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Pomaganie jest fajne!

Cenne drewno
Lubelszczyzny
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Chrześcijanin wobec
polityki

Grudzień to miesiąc, w którym obchodzimy święta Bożego Narodzenia.
Jedne z ważniejszych świąt w roku.
To także taki miesiąc, w którym staramy się pomagać innym.
To właśnie w grudniu organizowany jest finał Szlachetnej Paczki,
akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę, czy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. To taki
szczególny czas, w którym każdy
z nas chce się podzielić tym co ma
z osobami potrzebującymi. Pojawia się pytanie: czy pomagamy
z potrzeby serca, czy dlatego, że
tego wymaga od nas świat? Można powiedzieć, że pomaganie jest
obecnie trendem. Wielu młodych
ludzi angażuje się w wolontariat.
To bardzo pozytywne, a wręcz
można powiedzieć, że jest to doskonała forma spędzania czasu.
Są ludzie, którzy bez przymusu i oczekiwania na wynagrodzenie angażują się niosąc pomoc na
rzecz instytucji. Wolontariat to
sposób na życie – tak mówią Ola
i Ania. Pomagamy ludziom starszym, robimy im zakupy, czy tylko
z nimi porozmawiamy lub obejrzymy ulubiony serial.
To jest właśnie nasz wolontariat!
Wolontariat to dla mnie możliwość
polepszenia życia innych.
Od lat angażuję się w pomoc
ubogim rodzinom z mojego miasta. Na święta kupujemy paczki,
w których są produkty potrzebne
na święta. To daje mi przeogromną
radość, gdy widzę uśmiech na twarzach dzieci, które cieszą się z czekolady – dodaje Ewelina.
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Wolontariusze to osoby, które zawsze znajdą czas dla innych. To pomoc przez podanie ręki, ale też pomoc w sensie wysłuchania kogoś.
Wolontariuszki odpowiadają, że
cieszy je zwykły uśmiech. Seniorki
z Zamojskiego Centrum Wolontariatu z radością opowiadają o tych
osobach, które spędzają z nimi czas.
To takie dobre duszki – dodają.
Pomagają chorym i potrzebującym. Przychodzą na Oddział Paliatywny w zamojskim szpitalu.
Czy oczekują czegoś w zamian?
Nie. Dla nich ważne jest by te starsze osoby choć przez chwilę zapomniały o bólu i cierpieniu. Czy
zapominają? Tak, bo czekają z utęsknieniem na kolejną wizytę. A ci
młodzi ludzie uczą się cierpliwości
i współczucia.
Potrzebujemy pomagać, to jest
uzależniające – mówią Kamil
i Kuba. Dlaczego? Bo gdy nie robimy czegoś dla innych to czujemy
pustkę. Nawet w wakacje wyjeżdżamy z dziećmi na kolonie, zupełnie bezpłatnie.
Czy pomaganie musi być stałe
i ciągłe? Niekoniecznie! Są osoby,
które angażują się akcyjnie. Działamy przy Szlachetnej Paczce i akcji
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Tylko na tyle możemy sobie pozwolić. Dużo pracujemy i ciężko
nam wygospodarować czas na regularny wolontariat – mówią Ania

i Krzysztof, małżeństwo. Pomagamy także gdy usłyszymy, że ktoś
potrzebuje czegoś. Ostatnio zaangażowaliśmy się w zbieranie nakrętek dla Hospicjum Santa Galla.
Ostatnio na antenie Katolickiego Radia Zamość zwróciliśmy
się o pomoc dla wdowy z dwójką
dzieci. „Zwracamy się z prośbą do
słuchaczy Katolickiego Radia Zamość o pomoc dla wdowy z dwójką dzieci. Jedno z nich chodzi do
gimnazjum, drugie do szkoły podstawowej. Jedynym dochodem
rodziny jest pomoc finansowa dla
matki samotnie wychowującej
dzieci i MOPS-u. Dzieci nie mają
renty po zmarłym ojcu, który zbyt
długo był bezrobotny. Matka szuka
pracy, czasami uda jej się coś dorobić, ale to tylko kropla w morzu
potrzeb. Obecnie dostali nakaz eksmisji, ponieważ jedyny dochód został zablokowany przez komornika.
Z pieniędzy ze świadczenia rodzinnego opłacany był czynsz, światło
oraz inne wydatki. Teraz rodzina
nie ma żadnego dochodu. Jest
coraz zimniej i potrzeby są coraz
większe. Rodzina nie tylko nie ma
co jeść, czy opłacić rachunki, dzieci
nie mają też zimowych ubrań. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia,
tak szczególny dla katolików czas.
Dlatego prosimy Państwa o pomoc
dla tej rodziny. Mowa tutaj nie tylko o rzeczach materialnych, ale
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może ktoś ze słuchaczy ma możliwość zaproponowania pracy matce
dwójki dzieci. Osoby, które ze chcą
pomóc prosimy o kontakt z redakcją pod numerem telefonów: 84
638 90 10 lub mailowo: redakcja@
radiozamosc.pl.
Już po pierwszym odczytaniu
apelu zgłosiły się osoby, które są
w stanie zrobić zakupy, oddać
ubrania, czy buty dla dzieci. Jedna
z pań opłaciła rachunek za prąd razem z odsetkami.
Do redakcji zgłosiła się także kobieta, która sama utrzymuje się tylko z niewielkiej emerytury. Jednak
dostała od kogoś w prezencie pieniądze i postanowiła się podzielić
z potrzebującą rodziną. Z prośbą
o pomoc dla wdowy zgłosiła się do
nas jej sąsiadka. Jak powiedziała,
ona też kiedyś otrzymała pomoc.
Jak wiemy dobro do nas powraca,
więc warto mieć oczy szeroko!
Można pomagać tylko wystarczy
chcieć. Jak to zrobić? Rozejrzeć się
wokół siebie, może ktoś potrzebuje
pomocy. W wolontariacie nie chodzi o wielkie, jednorazowe akcje,
które wydarzą się tylko raz w naszym życiu. Wolontariatem może
być pomoc rodzinie, przyjaciołom,
sąsiadom. Wystarczy trochę chęci i naprawdę można zrobić coś
wielkiego. Szczególnie teraz przed
świętami!

Najmłodszy zdobywca
obu biegunów
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Wywiad

20 lat Oddziału Kardiologii
– droga do zdobycia doskonałości

Z Ordynatorem Oddziału Kardiologii dr. hab. Andrzejem Kleinrokiem rozmawia Ryszard Pankiewicz
Panie doktorze, niestety choroby
układu krążenia nadal stanowią
główną przyczynę zgonów. Co
zrobić aby temu zapobiec.
– Rzeczywiście, choroby układu
krążenia stanowią dominującą
przyczynę zgonów na Świecie, ale
i w Polsce. Dlatego też zapobieganie im, leczenie oraz rehabilitacja
są ważną dziedziną medycyny, bo
istotnie wpływającą na jakość i długość życia. Mimo postępu w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego, można przyjąć, że
wielkość problemu nie zmniejszy
się a wprost przeciwnie, ponieważ
wydłuży się nasze życie oraz częściej będą występowały choroby
powodujące uszkodzenie układu
krążenia jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe
i inne. Stawia to duże wyzwanie
wszystkim osobom odpowiedzialnym za zdrowie Polek i Polaków.
Istotnym elementem wpływającym na jakość opieki zdrowotnej
w całym Kraju jest skrócenie czasu
oczekiwania, ale też i drogi chorego człowieka do specjalistycznych
metod diagnostyki i leczenia. Nasz
Szpital i Oddział Kardiologii, powiem nieskromnie jest tego przykładem.
Przyzna jednak Pan, że czas
oczekiwania na wizytę do kardiologa w naszym Szpitalu jest
bardzo długi, często wielomiesięczny.
– Kolejki do kardiologa to problem
medyczny i organizacyjny dotyczący wszystkich specjalistycznych ośrodków kardiologicznych.
Można powiedzieć, że im wyższy
poziom leczenia reprezentuje dany
ośrodek, to tym większe ma kolejki do Przychodni Kardiologicznej.
Kolejki do Przychodni wynikają
z konieczności natychmiastowego przyjęcia pilnych pacjentów,
przyjęcia pacjentów ze skomplikowanymi chorobami lub po wysokospecjalistycznym
leczeniu,
wreszcie przyjęcia pacjentów mających takie życzenie i prawo wyboru miejsca leczenia.
Według Pana, jakie umiejętności
powinien posiąść współczesny
kardiolog.
– Kardiologia to specyficzna, można powiedzieć hybrydowa dziedzina medycyny. Kardiolog oprócz
znajomości interny musi posiadać
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doddziale Szpitalnej Rehabilitacji
Kardiologicznej. Badania diagnostyczne i leczenie są realizowane
przez 172 osoby, w tym 43 lekarzy
z których 60% posiada specjalizację z kardiologii, a 75% z interny.
Wynika z tego, że zespół jest dobrze wyszkolony, ale jednocześnie
młody, bo średnia wieku lekarzy
wynosi 41 lat. Fakt ten stwarza
perspektywy dalszego rozwoju
działalności. W oddziale jest zatrudnionych 79 pielęgniarek, 6 rehabilitantów, 12 techników.

dr. hab. Andrzej Kleinrok

umiejętności wykonywania i interpretacji typowo kardiologicznych badań tj. echokardiografii,
testów obciążeniowych, 24-godzinnych rejestracji EKG i ciśnienia tętniczego oraz innych rzadziej wykonywanych. Ale oprócz
tego musi posiadać umiejętności
anestezjologa, ponieważ zajmuje
się stanami zagrożenia życia i intensywną terapią, musi posiadać
nieco umiejętności chirurga, ponieważ wszczepia stymulatory,
musi posiadać umiejętności radiologa bo wykonuje badania i zabiegi przezskórne, musi posiadać
umiejętności rehabilitanta, ponieważ prowadzi proces usprawniania po ciężkich chorobach układu
krążenia. Dodam jeszcze, że praca
w specjalistycznym Oddziale Kardiologii jest dużym wyzwaniem
dla nas wszystkich. Jest czasem
stresująca i męcząca, czasem
żmudna i uciążliwa, czasem wymagająca poświęcenia i własnego
czasu, ale też przynosi wielką satysfakcję, co w pełni równoważy
wysiłek włożony w przynoszenie
ulgi w cierpieniu.

