrze (są tam pomieszczenia 
biurowo-magazynowe).

– Obecny na uroczystości otwarcia 
obiektu Grzegorz Zalewski, prezes 
Renault Polska, podkreślił, że jest to 
największy i najładniejszy salon Dacii 
w Polsce – nie kryje zadowolenia Józef 
Dyjak, wiceprezes Euro-Car. 

Szefowie Euro-Car są pewni, że 
przyszły rok pod względem sprzedaży 
nie będzie gorszy, a nawet powinien 
być lepszy, zwłaszcza że Dacia wpro-
wadzi na rynek trzy nowe modele 
– miniwana w wersji 5- i 7-osobowej, 
auto typu furgon oraz następcę modelu 
oferowanego obecnie logana. 

Jeśli chodzi o sprzedaż samo-
chodów marki Renault – do końca 
listopada klienci odebrali 163 sztuki. 
Tym samym Euro-Car zanotował 
poziom sprzedaży porównywalny z 
rokiem ubiegłym. 

– Renaulty sprzedają się dobrze, 
bo klienci doceniają ogromny skok 
jakościowy, jaki w ostatnich latach 
poczynił francuski producent. Obec-
nie samochody Renault, są w ścisłej 

europejskiej czołówce, jeśli chodzi o 
rankingi niezawodności, prowadzone 
przez niezależne instytucje, ADAC 
czy Dekra – mówi Józef Dyjak. – W 
przyszłym roku Renault wprowadzi 
do oferty odmłodzoną wersję koleosa, 
nowe twingo, scenica oraz kolejną, 
czwartą już generację clio. W poło-
wie roku do sprzedaży wejdą też 3 
pojazdy z napędem elektrycznym, 
które nie emitują spalin do atmos-
fery. Będą to doskonale znane już 
modele fluence i kangoo, a także 
mały, rekreacyjny czterokołowiec.

Dodajmy, że w tym 
roku Euro-Car był wielo-
krotnie nagradzany. Firma 
otrzymała od Instytutu 
Lokalnego Biznesu wy-
różnienie w piątej edycji 
konkursu „Gepardy Bizne-
su” (nagradzane są najdy-
namiczniej rozwijające się 
firmy) oraz wyróżnienie w 
konkursie „Kryształowa 
Cegła” Polskiego Towa-
rzystwa Mieszkaniowego 
Lublin, za wybudowanie 
salonu Dacii – kapituła 

uznała, że jest to jedna z najlepszych 
inwestycji budowlanych po obu stro-
nach wschodniej granicy Unii Euro-
pejskiej. Wyróżnienia w tym konkursie 
otrzymali też projektanci salonu Dacii 
oraz główny wykonawca, firma Reno-
bud z Zamościa. Ponadto Regionalna 
Izba Gospodarcza w Lublinie przyzna-
ła firmie Euro-Car tytuł „Wojewódzkie-
go Lidera Biznesu 2011” w kategorii 
małych przedsiębiorstw.    kk

Prezesi Euro-Car, Zenon Wilkos (z lewej) i Józef Dyjak, prezentują 
zdobyte dyplomy i statuetkę „Gepard Biznesu”.  Fot. kk

nie dokumentacji sygnalizacji świetlnej 
na tym skrzyżowaniu rada miejska w 
tegorocznym budżecie przeznaczyła 70 
tys. zł. Za budowę zapłaci Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 

Dotychczas jedyne światła drogowe 
w Hrubieszowie były na skrzyżowa-
niu ulic Piłsudskiego, Mickiewicza 
i Ludnej. Stanęły jeszcze w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Wówczas władze miasta przygotowały 
również dokumentację budowy świa-
teł na skrzyżowaniu ulic Zamojskiej, 
Staszica, Piłsudskiego i Leśmiana. Ta 
jednak zdezaktualizowała się i trzeba 
było wykonać nową. au

Inwestorem jest Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie. Na przygotowa-

Mieszkańców na pewno cieszy to, 
że wkrótce Zamość będzie wyglądał 
jeszcze piękniej i atrakcyjniej. Jednak 
wielu narzeka na zanieczyszczenie ulic 
i chodników. A wszystko z powodu 
ciężarówek, które wyjeżdżając z placów 
budowy, przenoszą na miejskie ulice i 
chodniki duże ilości błota. 

– Chodzę do pracy piechotą i za 
każdym razem po dotarciu na miejsce 
muszę czyścić zabłocone buty – żali się 
mieszkanka Zamościa. – Syn jeździ do 
pracy samochodem, mówi, że auto wy-

maga mycia znacznie częściej niż wtedy, 
gdy w mieście nie były prowadzone prace 
budowlane.

Czy kierowcy ciężarówek, wyjeż-
dżając z placów budowy, nie powinni 
myć zabłoconych kół samochodów? W 
Zarządzie Dróg Grodzkich w Zamościu 
dowiedzieliśmy się, że mają taki obowią-
zek. Zadzwoniliśmy do kierownika budo-
wy firmy Budimex, która buduje parking 
za Urzędem Wojewódzkim, a także 
boksy handlowe przy ul. Łukasińskiego. 
Stwierdził, że nie jest upoważniony do 
udzielania jakichkolwiek informacji, po 
czym rozłączył się. 

Zgodnie z taryfikatorem za zaśmieca-
nie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 
grozi mandat od 50 do 200 zł. – Policjanci 
zwracali już uwagę kierowcom cięża-
rówek. Jeśli nadal będą brudzić ulice i 
chodniki, będziemy karać ich mandata-
mi – zapowiada Joanna Kopeć, rzecznik 
prasowy KMP Zamość. kk
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Hipochondrycy bardzo 
uważnie wsłuchują się 
w swój organizm, jego 

funkcjonowanie. Błyskawicz-
nie wychwycą niezauważal-
ną nieomal nieprawidłowość. 
Każda, nawet drobna niedy-
spozycja urasta momentalnie 
do rangi poważnej choroby. 
Hipochondrycy celują głównie 
w złowieszczych diagnozach i 
rokowaniach. O optymizmie i 
powodzeniu w kuracji z reguły 
nie może być tu mowy. 

Hipochondria, zaburzenie 
hipochondryczne to zaburzenie 
nerwicowe, którego dominującą 
cechą jest stałe przekonanie o 
istnieniu przynajmniej jednej po-

ważnej, postępującej choroby so-
matycznej (tj. choroby fizycznej).

Trudno jednoznacznie okre-
ślić przyczyny hipochondrii. Z 
pewnością jest ich wiele. Ich 
wspólnym mianownikiem jest 
skłonność do uciekania w bier-
ność i bezwolność. 

Dość długo choroba ta była 
domeną ludzi starszych, którzy 
w lekarskich gabinetach szuka-
li możliwości zainteresowania 
swoją osobą. Jednak z każdym 
rokiem grono chorych z uroje-
nia powiększa się o młodych 
pacjentów.

