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Dla przyjaciół KRZ
Co roku Katolickie Radio Zamość w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy zaprasza
wszystkich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników rozgłośni. To czas, by podziękować tym, którzy nas wspierają,
życzą nam dobrze i współpracują z nami. Każda z tych osób poczuła się wtedy doceniona. Nie ukrywamy, że dla
pracowników i dyrekcji jest to także niezwykły czas. Możemy zobaczyć wszystkich tych, którzy nam pomagają, nie tylko
finansowo.

Rok 2014 to był udany czas. Jak
powiedział ks. Krystian Bordzań,
dyrektor KRZ jednym z ważnych
wydarzeń było przystąpienie do Forum Niezależnych Rozgłośni Radiowych, do którego należy 19 stacji niezrzeszonych w sieci Plus i obejmuje
swym zasięgiem 70 proc. terytorium
Polski.
To jest ogromna potęga przekazu
medialnego. Między innymi dzięki
tej współpracy możemy korzystać
z audycji innych rozgłośni, jak i wykorzystywać w serwisach informacyjnych ich przygotowane materiały.
Są to najczęściej wiadomości dotyczące kwestii społecznych, czy związanych z tym co dzieje się w Kościele
katolickim. Również i my udostępniamy swoje audycje, aby inne staR
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cje mogły z nich skorzystać. Dzięki
temu, że wymieniamy się audycjami ich poziom wzrasta. W tym roku
także promujemy się na antenie Radia Watykańskiego. Raz w miesiącu
mamy tam swój czas antenowy. To
ogromna promocja lokalnego Kościoła, regionu i Roztocza na antenie
ogólnoświatowej rozgłośni.
Niedziela Radiowa to kolejna inicjatywa, z której jesteśmy bardzo
zadowoleni. Do tej pory odwiedziliśmy 32 parafie. Na antenie rozgłośni
każda z nich może zaistnieć. Mówimy co dzieje się w danej wspólnocie,
o tym jakie podejmowane są inicjatywy, o tym czym dana parafia żyje,
o grupach formacyjnych i duszpasterskich. Jednak to także my promujemy się wśród parafian.

Katolickie Radio Zamość nie tylko mówi, ale także chce być obecne
w wydaniu papierowym. Dlatego
Państwo trzymacie w dłoniach drugi
już numer „Roztoczańskiego Głosu”.
Dzięki temu, że tak wiele życzliwych
nam osób pytało kiedy ukaże się kolejny numer we współpracy naszych
dziennikarzy i Działu Promocji i Reklamy udało nam się złożyć to, co
teraz Państwo mogą czytać. Wiemy
doskonale, że miarą naszej pracy
jest zainteresowanie ze strony odbiorców. Dlatego z całego serca dziękuję tym, którzy ciągle dopytywali
o nowy numer. Drodzy Państwo, bez
Was kolejny nie powstanie!
Dzięki ciężkiej pracy wielu osób
udało nam się osiągnąć 2 proc.
wzrost naszej słuchalności.
To zachęta do podejmowania dalszych kroków i zadbania o to, aby
docierać z Dobrą Nowiną do jeszcze większej liczby osób. Właśnie
spotkanie opłatkowe było takim
momentem, w którym podziękowaliśmy ponad 130 osobom, które
z nami współpracują.
Na ten, rozpoczęty niedawno rok
mamy wiele planów. Jednym z ważniejszych jest nowe studio. Niebawem rozpocznie się remont. Będzie
stawianie poszczególnych ścianek,
wygłuszanie, zakup nowego sprzę-

tu i oświetlenia. To wszystko wiąże
się z dużym wysiłkiem finansowym.
Jednak jesteśmy bardzo pozytywnie do tego nastawieni. Dziękujemy
tym, którzy będą nam pomagać i jak
zawsze wiernie wspierać w głoszeniu Dobrych Wiadomości.
Ten rok będzie także czasem
szczególnym, ponieważ od 2-16
maja w naszej diecezji odbędzie się
nawiedzenie Krzyża Światowych
Dni Młodzieży oraz Ikony Matki Bożej Solus Populi Romani, następnie
od 1-3 lipca Exodus Młodych, 4 lipca
charyzmatyczny ojciec Bashobora zagości na stadionie miejskim
w Zamościu, a w sierpniu razem
z pielgrzymami wyruszymy w trasę
na Jasną Górę. Wszystkie te wydarzenia będziemy transmitować na
antenie Katolickiego Radia Zamość.
Oczywiście planów i zamiarów
jest więcej. Liczymy, że większość
z nich uda nam się zrealizować. Liczymy na Państwa wsparcie nie tylko materialne, ale także modlitewne.
Dziękujemy także wszystkim darczyńcom, którzy regularnie wspierają naszą rozgłośnię. Polecamy Was
zawsze w naszych modlitwach.
Fotorelacja ze spotkania opłatkowego Katolickiego Radia Zamość na
str. 3.

Fotorelacja ze
spotkania przyjaciół
KRZ
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To będzie rok premier
Ubiegły rok był bardzo udany dla zamojskiego dealera Renault Dacii. Co miało wpływ na uzyskane wyniki sprzedaży?
Jakie jest obecnie zainteresowanie nowymi autami w porównaniu z okresem sprzed 22 lat, kiedy firma powstawała?
O tym w rozmowie Anety Kwaśniewskiej z Józefem Dyjakiem, wiceprezesem firmy Euro-Car w Zamościu.
Aneta Kwaśniewska: – Będzie to
rozmowa o samochodach, czyli
na temat, który można rozpatrywać w wielu płaszczyznach.
Jestem bardzo ciekawa, czy samochody w Zamościu sprzedają
się dobrze?
Józef Dyjak: – Owszem, dobrze
się sprzedają. Choć każdy dealer
będzie patrzeć na to różnie, bo
w jednym mieście dobrze to jest
sto samochodów, a w innym tysiąc. Pojawiliśmy się na rynku
zamojskim jako pierwsza marka.
Nasze korzenie wywodzą się jeszcze z Polmozbytu na ul. Lubelskiej. Pierwszy samochód Renault
sprzedaliśmy w 1992 r., więc nasza
historia ma już ponad 22 lata. Ale
może skupimy się na tym, co jest
teraz. Ubiegły rok był wzrostowy
na rynku aut. Rok był dla nas udany zwłaszcza biorąc pod uwagę,
że mamy kilka konkurencyjnych
marek w mieście. Sprzedaliśmy
291 aut, z tego 151 Renault i tu zanotowaliśmy 29% wzrost sprzedaży, a Dacii 140 – wzrost sprzedaży 8,2%.
– Na naszych drogach jeździ bardzo dużo aut, ale nie oszukujmy
się, są to w większości auta używane, bo tylko na takie stać lokalne społeczeństwo, które nie
należy do najbogatszych, więc kuR

E

K

L

A

M

Większość klientów do nas wraca,
bo wiedzą, że można na nas liczyć.
To jest duża satysfakcja.