A jak wygląda praca na Oddziale
dzisiaj?
– Działalność medyczna Oddziału
polega na codziennym przyjmowaniu ok. 15-20 pacjentów, w tym
u ponad połowy występuje stan
zagrożenia życia. Przyjmujemy
pacjentów z ostrymi zespołami
wieńcowymi, z niewydolnością
serca, zaburzeniami rytmu oraz do
planowych inwazyjnych zabiegów
jak koronarografia, angioplastyka
wieńcowa oraz implantacja stymulatorów i innych. Średni czas
hospitalizacji wynosi 4,5 dnia. Na
działalność medyczną składa się
również usprawnianie pacjentów
przez rehabilitację kardiologiczną.
Jest ona realizowana w warunkach szpitalnych, w Ambulatoryjnym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w ramach tzw.
klubu wieńcowego. Prowadzimy

również rehabilitację pacjentów
w warunkach domowych, mając
nadzór nad jej przebiegiem.
Trudno wyobrazić sobie wysokospecjalistyczną kardiologię bez
kardiochirurgii. Pacjenci leczeni
w naszym Szpitalu mogą się czuć
bezpiecznie ponieważ Oddziały
ściśle ze sobą współpracują
– W leczeniu chorób układu krążenia szeroko i praktycznie zawsze
stosujemy leki. Jednak niektóre
choroby wymagają leczenia zabiegowego. Postęp w medycynie
stworzył dwie możliwości takiego
leczenia, czyli na drodze operacyjnej oraz przez nakłucie naczynia.
Wybór metody zależy od ryzyka
zabiegu i możliwości wykonania
oraz skuteczności. W większości
sytuacji wybór jest prosty. Jednak
u części chorych podjęcie decyzji
wymaga wnikliwej analizy zagrożeń oraz korzyści. Dokonywana
jest ona przez zespół, w skład którego wchodzą lekarz prowadzący,
kardiochirurg, kardiolog i bardzo
często specjaliści innych dziedzin
medycyny. W naszym Szpitalu takie spotkania odbywają się 2 razy
w tygodniu od ponad 10 lat i jest na
nich zespołowo ustalany sposób
dalszego leczenia.
Podstawą wysokiej jakości leczenia pacjenta jest wysoko wykwalifikowana kadra. Na kierowanym

przez Pana Oddziale oprócz tego,
że pracownicy stale podnoszą
swoje kwalifikacje i dzielą się
swoją wiedzą na konferencjach
krajowych i zagranicznych, to także kształcicie personel medyczny
z poza Oddziału.
– Działalność medyczna stanowi
oczywiście podstawę naszej pracy. Dodatkowo realizujemy działalność edukacyjną. Prowadzimy
specjalizacje z chorób wewnętrznych i z kardiologii. Organizujemy
obowiązkowe kursy do specjalizacji z kardiologii, prowadzimy
zajęcia ze studentami fizjoterapii
i pielęgniarstwa i wreszcie systematycznie realizujemy własny
program szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek. Znajdujemy również
czas i zainteresowanie działalnością naukową. Braliśmy i bierzemy
udział w ponad 50 dużych randomizowanych badaniach klinicznych. Opublikowaliśmy blisko 100
prac w czasopismach krajowych
i zagranicznych. Łączna punktacja
publikacji wg MNiSW wynosi ponad 350 pkt. a IF 15 pkt. Przedstawiliśmy ponad 200 prezentacji na
krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych.
Dziękuję bardzo za rozmowę
i życzę całemu Zespołowi Kardiologii wielu sukcesów zarówno
w pracy zawodowej jak również
w życiu prywatnym.

Oddział Kardiologii obchodzi
w tym roku 20-lecie istnienia.
Czy mógłby Pan podsumować
ten okres?
– W ciągu 20 lat pracy leczyliśmy
w Oddziale Kardiologii blisko 76
tys. pacjentów, a w Przychodni ponad pół miliona, w tym 35 tys. porad udzielono w Poradni Kardiologii Dziecięcej. Zaczynaliśmy pracę
dysponując 25 łóżkami, a obecnie
leczymy chorych na 94, w tym 18
jest monitorowanych, a 22 w Po-
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Cenne drewno lasów
Lubelszczyzny

Małgorzata Godzisz z dyr. Grzegorzem Lenartem

V Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2014”, która odbyła
się 18 i 19 listopada br. na składnicy
drewna w Nadleśnictwie Krasnystaw przyniosła rekordowe wyniki sprzedaży tego surowca. Ponad
800 m3 drewna okleinowego i tartacznego o ponadprzeciętnych cechach użytkowych w gatunkach:
dąb, jesion, dąb czerwony, jawor,
czy czereśnia.

fot. Monika Krysiak

przekroczyła ją o ponad półtorej
i wyniosła 4 847 zł. To była wyjątkowa kłoda drewna, ale i cena.
Cena przeciętna tej submisji przekroczyła znacząco ubiegłoroczne
ceny, ponad 1750 zł, a przeciętna
cena dębu to ponad 2 tys. zł. Drewno przez nas zaprezentowane było
warte tego, bo inaczej klienci by
nie przyszli. Na 845 m3 drewna,
które zaoferowaliśmy klienci złożyli oferty zakupu na ponad 5 tys.
m3, czyli ofert było sześciokrotnie
więcej niż zaprezentowanego surowca – wyliczył Grzegorz Lenart.
Największym
zainteresowaniem cieszył się dąb. Obecnie najcenniejsze drewno w Polsce. Za-

Chrześcijanin
wobec polityki

uważa się spadek zakupu jesionu.
Największym potentatem dębu
był Radzyń Podlaski pomimo, że
najwięcej zaoferowało Nadleśnictwo Mircze.
Submisja jest pisemnym nieograniczonym przetargiem ofertowym. Złożenia oferty na poszczególne sztuki drewna (tzw.
losy)
ułatwia
opublikowany
w tym celu katalog losów. Głównym celem tego przedsięwzięcia
jest pokazanie na tle Polski i krajów europejskich, że na terenie
nadleśnictw lubelskiej dyrekcji
występuje surowiec, który jest
więcej wart niż przeciętnie, a to
oznacza, że jakość tego surowca
jest wysoka. Istotna jest również
promocja surowca, który jest odnawialny i można go dostać na
terenie Lubelszczyzny.
Więcej na temat V Submisji
Drewna Cennego „Lubelska Jesień
2014” można posłuchać w wchodząc na stronę internetową www.
radiozamosc.pl w zakładkę AUDYCJE, a następnie „Leśne Radio”. Tam są dostępne archiwalne
nagrania i zdjęcia z odwiedzanych
nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie.
Małgorzata Godzisz

Najcenniejsze drewno
– dąb z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

R

E

K

L

A

M

A

W Zamościu gościł prof. Mieczysław Ryba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, historyk
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wygłosił wykład pt. „Chrześcijanin wobec polityki”. Podkreślił,
że przede wszystkim powinniśmy
być realistami. „Chodzi o sam mechanizm demokratyczny jako taki,
ale przede wszystkim chodzi o takie ogromne pragnienie, które było
zasadą funkcjonowania życia publicznego w Polsce. Oznacza to, że
polityka powinna być dziedziną
moralności i jeśli od tego odbiega
to nas jak gdyby coś oburza. Nawet
w czasach szlacheckich obywatele,
czy szlachta miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo w sytuacji kiedy władca postępował niemoralnie.”
R

fot. Małgorzata Godzisz

Podsumowania tegorocznego
przetargu drewna cennego dokonał Grzegorz Lenart, zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ds.
ekonomicznych. – W stosunku do
ubiegłego roku cena w jednym losie przebiła granicę 3 tys. zł i w tym
roku za metr sześcienny dębu

Prof. Mieczysław Ryba

Oferenci zapoznają się z cennym drewnem

fot. Małgorzata Godzisz
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Prof. Ryba zwrócił uwagę, że
chrześcijanie mają prawo, a nawet
obowiązek uczestniczyć w życiu
politycznym. „Jeśli mówimy o naprawie Rzeczpospolitej w przestrzeni od dołu do góry to nigdy
nie będzie ona naprawiona, jeśli
będziemy ciągle marzyć i pozostaniemy w marzeniu, że wtedy to się
stanie, jeśli jakiś wielki człowiek na
białym koniu przyjedzie i wybawi
tą naszą ojczyznę”.
Chrześcijanin w polityce powinien być za wszelką cenę realistą.
Ważne jest też to by swoje wybory
polityczne podejmował zgodnie
z zasadami religii katolickiej.