W odróżnieniu od symu-
lantów hipochondrycy potrafią 
wyczuwać objawy chorób, które 
tak naprawdę zaistniały jedynie 
w ich wyobraźni. Z każdym 

dniem będą one coraz bardziej 
dokuczliwe. Towarzyszy temu 
dławiący strach, skutecznie 
uniemożliwiający normalną 
egzystencję.

Każdego dnia bombardowa-
ni jesteśmy rewelacjami o roz-
maitych schorzeniach. Oprócz 

dawki rzetelnych informacji 
serwuje się nam zatrważające 
statystyki. Wynika z nich, że 
każda z chorób, którą akurat za-
jęły się media, osiąga rozmiary 
epidemii. Nie pozostaje to bez 
wpływu na naszą psychikę. 

Dawka ścinających z nóg 
chorobowych prognoz, serwo-
wanych z reguły przy okazji 
organizowanych właśnie badań 
profilaktycznych, np. grzybicy, 
zrobi swoje. Nawet podręcz-
nikowy dotąd okaz zdrowia 
poczuje nagle niepokojące swę-
dzenie czy wysypkę na skórze. 

– Przykładów z własnego po-
dwórka mogę podać sporo. Wielu 
moich pacjentów przychodzi z 
gotową diagnozą. Twierdzą, że 
mają depresję czy ciężką nerwicę. 
Dla mnie jest to już sygnał, że 
mam do czynienia z pacjentem, 
który wymaga leczenia z całkiem 
innego powodu. Autentycznie 
chory z reguły nie wymieni na-
zwy choroby. Opisze jedynie 
określone reakcje, utrudniające 
codzienną egzystencję – twierdzi 
Renata Pokusa-Rzeczycka.

Nie dajmy się zwariować, to 
jedyna recepta, jaką można wy-
pisać potencjalnym hipochon-
drykom. A co z tym zrobimy, 
to zależy już od naszej decyzji. 

Grażyna Kania 

– W święta jemy znacznie 
więcej niż zwykle i nie zasta-
nawiamy się, jak nasz organizm 
to zniesie.

– Kolację wigilijną warto 
celebrować, próbując wszyst-
kiego, ale po trochu. Jednak 
takie próbowanie może dać 
nawet trzy tysiące kalorii (by je 
spalić, potrzeba dwóch godzin 
intensywnej jazdy na rowerze). 
Wystarczy, że zjemy kilka sma-
żonych pierogów, śledzie, zupę 
grzybową, smażoną rybę, kluski 
z makiem, rybę w galarecie, 

dwie porcje kutii i po kawałku 
ciasta, np. makowca, sernika 
czy piernika. 

Musimy pamiętać, że nie-
umiarkowane biesiadowanie 
kończy s ię  roz-
chwianiem ośrodka 
głodu i sytości w 
mózgu. Dlatego po 
pierwsze: nie mo-
żemy głodzić się w 
świąteczne dni, aby 
nie nadrabiać sma-
kołykami wieczoro-
wą porą. Po drugie: 
musimy ograniczyć 
spożycie potraw ka-
lorycznych, tłustych 
i słodkich. Po trzecie: nie powin-
niśmy przesadzić z alkoholem, 
gdyż jest bardzo kaloryczny (1 
g alkoholu = 7 kcal.).

– Które potrawy szkodzą 
najbardziej?

– Wszystkie spożywane w 
nadmiarze mogą nam zaszko-
dzić, a szczególnie te smażone 
i zaprawiane zasmażkami. Pod-
czas kolacji wigilijnej najbar-

dziej ciężkostrawne są pierogi 
z kapustą i grzybami, karp sma-
żony w panierce z bułki i jajku 
oraz kapusta z grochem.

– Jakie mogą być skutki 
niestrawności?

–  Niestraw-
ność, zwana też 
dyspepsją, to cały 
zespół objawów 
tzw. dyskomfortu 
w jamie brzusznej. 
Charakteryzuje się 
uczuciem pełności 
i uciskiem w nad-
brzuszu. Zazwy-
czaj towarzyszą 
temu m.in. zgaga 

(pieczenie w przełyku, spo-
wodowane cofaniem się soku 
żołądkowego) czy nieprzyjemne 
odbijanie. Niekiedy nawet wy-
mioty i biegunki. 

– Co robić, gdy dopadną nas 
bóle brzucha czy zgaga?

– Jeśli nadmiar i różno-
rodność potraw wywołają nie-
strawność, wzdęcia i problemy 
z trawieniem, warto skorzystać 

z dobrodziejstwa ziół. Herbatka 
z rumianku złagodzi uczucie 
ciężkości w żołądku. Napar z 
kopru i kminku pomoże na bóle 
powstałe na skutek nagroma-
dzenia się gazów. A herbatka 
z mięty przyspieszy trawienie, 
pobudzi wydzielanie soków 
trawiennych i pomoże organi-
zmowi uporać się z tłustym i 
obfitym posiłkiem. Podobnie 
zadziałają krople z dziurawca.

– Po obfitym posiłku wska-
zany jest też spacer. 

– Spacer ułatwi trawienie 
wątrobie i jelitom. W pozycji 
pionowej pracują one lepiej, 
dlatego jedzenie zostanie 
szybciej strawione. Powiedze-
nie: „ruch zastąpić może wiele 
leków, ale żaden lek ruchu nie 
zastąpi” jest tu jak najbardziej 
na miejscu. 

Wszystkim czytelnikom 
Tygodnika Zamojskiego życzę 
zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Rozmawiała 
Małgorzata Pytkowska

Ciężkie urazy głowy są najczęst-
szą przyczyną zgonów oraz kalectwa 
u narciarzy i snowboardzistów, 
stanowiąc ok. 15 proc. wszystkich 
urazów związanych z uprawianiem 
tych sportów zimowych. Pomimo 
systematycznego wzrostu popu-
larności używania kasków dane są 
dalekie od zadowalających.

Autorzy pracy cytowali obszerne 
badania wśród narciarzy i snowboar-
dzistów ze wszystkich grup wieko-
wych z 2003 roku, kiedy 12,1 proc. 
osób używało kasków narciarskich, 
oraz z 2009 roku, gdy odpowiednio 

Magdalena Wcisło.

Kask zabezpiecza głowę przed urazami.

42 proc. dzieci ze stanu Nowy Jork 
stosowało ten sposób ochrony głowy.

Wiele zakrojonych na szeroką 
skalę badań zgodnie ustaliło, że sto-
sowanie kasków narciarskich zna-
cząco zredukowało liczbę powrotów 
narciarzy i snowboardzistów ze 
stoku w karetce pogotowia czy liczbę 
ich pobytów w szpitalach. 