Józef Dyjak, wiceprezes firmy Euro-Car w Zamościu

pienie nowego auta jest wyzwaniem. Czy ta ilość sprzedanych
aut to potwierdza?
– Tak, jak pani słusznie zauważyła, nie jesteśmy rynkiem bogatym.
Największy zakład pracy to szpital,
czyli jednostka budżetowa. Z kolei przemysł jest bardzo kruchy,
właściwie go nie ma w Zamościu.
Odniosę się do udziału w rynku:
tzn. jeśli dany koncern np. Renault łącznie z Dacią w ubiegłym
roku udział w rynku był na pozio-

mie 11%, to nasz udział w rynku
lokalnym jest ponad dwukrotnie
wyższy (24,3% według firmy Samar), a to oznacza, że co czwarte
auto, które jeździ po dawnym województwie zamojskim jako nowe
pochodzi z naszego salonu i to jest
bardzo dobry wynik. To zasługa całego naszego sztabu, który pracuje
bardzo profesjonalnie, np. warsztat blacharsko–lakierniczy. Bo nie
chodzi o to, aby tylko sprzedać
auto, ale również je serwisować.

A

– Można więc domniemywać, że
auta francuskie cieszą się popularnością na Zamojszczyźnie?
– Klienci doceniają samochody Renault z kilku przyczyn. Pierwszym
argumentem jest to, ze są bardzo
komfortowe, czyli przy dłuższych
podróżach kierowcy nie są tak
zmęczeni jak jazdą autem z firm
konkurencyjnych, np. niemieckich
marek. Druga sprawa to piękny
design, czyli ogólny wygląd i wykończenie detali. Po trzecie, mamy
bardzo oszczędne i ekonomiczne
silniki. Tu przypomina mi się moment, dość niechlubny w naszej
historii koncernu, czyli lata 199295, kiedy mieliśmy w ofercie Laguny 2 i część Megane, które trochę
zepsuły nasz wizerunek. To już jest
przeszłość, bo idziemy w dobrym
kierunku. Obecne rankingi niezawodności to czołowe miejsca naszych aut. Nowe auta, np. Renault
Captur, Clio 4, lifting samochodów
z gamy Megane z nowym przodem
są to auta, które w swojej klasie
zajmują pierwsze miejsca w Europie. Powiem też o Dacii, w której
od kilku lat jesteśmy właścicielem
tej marki i np. Dacia Duster podbija klientów swoją prostota. Ta
marka zwiększa udział w rynku
(ok.4% w rynku światowym). Ale
co tu dużo mówić, napęd w Dusterze pochodzi od Qashqai więc jest
pewny.
– Podchodząc do auta i przypatrując się różnym jego poziomom,
zapytam o podwozie. Czy sprawdza się na naszych drogach, niekoniecznie dobrej jakości?
– Odpowiem na konkretnym
przykładzie. Pewien lekarz, który
codziennie dojeżdża do pracy do
odległych od Zamościa miejscowości po niekoniecznie dobrych
drogach, dopiero po przejechaniu
157 tys. swoim Renault Scenic,
zauważył, że coś zaczyna stukać.
Miło usłyszeć, że tak długo samochód służy bez zarzutu. Jakość naszych aut naprawdę poszła w górę
i jeśli mówimy o zawieszeniu i jego
awaryjności, to jest to na bardzo
śladowym poziomie.
– Wyzwania na 2015 rok. Co zrobić, aby jeszcze więcej aut wyje-
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chało z salonu Euro Car do klientów?
– Będzie to rok premier, głównie
w Renault. Ze względu na to, ze już
w kwietniu będziemy prezentować nowego Espace, niegdyś lidera
minivanów, auto delikatnie uterenowione. W czerwcu kolejna premiera, wiążemy z tym autem duże
nadzieje, auto nowe z napędem
4x2 i 4x4 na nowej płycie Renault
Megane, nazwy jeszcze nie znamy.
A późna jesienią następca Laguny,
w sedanie i w kombi. Wspomnę
tu również o jeszcze jednej istotnej sprawie, bo w ubiegłym roku
sprzedaż na naszym terenie była
dość dobra, a to dlatego, ze w przypadku Dacii Duster ten, kto posiadał pole minimum jeden hektar
mógł uzyskać dodatkowy rabat na
samochód. Będzie to utrzymane,
a może nawet rozszerzone na inne
grupy zawodowe.
– Na koniec pytanie o porównanie lat 90-tych, kiedy firma Euro
Car sprzedała pierwszy samochód, a obecnym czasem, jakie
jest zainteresowanie zakupem
nowych aut?
– Kiedyś przychodził klient i dzwoniliśmy do dystrybucji, jakie auto
mają na stanie. Nie było wyboru koloru, tak jak teraz! Trzeba było brać
to, co w danej chwili było. Obecnie
jest wręcz luksusowo, jeśli chodzi
o zakupy. Kolejna sprawa to fakt,
że kiedyś nowe auta kupowali ludzie bardzo zamożni, a obecnie
nie jest to już towar z nieosiągalnie
wysokiej półki, bo ceny tych aut
nieznacznie się zmieniły przez te
20 lat, a możliwość wzięcia kredytu
jest też większa. Plusem współczesnych aut jest bogate wyposażenie
aut, więc w kwocie auta mamy wiele dodatków. W każdym razie samochód nie jest już takim dobrem,
jak był kiedyś.
– Obserwując klientów wybierających auta, stereotypy rządzą?
Czyli mężczyzna patrzy na funkcjonalność, a kobieta na kolor?
– Ja lubię jak tak jest, bo pięknie to
wygląda! Ale w praktyce jest różnie. Ogólnie widać, że odchodzimy
od sedanów w stronę hatchbacków, no i jest moda na auta typu
crossover.

– Dziękuję za rozmowę.

DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
Drukarnia w Sosnowcu

www.radiozamosc.pl

Nr 2 [2] Luty 2015

3

Z regionu

Fotorelacja ze spotkania przyjaciół KRZ
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„Mała dziewczynka chciała żyć,

pomimo że dookoła wszystko ginie”

Od 26 do 29 stycznia, w pięciu miastach województwa podkarpackiego uczczono pamięć ofiar Holokaustu. Podczas tych czterech dni
w Krośnie, Rzeszowie, Jarosławiu, Kolbuszowej i Lubaczowie odbyły się koncerty, wykłady, prelekcje filmów jak również wystawy i debaty.