Katarzyna Muszyńska

4

Nr 1 [1] Grudzień 2014

www.radiozamosc.pl

Z regionu

Najmłodszy zdobywca obu biegunów
Z Janem Melą rozmawia Alicja Magura
Jana Meli z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Przypomnę, że jest to najmłodszy zdobywca biegunów w ciągu jednego roku. Jest
jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założyciel Fundacji Poza Horyzonty, która powstała po to by
pomagać ludziom po wypadkach. Fundacja zbiera pieniądze na protezy, które dają szanse na normalne życie.
– Na samym początku chciałabym porozmawiać o wypadku,
w którym straciłeś rękę i nogę
i o tych złych chwilach, które doświadczyłeś. Dziś łamiesz stereotypy związane z niepełnosprawnością. Jak było po wypadku?
Jakie emocje Ci towarzyszyły?
Czy trudno było wejść w tą nową
rzeczywistość, w której chcąc nie
chcąc trzeba było dalej żyć?
– Wiadomo, że zawsze stawanie
na nogi po trudnym doświadczeniu to jest proces, który zaczyna się
zawsze trudem, jakimś brakiem
akceptacji, trochę wyparciem tego
co się stało, pytaniami „dlaczego?”,
„dlaczego akurat mnie coś takiego
spotkało, a nie kogoś innego?”, „jak
będę dalej żył, jak w ogóle będzie
wyglądało moje życie?”Nie zakładamy w swoim życiu takich rzeczy
jak poważne choroby, wypadek,
niepełnosprawność, jednak jak
cokolwiek robimy, np. na każdej
paczce fajek napisane jest czym
to grozi, a jednak my to wszystko ignorujemy, więc nie jesteśmy
przygotowani na takie traumatyczne wydarzenia, więc po wypadku byłem absolutnie załamany,
nie wierzyłem w siebie, nie uwierzyłbym, że moje życie będzie wyglądało tak aktywnie jak wygląda
dzisiaj i przez te lata od wypadku.
Początek to był ciemny, smutny
czas w moim życiu.
– Na spotkaniu wspominałeś, że
były nawet momenty, w których
nie chciałeś dalej żyć.
– Tak! Były takie momenty, że myślałem sobie skoro to życie będzie
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wyglądało tak beznadziejnie, tak
nijako i tak wiele straciłem możliwości, to w ogóle nie ma sensu
żyć. Przechodziły mi przez głowę
myśli samobójcze, ale wszystko
to zmusza człowieka do przemyślenia swojego życia, do zadania
sobie różnych trudnych pytań, do
szukania odpowiedzi na nie. I też
do tego, by samemu wziąć życie
w swoje ręce i udowodnić samemu
sobie czym to życie jest, a czym
wcale nie musi. I okazało się –
trochę mi życie pokazało, trochę
ja sobie pokazałem – życie osoby
niepełnosprawnej nie musi być
kulawe, inne, nie musi być gorsze,
wybrakowane, a wręcz przeciwnie. Wypadek może być impulsem
– w moim życiu był impulsem do
brania życia jeszcze bardziej, pełnymi garściami.
– Czy zastanawiałeś się jakby
wyglądało Twoje życie, gdyby nie
ten wypadek?
– Nie. Nie zastanawiam się, nie
rozważam jakiś innych scenariuszy życiowych, bo to raczej nie
ma sensu. Szkoda marnować na
to energię. Lepiej skupić się na
tym życiu, które jest, bo czasu się
i tak nie cofnie, nie zmieni się tych
wydarzeń, które są za nami. My
możemy się tylko na nich uczyć.
Uczyć się na różnych błędach, bo
uważam, że ten sam błąd popełniony dwa razy to już jest głupota.
Dlatego – stety i niestety – uczymy
się na swoich błędach. Gdyby udało się uczyć tylko na cudzych to byśmy się nie przewracali i nie popełniali tych błędów sami. Ale staram

Jan Mela

Foto: MBP w Lubaczowie

się nie rozważać jakiś innych scenariuszy – szkoda mi na to czasu.
– Jesteś najmłodszym zdobywcą
obu biegunów w ciągu jednego
roku. Co skłoniło Cię, aby podjąć
tą wyprawę?
– Wtedy, kiedy z Markiem szykowaliśmy się do tej wyprawy to wyglądało zupełnie inaczej. My nie
robiliśmy rzeczy po to, by to było
coś tak spektakularnego. To miało
być ważne dla nas i dla jakiejś tam
grupy ludzi. Ja byłem bardzo zaskoczony tak ogromnym zainteresowaniem medialnym, bo po sukcesie tej wyprawy to było niezwykłe,
ale też przytłaczające dla mnie.
Zamiary były zupełnie inne, jakieś
takie dużo mniejsze. Ale to mi też
pokazało bardzo, że ludzie potrzebują nadziei, potrzebują tego, żeby

im pokazywać, udowadniać, że
nawet mając większe problemy niż
większość osób w tym kraju, można wierzyć w siebie, można robić
rzeczy niesamowite.
– W kilku wywiadach wspomniałeś, że przez tą wyprawę chciałeś
udowodnić ojcu, że nie jesteś kaleką i że jesteś osobą, która da sobie radę. Czy to prawda?
– Częściowo tak. Niektóre teksty
trochę za bardzo i za mocno to
uwydatniają. Rzeczywiście jest
tak, że mam ciężki charakter. Sporo rzeczy w życiu robię i udaje mi
się zrobić przez takie negatywne
cechy, przez to, żeby pokazać innym że dam sobie radę. Relacja
z moim tatą zawsze była trudna
i wymagająca. Bardzo długo doszlifowywaliśmy się do siebie, ale
udało nam się to zrobić dobrze do
takiego stopnia, że teraz się przyjaźnimy, mamy wspólne plany.
Wiadomo rodziny się nie wybiera i ona jest i być musi. Nie da się
olać wyjazdu na święta do domu,
ale planujemy wspólne wyjazdy
co jest bardzo fajne, bo wiem, że
mogę na nim polegać.
– Czy w trakcie wypraw były
trudne chwile, w których stwierdziłeś, że masz dość i wracasz do
domu?
– Zawsze po drodze bywają takie
momenty. Na trudnych wyprawach kiedy jest niesamowita ilość
rzeczy, które nie zależą od nas tylko od innych ludzi, albo od natury,
albo od naszego organizmu, nad
którym też nie mamy kontroli takiej jaką byśmy chcieli mieć. To
są takie momenty kiedy zastanawiam się, każdy z nas się zastanawia po co my się pchaliśmy w takie
miejsce, ale im trudniej jest, tym
większa jest satysfakcja z tego, że
się udało. To jest taka naturalna
kolej rzeczy. Idziesz, w którymś
momencie narzekasz na to, że tu
jesteś, potem udaje się osiągnąć cel
i dziwisz się sama sobie, że narzekałaś po drodze. Tak już musi być.
– Z pewnością po tej wyprawie
dużo zmieniło się w twoim życiu i teraz organizujesz różne
przedsięwzięcia, prowadzisz też
fundację. Powiedz skąd ta chęć
niesienia pomocy innym?
– Taka naturalna potrzeba dzielenia się tym co sam dostałem.
Wiele bezinteresownej pomocy od
różnych ludzi, czasem także od zupełnie obcych mi ludzi, którzy mi
bardzo pomogli w życiu – po prostu stanąć na nogi, uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, ludzi,
którzy sprawili, że jestem tym kim
jestem. Staram się po prostu dzielić tym z innymi. Ja coś dostałem,
to powinienem coś dalej dać, żeby
nie być takim życiowym egoistą.