Opisane w pracy badania do-
tyczyły tych samych urazów głowy 
narciarzy i snowboardzistów poniżej 
21. roku, doznanych bez kasku i w 
kasku oraz potwierdzonych bada-
niami tomograficznymi. Głównymi 
punktami zainteresowania były: 

 krwiaki (nad- i podoponowe) oraz 
inne urazy wewnątrzczaszkowe,

 szyjne urazy rdzenia kręgowego,
 konieczność przeprowadzenia 

zabiegów operacyjnych,
 długość pobytu w szpitalu,
 zgony.

Wśród badanych przypadków 
w kilku narciarskich stanach 
USA, Kanady oraz Szwajcarii 

uzyskano wyniki wskazujące, że 
80-89 proc. wszystkich fatalnych 
w skutkach (śmierć lub trwałe 
kalectwo) wypadków na stoku 
było związanych z urazem głowy. 

Jedynie ok. 5 proc. pacjen-
tów z ze stwierdzonym urazem 
czaszki miało założony kask, 
co w zestawieniu z pozostałą 
grupą pacjentów (95 proc.), 
którzy w chwili urazu nie mie-
li zabezpieczenia głowy, jest 
wymownym podsumowaniem 
badań i ostrzeżeniem. 

Równocześnie, co jest warte 
odnotowania, badacze ustalili, że 
stosowanie kasków narciarskich 
nie wywołuje u narciarzy czy 
snowboardzistów zwiększenia 
ryzykownych zachowań na stoku 
– nie szaleją, czując się bardziej 
bezpieczni z kaskami na głowach.

W Polsce dzieci do lat 15 
mają obowiązek jazdy na nartach 
w kasku.

Andrzej

Dużo witaminy C jest 
m.in. w papryce.

Każda, nawet drobna niedyspozy-
cja urasta momentalnie do rangi 
poważnej choroby. 
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(S1) Agata Świst (UKS Kiko 
Zamość) – młodzieżowa mistrzy-
ni Polski w grze podwójnej, 
brązowa medalistka młodzie-
żowych mistrzostw Polski 
w grze pojedynczej, re-
prezentantka Polski na 
Międzynarodowych 
Mistrzostwach 
Polski, Słowenii, 
Litwy, Słowacji, 
Chorwacji, Czech, 
Węgier. Jest najlepszą za-
wodniczką klubu, zajmuje 
drugie miejsce na listach 
klasyfikacyjnych PZBad.

(S2) Małgo-
rzata Kania (ASB 
Hetman Zamość) 
– brązowa meda-
listka ogólnopol-
skiej olimpiady 
młodzieży w kat. do 57 
kg. Zwyciężała w wielu 
turniejach bokserskich.

(S3) Jakub Ro-
galski (ASB Hetman) 
– brązowy medalista 
ogólnopolskiej olimpia-
dy młodzieży w kat. do 
70 kg, zaliczył udane 
starty w wielu turniejach, 
m.in. w Dębicy, Knurowie 
i Zamościu. 

(S4) Agata Fus 
(Znicz Biłgoraj) – wice-
mistrzyni rozegranych 
w Turcji młodzieżowych 
mistrzostw Europy w kat. 48 
kg, srebrna medalistka młodzie-
żowych mistrzostw Polski w 
kat. 53 kg, brązowa medalistka 
mistrzostw Polski seniorek w 
kat. 48 kg. 

(S5) Marzena 
Karpińska (Znicz) 
– piąta zawodnicz-
ka rozegranych w 
Paryżu mistrzostw 
świata seniorek 

(kat. 48 kg), za-
jęła 4. miejsce 
na mistrzo-
stwach Euro-
py seniorek 
(Kazań, Ro-
sja; kat. 48 

kg). Wywal-
czyła też złoty 
medal na roze-

granych w Turcji 
młodzieżowych 
mistrzostwach 
Europy (kat. 
53 kg). Nale-
żą do niej dwa 
rekordy Polski 
seniorek w kat. 

48 kg – 101 kg w 
podrzucie i 183 kg 
w dwuboju. 

(S6) Marcin 
Kondziołka (Unia 

Hrubieszów) – mistrz 
Polski seniorów w kat. 

56 kg, młodzieżowy 
mistrz Polski do lat 23 w 

tej samej kategorii.
(S7) Sylwia Lalik 

(Unia) – mistrzyni Polski 
seniorek w kat. 48 kg.

(S8) Ewa Mizdal 
(Unia Hrubieszów) – mi-
strzyni Polski seniorek w 
kat. 75 kg, piąta zawod-

niczka mistrzostw Europy seniorek 
w Kazaniu (Rosja) i czternasta 
mistrzostw świata w Paryżu. W 
tym roku czterokrotnie poprawiała 
rekordy Polski w rwaniu, podrzu-
cie i w dwuboju. 

(S9) Adam Sarzyński (Unia) 
– młodzieżowy mistrz Polski do lat 
23 w kat. 62 kg. 

(S10) Dorota Kuśmierz (UKJ 
Legion Zamość) – srebrna medalist-
ka mistrzostw Polski juniorek w kat. 
44 kg, zajęła 3. miejsce w otwartym 
Pucharze Polski juniorek w kat. 
48 kg. Zdobyła też złoty medal w 
akademickich mistrzostwach wo-
jewództwa lubelskiego w kat. 48 kg. 

(S11) Jan Kłębek (Zamojski 
Klub Karate Tradycyjnego) – zajął 
1. miejsce w en-bu i 3. miejsce w 
konkurencji kumite drużynowe na 
mistrzostwach Polski seniorów, a 
także 1. miejsce w en-bu na mistrzo-
stwach Europy seniorów w Izraelu. 

(S12) Dawid Kolaja (Zamojski 
Klub Karate Kyokushin) – brązowy 
medalista mistrzostw Polski mło-
dzieżowców (kat. wiekowa 18-21 
lat) w karate kyokushin (w konku-
rencji kata). W kumite uplasował 
się na miejscu 5. 

(S13) Ewelina Pańczyk (Za-
mojski Klub Karate Tradycyjnego) – 
zajęła 1. miejsce w konkurencji kata 
drużynowe na mistrzostwach Polski 
seniorów oraz 3. miejsce w konkuren-
cji kata drużynowe na mistrzostwach 
Europy seniorów w Izraelu. 

(S14) Paweł Fajdek (Agros 
Zamość) – młodzieżowy mistrz 
Europy w rzucie młotem (Ostrawa), 
mistrz uniwersjady w Chinach, zajął 
11. miejsce na mistrzostwach świata 
seniorów w Korei Południowej. Mło-
dzieżowy mistrz Polski, wicemistrz 
Polski seniorów. Ponadto zajął 2. 
miejsce na zawodach World Chal-
lange IAAF w Madrycie.