W tym roku Lubaczów po raz
pierwszy włączył się do zorganizowania obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu na Podkarpaciu.
- Rozpoczęliśmy ten dzień od
modlitwy ekumenicznej na miejscowym cmentarzu żydowskim,
gdzie spotkali się przedstawiciele
ocalałych z Holokaustu: Lucia Retman i Ora Regev, które były bezpośrednio związane z Lubaczowem
- poinformował Zenon Swatek, historyk i koordynator obchodów na
ziemi lubaczowskiej.
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W programie obchodów znalazło się również zwiedzanie cmentarza, na którym znajduje się 1600
macew. Następnie udano się do
miejsca zagłady Żydów pod Dachnowem, gdzie po wojnie z dołów
śmierci wydobyto około 1071 ciał.
Zwiedzanie zabytków kultury żydowskiej zakończono w Muzeum
Kresów w Lubaczowie.
Podczas uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu nie
zabrakło również żywej i prawdziwej lekcji historii za sprawą spotkania ocalonych w Holokauście

i ich rodzin z mieszkańcami miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego
w Lubaczowie o swoich losach
i losach bliskich ocalonych podczas zagłady Żydów opowiedziały
trzy kobiety. - Nie wiem i już nigdy
się nie dowiem, dlaczego Pani Pomorska zrobiła to, co zrobiła. Nie
wiem, czy zrobiło na niej wrażenie
to, że mała dziewczynka chciała
żyć, mimo że dookoła wszystko
ginie. Ona poszła do kościoła i wyjęła metrykę dziewczynki, która
została wysłana do Syberii razem
z rodziną. Ja wzięłam tą metrykę (...) i znalazłam się w Berlinie,
gdzie przeżyłam wojnę. Nie jest
łatwo żyć z inną tożsamością, ale
wiedziałam, że mam cel, chciałam
przeżyć Hitlera - mówiła Lucia Retman, ocalona z Holokaustu przez
rodzinę Pomorskich z Lubaczowa.
Podczas spotkania w lubaczowskiej bibliotece, mieszkańcy
miasta mieli okazję również wysłuchać historii Ory Regev, której
matka przeżyła Holokaust dzięki
rodzinie Sikorskich z Lubaczowa.
Kobieta kilkakrotnie podkreślała,
że każda wizyta w rodzinnym mieście swojej matki wywołuje u niej
wiele emocji, ale też pozwala dowiedzieć się czegoś nowego o losach bliskich. - Nie znałam imion
tych ludzi, którzy tutaj zginęli, nie
posiadałam żadnego rodzinnego
zdjęcia. Przyjechałam tu i odkryłam wszystko. Późno, ale odkryłam. Dowiedziałam się nie tylko
jak zginęli, ale jak wyglądało ich
dzieciństwo i jakimi osobami byli.
Tego wieczoru głos zabrała także
Judith Elkin, której rodzina miała szansę przeżyć dzięki rodzinie
z Przeworska. Dla niej pamięć

o tych strasznych wydarzeniach
jest bardzo ważną sprawą i należy
o nich pamiętać nawet jeżeli się
w nich nie uczestniczyło. - Ja nie
wiem, nie pamiętam i nie mogę
pamiętać, co tutaj było. Wiem
wszystko z opowiadania. To co
dzisiaj mogę powiedzieć to, aby
młodzież przychodziła, słuchała
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i uczyła się o tym - zaznaczała Judith Elkin.
Na
zakończenie
spotkania
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
z koncertem melodii żydowskich
wystąpili uczniowie z Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.
Alicja Magura
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Jak budowano drogi w Zamościu
Mało kto wie, że w Kamienicy Birkowskich przy Rynku Wielkim 6 w Zamościu znajduje się Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej. Istnieje
od 1979 roku.
Jak powiedział Zbigniew Dobrowolski w muzeum są także repliki
mostów, które już teraz nie istnieją.
Oglądając eksponaty można natknąć się na drewniane tablice kierunkowe, które pochodzą z okresu
międzywojennego. Przez bardzo
długi czas stały na skrzyżowaniu
dróg w Krasnymstawie. Można
z nich odczytać: „Droga w kierunku Lublina 55 km, Piaski 30 km. To

Obecnie opiekuje się nim Zbigniew
Dobrowolski. Z pasją opowiada co
można w tym miejscu zobaczyć.
Eksponatami są wydawnictwa
techniczne z branży drogowo-mostowej, dokumentacje i projekty
drogowe, instrumenty pomiarowe oraz narzędzia z dawnych lat.
W muzeum można także obejrzeć

Następnie powstała droga Lublin
– Piaski – Zamość. Pamiątki z jej
budowy są dostępne w zamojskim
muzeum.
Sprzęt do budowy mostów to kolejna atrakcja. Siekiery, piły ręczne,
dłuta to wszystko leży w ogromnej
skrzyni. Na miejscu widoczna jest
także pompa ręczna. Była ona uruchamiana za pomocą dźwigni do
wyciągania wody z fundamentów.
Z tego okresu gdy używano tego

była krajowa „9”. Droga do Chełma
odległość 30 km, Rejowiec Fabryczny 15 km. Była to droga nr „6”.
Zbigniew Dobrowolski opowiedział także kim był dróżnik.
To urzędnik, pracownik drogowy,
który miał za zadanie kontrolować
co dzieje się na wyznaczonym odcinku drogi. Miał np. pod opieką
odcinek 10 km i musiał robić przegląd codzienny tej drogi. Była ona
oczywiście oznaczona numerem.

mapy drogowe z przełomu XIX
i XX wieku, na których widoczne
są dawne szlaki komunikacyjne.
Warto pamiętać, że pierwszą drogą
bitą, która powstała na Lubelszczyźnie była ta na trasie Końskowola – Puławy. Był to odcinek, który powstał w latach 20. XIX wieku.

urządzenia są zdjęcia z budowy
mostu w Krasnobrodzie przez rzekę Wieprz z 1936 roku. Właśnie na
nich możemy zobaczyć jak wykorzystywano wspomnianą pompę.

Każdy z dróżników miał swój własny. Dokonywał przeglądu rowerem. Codziennie także zdawał raporty ze swojej kontroli. Dzisiaj już
takich urzędników nie ma.
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Najstarsze eksponaty, które
znajdują się w muzeum pochodzą
z XIX wieku. Są nim instrumenty
pomiarowe, niwelatory służące
do wykonywania pomiarów do
projektów, jak i później do wykonania robót drogowych. Pochodzą
one z początków XIX wieku i autentycznie były wykorzystywane
podczas pracy ówczesnych drogowców.
Wartościowymi eksponatami
są także zdjęcia pracowników Zarządów Dróg. Dzięki nim można
zobaczyć przydrożne krzyże, które
są symbolem chrześcijaństwa, ale
i często drogowskazami.
Muzeum to nie tylko eksponaty,
a także, a może przede wszystkim
niezwykle pouczająca rozmowa

z opiekunem Zbigniewem Dobrowolskim. Wstęp do muzeum jest
bezpłatny. Zbigniew Dobrowolski
czeka na zwiedzających w każdy
wtorek i piątek w godzinach od
10.00 do 14.00. Wystarczy zadzwo-

nić (tel. 698 689 351), aby umówić
się na wizytę w muzeum w innym
terminie.
Katarzyna Muszyńska
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Kuchnia radiowa