– Jak Ty postrzegasz osoby niepełnosprawne tutaj w Polsce?
Czy są to osoby, które potrafią
cieszyć się życiem?
– Bardzo różnie. Ja nie lubię generalizacji, ale jest tak, że wśród osób
niepełnosprawnych jest bardzo
duża grupa ludzi, którzy narzekają
na swoje życie, dla których bywa
tak, że ta niepełnosprawność jest
takim świetnym pretekstem do
tego, żeby się wreszcie poużalać,
wreszcie móc bezkarnie mówić
o tym jakie to ich życie jest ciężkie. Więc czasem jest tak, że moja
praca polega na kopaniu ludzi
„w tyłek”– mówiąc tak konkretnie
i brzydko – bo często Ci ludzie zupełnie niepotrzebnie się nad sobą
użalają, tak naprawdę problemy
leżą w głowie, jakaś taka niechęć,
taki marazm. Także bardzo mnie
cieszy, gdy spotykam ludzi, którym się po prostu chce żyć, chce
działać i to jest tak, że wśród tych
osób niepełnosprawnych jest więcej osób takich kontrastowych
– więcej osób, które bardzo narzekają, ale też więcej osób, które
świetnie sobie dają radę, bo jeżeli
coś ich tam nie zniszczyło życiowo, no to wiele osób po wypadku,
czy ciężkiej chorobie stwierdza, że
nie wiadomo jak długo to życie potrwa. Jak ocieramy się o śmierć to
tym bardziej doceniamy życie.
– Ludzie w naszym społeczeństwie boją się kontaktu z niepełnosprawnymi osobami. Jak Ci się
wydaje z czego to wynika?
– Według mnie wynika to z obawy,
że sprawimy komuś przykrość, że
zachowamy się nieodpowiednio,
nie na miejscu. Większość osób nie
wie o czym można rozmawiać, nie
wie czy osobie niepełnosprawnej
nie zrobi się przykro, kiedy zaproponuje się pomoc. Niejednokrotnie
patrzy się na osoby niepełnosprawne przez pryzmat litości, czego ja
osobiście bardzo nie lubię. Ja takiej
litości nie potrzebuje i nie oczekuje.
Przez całe życie staram się walczyć
o to, żeby być traktowanym na równi z innymi. Nie gorzej, ale też nie
lepiej. Mieć różne wyzwania, móc
oraz musieć tyle co inni.
– Czy to nie jest tak, że w Polsce
ta niepełnosprawność jest jeszcze tematem tabu?
–Myślę, że jest. Myślę, że w dużej mierze jest tematem tabu i to
właśnie też jest powodem, dla
którego ja niejednokrotnie występuje w mediach, nawet czasami
w show–businessie, którego nie
akceptuje. Właśnie po to, żeby
przełamywać to tabu i pokazywać
osoby niepełnosprawne bez litości, normalnie i na równi z innymi.
– Czyli właśnie to Cię skłoniło do
udziału w Tańcu z Gwiazdami?
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– Tak. Dokładnie to. To jest taki
paradoks z jednej strony nie mam
ochoty być w show-businessie
i nikomu bliskiemu tego nie życzę,
a z drugiej strony jest tak że nie pamiętam przypadku, żeby w Polsce,
w mediach osoba niepełnosprawna brała udział w jakimkolwiek
popularnym programie. Jak już się
pokazuje osoby niepełnosprawne
to zazwyczaj to jest taki, można
by to nazwać nieładnie kącikiem
sumienia, pokażmy, że tu jesteśmy
razem z niepełnosprawnymi. To
był jeden z głównych powodów,
dla których się zgodziłem wystąpić
w TzG.
–Nie bałeś się, że Twój udział
w TzG zostanie odebrany tak,
że chcesz wypromować własną
osobę?
–Takich komentarzy było dużo
i wiedziałem, że one będą, wiedziałem, że moje uczestnictwo
w nim wzbudzi sporą dyskusję.

Też jest tak, że przy okazji udziału
w tym programie udzieliłem może
15-20 wywiadów do większości
polskich gazet różnego rodzaju,
więc to dla mnie jest potwierdzenie tego, że rzeczywiście – tak jak
wcześniej powiedzieliśmy – to
jest kontrowersyjne, że osoba niepełnosprawna bierze udział w takim programie, więc wiadomo, że
zawsze była taka obawa, że będę
brany właśnie przez ten pryzmat
litości. Ja się bardzo starałem mówić o tym wprost, oficjalnie. Też
rozmawiałem normalnie z jury, że
wolę wylecieć na zbity pysk, bo
nie potrafię tańczyć albo nie udaje
mi się tańczyć ze względu na niepełnosprawność, bo jakby wiem
z czym przychodzę, więc tłumaczenie się tym, że coś mi nie wychodzi, bo nie mam ręki czy nogi to
nie wchodziła w grę. Bardzo liczyłem na to, że tej litości nie będzie
i wydaje mi się, że jej nie było.

– Na spotkaniu wspomniałeś
o wypadku brata, że jedyne co
Tobie i Twojej mamie w tamtej chwili zostało to modlitwa.
Powiedz jaka jest Twoja relacja
z Bogiem?
– To jest tak, że moja relacja z Bogiem jest trudna. Jestem taką osobą potrzebującą dowodów, takim
– możemy nazwać to – empirystą.
Ja muszę doświadczać życia, doświadczać różnych rzeczy. Z Bogiem nie jest tak, że nie da się go
doświadczyć, bo są czasami w życiu takie momenty kiedy mamy
ku temu okazję no ale to nie jest
coś bardzo namacalnego, prawda?
Z jednej strony jest mi z tym bardzo trudno, z drugiej strony dla
mnie Bóg i wiara jest odpowiedzią
na takie życiowe paradoksy albo
na różne rzeczy, które my nazywamy przypadkami. Dla mnie przypadki to są po prostu cuda, które
się dzieją, ale nie są tak spektaku-

Strażacka pasja...
Jedyne na Zamojszczyźnie Muzeum Pożarnictwa znajduje się w Oseredku.
Warto je odwiedzić! Aneta Kwaśniewska rozmawia ze Szczepanem Łasochą,
Komendantem Gminnym OSP w Suścu.

Dawny sprzęt pożarniczy

Foto: Archiwum Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Aneta Kwaśniewska: – Jest takie
miejsce w naszym regionie, które warto odwiedzić. To Muzeum
Pożarnictwa w Oseredku. Można
powiedzieć ewenement w skali
całego kraju, bo takich placówek
nie ma zbyt wiele.
Szczepan Łasocha: – W kraju
mamy kilkanaście takich instytucji, one mają różny styl przedstawiania tych eksponatów. Muzeum
Pożarnictwa w Oseredku jest jeszcze w powijakach, ale od początku
przyszłego roku będzie to odrębna
instytucja kultury w Gminie Susiec.
– Od czego się zaczęło? Jaka była
ta „iskra zapłonowa”, że muzeum
powstało? Kto je założył?
– Muzeum w Oseredku powstało
od pomysłu mojego ojca, Jana Łasochy, który był strażakiem zawodowym i działał jako ochotnik na
terenie naszej gminy. Był długoletnim komendantem gminnym.
W latach 60-tych i 70-tych dużo
motopomp i sikawek było „kasowanych”, gdyż był to nieużyteczny złom. Ojciec przechwytywał te

sprzęty i składał je w garażach. Ja,
jako mały chłopiec dziwiłem się,
po co to w ogóle trzymamy! Sprzęt
zajmował bardzo dużo miejsca.
Na początku lat 90-tych minionego stulecia, kiedy ojciec przeszedł
na emeryturę, zajął się odrestaurowywaniem tych eksponatów
i powoli, po jednej sztuce, motopompy i sikawki nabierały uroku
i dzisiaj mamy to, co mamy, czyli
piękne muzeum w nowym budynku.
– To jest dość zadziwiające,
bo zwykle straż pożarna dąży
do tego, aby pozyskiwać nowy
sprzęt, iść z duchem czasu, a tu
proszę, taka pasja! To musi być
pasja, aby coś takiego robić, wyszukiwać stare pojazdy i sprzęty,
aby je później odnawiać i w ten
sposób ocalać od zapomnienia?
– Tak, współcześni strażacy mają
już naprawdę nowoczesny sprzęt,
ale należy pamiętać, jak nasi
dziadkowie i pradziadkowie radzili
sobie kiedyś z żywiołem. Eksponaty świadczą o tym, że straża-

cy sprzed lat mieli dużo trudniej
w gaszeniu pożarów. Kto nie pamięta przeszłości, musi ją w jakiś
sposób przeżyć jeszcze raz, więc
każdy strażak z naszego regionu
powinien zobaczyć, jak to kiedyś
wyglądało. Mamy bardzo dużo
motopomp z różnego okresu, począwszy od lat 30-tych po 80-te.
Najstarszy eksponat w naszym
muzeum to sikawka kołowa wyprodukowana w Unii Strażackiej
we Lwowie w 1891 roku. Pozostałe
sikawki przenośne pochodzą z lat
20-tych i 30-tych ubiegłego wieku.
– Te sikawki kołowe zaprzęgane
były do koni i warto zobaczyć taki
obiekt na żywo, a nie tylko na obrazku w książce…

Star model 660 przed renowacją

larne jak my sobie wyobrażamy
cuda, więc myślę, że każdemu
z nas potrzebna jest nadzieją. Są
takie rzeczy w życiu, które bez
wiary byłyby zbyt niesprawiedliwe
– to, że jedni się rodzą bogatsi, prowadzą nikczemne życie i trafialiby
w to samo miejsce co męczennicy
– to nie byłoby fair. Dlatego mi jest
potrzebne takie poczucie sensu, to
że to się kiedyś wyrówna i że warto
być dobrą osobą.
– A jakie jeszcze marzenia ma
Jan Mela?
– Takie standardowe, ale najważniejsze w życiu: dom, rodzina. Podróże są fajne, ale łatwo jest się tak
zalatać i brakuje mi takiego miejsca, do którego mógłbym wracać.
– Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć czytelnikom tak na koniec, może nawet tym niepełnosprawnym – jakąś taką radę?
– Powinienem mieć długą brodę
i być starym dziadkiem, żeby da-

wać rady jak żyć, bo tak to mi trochę
głupio, kiedy to mówi dwudziestoparoletni gówniarz, ale myślę, że
warto jest po prostu wykorzystać
z życia na maksa, bo nie wiemy
jak długo ono będzie trwało. Ważne, by każdą chwilę wykorzystywać, robienie czegoś co nas cieszy,
bo w każdym mieście, w każdym
kraju, w każdym wieku, po prostu
w każdej sytuacji da się znaleźć jakieś pozytywy. Ja myślę, że my jako
Polacy nie potrzebnie za bardzo się
skupiamy na tym co nas męczy,
na tym kto nas oszukuje, kto nas
okrada – jakie to tak na prawdę ma
znaczenie, czy warto sobie tym truć
życie? Ja uważam, że nie.