(S15) Anna Jakubczak-Pawe-
lec (Agros) – brązowa medalistka 
mistrzostw Polski seniorów w biegu 
na 1500 m, brązowa medalistka 
mistrzostw Polski seniorów w biegu 
na 10 km. Zajęła też 4. miejsce w 
mistrzostwach Polski seniorów w 
biegu na 5 km. 

(S16) Aleksandra Jakubczak 
(Agros) – brązowa medalistka ha-
lowych mistrzostw Polski seniorów 
w biegu na 3000 m, wicemistrzyni 
Polski w biegu na 10 km. 

(S17) Artur Kern (Unia Hru-
bieszów) – czwarty zawodnik mi-
strzostw Polski w maratonie. Był 
trzeci (najlepszy z Polaków) w 
międzynarodowym maratonie w 
Poznaniu. Triumfator wielu biegów 
ulicznych w kraju i za granicą.

(S18) Szymon Kiecana (Agros) 
– jest młodzieżowym mistrzem Polski 
w skoku wzwyż. Zajął 4. miejsce na ro-
zegranych w Ostrawie młodzieżowych 
mistrzostwach Europy oraz 4. miejsce 
na mistrzostwach Polski seniorów. 

(S19) Katarzyna Kita (Agros) 
– brązowa medalistka mistrzostw 
Polski seniorów w rzucie młotem. 

(S20) Małgorzata Kołdej 
(Agros) – brązowa medalistka mło-
dzieżowych mistrzostw Polski w 
biegu na 100 m, dotarła do półfinału 
biegu na 100 m podczas młodzie-
żowych mistrzostw Europy. Zajęła 
6. miejsce w sztafecie 4×100 m 
podczas młodzieżowych mistrzostw 
Europy w Ostrawie. 

(S21) Kamila Paluch (Znicz 
Biłgoraj) – brązowa medalistka 
ogólnopolskiej olimpiady młodzie-
ży w biegu na 3000 m, mistrzyni 
Polski juniorek młodszych w 
biegach przełajowych na dystansie 
3000 m, mistrzyni Polski juniorek 
młodszych w biegach górskich 
(dystans 4900 m), uczestniczka 
rozegranych w Albanii mistrzostw 
świata w biegach górskich. 

(S22) Konrad Partyka (Agros) 
– młodzieżowy wicemistrz Polski w 
pchnięciu kulą. 

(S23) Paweł Szostak (Unia 
Hrubieszów) – brązowy medalista 
halowych mistrzostw Polski junio-
rów w lekkiej atletyce w biegu na 
dystansie 3000 m.

(S24) Jakub Gucz (Agros Za-
mość) – indywidualny mistrz Pol-
ski młodzieżowców. Z zespołem 
wywalczył wicemistrzostwo kraju 
młodzieżowców. 

(S25) Łukasz Chwała (To-
masovia Tomaszów Lubelski) 
– kapitan III-ligowej drużyny, filar 
formacji obronnej. Jesienią zdobył 
dwie bramki. 

(S26) Łukasz Mruk (Huczwa 
Tyszowce) – defensywny pomocnik 
IV-ligowego zespołu. Prezentował 
równą, stabilną formę przez cały rok. 

(S27) Norbert Raczkiewicz 
(Tomasovia) – jeden z najlepszych 
zawodników III ligi. W rundzie 
jesiennej zdobył 7 goli i został naj-
skuteczniejszym strzelcem drużyny. 

(S28) Łukasz Sękowski (Ome-
ga Stary Zamość) – kapitan, wyróż-
niający się gracz formacji obronnej 
zespołu, który wywalczył awans 
do IV ligi. W 30 meczach w 2011 
r. Omega straciła tylko 20 goli (9 w 
kasie O i 11 w IV lidze). 

(S29) Łukasz Kulesza (Orka 
Zamość) – złoty i brązowy meda-
lista zimowych mistrzostw Polski 
juniorów, brązowy medalista letnich 
mistrzostw Polski.

(S30) Marcelina Radlińska 
(Orka) – zdobyła 5 złotych i 1 srebr-
ny medal na zimowych mistrzo-
stwach Polski juniorów. Srebrna 
medalistka głównych mistrzostw 
Polski seniorów i młodzieżowców. 
Na OOM zdobyła 2 srebrne medale 
i 1 brązowy. Jest też multimedalist-
ką Grand Prix – Pucharu Polski 
oraz mistrzostw województwa 
lubelskiego.

(S31) Edyta Gęśla (Tomasovia 
Tomaszów Lubelski) – kapitan 
II-ligowej drużyny, wszechstronna 
zawodniczka, która dobrą grą 
przyczyniła się do wielu zwycięstw.

(S32) Paulina Głaz (Toma-
sovia, obecnie Sparta Warszawa) 
– reprezentantka Polski kadetek, 
brała udział w rozegranych w 
Turcji mistrzostwach Europy i 
mistrzostwach świata. Z Toma-
sovią wywalczyła brązowy medal 
mistrzostw Polski juniorek. Na tej 
imprezie została wybrana najlepszą 
zawodniczką.

(S33) Daria Kundera (Szóstka 
Biłgoraj) – czołowa zawodniczka II-
ligowego zespołu, od lat związana 
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– Przegraliśmy, bo moje 
zawodniczki chyba przestraszyły 
się lidera. Walkę podjęły jedynie 
Gęśla i Kowalska, pozostałe 
nawet nie zbliżyły się do pozio-
mu, jaki prezentowały w innych 
spotkaniach – mówił po meczu 
rozżalony trener Tomasovii Sta-
nisław Kaniewski. 

Początek derbowego spo-
tkania nie zapowiadał dominacji 
Szóstki, do stanu 7:7 zespoły 
grały punkt za punkt. Potem 
udane ataki Pauli Rauch oraz 
bloki Katarzyny Gorczycy, Darii 
Kundery i Joanny Kocemby dały 
gospodyniom znaczącą prze-
wagę. U rywalek punktowała 
jedynie Edyta Gęśla, ale to było 
za mało na rozpędzoną Szóstkę. 

Drugi set udaną zagryw-
ką rozpoczęła Justyna Kopeć. 
Coraz pewniej grająca Szóstka 
szybko powiększała przewagę 
nad tomaszowiankami głównie 
za sprawą Dominiki Żółtańskiej 
i Kocemby. Później z dobrej 

strony pokazały się też Izabela 
Wszoła i Rauch. W Tomasovii w 
dalszym ciągu punktowała Gęśla, 
od czasu do czasu wspierana też 
przez Dominikę Kołosińską. 
Trzecią odsłonę dobrymi serwami 
(zapunktowała też asem) zaczęła 
Karolina Filipowicz. Po począt-
kowym 3:0 szybko zrobiło się 
16:7, a ostatni punkt w spotkaniu 
derbowym zdobyła Filipowicz.

Mimo przedmeczowych 
obaw w Sędziszowie poszło 

dość gładko. Wyłączając pierw-
szy set, przewaga Szóstki nie 
podlegała dyskusji. 