Muffinki czekoladowo-orzechowe
„Orzechowy smaczek”
Składniki:

Czynności:

1/2 kostki margaryny
1/3 szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 jajka
2 łyżeczki kakao
1/2 szklanki zmielonych
orzechów
2 łyżki alkoholu
1 szklanka mąki
3 łyżki mleka
2 tabliczki mlecznej czekolady
drylowane wiśnie moczone
w alkoholu
kolorowa posypka

Mikserem utrzeć margarynę na
puszystą masę, dodać cukier
i dalej miksować. Wbić dwa
jajka i miksować do połączenia
składników, dodać alkohol. Następnie dodać mąkę, proszek
do pieczenia, kakao, orzechy
i wszystko razem zmiksować.
Dodać mleko i posiekaną czekoladę.
Masę przełożyć do foremek
na ok 3/4 wysokości. Dodać
wisienki. Piec 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Upieczone babeczki polać czekoladą i posypać kolorową posypka.
Autorką przepisu jest Edyta
Wojda z Mojsławic Kolonia,
parafia Telatyn.

Porady dla Pań Domu
Każda z Was zapewne zastanawia się nad tym, czy praca
w domu jest doceniana? Codziennie staramy się, żeby nasze mieszkania były posprzątane i czyste.
Z myślą o każdej kobiecie, która
dba o swój dom powstaje ta rubry-
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ka. Na pierwszy ogień idzie banalna sprawa – czyszczenie piekarnika. Jednak myślę, że każda z nas
się z tym boryka. No bo kto nie
lubie piec?
Jak wyczyścić piekarnik? Zastanawiałam się nad tym już wiele

razy. Znalazłam dwa domowe, nie
chemiczne sposoby na zadbanie
o niego.
Pierwszym i zarazem bardzo
skutecznym sposobem jest środek
czyszczący, który jest mieszan-

ką wody i octu w stosunku 50:50.
Spryskujemy, zostawiamy na
chwilę i wycieramy ściereczką. Gazowe piekarniki wymagają takiego
czyszczenia po każdym użyciu.
Z bardzo dużym brudem i trochę
przypalonym piekarnikiem poradzi sobie papka. Jej skład to 1/2
szklanki wody, 1/4 szklanki sody
oczyszczonej i łyżeczka płynu do
mycia naczyń. Wodę można zastąpić octem, ale wtedy trzeba będzie
zwiększyć ilość sody. Nakładamy
ją albo na same plamy, albo na cały
piekarnik. Zostawiamy na kilkanaście minut, a później dokładnie
spłukujemy gąbką z wodą i wy-

giem. Ustawiamy piekarnik na
termoobieg z naczyniem żaroodpornym wypełnionym wodą.
Woda ładnie zaparuje, ciepło
sprawi, że brud namięknie i potem jego wyczyszczenie będzie
już bardzo łatwe.
Mam nadzieję, że te porady
przydadzą się w Waszych domowych porządkach!!

cieramy do sucha. Bardzo brudny
piekarnik może wymagać podwójnego czyszczenia, więc się nie zrażajcie.

wą poradę lub ma problem, a liczy
na moją poradę to zachęcam do
kontaktu. Wszystkie propozycje
proszę przesyłać na adres: katarzyna.muszynska@radiozamosc.pl

Prosty sposób jest także jeżeli
mamy piekarnik z termoobie-

Wszystkie panie zachęcam
także do dzielenia się ze swoimi
poradami. A także z kłopotami
w sprzątaniu. Myślę, że wspólnie
znajdziemy dobre rozwiązania.
Jeśli któraś z pań ma jakąś goto-

Katarzyna Muszyńska
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Książki w eterze

Wytrop własnego wilka

XXXI Światowe Dni Młodzieży

„Książki w eterze” to audycja, która ma na celu
zachęcenie słuchaczy do czytania książek.

Przecież czytanie uruchamia wyobraźnię, wyzwala kreatywność
i pozbawia schematyzmu. W audycji prezentuję głównie nowości
wydawnicze, choć nie tylko.
Czytelników
„Roztoczańskiego Głosu” zachęcam do sięgnięcia po książkę, która ukazała się
nakładem Społecznego Instytutu
Wydawniczego Znak „Wilki dwa”
autorstwa Roberta „Litzy” Friedricha i Adama Szustaka OP. To
męska rozmowa o Bogu. Z jednej
strony-muzyk rockowy, z drugiej-wędrowny kaznodzieja. Dwa
punkty widzenia na życie. Opowieść o walce, którą codziennie
toczy każdy z nas. Zły wilk-atakuje, dobry wilk-ocala. Którego z nich
dokarmiamy? To zależy od nas.
Osoby z dwóch odległych światów
szukając sensu znajdują to samo!
Porażka zaczyna się od kłamstwa,
a zwycięstwo od prawdy. Czytelniku, wytrop własnego wilka i podejmij wyzwanie. Nawet, jeśli jest
ekstremalne. A gdy nie zawsze uda
się wybrać właściwego wilka, należy podjąć kolejną próbę. Ta książka
to wskazówka. Bez głaskania po
głowie, bez koloryzowania, bez
owijania w błyszczące papierki!

Nawet wówczas, gdy prawda jest
bolesna. Warto poczytać. „Wilki
dwa” Robert „Litza” Friedrich i o.
Adam Szustak, Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak.
Zachęcam do słuchania audycji
„Książki w eterze” w każdą środę
na 90,1FM lub online na www.radiozamosc.pl. Wiernym fanomdziękuję, nieprzekonanych do
czytania książek-zapraszam do
„połknięcia czytelniczego bakcyla”. Jak powiedział Mikołaj Gogol:
„Wiele książek należy przeczytać
po to, aby sobie uświadomić, jak
mało się wie”.
Książka „Wilki dwa” z autografem
„Litzy” jest nagrodą w konkursie!
Aby wziąć w nim udział należy
w kilku zdaniach napisać własne
refleksje o wewnętrznej walce
„dwóch wilków”. Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy:
aneta.kwasniewska@radiozamosc.pl lub drogą pocztową pod
adres: „Książki w eterze”, Katolickie
Radio Zamość, ul. Hetmana Jana
Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość.
Na Wasze propozycje czekam do
17 marca 2015 r.
Aneta Kwaśniewska
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

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:

P

rzekaż 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
nr konta: PKO BP o/Zamość 15
1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)

FORMULARZ
WPŁATY

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

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

Vigevano
Zespół Szkół nr 3 w Zamościu realizuje, w ramach programu Erasmus+, projekt mobilności kadry nauczycielskiej pod tytułem „Ucz się
i nauczaj”. Od 07.02.2015 do 14.02.2015 dziesięciu nauczycieli tej szkoły uczestniczyło w job shadowing - obserwacji pracy nauczycieli
w Vigevano, we Włoszech.