– O tak! Mamy też taką ciekawostkę, bo gdy Pani wspomina o tych
rysunkach, to my mamy sikawkę kołową i do niej są zaprzężone
dwa konie, co prawda sztuczne,
ale wygląda to naprawdę ciekawie. Jest też manekin woźnicy
w mundurze strażackim. Wizualizacja jest dosyć realistyczna.
Oficjalne otwarcie placówki w nowym budynku odbyło się 26 października. Zaznaczam, że wiele
eksponatów nie jest jeszcze wystawionych, bo potrzebujemy jeszcze
trochę czasu i pieniędzy, aby te
plany zrealizować.
– Otwarcie było w październiku,
ale chodzi o ten nowy budynek,
bo samo muzeum funkcjonuje
już znacznie dłużej.
– Muzeum Pożarnictwa w Oseredku funkcjonuje od lat 90-tych.
Odwiedziło nas bardzo turystów,
wycieczek strażaków z Niemiec,
Ukrainy, Holandii, Czech. Mamy
księgę pamiątkową, w której zapisanych jest wiele kart. Sam budynek
to wcześniej zwykły magazyn. Kto
odwiedzał, ten wie, jak to wygląda-

ło. Łamiąca się podłoga, motopompy poustawiane jedna koło drugiej,
więc nie było zbyt komfortowo.
W takich warunkach kustosz Jan Łasocha z pasją opowiadał o dawnych
czasach i jakoś przyjmowaliśmy turystów. Teraz mamy piękny obiekt,
ponad 300 m. powierzchni użytkowej, wybudowany od podstaw dzięki znacznej pomocy środków unijnych, bo otrzymaliśmy na ten cel
500 tys. zł. Zrozumienie władz gminy przyczyniło się do tego, że dzisiaj
możemy szeroko otworzyć drzwi
i z uśmiechem powitać turystów.
– Pasja przeszła z ojca na syna?
Pan również zgłębia wiedzę dotyczącą historii pożarnictwa, aby
później przekazywać ją odwiedzającym placówkę?
– Myślę, że tak! Ta strażacka pasja
jakoś się przeniosła na mnie i na
brata, bo obaj pracujemy w PSP, obaj
jesteśmy oficerami i powiem szczerze, że naprawdę ciągnie mnie do
tego muzeum, poświęciłem temu
miejscu bardzo dużo czasu. Jeździliśmy po różnych miejscach, aby
pozyskać eksponaty. Udało nam się

Dziękuję za rozmowę.
Wywiad został przeprowadzony po spotkaniu czytelników z Janem Melą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Alicja Magura

Foto: Archiwum Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
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zdobyć samochody pożarnicze, które też można już oglądać. Wszystko
to wymaga czasu i wysiłku fizycznego, aby sprzęt wyczyścić, odnowić i nadać mu dawny koloryt.
– Dokonując inwentaryzacji
obiektów, które są w ekspozycji
oraz tych, które jeszcze nie są,
sporo tego jest w placówce?
– Mamy ponad 300 sztuk eksponatów, począwszy od 3 samochodów
pożarniczych, wozów, przyczepek
gaśniczych wężowych, poprzez
sikawki pożarnicze kołowe, motopompy, sikawki przenośne, po taki
drobniejszy sprzęt typu prądownice,

klucze, ubrania gazoszczelne, sprzęt
ochronny dróg oddechowych, do
medali i wystawy modeli samochodzików strażackich. Ostatnio
pozyskaliśmy, od zaprzyjaźnionych
strażaków z Freuderstadt z Niemiec,
płaskorzeźbę z 1735 r. przedstawiającą św. Floriana, która też znajdzie
godne miejsce w naszym muzeum.
– Są jakieś wyzwania i marzenia?
– Tak, jest kilka takich przedmiotów, które chcielibyśmy mieć u siebie i myślę, że są to marzenia do
zrealizowania. Mamy też kilka perełek i o tym trzeba wspomnieć, bo
oprócz sikawki kołowej mamy kil-

ka unikatów, których nie ma nawet
w centralnym muzeum. To są już
naprawdę sztukowe ilości drobnego sprzętu, które cieszą nasze oczy.
– Muzeum ma godziny otwarcia?
– W tej chwili nie funkcjonujemy w godzinowych przedziałach.
Mieszkam blisko placówki, więc
właściwie zawsze mogę otworzyć
muzeum w celu obejrzenia tego, co
udało się nam zgromadzić. – Wartość tej inwestycji to ponad 918 tys.
zł. Dodając do tego prace dodatkowe, typu powiększenie parkingu
i drobna budowlanka, to łączny
koszt przekracza milion złotych.

W tej chwili najbardziej brakuje
nam gablot, aby eksponaty w odpowiedni sposób pokazać. To nasze
wyzwanie i ma nadzieję, że uda się
je w przyszłym roku zrealizować.
– Na koniec pytanie, może nieodpowiednie do pasjonata, czy
było warto?
– Było warto, choć trudu było naprawdę dużo. Jak przypomnę sobie
te lata, kiedy próbowaliśmy wyremontować budynek, jakieś wiaty
na samochody tylko były, a teraz
proszę, duża inwestycja na taką
małą miejscowość! Nikt się tego nie
spodziewał. Najważniejsze, że się

udało, bo wszystkie eksponaty to
zachowanie tradycji dla przyszłych
pokoleń. Nawet archiwalne zdjęcia
mogą wywoływać sporo emocji…
– Drodzy Państwo, warto wybrać
się w taką podróż sentymentalną, aby poznać kawałek historii
pożarnictwa i odwiedzić wyjątkowe miejsce na mapie Polski. To
miejsce znajduje się w Oseredku
i jest nim Muzeum Pożarnictwa.
Serdecznie zapraszamy! Dziękuję za rozmowę.
– O tak, zapraszamy! Naprawdę
warto nas odwiedzić. Dziękuję!
Aneta Kwaśniewska

Nadzwyczajna olimpiada
23 października odbył się V
Podkarpacki Dzień Treningowy –
Program Aktywności Motorycznej
Olimpiad Specjalnych. Zorganizowany został przez Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dla zebranych wystąpili
wychowankowie internatu SOSW
działający w teatrzyku „Frajda”.
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W konkurencjach: przechodzeniu
po nierównym podłożu, podnoszeniu głowy leżąc na materacu,
zbieraniu przedmiotów do pojemnika, przewracaniu kręgli piłką,
pokonaniu ławeczki-równoważni,
przejściu przez tunel wzięli udział
uczniowie upośledzeni w stopniu
głębokim.