– Z Tomasovią grało się 
łatwiej, niż przypuszczałem, po-
dobnie było w Sędziszowie. Oba 
mecze pokazały, że z zespołami 
teoretycznie słabszymi na począt-
ku brakuje nam pełnej koncen-
tracji. Po przerwie świątecznej, 
by zachować formę, weźmiemy 
udział w silnie obsadzonym 
turnieju w Krakowie. Rywalami 
będą: MOSiR Mysłowice, PLKS 
Pszczyna, Piast Szczecin i gospo-
dynie AZS Skawa – wymienia 
Paweł Wrzeszcz. abm

W pierwszym secie toma-
szowianki walczyły z rywalkami 
jak równy z równym. Dopiero w 
końcówce przyjezdnym udało się 
uzyskać kilkupunktową przewagę i 
wygrać do 22. W drugim i trzecim 
secie tomaszowiankom szło już 
znacznie gorzej – przegrały dość 
wysoko, do 16 i do 17.

– Początki tych setów były 
w naszym wykonaniu niezłe, 
niestety, w pewnym momencie 
zaczynało brakować koncen-
tracji. Efektem tego była łatwa 
strata kilku punktów i zaprze-
paszczenie szans na korzystny 
rezultat. W tym meczu momen-
tami graliśmy naprawdę nieźle, 
co mimo wszystko pozwala mi 
patrzeć w przyszłość z opty-
mizmem. Przed nami mecz z 
Wisłą, potem kolejne ligowe 
spotkania z zespołami walczą-
cymi o utrzymanie. Będziemy 
walczyć i mam nadzieję, że zo-
staniemy w lidze – mówi trener 
Stanisław Kaniewski. 

Pozostałe wyniki 16. kolej-
ki: Patria Sędziszów – Szóstka 
Biłgoraj 1:3, Pogoń Proszowice 
– Wisła Kraków 3:0, Dalin Myśle-
nice – Jedynka Tarnów 3:0, Siarka 
Tarnobrzeg – MKS Wieliczka 3:0, 
pauzował Bolesław Rzeszów. 

kk

Izabela Wszoła powróciła do ze-
społu po przerwie spowodowanej 
chorobą.  Fot. abm
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z klubem. Jej największym atutem 
jest dobry atak z obiegu.

(S34) Paula Rauch (Szóst-
ka Biłgoraj) – kapitan drużyny, 
dysponuje mocną zagrywką i 
jest jedną z najlepiej atakujących 
zawodniczek w II lidze.

(S35) Ewelina Ćmil (Pogoń 
Czartowczyk) – na mistrzostwach 
Europy w sumo (Bułgaria) jako ka-
detka wywalczyła brązowy medal, 
a jako juniorka – srebrny. Ma na 
koncie także medale mistrzostw 
Polski juniorek i kadetek, a także 
zawodów Pucharu Polski.

(S36) Michał Dąbrowski (Trefl 
Zamość) – brązowy medalista 
młodzieżowych mistrzostw Pol-
ski w deblu, młodzieżowy mistrz 
Polski LZS, trzykrotny medalista 
mistrzostw województwa. Wraz z 
drużyną Trefla zdobył Puchar Pol-
ski, brał też udział w I i II rundzie 
tenisowego Pucharu Europy. 

(S37) Grażyna Teresińska (Re-
turn Zamość) – zdobyła trzy tytuły 
mistrzyni województwa lubelskie-

go juniorek (w hali i na kortach 
otwartych). Zwyciężała podczas 
ogólnopolskich i wojewódzkich 
turniejów w kategorii juniorek, jest 
w kadrze województwa lubelskie-
go juniorek. Aktualnie zajmuje 
29. miejsce na listach Polskiego 
Związku Tenisowego w swojej 
kategorii wiekowej oraz 44. miejsce 
w kategorii seniorek.

(S38) Katarzyna Korkosz 
(MULKS Tomaszów Lub., Roz-
tocze Tomaszów Lub.) – sześcio-
krotna mistrzyni Polski w jeździe 
szybkiej na wrotkach, najlepsza 
sprinterka w kraju. Wygrała wszyst-
kie biegi w ogólnopolskich zawo-
dach dla UKS-ów w jeździe szybkiej 
na wrotkach. Wicemistrzyni Polski 
w długodystansowych mistrzo-
stwach Polski w jeździe szybkiej na 
wrotkach. Wicemistrzyni kraju w 
długodystansowych mistrzostwach 
Polski w biegach na nartorolkach. 

(S39) Kaja Żółkiewska 
(MULKS Tomaszów, Roztocze 
Tomaszów) – wraz z koleżanka-
mi z klubu wywalczyła brązowy 
medal mistrzostw Polski juniorek 
w biegu sztafetowym na nartach 
podczas ogólnopolskiej olimpiady 
młodzieży w sportach zimowych 
(indywidualnie była 7.). Jest złotą, 
dwukrotnie srebrną i brązową 
medalistką wrotkarskich torowych 
mistrzostw Polski. 

(S40) Emil Bednarczyk 
(LMKS Krasnystaw) – złoty 

medalista Pucharu Polski junio-
rów młodszych w stylu wolnym, 
mistrz Polski juniorów młodszych, 
uczestnik mistrzostw Europy i 
mistrzostw świata. 

(S41) Mariusz Łoś (Agros 
Zamość) – mistrz Polski seniorów w 
zapasach (styl klasyczny) w kat. 55 
kg, zajął 8. miejsce na rozegranych w 
Niemczech mistrzostwach Europy, 
zaliczył też udane starty w Bundesli-
dze (wygrał wszystkie walki). 

(S42) Patrycja Kiecana (Agros) 
– wicemistrzyni młodzieżowych mi-
strzostw Polski, brązowa medalistka 
mistrzostw Polski seniorek. 

(S43) Michał Kostrubiec (Agros) 
– młodzieżowy wicemistrz Polski w 
stylu klasycznym. Brązowy medalista 
młodzieżowych mistrzostw Polski w 
zapasach w stylu wolnym. 

(S44) Mateusz Pisarski (LMKS 
Krasnystaw) – brązowy medalista mi-
strzostw Polski juniorów w 
stylu wolnym, brązowy 
medalista mię- dzynaro-
dowych mi- strzostw 

Polski juniorów, srebrny medalista 
drużynowych mistrzostw Polski 
województw. 

(T1) Andrzej Barwiński – trener 
łucznictwa w Agrosie Zamość, wy-
chowawca m.in. Jakuba Gucza. 

(T2) Daniel Chwastek – trener 
zapasów i sumo w Pogoni Czartow-
czyk. Jego podopieczni odnotowali 
wiele sukcesów na zawodach rangi 
krajowej i międzynarodowej.