Grupa zamojskich pedagogów
miała za zadanie zapoznać się
z ciekawymi scenariuszami lekcji prowadzonych przez włoskich
kolegów, ze sposobami wykorzystania technologii informatycznej
w praktyce szkolnej i z systemem
oświaty we Włoszech.
Po wylądowaniu w Mediolanie
zamojskich nauczycieli przywitali przedstawiciele partnerskiej
szkoły (Instituto Conpresivo di Via
Valletta Fogliano, Vigevano ). Jeszcze tego samego dnia nauczyciele

„z trójki” zwiedzili w towarzystwie
uczynnych Włochów urokliwą
starówkę Vigevano, letnią rezydencję Sforzów, podziwiali rynek
z katedrą i odwiedzili muzeum
…… butów. Wieczorem spróbowali
też wspólnie z włoskimi kolegami regionalnej kuchni. Od poniedziałku natomiast obserwowali
lekcje prowadzone w secondary
school – odpowiednik naszego
gimnazjum. Widzieli lekcje histo-

rii, geografii, matematyki i j. angielskiego. Uczestniczyli w przygo-

towaniu włoskich gimnazjalistów
do Komputerowego Prawa Jazdy
oraz w zajęciach z uczniem dyslektycznym. Zwrócili uwagę na
powszechność stosowania przez
uczniów i nauczycieli tej szkoły
tabletów, które często zastępowały uczniowskie zeszyty i dzienniki
klasowe, służyły do przekazywania informacji, wysyłania zadań
domowych itp. Po lekcjach odbywały się dyskusje i wymiana informacji na temat wykorzystywanych
w pracy aplikacji oraz pomocy
multimedialnych. Z kolei zamojscy nauczyciele zaproponowali
uczniom i nauczycielom partnerskiej szkoły wirtualną wycieczkę
po Zamościu, po swojej szkole (teledysk) oraz zaprezentowali fragmenty filmów przedstawiające
prowadzone przez nich lekcje
z wykorzystaniem ICT. Zwieńcze-

niem tych spotkań było seminarium, na którym wymieniono się
z włoskimi partnerami uwagami,
doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat funkcjonujących
w naszych krajach systemów
oświatowych, radości i problemów
w codziennej praktyce nauczyciela oraz korzyści wynikających ze
stosowania w edukacji technologii

informatycznej. Zamościanie byliśmy zauroczeni włoską serdecznością, otwartością i gościnnością.
W trakcie tych spotkań stwierdzili,
że obie placówki oraz oba miasta
wiele łączy i że chętnie podtrzymają kontakt i zrealizują kolejne
wspólne projekty.
Mat. nadesłany

Filmowa apoteoza miłości
„Filmowo Radiowo” to audycja, w której słuchacze odnajdą to, co ważne w polskiej i światowej kinematografii. Omówienia premier kinowych,
spojrzenie na plany filmowe, zapowiedzi i wydarzenia filmowe, filmy DVD godne polecenia oraz coś z historii kina. W audycji regularnie
prezentowane są filmy z E-lite Distribution, wydawcy serii „Ludzie Boga”, skierowanej do widza, który szuka nie tylko ambitnej rozrywki, ale
także pogłębienia swojej wiary i wiedzy religijnej. Do każdego filmu dołączona jest książeczka z informacjami na temat filmu i historii kina
religijnego.
Jedną z propozycji jest film „Przed
sklepem jubilera” w reż. Michaela
Andersona z 1989 r. na podstawie
dramatu Karola Wojtyły z podtytułem „Medytacja o sakramencie
małżeństwa przechodząca chwilami w dramat”. Obrączki, symbol
małżeństwa, symbol, którego wagi
nie doceniamy. Ciężar złotych małżeńskich obrączek nie jest bowiem
wagą szlachetnego kruszcu lecz
ciężarem właściwym człowieka.
Film jest apoteozą miłości rozdartej między zmysłowością, a duchoR
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wością. Film opowiada o trzech
parach młodych ludzi, którzy się
kochają, choć nie każdy z nich wie,
czym jest dążenie do miłości spełnionej. Na czym polega tajemnica miłości małżeńskiej i dlaczego
warto patrzeć w tę samą stronę?
W rolach głównych Ben Cross, Jo
Champa, Andrea Occhipinti, Daniel Olbrychski i Burt Lancaster.
„Przed sklepem jubilera” to film
idealny dla planujących rozpocząć
nową drogę życia, dla tych, którzy
się pogubili w związkach małżeń-

skich oraz dla wszystkich, którzy
pragną zrozumieć istotę małżeństwa. Przedstawia wartości moralne i duchowe, które powinny
towarzyszyć człowiekowi w jego
dorastaniu do świętego małżeństwa. Film „Przed sklepem jubilera” w kolekcji „Ludzie Boga” E-lite
Distribution www.e-lite.com.pl.
Zachęcam do słuchania audycji
„Filmowo Radiowo” na 90,1FM lub
na www.radiozamosc.pl w każdy
wtorek o godz. 1420.
Aneta Kwaśniewska
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Sport

Nasi księża wicemistrzami Polski i Europy!!!

W dniach od 13-14 lutego br. w Częstochowie rozegrano XI Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Nożnej
Halowej. Mecze pełne emocji rozegrano w Hali Polonia oraz w pobliskim Olsztynie, gdzie odbyły się
eliminacje.
W meczach rywalizowali reprezentanci trzynastu diecezji. Przez dwa
dni księża już po raz kolejny zamienili sutanny na ubiór sportowy i obuwie piłkarskie. Na parkiecie można
było zobaczyć prawie 130 duchownych z całego kraju. Dla większości
kleryków sport to ogromna pasja, co
pokazali w meczach.
W pierwszym dniu zmagań odbyły
się eliminacje w grupach, natomiast
w drugim ćwierćfinały i półfinały.