Nie była to jednak zwykła rywalizacja między zawodnikami.
Uczestnicy spotkania bardziej niż
ze sobą walczyli z własnymi słabościami, przekraczając kolejne
bariery sprawnościowe własnego
ciała. „Wysiłek jaki dzieci podejmują uczestnicząc w tych zawodach
jest bardzo duży i żeby się do nich

A



przygotować trzeba ćwiczyć niekiedy cały rok. Są to ćwiczenia, które przeważnie są w formie zabawy
po kilka minut dziennie, bo dzieci
bardzo szybko się męczą (...). Dlatego to są niekiedy proste ćwiczenia,
które pełnosprawnym osobom nie
stwarzają trudności. Dla nich są
wyzwaniem” – podkreślała Anna
Hawrylak, nauczyciel w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Zawodnikom w pokonywaniu trudności pomagali terapeuci
i około 90 wolontariuszy. W tym
dniu nie liczyła się poprawność,
ale wysiłek jaki dzieci włożyły
w wykonywanie poszczególnych
zadań- mówiła Daria Obirek, pełniąca funkcję sędziego podczas
olimpiady: „Przy ocenie tych dzieci
bierzemy pod uwagę to, że starają
się wykonać to zadanie, chociaż
wiadomo, że jest ciężko (...) są trzy
stopnie trudności: dziecko samo
może wykonać to zadanie, z dopowiedzeniem trenera, albo z trenerem. Wszystko zależy od dziecka,
ale wszystkie zadania staramy się
zaliczać dzieciom, aby była to dla
nich frajda”. Każde dziecko za swój
trud jaki włożyło w wykonywanie
poszczególnych konkurencji zostało nagrodzone medalem.
Olimpijczycy dzięki zawodom
mają możliwość spotkać swoich
rówieśników z innych placówek
oraz spędzić niezapomniane chwile pełne radosnych okrzyków, łez
szczęścia i uśmiechów, które pojawiały się nie tylko u zawodników,
ale też u publiczności i wszystkich
osób biorących udział w przygotowaniu i organizowaniu tego
wydarzenia. To wspaniała idea
umożliwiająca integrację społeczną tych niepełnosprawnych i tych


Foto: Alicja Magura

zdrowych osób - podsumował Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator
Oświaty: „to co tutaj na tej ziemi
lubaczowskiej to wspaniały nie
tylko pomysł, ale i serce dla serc,
czyli dla tych dzieci jest ważne,
ale także i dla dorosłych, bo uczy
wrażliwości. Młodzież obcująca, ta
z dysfunkcjami i ta zdrowa, razem
działająca i bawiąca się świadczy
o tym, że razem stanowimy jedną,
fajną całość”.
Honorowy Patronat nad tym
wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Krzysztof
Szpyt, wicestarosta wyraził słowa
uznania nauczycielom za trud jaki
wkładają w swoją pracę: „chciałbym podziękować bardzo wszystkim nauczycielom, pedagogom,
wychowawcom z tych naszych
jednostek, z naszych szkół, którzy
pracują z tymi dzieciakami, bo to
jest naprawdę trudna praca, gdzie
z każdym trzeba indywidualnie
pracować i każdemu poświęcić
serce i czas”.
W V Podkarpackim Dniu Treningowym Programu Aktywności
Motorycznej Olimpiad Specjalnych uczestniczyło 63 sportowców
z województwa podkarpackiego,
zrzeszonych w 8 klubach Olimpiad
Specjalnych.
Alicja Magura

Foto: Alicja Magura
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Niedziele radiowe

W Lipsku k. Narola
Katolickie Radio Zamość odwiedzając parafie w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej w ramach Niedzieli Radiowej, 30 listopada
zawitało do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku koło Narola. Tego dnia parafia przeżywała odpust ku czci swojego patrona.



Katolickie Radio Zamość odwiedzając parafie w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej w ramach
Niedzieli Radiowej, 30 listopada
zawitało do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku koło Narola.
Tego dnia parafia przeżywała odpust ku czci swojego patrona.
Lipsko to jedno z najstarszych
i najpiękniejszych miejscowości
leżących na Roztoczu, na granicy
dwóch podregionów: Roztocza
Środkowego i Roztocza Południowego. Nazwa miejscowości pochodzi od jej założyciela, Samuela Lipskiego, który wraz z żoną
Heleną z Boguckich założył nową
parafię i wybudował drewniany
kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.
Akt fundacyjny został wydany 22

Foto: ks. Krystian Bordzań

kwietnia 1625 w Lipsku. Tego roku
również została erygowana parafia. Świątynię w Lipsku kilkakrotnie zniszczył pożar. Pierwszy kościół parafialny, pw. św. Andrzeja
Apostoła i Męczennika, drewniany
spłonął w 1648 r., następny z lat:
1701-1713, murowano - drewniany,
został spalony w 1762 r., w 1889 r.
również pożar zniszczył kościół
i plebanie. Obecny kościół pochodzi z II połowy XVIII w. Do parafii
Lipsko przynależą takie miejscowości jak: Lipsko, Lipie, Jędrzejówka, Dębiny i Huta Złomy.
Parafia w Lipsku może poszczycić się takimi osobami jak: bp Andrzej Lipski, który urodził się w tej
miejscowości czy bł. s. Bernardyna Maria Jabłońska, która została

ochrzczona w parafii św. Andrzeja
Apostoła w Lipsku i do dziś w tej
świątyni znajduje się chrzcielnica,
przy której błogosławiona przyjęła sakrament chrztu. „W tej chwili
wierni z parafii bardzo często wspominają bł. Bernardynę Jabłońską,
ponieważ żyją jej krewni, którzy
pamiętają ją. Każdego miesiąca, 23
dnia wierni z parafii Lipsko udają się do Pizun i tam uczestniczą
w nabożeństwie ku czci błogosławionej, prosząc Boga o potrzebne
łaski o zdrowie, modląc się też o kanonizację naszej parafianki bł. Bernardyny Jabłońskiej” – mówił ks.
Julian Leńczuk, proboszcz parafii
w Lipsku i dziekan dekanatu Narol.
Okres XX wieku to czas licznych
powołań kapłańskich i zakonnych
z parafii św. Andrzeja Apostoła
w Lipsku. Śluby wieczyste złożyło
około 10 sióstr zakonnych pochodzących z terenów tej parafii. Według proboszcza parafii, ks. Juliana Leńczuka liczba tych powołań
świadczy o tym, że parafia dobrze
się rozwija się nie tylko fizycznie ale
i duchowo: „Dzięki temu, że w tej
parafii jest wielki kult Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, kult Św. Andrzeja, patrona parafii, że ludzie
uczestniczą w nabożeństwach,

w niedzielnych mszach św., wiele
młodych osób decyduje się pójść za
Jezusem i poświęcić Jemu życie”.
Parafia w Lipsku choć nie jest
dużą parafią, to może pochwalić
się licznymi grupami modlitewnymi, które są przykładem żywej
i prawdziwej wiary. Nie brakuje
w niej Kół Żywego Różańca, grupy
„Margaretki”, modlącej się w intencji księży, Rodziny Felicjańskiej.
„Różaniec dla mnie jest ważną
modlitwą. Modlę się ciągle i czuję
w sobie, że jeżeli go odmawiam,
to jestem bardziej pewniejsza. To
mnie wzmacnia” – mówiła Zdzisława Banaś, przedstawicielka Kół
Różańcowych. Parafialne uroczystości uświetnia Chór Parafialny,
który ma już długą tradycję o której
opowiadał Marian Słoniec; „tradycje tego chóru sięgają jeszcze okresu I Wojny Światowej (...) chór był
znany w dawnym województwie
lwowskim, bo nawet 1937 r. chór
zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów
Kościelnych (...), chór w chwili
obecnej liczy 24 osoby. To chór
czterogłosowy (...). Żal tylko, że
chór się starzeje. Chcielibyśmy aby
ten chór jak istniał ponad 100 lat,
istniał jeszcze co najmniej 200 lat”.

Parafianie chętnie angażują się
nie tylko w życie parafialne, ale
i w śpiew podczas Mszy św. „To jest
ten plus, że słychać parafian i bardzo
chętnie angażują się, łatwo się uczą.
Jest wiele dobrych śpiewaków” –
zaznaczała s. Zenobia ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która jest
organistką w parafii w Lipsku.
Uroczystościom odpustowym,
które odbyły się 30 listopada w parafii św. Andrzeja Apostoła w Lipsku, przewodniczył ks. dr Michał
Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Na stronie www.radiozamosc.pl
w zakładce Niedziela Radiowa
można wysłuchać wszystkich
rozmów z przedstawicielami grup
parafialnych oraz obejrzeć zdjęcia
z tych uroczystości.
Alicja Magura



Foto: Archiwum KRZ

W parafii Łukowa
23 listopada br. Katolickie Radio Zamość odwiedziło w ramach Niedzieli Radiowej parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Łukowej. Spotkanie było połączone z Gminno-Parafialną Cecyliadą i jubileuszem działalności artystycznej 30-lecia Zespołu
Śpiewaczego Łukowa I.
Na terenie parafii Łukowa działają liczne grupy i wspólnoty modlitewne m.in.: Dzieci Boże, Koła
Misyjne, Duszpasterstwo Młodzieży, Ministranci, Legion Maryi, Koło
Przyjaciół Radia Maryja, czy chóry.
Parafia wydaje okolicznościowe
pismo pt. „Mój Kościół”. Posiada
też własną stronę internetową:
www.lukowa.parafia.info.pl.

Z parafią współpracują też liczne
instytucje i organizacje, a wśród
nich Gminny Ośrodek Kultury, czy
Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
im. ks. Marka Sobiłło. Rozmowy
z proboszczem i przedstawicielami tejże wspólnoty są dostępne na
stronie Katolickiego Radia Zamość
www.radiozamosc.pl, w zakładce
Niedziela Radiowa.
Małgorzata Godzisz

Księgi metrykalne parafii Łukowa

fot. Małgorzata Godzisz

Odnowiony ołtarz główny
w kościele parafii Łukowa

fot. Małgorzata Godzisz

Obecnie jest jeden kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
w Łukowej, kościół filialny pw. św.
Andrzeja Boboli w Babicach i kościół filialny pw. św. Maksymiliana
Kolbe w Osuchach. Proboszczem
i gospodarzem tego miejsca jest
od 5 lat ks. Waldemar Kostrubiec.
Wspomagają go dwaj wikariusze:
ks. Tomasz Szumowski i ks. Grzegorz Korgul.