(T3) Antoni Czerniak – trener 
sekcji podnoszenia ciężarów Unii 
Hrubieszów i jednocześnie trener 
kadry narodowej juniorek.

(T4) Czesław Czerniecki (Re-
turn Zamość) – jest wychowawcą 
wielu utalentowanych zawodników 
Returnu (np. Grażyny Teresińskiej) 
zaliczanych do najlepszych w regionie 
i z powodzeniem rywalizujących w 
turniejach OTK. Jest trenerem kadry 
województwa lubelskiego kadetów.

(T5) Bogusław Daniłowicz – tre-
ner zapasów w Agrosie Zamość, jego 
podopieczni to m.in. Mariusz Łoś i 
Patrycja Kiecana.

(T6) Jerzy Jakowski – trener 
lekkiej atletyki w Agrosie. Jego pod-
opieczni to m.in. Katarzyna Kita i 
Konrad Partyka. 

(T7) Mieczysław Jamroz – tre-
ner lekkoatletów Znicza Biłgoraj, 
m.in. Kamili Paluch. 

(T8) Stanisław Kaniewski – tre-
ner II-ligowych siatkarek Tomasovii. 
Prowadzony przez niego zespół 
juniorek zdobył brązowy medal mi-
strzostw Polski. 

(T9) Waldemar Kołcun – tre-
ner narciarstwa biegowego i jazdy 
szybkiej na wrotkach. Pracuje 
w MULKS Tomaszów Lubelski 
(narciarstwo) i TUKS Roztocze 
(wrotkarstwo). W narciarstwie 

jego podopieczni zajęli 1. miejsce 
w klasyfikacji klubowej Narodo-
wego Programu Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Bieg na Igrzyska”.

(T10) Andrzej Kulczyński 
– wieloletni trener sekcji lekko-
atletycznej Unii Hrubieszów. Jest 
wychowawcą i trenerem m.in. 
Artura Kerna i Pawła Szostaka. 

(T11) Zbigniew Lewicki – tre-
ner pływaków Orki Zamość, m.in. 
multimedalistki mistrzostw Polski w 
wyścigach na różnych dystansach, 
Marceliny Radlińskiej. 

(T12) Sławomir Moździoch – 
trener badmintonistów UKS Kiko 
Zamość. Jego podopieczni zdobyli 
m.in. srebrny medal drużynowych 

mistrzostw Polski juniorek, brązowy 
medal drużynowych mistrzostw 
Polski juniorek młodszych. 

(T13) Robert Rogalski – trener 
pięściarzy ASB Hetman Zamość. Jego 
podopieczni zdobywali medale OOM. 

(T14) Adam Swatek – trener 
zapasów w LMKS Krasnystaw. 
Jest też szkoleniowcem kadry 
województwa lubelskiego, uczest-
niczy w przygotowaniach kadry 
narodowej juniorów młodszych do 
mistrzostw Europy.

(T15) Leszek Tarnawski – szko-
leniowiec sekcji podnoszenia ciężarów 
Unii Hrubieszów. Jego podopieczni 
zdobyli w 2011 roku 8 medali mi-
strzostw Polski w różnych kategoriach 
wagowych i wiekowych.

(T16) Bartłomiej Wach – tre-
ner judo w UKJ Legion Zamość, 
wychowawca m.in. Doroty Ku-
śmierz.

(T17) Kazimierz Wiszowa-
ty – trener tenisistów Trefla. Jest 
współtwórcą sukcesu drużyny w 
Pucharze Polski. Po zwycięstwie 
w PP Trefla grał w I i II rundzie 
Pucharu Europy. 

(T18) Paweł Wrzeszcz – trener 
siatkarek Szóstki Biłgoraj. Jego ze-
spół po raz kolejny walczy o I ligę, 
przewodząc II-ligowej tabeli. 

(T19) Henryk Wybranow-
ski – trener ciężarowców Znicza 
Biłgoraj, o których od lat głośno 
nie tylko w Polsce, ale również na 
arenie międzynarodowej.  KK

Biłgorajski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji prowadzi zapisy na 
turnieje piłkarskie, które będą 
rozgrywane w pierwszym kwar-
tale 2012 roku w hali ośrodka. 
Zgłoszenia przyjmuje dział orga-
nizacji imprez OSiR (tel. 84 688 
10 34). Poniżej podajemy ter-
miny turniejów poszczególnych 
grup wiekowych: juniorzy starsi 
(roczniki 1993 i 1994) – 14 i 15 
stycznia 2012 r., juniorzy młodsi 
(1995 i 1996) – 22 stycznia, 
trampkarze starsi (1997) – 29 
stycznia, trampkarze młodsi 
(1998) – 5 lutego, młodzicy starsi 

(1999) – 12 lutego, młodzicy 
młodsi (2000) – 19 lutego, orliki 
starsze (2001) – 26 lutego, orliki 
młodsze (2002) – 4 marca. 

Zamojski Okręgowy Zwią-
zek Piłki Nożnej organizuje 
bezpłatny kurs sędziowski. Kan-
dydaci (zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni) powinni mieć mini-
mum 18 lat, wykształcenie przy-
najmniej średnie oraz wykazywać 
się bardzo dobrą sprawnością 
fizyczną. Osoby zainteresowane 
kursem mogą przesyłać zgłosze-
nia (do 16 stycznia 2012) na 
adres ZOZPN (ul. Królowej Ja-
dwigi 8, 22-400 Zamość). Więcej 
informacji pod numerami tel. 84 
638 62 40 lub 607 357 517.  kk

Paweł Fajdek.

Agata Fus.  Fot. kk

Małgorzata Kusiak.

Dorota Kusiak ze swoim klubowym trenerem, Pino Costantino. 
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Ponad 150 zawodników i zawodniczek z 12 klubów wzięło udział w V 
Mikołajkowym Pucharze Łopiennika w Taekwondo. Na imprezie nie 
zabrakło reprezentantów UKS Mechanik Zamość. Podopieczni trene-
rów Waldemara Lisowskiego i Tomasza Łazorczyka zdobyli 15 medali. 
Marcin Biernacki wywalczył złoto w konkurencji walki taekwondo, 
Michał Biernacki zdobył 2 medale brązowe (w technikach specjalnych 
i walkach touch-contact). Maksymilian Franczak wywalczył brąz w 
technikach specjalnych, a Dawid Palak był dwukrotnie trzeci (w tech-
nikach specjalnych i walkach touch-contact). Julia Czerwonak zdobyła 
3 medale złote (w technikach specjalnych, walkach soft-stick i walkach 
touch-contact), Rafał Król wywalczył 2 medale srebrne (techniki specjalne 
i walki taekwondo) oraz medal złoty (walki soft-stick). Jakub Sobczuk 
był pierwszy w technikach specjalnych i walkach taekwondo, a Paulina 
Stępień wywalczyła brązowy medal w walkach touch-contact. kk 

Zawodnicy sumo rywali-
zowali w Pucharze Polski Mło-
dzieżowców i Kadetów oraz w 
zawodach dzieci, odbywających 
się w ramach Grand Prix Ma-
zowsza i Dzielnicy Wawer. Na 
obu imprezach zdobyli 25 me-
dali (5 złotych, 8 srebrnych, 12 
brązowych). 