Ostatecznie nasza diecezja zamojsko-lubaczowska zajęła drugie miejsce. Zwycięskie miejsce zajęli kapłani z diecezji tarnowskiej. W finale
duchowni pokonali faworyzowany
zespół z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, który zajął drugie miejsce. O wygranej zadecydowały rzuty karne, które lepiej egzekwowali
księża z diecezji tarnowskiej. Natomiast trzecie miejsce zajęli księża
z archidiecezji częstochowskiej.
Diecezję Zamojsko-Lubaczowską reprezentowali: Ks. Maciej
Banach, Ks. Paweł Derylak, Ks.
Mateusz Furmaniak, Ks. Maciej
Lewandowski, Ks. Łukasz Malec,
Ks. Adam Malinowski, Ks. Marek
Mazurek, Ks. Krzysztof Sosnowski,
Ks. Piotr Szeptuch, Ks. Tomasz Winorgodzki, Ks. Marian Wyrwa.
Awans naszej diecezji na mistrzostwach dał możliwość zaprezentowania się księżom w Mistrzostwach
Europy, które były w Austrii. Dzisiaj
już wiemy, że zostali wicemistrza-

mi Europy. W trwających od poniedziałku (23 lutego br.) rozgrywkach,
polscy księża pokonali drużynę Rumunii (2:0), Ukrainy (2:0), Niemiec
(3:0). W ćwierćfinale spotkali się
z księżmi z Czarnogóry, ogrywając
ich aż 6:0. W półfinale było już trudniej. Po bezbramkowym przebiegu meczu z Bośnią i Hercegowiną
w regulaminowym czasie gry i dogrywce, o rozstrzygnięciu spotkania
musiały zdecydować rzuty karne.
I tym razem nie zabrakło szczęścia.
Nasi księża zwyciężyli 5:4. Na ostatniej prostej do zdobycia złotego medalu spotkali się z drużyną z Portugalii. Mecz zakończył się wynikiem
0:1. Tytułu Mistrzów Europy, który
przed rokiem nasi księża wywalczyli w Białorusi, w Austrii obronić
się nie udało.
Z naszej diecezji na mistrzostwach Europy byli: ks. Tomasz
Winogrodzki, ks. Marek Mazurek,
ks. Maciej Lewandowski i ks. Paweł Derylak.

V Diecezjalne Mistrzostwa KSM w Piłce
Siatkowej i Tenisie Stołowym

Już po raz V odbyły się Mistrzostwa Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Piłce Siatkowej
i Tenisie Stołowym, pod patronatem J.E. Ks. Bpa Mariana Rojka. Zawody zostały rozegrane 21 lutego
2015 r. w dwóch hrubieszowskich
szkołach: Zespole Szkół nr 3 oraz
Zespole Szkół Miejskich nr 2. Hasłem tegorocznych mistrzostw
były słowa „Nawróć się i uwierz..”
Zawodnicy zjechali się do Hrubieszowa już w sobotni poranek.
Zostali powitani przez Asystenta
Diecezjalnego KSM ks. Stanisława
Książka, który podjął się organizacji
mistrzostw, oraz zastępcę dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Krystynę Wójtowicz. Po oficjalnym otwarciu mistrzostw rozpoczęły się rozgrywki.
Do Hrubieszowa przyjechało
200 zawodników i zawodniczek
z wielu zakątków naszej Diecezji:
Strzyżowa, Baszni Dolnej, Łukawca, Młodowa, Zamościa, Szczebrzeszyna, Krasnobrodu, Biłgoraja, Starego Dzikowa, Jarosławca,
Łukowej, Chmielka, Dołhobyczowa, Lubaczowa, Kryłowa oraz
trzy drużyny z miasta gospodarzy.
W czasie rozgrywek stoczono wiele zaciętych pojedynków zarówno
w piłce siatkowej jak i tenisie stołowym, wszystko jednak przebiegało w duchu przyjaźni i zasady
fair play. Przybyli kibice nie mogli
narzekać na brak emocji.
Po wspólnym posiłku rozegrały
się już najważniejsze mecze półfinałowe i finałowe. W czasie przerw

czas kibiców umilała grupa taneczna dziewcząt pod kierownictwem
Pani Jolanty Głowacz. Końcowa klasyfikacja w piłce siatkowej dziewcząt wyglądała następująco: I miejsce KSM Basznia Dolna, II miejsce
KSM Strzyżów, III miejsce KSM Dołhobyczów. Najlepszą zawodniczką
turnieju została Elwira Wróblewska.
W kategorii chłopców zwycięskimi
drużynami okazały się: I miejsce
parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie, II miejsce Młodów, III miejsce parafia św. Michała Archanioła
w Zamościu. Najlepszym zawodnikiem turnieju był Tomasz Furgała.
Wszystkim drużynom serdecznie
gratulujemy, a zdobywcom I miejsc
życzymy dalszych sukcesów podczas Mistrzostw Polski KSM w Ełku,
które odbędą się w maju 2015 r.
Wysoki poziom i zacięta rywalizacja nie towarzyszyły jednak
tylko meczom piłki siatkowej, lecz
również pojedynkom w tenisie
stołowym. Najlepszymi zawodnikami w kategorii Liceum i Open
okazali się: I miejsce Łukasz Polak,
II miejsce Patryk Wyskiel, III miejsce Bartłomiej Niedźwiedź. Najlepszymi zawodniczkami w tej samej
kategorii były: I miejsce Magdalena Antosz, II miejsce Katarzyna
Wiatrzyk, III miejsce Magdalena
Kutera. Ostatnią kategorią była
kategoria gimnazjum dziewcząt
i chłopców. Miejsca na podium
zajęły: I miejsce Jagoda Poluha, II
miejsce Weronika Wilczewska, III
miejsce Sylwia Szarkowicz i chłopcy: I miejsce Wiktor Banach, II
miejsce Radosław Szawłoga, III
miejsce Krzysztof Horniak.
Popołudniu odbyło się uroczyste rozdanie pucharów, statuetek,
dyplomów i nagród. Nikt nie czuł
się przegrany. Ubogaceni współza-

wodnictwem, zabawą i swoim towarzystwem, uczestnicy powrócili
do swoich domów. Mistrzostwa
zostały zorganizowane, by propagować jedną z zasad Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
że należy dbać o zdrowie i rozwój
fizyczny ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację rozgrywek, dyrekcjom i pracownikom szkół hrubieszowskich,
sponsorom indywidualnym (Restauracja Magistrat, hurtownia
WIMAX, Restauracja Szałas) oraz
Urzędom Miasta Hrubieszów, Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju,
Gminie i Miastu Biłgoraj, Urzędowi
Miasta i Gminie Cieszanów, Starostwu Powiatowemu w Lubaczowie, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Hrubieszowie, a w szczególności Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie wraz z pracownikami
szkoły oraz młodzieżą. Dziękujemy również Katolickiemu Radiu
Zamość i Tygodnikowi Niedziela
za patronat medialny.

