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Wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy,
które przypada na 24. dzień stycznia
jest okazją do spotkania opłatkowo-noworocznego dla osób zaangażowanych w pracę i istnienie Katolickiego Radia Zamość. Dyrekcja,
pracownicy, współpracownicy, wolontariusze oraz zaproszeni goście
spotkali się razem 25 stycznia br.
w sali przy kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Zamościu. Jak co
roku, na spotkaniu obecny był Pasterz Diecezji Zamojsko-LubaczowR

E

K

L

A

M

R

A

skiej ks. bp Marian Rojek, który kierując do zebranych słowo, posłużył
się pewnym obrazem, by uświadomić wszystkim, którzy współtworzą
Katolickie Radio Zamość, jak ważną
rolę w życiu człowieka pełni posługa
słowa.
– Wy wszyscy jesteście sługami słowa, także gdy chodzi o posługę bezpośrednią jako dziennikarze, redaktorzy,
autorzy różnych artykułów, tych, którzy prowadza radiowe audycje, tych
którzy piszą artykuły, to wszystko
jest związane ze słowem. By to słowo

nabrało swojej mocy, musi mieć odpowiedni czas w nas, by zadziałało –
mówił Bp Rojek.
Szczególnym gościem, tegorocznego
spotkania był ks. prof. Józef Kloch,
wykładowca UKSW w Warszawie,
były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Kloch wygłosił ciekawy wykład na temat diecezjalnych
rozgłośni, które są dobrym narzędziem nowej ewangelizacji. W swoim wystąpieniu pytał:
– Jak dotrzeć do współczesnego człowieka z Ewangelią? Co zrobić? Jakie

mamy środki? W odpowiedzi na postawione pytania wskazał: – Z całą
pewnością mamy radio diecezjalne,
mamy inne media diecezjalne, chociażby „Niedzielę”. Mamy też media lokalne. Wszystkie te elementy składają
się na mówienie o Ewangelii. Wszystkie te media można by użyć do tego,
żeby właśnie informacja stała się tez
formacją – wskazał ks. Kloch.
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość,
ks. Krystian Bordzań podkreślił, że
2016 rok jest dla naszej rozgłośni rokiem pełnym wyzwań.

– Przed nami Rok Bożego Miłosierdzia, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski ale także i Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Katolickie Radio Zamość
wszystkim tym wydarzeniom będzie
towarzyszyć – wskazał ks. Bordzań
mówiąc o planach pracy mediów katolickich w diecezji w rozpoczynającym się roku.
Tradycją jest, że spotkania opłatkowo-noworoczne dla osób które
współtworzą Katolickie Radio Zamość urozmaica swoim występem
wyjątkowy gość. W tym roku były to
dzieci z Akademii Rozwoju Talentu
„Violinki”, która swoją siedzibę ma
w Zamościu. Swoim talentem ubogaciły wszystkich zebranych przygrywając na skrzypcach piękne polskie
kolędy i zachęcając wszystkich do
wspólnego śpiewu.
Na zakończenie spotkania zebrani
obejrzeli film dotyczący działalności
Radia po czym Ksiądz Biskup pobłogosławił opłatki, Ksiądz Dyrektor
odczytał fragment Ewangelii według
św. Łukasza, opowiadający o narodzeniu Pana Jezusa, co wprowadziło zebranych w czas składania sobie
serdecznych życzeń, śpiewu kolęd
i dzielenia się opłatkiem.
Ks. Krzysztof Hawro

Polskie
stowarzyszenie
ObrOńców Życia
człOwieka

Każdy człowiek ma prawo do życia!
Każde poczęte dziecko także!

fot: a. zachwieja

ogromna
więKszość
polaKów
rączki dziecka
w 7 tyg. od poczęcia

Nóżki dziecka
ok. 11 tyg. od poczęcia

Dziecko ok. 8 tyg. od poczęcia

NauKoWcy, leK aRze o PoczątKu życia człoWieK a
Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową.
prof. dr hab. med. E. Blechschmidt,
dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy

Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek.
prof. dr hab. med. B. Chazan,
specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa

Doświadczamy tego w bezpośrednich kontaktach z naszymi rodakami, wynika to także z licznych sondaży oraz ze statystyk dotyczących listów obywateli wysyłanych do
Sejmu RP w obronie życia człowieka. Ograniczę się tylko do wyników kilku sondaży:
W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku przez GfK Polonia za „prawem” do aborcji bez ograniczeń opowiedziało się tylko 5 proc. respondentów.
Z ogólnopolskiego sondażu zrealizowanego w 2012 roku przez Centrum Myśli Jana
Pawła II w Warszawie wynika, że 80 proc. Polaków zgadza się z opinią iż „zawsze
i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia
do naturalnej śmierci”.
W ankiecie CBOS (przeprowadzonej w lipcu 2013 r.) 75 proc. badanych wyraziło opinię, że aborcja jest złem i nigdy nie może być usprawiedliwiana.

Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie
dziecka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog
rozpoczyna się w momencie poczęcia.
prof. dr hab. P. G. Fedor – Freybergh, psycholog, Sztokholm

Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone
dziecko jest osobą.

prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg,
kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie.

WesPRzyj

za ochroną życia
poczętych dzieci!

dzieło obRoNy życia!

Polskie Stowarzyszenie Obrońców
Życia Człowieka od 1999 roku prowadzi szeroką działalność w obronie życia dzieci nienarodzonych.
Poprzez społeczne akcje edukacyjne uczy szacunku do życia każdego
człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci. Pomaga także finansowo matkom samotnie wychowującym dzieci oraz ubogim rodzinom.
Proszę o dary serca. Gdyby każdy z Czytelników ofiarował
na ten szlachetny cel 20–30 zł, moglibyśmy zintensyfikować
naszą działalność. Dary można wpłacać na rachunek bankowy: bank Pekao sa93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
lub za pośrednictwem internetu: www.pro-life.pl/dary_serca.
W okresie rozliczeń podatkowych można zadeklarować podatku na dzieło obrony życia! Wypełniając zeznanie podatkowe
PIT pamiętajmy:

W 1991 roku Sejm RP zarządził tzw. konsultacje społeczne wzywające Polaków do przekazania, w formie pisemnej, odpowiedzi na pytanie: czy należy utrzymać w mocy starą,
proaborcyjną ustawę (z 27 kwietnia 1956 roku) zezwalającą na praktycznie nieograniczone zabijanie poczętych dzieci, czy wprowadzić nowe prawo chroniące życie nienarodzonych. Do Sejmu RP wpłynęło około 1,8 miliona odpowiedzi: 89 proc. wypowiedzi było za ochroną życia, tylko 11 proc. za utrzymaniem starej, aborcyjnej ustawy!
W 2006 roku prawicowi parlamentarzyści zgłosili projekt wzmacniający konstytucyjną ochronę życia człowieka; zaproponowano uzupełnienie art. 38 Konstytucji RP
o słowa: „od poczęcia po naturalny kres” tak, aby przyjął on następujące brzmienie:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od
poczęcia po naturalny kres”.
Środowiska liberalno-lewicowe i feministyczne wzywały Polaków do wysyłania protestów przeciwko tej propozycji zmiany Konstytucji RP. Obrońcy życia apelowali o listy
z wyrazami poparcia. Ostateczny wynik (oficjalne dane z kancelarii Sejmu RP): 508
683 podpisów obywateli za takim wzmocnieniem konstytucyjnej ochrony życia,
a przeciwko takiemu zapisowi wpłynęły listy podpisane łącznie przez 1987 osób!
Oznacza to, że 99,6 proc. podpisów było „za”, a jedynie 0,4 proc. – „przeciw”.
W 2010 roku z inicjatywy Fundacji „Pro-Prawo do życia” obrońcy życia zebrali
ponad 600 tysięcy podpisów Polaków pod obywatelskim projektem całkowitej
ochrony życia poczętych dzieci (eliminującym wszystkie tzw. wyjątki). Mniej więcej w tym
samym czasie środowiska lewicowe i feministyczne zebrały pod projektem wprowadzenia aborcji „na żądanie” około 30 tysięcy podpisów, czyli 5% tego, co obrońcy życia.