Złotymi medalistami zosta-
li: Marcin Szłoda, Katarzyna 
Jaremczuk, Przemysław Pilisz-

czuk, Agnieszka Jaremczuk, 
Dominika Nawrot. Srebrne 
medale zdobyli: Kinga Darmo-

chwał, Magdalena Radom (2), 
Katarzyna Jaremczuk, Prze-
mysław Piliszczuk, Jolanta 
Jaremczuk, Weronika Ryło, 
Wiktoria Jaremczuk. Brązowy-
mi medalistami zostali: Michał 

Mazurkiewicz, Patryk Jędru-
szewski (3 medale), Kinga Dar-
mochwał, Agnieszka Jaremczuk 
(2 medale), Patrycja Radom, 
Karolina Jachimek, Paulina 
Kołtun, Angelika Palak oraz 
Anna Stawarska.

Zawodnicy klubu z Czar-
towczyka wzięli też udział w II 
Wawerskim Turnieju Zapaśni-

czym pod patronatem Burmi-
strza Dzielnicy Warszawa-Wa-
wer. Na podium stawali 17 razy 
(3 złote medale, 4 srebrne i 10 
brązowych). Złoto wywalczyli: 
Jakub Darmochwał, Adam Gar-

dzioła, Paweł Draszcz, srebro: 
Grzegorz Stelmaszczuk, Kamil 
Kiryło, Adrian Rudnik, Jakub 
Flak, a brąz: Michał Niewia-
domski, Krystian Bilewicz, 
Rafał Kiryło, Hubert Badowski, 
Bartłomiej Bilewicz, Gabriel 
Jurkiewicz, Mikołaj Działa, 
Mateusz Jurkiewicz, Michał 
Stawarski i Paweł Stawarski. 

– Jeśli chodzi 
o występ zapa-
śników, najwyżej 
oceniam start 
Jakuba Darmo-
chwała, Grzego-
rza Stelmaszczu-
ka oraz Adama 
Gardzioły. Można 
śmiało powie-
dzieć, że są to 
obecnie najlepsi 
zapaśnicy w na-
szej sekcji. Start 

pozostałych również zaliczam do 
udanych. Uważam jednak, że po-
pełniają jeszcze zbyt wiele błędów, 
nad którymi muszą pracować na 
treningach – podsumował trener 
Daniel Chwastek. kk

– Jak zaczęła się pana przygo-
da z piłką nożną?

– Pasję do piłki zaszczepił we 
mnie mój ojciec, który był piłka-
rzem występującym w niższych 
klasach rozgrywkowych. Często 
zabierał mnie na mecze. Jako 
dziecko grałem w piłkę z kolegami 
na podwórku. Do Unii trafiłem 
w wieku 10 lat. Na pierwszy 
trening zabrał mnie mój kolega, 
Jacek Błaszczyński, który był już 
wówczas piłkarzem Unii. Moim 
pierwszym trenerem był Jan Pa-
czała, jednak najwięcej czasu 
trenowałem w klubie pod okiem 
Andrzeja Jaworskiego. Po skoń-
czeniu szkoły podstawowej zda-
łem testy do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Łodzi i wyjechałem 
z Hrubieszowa.

– Jak wspomina pan okres gry 
w Unii?

– To był bardzo miły i fajny 
czas. Gra sprawiała nam mnóstwo 
frajdy. Zwłaszcza że mieliśmy 
niezłą drużynę i wygrywaliśmy 
dużo meczów.

– Często odwiedza pan rodzin-
ne miasto?

– W Hrubieszowie bywam 
dwa, góra trzy razy w roku. Przy-
jeżdżam na święta Bożego Naro-
dzenia. Tak będzie i teraz. Bywam 
też w przerwie między sezonami, a 
czasami, jeśli jest możliwość, także 
w czasie Świąt Wielkanocnych. 
Mam tu kilku znajomych. Naj-

częściej kontaktuję się z Jackiem 
Błaszczyńskim.

– Interesuje się pan piłkar-
skimi rozgrywkami na Zamojsz-
czyźnie?

– Tak, na bieżąco śle-
dzę tabelę klasy okręgo-
wej. Interesuje mnie 
Unia, bo w tym 
zespole gra 
mój brat 
Szymon . 
Wiem, że 
w okręgów-
ce nume-
rem jeden 
jest AMSPN 
Hetman Za-
mość, który 
tylko raz zre-
misował, a po-
zostałe mecze wygrał. 
Co jakiś czas z cieka-
wości obserwuję tabe-
lę lubelskiej czwartej ligi. 
Pamiętam, że 
Omega Sta-
ry Zamość 
spisuje się 
dobrze i po 
jesieni plasu-
je się wysoko w tabeli.

– Myślał pan już, co będzie 
robił po zakończeniu piłkarskiej 
kariery?

– Nie. Mam dopiero 27 lat i 
mam nadzieję, że jeszcze trochę 
pogram.

– Jaka dla pana 
była runda jesienna?

– Przyznam 
szczerze, że nie 

najlepsza. Zagrałem 
w 10 meczach, na 
boisku spędziłem 
895 minut. W tym 
czasie zdobyłem 
tylko jedną bramkę, 
co dla napastnika nie 
może być powodem 

do zadowolenia. 
Już po kilku 
pierwszych 
meczach 
doznałem 

kontuzji mięśnia 
czworogłowego i 

kilka tygodni mu-
siałem pauzować.

Przed kontu-
zją byłem w nie-
złej formie. Po 
powrocie do gry 
nie miałem zbyt 
wiele czasu na 

jej odbudowanie. 
Teraz tego czasu 

będzie więcej, więc 
mam nadzieję, że 

wiosna będzie bardziej 
udana. 

– Występując 
w Bełchatowie, bardzo często łapie 
pan kontuzje.

– Najwyraźniej mam pecha. 
Gdy grałem w niższych ligach, 

nie doznawałem urazów. Podczas 
pobytu w Bełchatowie miałem 
już dwie operacje kolan i dwie 
operacje mięśnia czworogłowego, 
złamałem też obojczyk. Wszystkie 
urazy były wynikiem starć z rywa-
lami z innych zespołów. 

– GKS Bełchatów zajmuje 
dopiero 13. miejsce w tabeli. 
Oczekiwania w klubie były chyba 
znacznie większe. 