Dziękujemy i zapraszamy do
wpierania i uczestnictwa w kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Diecezjalny
KSM.
KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

www.radiozamosc.pl
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Fotokronika

KURS CEREMONIARZA
To już drugi numer naszej diecezjalRozpoczął się trzeci Kurs przygotowujący nowych Ceremoniarzy
nej, ministranckiej gazetki i witamy Was,
dla naszej Diecezji. Uczestniczy w nim 28 lektorów. Odbyły się
już dwie sesje: w Wólce Biskiej i Hucie Różanieckiej. Następna
Drodzy Ministranci i Lektorzy, w nowym
sesja już w lutym.
2015 roku. Życzymy Wam w tym nowym
Za nami także XII Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej LSO naroku dużo zapału do służenia przy ołtarzu
szej diecezji. Emocji było bardzo dużo, rywalizacja toczyła się na
w Waszych parafiach i odwagi do dawania
bardzo wysokim poziomie, ale zwycięzcy mogli być tylko jedni
z danej kategorii wiekowej. Oto ostateczne wyniki po rozegranych
świadectwa wiary swoim rówieśnikom.
finałach w Biłgoraju na hali OSiR 15 listopada 2014 r.:
Niech ten Nowy 2015 Rok przyniesie Wam
MISTRZOSTWA DIECEZJI W PIŁKĘ NOŻNĄ
dużo radości i pomyślności we wszystkim I kategoria – ministranci młodsi:
czym się zajmujecie, ale zwłaszcza w Wa- I miejsce – par. Św. Michała Archanioła w Miączynie;
II miejsce – par. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa;
szej formacji ministranckiej.

Mamy nadzieję, że świąteczne asysty
zostały przez Was pięknie przygotowane
i wykonane na większą chwałę Bożą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Niech
Boża Dziecina odwdzięczy się Wam swoim
błogosławieństwem.
Okres zimowy to czas, kiedy częściej mamy
okazję, by posiedzieć w domu i może to być
dobra okazja do przemyślenia wielu spraw.
Dlatego w tym numerze prezentujemy krótki
fragment przemówienia - apelu Ojca Świętego
Franciszka skierowanych do niemieckich ministrantów, z którymi spotkał się w Rzymie
w sierpniu ubiegłego roku:

III miejsce – par. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju;
IV miejsce – par. Św. Marii Magdaleny w Młodowie
II kategoria – ministranci:
I miejsce – par. Najświętszego Serca Jezusa
w Tomaszowie Lubelskim;
II miejsce – par. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju;
III miejsce – par. Świętej Opatrzności Bożej w Zamościu;
IV miejsce – par. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu.
III kategoria – lektorzy:
I miejsce – par. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim;
II miejsce – par. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym;
III miejsce –par. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu;
IV miejsce – par. Świętej Trójcy w Komarowie.
IV kategoria – lektorzy starsi:
I miejsce – par. Św. Mikołaja w Hrubieszowie;
II miejsce – par. Św. Stanisława Bpa w Lubaczowie;
III miejsce – par. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy;
IV miejsce – par. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i organizatorom za przygotowanie turnieju.
Szczególne podziękowania należą się ks. Piotrowi Szeptuchowi - Duszpasterzowi Sportowców w naszej
diecezji. Kolejny turniej już za rok…

Nie marnujcie wielkiej godności dzieci
MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH.
Bożych, jaka została wam dana! Jeśli pój- W sobotę 22 listopada 2014 r. spotkali się w Starachowicach midziecie za Jezusem i Jego Ewangelią, wasza nistranci z całej Polski by rywalizować w Mistrzostwach Polski dla
wolność rozwinie się niczym kwitnąca ro- LSO w szachach szybkich. Naszą diecezję reprezentowało 6 ministrantów z 5 parafii. Najlepszy z nich Łukasz Szyszka (Zamość)
ślina, przynosząc dobre i obfite owoce.
zdobył wysokie 9 miejsce. Adam Hamerski został wyróżniony za
3 miejsce wśród zawodników bez kategorii. W punktacji drużynowej parafia pw. Zwiastowania NMP z Zamościa wywalczyła dobre
6 miejsce. Serdeczne podziękowania dla o. Grzegorza Wiejak OFM
Conv. za organizację wyjazdu dla reprezentantów naszej diecezji.

Informacje:
• Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i do jej współtworzenia, informując nas
o ciekawych inicjatywach w waszych parafiach: www.lso.zamojskolubaczowska.pl
• Przypominamy o naszej ministranckiej audycji w Katolickim Radio Zamość. Słuchaj nas
w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00! Można naszego radia słuchać także
przez Internet - www.radiozamosc.pl
• Już 28 lutego w Szczebrzeszynie odbędą się Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza naszej
Diecezji w tenisie stołowym. Szczegóły już wkrótce na stronie naszego LSO, a póki co zachęcamy do trenowania w czasie między nauką a służeniem przy ołtarzu ;)
• Odbędą się także 25 kwietnia w Tomaszowie Lubelskim Mistrzostwa Ministrantów w Szachach Szybkich. Warto w zimowe, długie wieczory zasiąść do stołu i pogłówkować, by zająć
jak najwyższe miejsce w mistrzostwach.
• Jeśli chcecie, żeby znalazła się na następnej gazetce informacja o Waszej grupie, bo macie
się czym pochwalić to zapraszamy do udzielania się i zgłaszania takich wydarzeń, a bardzo
chętnie umieścimy to w następnym numerze.

Redakcja:
ks. Mateusz Januszewski,
ul Kościelna 2, 23-450 Goraj
Internet: www.lso.zamojskolubaczowska.pl
email: matij16@wp.pl
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek:
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie ks. Jarosław Przytuła
00:10 Stacja przy krzyżu
01:00 Koncert Życzeń
03:00 Muzyczny przekładaniec
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
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza z zakresu
teologii fundamentalnej ks. Grzegorz Szubtarski
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:35 Radio w ZOO
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Opowieści z Wołynia
11:40 Wychowywać ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:15 To nam gra
12:35 Głos Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis Sportowy
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Dla przyjaciół Katolickiego
Radia Zamość
14:50 Katecheza z zakresu
teologii fundamentalnej 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 Stacja przy krzyżu
15:35 Złota księga dobrodziejów radia
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 –
Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego
18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
18:50 Stacja przy krzyżu
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom - Dobranocka
20:15 Betel
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza z zakresu
teologii fundamentalnej ks. Grzegorz Szubtarski
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
– ks. Rudolf Karaś

23:00 Co przyniósł dzień?
23:30 Złością czy miłością

Wtorek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
01:00 Relacja z rozpoczęcia
Międzynarodowych Dni
Filmów Religijnych Sacrofilm
02:00 Zapowiedzi muzyczne
03:00 Zjednoczeni w Duchu –
Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego
04:00 Moja mała i duża Ojczyzna
– ks. Rudolf Karaś
05:00 Dla przyjaciół Katolickiego
Radia Zamość
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
07:00 Wiadomości

07:10
07:20
07:40
08:00
08:07
08:20
08:30
08:40
09:00
09:13
09:15
09:25
09:45
10:00
10:15
10:40
11:00
11:15
11:40
11:55
12:00
12:05
12:15
12:50
13:00
13:15
14:00
14:20