Kościół parafialny w Łukowej

fot. Małgorzata Godzisz

Zespół Śpiewaczy Łukowa I świętujący 30-lecie działalności

fot. Małgorzata Godzisz
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Biskup Zamojsko-Lubaczowski
Życzenia na Boże Narodzenie 2014
W imieniu Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego wszystkim Czytelnikom prasy i Odbiorcom medów społecznychz naszej diecezji pragnę przekazać
modlitewne pozdrowienie na okres Bożego Narodzenia 2014 r. i na cały Nowy Rok Pański 2015, inspirowane myślą błogosławionej Matki Teresy
z Kalkuty.
Boże Narodzenie będzie gościło w Waszym życiu wówczas, gdy potraficie podarować swoim bliźnim gest uśmiechu z wyciągniętą w jego kierunku
dłonią gotową do pomocy. Jeżeli odważysz się powstrzymać swój język i wytężyć słuch, aby posłuchać bliźniego, postarasz się zrozumieć jego
słuszne racje, to wówczas doznasz radości wydarzenia przyjścia na świat Bożego Syna w Betlejem. Radością tej tajemnicy dzielisz się wtedy, gdy
dajesz choćby odrobinę nadziei ludziom załamanym w życiu.
Boże Narodzenie będzie obecne w Tobie, w Twym życiu i otoczeniu, gdy odważysz się w pokorze przyznać do tego, iż znikome są Twoje ziemskie
możliwości i wielka jest Twa słabość, ale pozwól, by Boża Dziecina właśnie Ciebie umiłowała i przez Ciebie Bóg pokochał innych ludzi.
Takiej mocy i łaski życzę każdemu z przeżywania Bożego Narodzenia w duchu religijnym, na świąteczny czas i na zwykłe dni Nowego Roku.

Z darem modlitwy za wszystkich przy Jezusowym zamojskim żłóbku.

 Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski
Zamość, Boże Narodzenie A.D. 2014

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni

różnorakie funkcje promocyjne
i edukacyjne. Aby ta działalność
mogła być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić Was do
wspierania naszej rozgłośni poprzez:

1%

Przekaż 1% dla Katolickiego Radia
Zamość. Wypełniając formularz
PIT, wpisz KRS Stowarzyszenie na
rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem”
im. Św. Jana Bosko 0000197582
w polu oznaczonym cel szczegółowy wpisz: KRZ

HONOROWY
COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość

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

nr konta: PKO BP o/Zamość 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)
Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj
serdecznie dziękujemy!
ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia
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Informacje kulturalne

Muzeum w Konkatedrze
rym zostały umieszczone pamiątki
z wizyty Ojca Świętego, oraz z innych ważnych momentów życia
Lubaczowa i Kościoła na tej ziemi.
„Pomieszczenia, które zostały odremontowane, mają być miejscem,
w którym będą zbierane wszystkie
ślady dziedzictwa Lubaczowa i Kościoła w Lubaczowie. Są miejsca dla
poszczególnych biskupów, którzy
tutaj pracowali, ale też ocalałe pamiątki z poprzedniego drewnianego kościoła. Co prawda niewiele
ich jest, ale to co jest chcemy ratować” – mówił ks. Andrzej Stopyra,



W sobotę (29 listopada) w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Lubaczowie sprawowana była
Msza św. w intencji zmarłych biskupów. Przewodniczył jej pasterz
diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
bp Marian Rojek, który w homilii
wygłoszonej do wiernych zwrócił uwagę na czas, którego brakuje
współczesnemu człowiekowi: „praca też może być wymówką, abym
nie miał czasu dla mojego ducha.
Pozwól sobie na luksus czasu. Siostro i Bracie, sam w sobie jesteś bardziej wartościowy niż to wszystko
co potrafisz zrobić, a potem nawet





fot. Sebastian Sęga

proboszcz parafii konkatedralnej
i dziekan dekanatu Lubaczów.
Muzeum Konkatedralne założone w roku kanonizacji św. Jana
Pawła II mieści się w podziemiach
lubaczowskiej Konkatedry.
Alicja Magura

fot. Sebastian Sęga

z satysfakcją dziś w kalendarzu życia, jedynie odfajkować wieczorem:
wykonałem pracę, spełniłem obowiązek. Ale gdzie duch? Czy duch
nadążył za tym wszystkim. I w tym
sensie jest czas czekania, czuwania
i modlitwy (...) a to przecież nie jest
dla Was czas stracony, w którym
się nic nie robi. To czas szczególnej
uważności, aby tego co decydujące
w naszym życiu nie zaprzepaścić”.
Po nabożeństwie Jego Ekscelencja pobłogosławił odnowiony ołtarz
św. Anny, oraz modlił się wraz z kapłanami i wiernymi przy ciałach
biskupów, spoczywających w kryp-

fot. Sebastian Sęga

cie Konkatedrze lubaczowskiej.
Następnie poświęcił i otworzył
Muzeum Konkatedralne, w któ
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Sport

Piłka nożna w Mikołajki

W sobotę (6 grudnia) na hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu rozegrano IV Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej pod honorowym patronatem
biskupa diecezjalnego Mariana
Rojka i prezydenta elekta miasta
Zamościa Andrzeja Wnuka.
Turniej zorganizował DKS „Gaudium” Zamość. Zagrały w nim drużyny z miast partnerskich: A.M.S.P.N
„Hetman” Zamość, DKS „Gaudium”
oraz zaproszone kluby: STS Gryf
Gmina Zamość, GLKS Omega Stary
Zamość, ASPN Roztocze Szczebrzeszyn, KS Legion Komarów, GKS
Andoria Mircze, TKS Tomasovia
Tomaszów Lubelski oraz drużyna
z Łucka – Ukraina. Były to zmagania chłopców z rocznika: 2001,
2002, 2003, 2004 i 2005.
O godz. 9.00 nastąpiło oficjalne
przywitanie zawodników. W uroczystym rozpoczęciu uczestniczyli
zaproszeni goście m.in: bp Marian
Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. Tomasz
Winogrodzki, proboszcz z parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku,
Małgorzata Farion, wolontariuszka
DKS „Gaudium” Zamość, ks. Michał
Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, Andrzej Wnuk,
prezydent elekt Miasta Zamość,
liczne grono z Rady Miejskiej w Zamościu, Tadeusz Lizut, dyrektor
OSiR w Zamościu, Konrad Dziuba,
członek Zarządu Powiatu Zamojskiego i reprezentant gm. Zamość,
Stanisław Pryciuk, prezes ZOZPN,
Henryk Kowalski, przewodniczący
Wydziału Gier ZOZPN, a także pełniący podczas turnieju wraz z Arturem Plewą funkcję spikera. Na
imprezę przybyła również liczna
grupa dyrektorów szkół, darczyńców i sponsorów.
Uroczystość rozpoczęto od odsłuchania hymnu Polski i Ukrainy.
Głos zabrał bp Marian Rojek udzielając błogosławieństwa wszystkim
uczestnikom turnieju. Otwarcia
dokonał prezydent elekt Andrzej
Wnuk.
Ks. Tomasz Winogrodzki, proboszcz z parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Lipsku powiedział,
że głównym celem turnieju jest
współpraca z miastami partnerskimi regionu, a także integracja
ze społecznością ukraińską, która
obecnie przeżywa „kryzys pokoju”.
Ks. Tomasz Winogrodzki dodał
też, że mecz piłki nożnej chłopców
został zorganizowany by mogły
cieszyć się sportem. Organizator
przedsięwzięcia podziękował też

ludziom dobrego serca za pomoc
w zorganizowaniu turnieju.
Na turniej przyjechało bardzo
dużo dzieci o czym zaświadczył
fakt zainteresowania się tym sportem. Ks. Tomasz Winogrodzki zauważył, że poprzez prezenty, medale, puchary i dyplomy chciano
pokazać dzieciom okazałą dobroć
biskupa - św. Mikołaja.
Po oficjalnym powitaniu 180
zawodników, którzy przybyli rozegrać mecze wystąpił zespół
„Raptis” z Młodzieżowego Domu
Kultury im. Konrada Makuszyńskiego w Zamościu. Zespół jest
laureatem wielu prestiżowych
konkursów i festiwali tańca nowoczesnego.
Przed rozgrywkami zawodników przybyłych na mecz na halę
zawitał św. Mikołaj. Następnie zawodnicy przystąpili do rozgrzewki i turnieju. Poziom gry jaki zaprezentowali chłopcy okazał się
wysoki, a nad przebiegiem meczu
czuwał Andrzej Swacha, sędzia
główny, Marek Borowiński i Wojciech Michalec.
WYNIKI MECZU:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Chłopcy – Rocznik 2001
1. DKS Gaudium Zamość
2. STS Gryf Gmina Zamość
3. Łuck – Ukraina
4. ASPN Roztocze Szczebrzeszyn
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
MICHAŁ WOLANIN DKS
Gaudium Zamość
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
KACPER GŁOWACKI STS
Gryf Gmina Zamość
KRÓL STRZELCÓW:
JAKUB HUBALA DKS
Gaudium Zamość (3 bramki)
NAGRODA FAIR PLAY:
BARTŁOMIEJ KUKIEŁKA
DKS Gaudium Zamość
Chłopcy – Rocznik 2002-2003
1. TKS Tomasovia
Tomaszów Lubelski
2. DKS Gaudium I Zamość
3. GLKS Omega Stary Zamość
4. DKS Gaudium II Zamość
5. Łuck – Ukraina
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
KAROL LIS DKS Gaudium Zamość
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
MIKOŁAJ SIELEWICZ TKS
Tomasovia Tomaszów Lubelski
KRÓL STRZELCÓW:
JAKUB SZUTA TKS Tomasovia
Tomaszów Lubelski (4 bramki)