– Uważam, że drużynę stać 
na to, by zajmowała miejsce w 
pierwszej ósemce. Początek sezo-
nu był dla nas nieudany, doznaliśmy 
kilku porażek. Nieźle zaczęliśmy grać 
dopiero w końcówce rundy. Wierzę, 
że wiosną pójdzie nam lepiej i utrzy-
mamy się w lidze. 

– Zawodnikiem Bełchatowa jest 
pan od stycznia 2006 roku. Nieczęsto 
zdarza się, by jakiś piłkarz grał w 
jednym klubie aż przez 6 lat. Nie czas 
na zmiany?

– Po słabej rundzie jesiennej nie 
wierzę, że pojawią się jakieś propozy-
cje z innych klubów. Gdyby jednak 
jakaś się pojawiła, na pewno poważnie 
bym ją rozważył. 

– W połowie 2010 roku dużo 
mówiło się o pana przejściu do 
Polonii Warszawa. Podpisał pan 
nawet umowę z warszawskim 
klubem (miała obowiązywać od 
stycznia 2011 roku; ostatecznie 
Izba ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych PZPN uznała, że 
Dawid Nowak nie jest związany 
umową z Polonią – przyp. kk), 
jednak po pewnym czasie wycofał 
się pan z niej. 

– Chciałem przejść do Polonii. 
Działacze obu klubów nie mogli 
dogadać się w kwestiach finanso-
wych. Co jednak dla mnie najgorsze, 
Bełchatów zagroził przeniesieniem 
mnie do zespołu występującego w 

młodej ekstraklasie. Byłem wtedy 
powoływany do kadry narodowej 
i nie chciałem stracić całej rundy. 
Dlatego postanowiłem pozostać w 
Bełchatowie i podpisać z tym klubem 
nowy kontrakt, który obowiązuje 
mnie do końca 2013 roku. 

– Kto pana zdaniem zostanie w 
tym sezonie mistrzem Polski?

– Po 17 kolejkach prowadzi 
Śląsk. Życzę zespołowi z Wrocławia 
i trenerowi Orestowi Lenczykowi, 
którego dobrze znam, mistrzostwa, 
ale największe szanse na zdobycie 
„majstra” ma Legia.

– W piątek Legia i Wisła poznały 
swoich rywali w lidze europejskiej. Jak 
ocenia pan szanse polskich zespołów?

– Legia trafiła na Sporting Li-
zbona, będzie jej bardzo ciężko 
wyeliminować Portugalczyków. 
Znacznie łatwiejsze zadanie ma 
Wisła – belgijski Standard Liege nie 
jest zbyt silnym rywalem.

– Jak wypadnie polska reprezen-
tacja na Euro 2012?

– Podczas losowania grup mie-
liśmy naprawdę dużo szczęścia. 
Trudno wyobrazić sobie łatwiejszych 
rywali niż Rosja, Czechy i Grecja. 
Jeśli nie wyjdziemy z grupy, to będzie 
można mówić o kompromitacji 
polskiego zespołu.

– Ostatni raz zagrał pan w kadrze 
Franciszka Smudy w lutym tego roku, 
w spotkaniu przeciwko Mołdawii. 
Wierzy pan jeszcze w to, że może 
wystąpić na Euro?

– Myślę, że nie mam już na to 
szans. Trener Smuda ma grupę pił-
karzy, z których wybierze ekipę na 
mistrzostwa. Głównie z powodu 
kolejnej kontuzji zaliczyłem słabą 
rundę jesienną, dlatego w najbliż-
szym czasie nie liczę na powołanie 
do reprezentacji.

Rozmawiał Karol Kozyra
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1:40,58 Weronika Pyzik (Znicz 
Biłgoraj) 
1:42,86 Aleksandra Deryło (Agros 
Zamość) 
1:42,87 Ilona Mandziuk (Agros) 
1:44,54 Małgorzata Malec (Toma-
sovia Tomaszów Lub,) 

1:45,25 Eliza Złomańczuk (Agros) 
1:46,96 Monika Zebzda (Gim. 
Horodło) 
1:48,14 Małgorzata Żółkiewska 
(Gim. 2 Tomaszów Lub,) 
1:49,55 Iwona Kaproń (Znicz) 
1:49,62 Iga Złomańczuk (Agros) 
1:50,08 Jowita Mosiądz (Gim. 2 
Tomaszów)

2:08,72 Aleksandra Jakubczak (Agros) 
2:13,75 Magdalena Siennicka (Agros) 
2:18,53 Iwona Czerniak (Agros)
2:19,88 Weronika Pyzik (Znicz) 

2:20,35 Maja Hojda (Agros) 
2:21,85 Kamila Paluch (Znicz) 
2:27,77 Ewelina Kulik (Agros) 
2:29,64 Ilona Mandziuk (Agros) 
2:30,22 Joanna Szmit (Zamość) 
2:33,48 Iga Złomańczuk (Agros) 

3:03,20 Weronika Pyzik (Znicz) 
3:14,87 Aleksandra Deryło (Agros) 
3:26,71 Wiktoria Soja (Gim. 3 
Hrubieszów) 
3:30,21 Urszula Załuska (Gim. 
Horodło) 
3:36,21 Katarzyna Kowalczyk (Agros) 

3:45,97 Paulina Kuźma (Gim. 
Tarnawatka) 
3:46,56 Agata Wawrzusiszyn (Gim. 
Tarnawatka) 
3:46,80 Agnieszka Pierzchała 
(Gim. 4 Zamość) 
3:49,67 Joanna Mysiak (Gim. 
Frampol) 
3:51,14 Diana Pasieczna (Gim. 2 
Tomaszów) 

Wszystkie wyniki opracował Ma-
rek Ambroży Kitliński, wieloletni 
trener lekkoatletów Unii Hrubieszów. 

kk

Pamiątkowe zdjęcie ekipy z Czartowczyka. 



20 GRUDNIA  2011 r.

 

CHCE SIĘ WIERZYĆ

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Jak co roku – przełamiemy się opłatkiem.
Wielu będzie miało w oczach łezki mgłę...
Wymienimy w kręgu bliskich
Pocałunki i uściski.
Chce się wierzyć, że życzenia nie są czcze.

 Stół z nakryciem tradycyjnym dla wędrowca –
 Nie powinno być samotnych w takie dni...
 Gdy się – mimo wszystko – zjawi,
 Przecież długo nie zabawi.
 Chce się wierzyć – otworzymy przed nim drzwi.

Po wieczerzy wigilijnej – czas kolędy.
Na śpiewanie człek jak ptaszę stroi dziób.
Zabrzmi bas i falset cienki:
Pójdźmy wszyscy do stajenki...
Chce się wierzyć – boży wymiar ma dziś żłób.

 Otworzymy niespodzianki – suweniry.
 A prezenty spod choinki – ważna rzecz.
 Wierzyć chcę, panowie, panie,
 Że na dłużej pozostanie 
 W naszych oczach wigilijne ciepło świec.