Kalendarium
Przegląd prasy ogólnopolskiej
Przegląd prasy regionalnej
Wiadomości+Radio z kierowcą
Piosenka tygodnia
Katecheza patriotyczna
- ks.Rudolf Karaś
Alfabet Naszej Wiary
Gość Dnia
Wiadomości+Poranny
Serwis Sportowy
Informacje dnia
Kropla Wieczności
Kalendarium
Konkurs
Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
Książka na antenie
Rycerze Kolumba
Wiadomości+Radio z kierowcą
Przez morza i oceany
Wychowywać ale jak?
Z wiarą szukam
Anioł Pański
Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
To nam gra
Kuchnia radiowa
Wiadomości
Muzyka do obiadu
Wiadomości+Popołudniowy
Serwis sportowy
Filmowo Radiowo

12:05 Wiadomości+Południowy
serwis sportowy
12:25 Leśne Radio
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis Sportowy
14:20 Książki w eterze
14:50 Katecheza dla młodzieży
- 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 Stacja przy krzyżu
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 Transmisja Mszy Św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej
17:55 Stacja przy krzyżu
18:00 Ścieżki wspomnień
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom - Dobranocka
20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem
Dei Gloriam
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza dla młodzieży
- ks. Piotr Brodziak
22:00 Nocna zmiana
23:00 Hip-hop z Jezusem

Czwartek
14:40 Powiedz życiu TAK
14:50 Katecheza patriotyczna
- ks.Rudolf Karaś
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Stacja przy krzyżu
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
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 Ecclesia - Konsekrowani
18:00 Transmisja Mszy Św.
z Katedry Zamojskiej
18:50 Stacja przy krzyżu
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom - Dobranocka
20:00 Głoszenie Ewangelii
– bp Grzegorz Ryś
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza patriotyczna
- ks.Rudolf Karaś
22:00 Porozmawiajmy o... - ks.
Krzysztof Ślepokura
23:00 Co przyniósł dzień?

Środa
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
00:10 Stacja przy krzyżu
01:00 Przez morza i oceany
02:00 Filmowo radiowo
03:00 Głoszenie Ewangelii
– bp Grzegorz Ryś
04:00 Porozmawiajmy o...- ks.
Krzysztof Ślepokura
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
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza dla młodzieży
- ks. Piotr Brodziak
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 Wędrówki turystyczne
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Nasze korzenie
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański

00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
00:10 Stacja przy krzyżu
00:15 Co przyniósł dzień?
01:00 Nocna zmiana
02:00 Książki w eterze
03:00 Debata na temat trzeźwości
04:00 Harcerskie czuwaj
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
07:00 Wiadomości
07:10 Transmisja Mszy św.
z Kaplicy św. Sebastiana
w Bazylice Watykańskiej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks.
Krystian Malec
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości + Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 Roztoczański Informator
Kulturalny
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 Dobre słowo. Spotkanie
z ks. Markiem Bałwasem
11:40 Wychowywać ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
Serwis sportowy
14:25 Wiadomości Światowych
Dni Młodzieży
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 Stacja przy krzyżu
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 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
17:45 Stacja przy krzyżu
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
23:00 Co przyniósł dzień?

Piątek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie - ks.
Mateusz Januszewski
00:10 Stacja przy krzyżu
01:00 Dobre słowo. Spotkanie
z ks. Markiem Bałwasem
02:00 Misja specjalna
03:00 Effata
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
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
08:07 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza - ks. Rafał Muda
08:30 Alfabet Naszej Wiary
08:40 Gość Dnia
09:00 Wiadomości+Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:25 Kalendarium
09:45 Konkurs
10:00 Wiadomości+Informacje
z przejść granicznych
10:15 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
11:15 W kręgu sztuki
11:40 Wychowywać ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości+Południowy
Serwis sportowy
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości+Popołudniowy
serwis sportowy
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
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Mateusz Januszewski
15:25 Stacja przy krzyżu
15:30 Transmisja Drogi Krzyżowej
z Katedry Zamojskiej
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
17:45 Stacja przy krzyżu
18:00 Transmisja Mszy Św.
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
18:55 Stacja przy krzyżu
19:00 Różaniec
20:00 Siloe

21:00
21:30
21:50
21:55

Apel Jasnogórski
Magazyn Watykański
Katecheza ks. Rafał Muda
Wiadomości Światowych
Dni Młodzieży
22:00 Światowe Dni Młodzieży
23:00 Co przyniósł dzień?
23:20 Labirynt moralny

Sobota
00:00 Modlitwa na początek dnia.
Ewangelia i rozważanie
- ks. Grzegorz Chabros
00:10 Stacja przy krzyżu
01:00 Siloe
02:15 Zapowiedzi diecezjalne
02:30 Zapowiedzi sportowe
04:30 Kimże jest człowiek.
Caritas Polska i Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej
05:30 Aktualności rolnicze
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 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
09:00 Wiadomości
09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
10:00 Wiadomości
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości
11:15 Ks. Tomasz Bomba
we wspomnieniach
Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:15 W duchu św. Dominika

13:00 Wiadomości
13:10 Skarby Zamojszczyzny.
Podróże Dalekie i Bliskie
14:00 Wiadomości
14:10 W służbie ewangelizacji.
Szkice z historii Kościoła
w Polsce XX wieku – Bp
Mariusz Leszczyński
14:30 Biuro Prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza maryjna - ks.
Krzysztof Hawro
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Grzegorz Chabros
15:30 Stacja przy krzyżu
15:33 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Pasterski głos – Bp
Marian Rojek
16:00 Wiadomości
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Wiara i nauka
17:00 Muzyka Aniołów
17:15 Audycja Szkoły im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie
18:00 Transmisja Mszy św.
z Konkatedry Lubaczowskiej
18:50 Stacja przy krzyżu
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

Niedziela
00:00 Modlitwa na początek dnia
00:05 Stacja przy krzyżu
00:15 Ewangelia i rozważanie ks. Piotr Pawlukiewicz
02:00 Amerykańska Częstochowa
06:00 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
07:35 Patron dnia
07:40 Ewangelia Dnia i rozważanie
- ks. Piotr Pawlukiewicz
08:40 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
09:00 Ecclesia – Konsekrowani
10:00 W duchu św. Dominika
11:30 Zabić Proroka. Śledztwo
w sprawie spisku
przeciw Jezusowi
11:50 Z wiarą szukam
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
13:15 Gorzkie żale cz.1
13:30 Stacja przy krzyżu
13:40 Pasterski głos – Bp
Marian Rojek
13:45 Koncert Życzeń
14:50 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Stacja przy krzyżu
15:30 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Pawlukiewicz
15:40 Złota księga dobrodziejów radia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:40 Zabić Proroka. Śledztwo w sprawie
spisku przeciw Jezusowi
18:00 Audycja Frondy
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Muzyczny przekładaniec
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Diecezjalne Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży
21:30 Magazyn Watykański
21:50 Katecheza – ks.
Grzegorz Chabros
22:00 Okruchy dnia okruchy
tygodnia - ks. Jacek Rak
i ks. Grzegorz Chabros