NAGRODA FAIR PLAY:
EDWARD NAHORNYI
Łuck – Ukraina
Chłopcy – Rocznik 2004
1. DKS GaudiumZamość
2. GLKS Omega I Stary Zamość
3. GLKS Omega I Stary Zamość
4. KS Legion Komarów
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
TOBIASZ SUCHOWICZ
DKS Gaudium Zamość
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
SZYMON CZUSZ GLKS
Omega Stary Zamość
KRÓL STRZELCÓW:
JAN KASZTELAN DKS
Gaudium Zamość (2 bramki)
NAGRODA FAIR PLAY:
OLIWIER PŁATEK DKS
Gaudium Zamość
NAGRODA SPECJALNA:
NIKOLA NOWAK DKS
Gaudium Zamość
Chłopcy – Rocznik 2005
1. AMSPN Hetman Zamość
2. DKS Gaudium I Zamość
3. DKS Gaudium II Zamość
4. GKS Andoria Mircze
5. GKS Pogoń 96 Łaszczówka
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
CYPRIAN POPIELEC
AMSPN Hetman Zamość
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
IGOR BEDNARCZYK
AMSPN Hetman Zamość
KRÓL STRZELCÓW:
GABRIEL GAŁAN DKS
Gaudium Zamość (3 bramki)
NAGRODA FAIR PLAY:
KRZYSZTOF SZKAŁUBA
GKS Andoria Mircze
Na zakończenie turnieju św.
Mikołaj rozdał drużynom paczki,
a także zostały wręczone medale,
puchary oraz dyplomy. Nagrody
wręczali: Maria Słota, kierownik
Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Zamościu, ks. Tomasz Winogrodzki,
prezes DKS Gaudium Zamość, ks.
Piotr Szeptuch, duszpasterz sportowców diecezji zamojsko-lubaczowskiej i Wojciech Przepiera,
przewodniczący WD ZOZPN.
W trakcie trwania turnieju studio makijażu wykonywało makijaże w barwach narodowych na
twarzach zawodników.
Spotkanie zakończyło się o godz.
17.00, a mecze obejrzała licznie zgromadzona publiczność, która zasiadła na trybunach.
Małgorzata Kryk

Nr 1 [1] Grudzień 2014

www.radiozamosc.pl

11

Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek:

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Jarosław Przytuła
06:50 Patron dnia
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:07 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza fundamentalna
– ks. Grzegorz Szubtarski
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:15 Książka na antenie
10:35 Ciekawostki
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:35 Rozważanie Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:15 Muzyka do obiadu
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Dla przyjaciół Katolickiego
Radia Zamość
14:50 Katecheza fundamentalna
– ks. Grzegorz Szubtarski
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Jarosław Przytuła
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Zjednoczeni w Duchu

18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Audycja samorządowa
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza fundamentalna
– ks. Grzegorz Szubtarski
23:00 Co przyniósł dzień?
23:30 Złością czy miłością

Wtorek

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
06:50 Patron dnia
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza patriotyczna
– ks. Rudolf Karaś
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:15 Książka na antenie
10:40 Odczytujmy Wojtyłę
11:15 Tylko Jazz
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:15 Klub dobrej muzyki

12:50 Kuchnia radiowa
13:15 Muzyka do obiadu
14:20 Filmowo Radiowo

18:00
19:00
19:30
19:40
20:00
21:00
21:30
21:50

14:40 Powiedz życiu TAK
14:50 Katecheza patriotyczna
– ks. Rudolf Karaś
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Ecclesia
18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Audycja sportowa Fair play
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza patriotyczna
– ks. Rudolf Karaś
22:00 Porozmawiajmy o...
23:00 Co przyniósł dzień?

Środa

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Zygmunt Jagiełło
06:50 Patron dnia
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza młodzieżowa
– ks. Piotr Brodziak
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:15 Książka na antenie
10:40 Wędrówki turystyczne
11:15 Nasze korzenie
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:15 Leśne Radio (powtórka)
12:50 Kuchnia radiowa
13:15 Muzyka do obiadu
14:20 Książki w eterze

22:00
23:00

Spotkanie ze świętym
Różaniec
Złota księga dobrodziejów radia
Radio dzieciom – Dobranocka
A.M.D.G. Ad Maiorem
Dei Gloriam
Apel Jasnogórski
Magazyn Watykański
Katecheza młodzieżowa
– ks. Piotr Brodziak
Nocna zmiana
Hip-hop z Jezusem

Czwartek

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
06:50 Patron dnia
07:10 Transmisja Mszy św.
z Kaplicy św. Sebastiana
w Bazylice Watykańskiej
08:07 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
– ks. Krystian Malec
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:15 Książka na antenie
10:40 Roztoczański Informator
Kulturalny
11:15 Dobre słowo. Spotkanie
z ks. Markiem Bałwasem
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:15 To nam gra
12:50 Kuchnia radiowa
13:15 Muzyka do obiadu
14:50 Katecheza biblijna
– ks. Krystian Malec
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
18:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza biblijna
– ks. Krystian Malec
22:00 Effatha

08:40 Gość Dnia
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:15 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:15 Muzyka do obiadu
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Zapowiedzi sportowe
14:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:07 Piosenka Tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Kimże jest człowiek.
Caritas Polska i Diecezji
Zamojsko–Lubaczowskiej
17:30 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
19:00 Różaniec
20:00 Wolni od uzależnień
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
22:00 Światowe Dni Młodzieży

23:00 Co przyniósł dzień?
23:20 Labirynt moralny

Sobota

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:15 Kalendarium
08:20 Katecheza maryjna
– ks. Krzysztof Hawro
08:30 Patron Dnia
08:35 Alfabet naszej wiary
09:15 Przegląd Tygodników
Katolickich „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”
10:15 Leśne Radio

15:35 Pasterski głos
– Bp Marian Rojek
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Wiara i nauka
18:00 Transmisja Mszy św.
z Konkatedry Lubaczowskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych

21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza maryjna
– ks. Krzysztof Hawro
22:00 Księga
23:00 Wiara i nauka

Niedziela

06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
07:55 Patron dnia
08:00 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Piotr Pawlukiewicz
08:40 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
09:00 Ecclesia
10:00 W duchu św. Dominika
11:00 W służbie ewangelizacji.
Szkice z historii Kościoła
w Polsce XX wieku
– Bp Mariusz Leszczyński
11:30 Modlitwa w drodze
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
13:35 Koncert Życzeń
14:50 Katecheza
– ks. Grzegorz Chabros
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Piotr Pawlukiewicz
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:40 Niedziela Radiowa
18:00 W obronie życia człowieka
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Muzyczny przekładaniec
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza
– ks. Grzegorz Chabros
22:00 „Dzieje duszy” św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
Między godz. 0:00 a 5:30 emitowana
jest muzyka oraz powtórki niektórych
audycji z poprzedniego dnia

14:50 Katecheza młodzieżowa
– ks. Piotr Brodziak
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Zygmunt Jagiełło
15:30 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Gość Dnia
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej

23:00 Co przyniósł dzień?

Piątek

05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
06:50 Patron dnia
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:07 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Rafał Muda
08:30 Alfabet Naszej Wiary

11:15
12:00
12:10
13:10
14:10

14:35
14:50
14:55
15:00
15:25
15:30

Audycja samorządowa
Anioł Pański
W duchu św. Dominika
Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
W służbie ewangelizacji.
Szkice z historii Kościoła
w Polsce XX wieku – Bp
Mariusz Leszczyński
Biuro Prasowe Jasnej Góry
Katecheza maryjna
– ks. Krzysztof Hawro
Dzienniczek św. s. Faustyny
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
Złota księga dobrodziejów radia

Wiadomości lokalne, z kraju
i ze świata:
– od poniedziałku do piątku:
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:05, 13:00, 14:00 i 16:00
– sobota: 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00
Wiadomości sportowe:
9:05, 12:10, 14:05
Radiowy serwis drogowy: 8:05, 11:00
Informacje z przejść granicznych:
10:05.
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Promocje wydawnictw radiowych
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