Polskie stowarzyszenie obrońców życia człowieka

dr inż. Antoni Zięba

KRs 0000140437.

Proszę także o zachęcenie Rodziny i Znajomych do wsparcia
naszej działalności! Z góry serdecznie dziękuję

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego
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Wywiad

„OLGA SZOMAŃSKA KOLĘDOWA”
Koncert, który odbył się w sobotni wieczór (2 stycznia) w parafii pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju
był występem charytatywnym na rzecz Katolickiego Radia Zamość. Z Olgą Szomańską o zaangażowaniu publiczności
w kolędowanie, roli Marzenki w serialu „M jak Miłość” i zawodowych planach rozmawia Joanna Suszko.
J.S. Na tę atmosferę złożyły się Pani
przepiękny głos, głosy ludzi, którzy
włączyli się w kolędowanie, ale też
obecność muzyka, który Pani towarzyszył.

fot. Joanna Ferens

Joanna Suszko: Przedstawiając Panią padają słowa: piosenkarska,
wokalistka, aktorka... Dzisiaj spotykamy się w Biłgoraju, w okolicznościach śpiewania kolęd i mamy okazję usłyszeć Pani wokalny talent, ale
gdy wymieniam te określenia: aktorka, piosenkarka, aktorka muzyczna,
czy któreś z nich jest Pani najbliższe?
Czy jest taka przestrzeń w Pani życiu
zawodowym, w której odnajduje się
Pani najbardziej?
Olga Szomańska: Najbliższa mi jest
ta wokalna strona. Moje aktorstwo
jest połączone ze śpiewaniem. Od
piętnastu lat występuję na deskach
różnych teatrów muzycznych. Niedawno dopiero dołączyłam do serialu. Od zawsze, od maleńkości byłam
dzieckiem, które odgrywało mnóstwo scenek, śpiewało, tańczyło...
Ten taniec też gdzieś jest, szczególnie
w teatrach. Na szczęście udaje mi się
to wszystko razem połączyć i w każdej z tych dziedzin jestem sobą.
J.S. Spektrum gatunków, stylistyki
muzycznej w której się Pani odnajduje jest przeogromne. Dziś przyjechała Pani do Biłgoraja z programem kolędowym, świątecznym
„Olga Szomańska Kolędowa”. Niektórzy artyści twierdzą, że kolędy
są repertuarem bardzo wymagającym. Czy według Pani to prawda?

O.SZ. Kolędy są bardzo wymagające.
Mają bardzo trudne linie melodyczne, więc tym bardziej jestem zachwycona odbiorem parafian i w ogóle
publiczności, która przychodzi na
to nasze wspólne kolędowanie, ponieważ znać nie znaczy zaśpiewać.
To jest niesamowite bo niezwykle
czysto parafianie śpiewają. To jedna
rzecz. Druga to to, że ja często zmieniam rytm tych kolęd. One są zaaranżowane przez Hadriana Filipa Tębeckiego wspólnie ze mną, więc bardzo
często ten rytm się zmienia, a publiczność naprawdę bardzo szybko
za tym idzie. Mamy niezwykle muzykalny naród. A polskie kolędy są
trudne. Mają dużo harmonicznych
zmian. Jestem zachwycona, że takim
partnerem okazali się parafianie.

wiadają. Myślę, że oni troszkę się nie
spodziewali tego, co się będzie działo
na koncercie. Ale z każdą kolędą, piosenką byli coraz bliżej. A przy samym
końcu jest już bardzo domowo i ciepło. To nie jest moja zasługa. To jest
zasługa tego, że ludzie potrzebują
być razem, śpiewać, cieszyć się. Bo
takich „imprez” gdzie jesteśmy razem
jest bardzo mało.

O.SZ. Przyznam, że bardzo często
gdy słucham gdy publiczność śpiewa,
a Hadrian Filip Tabęcki akompaniuje, a ja nie śpiewam, tylko słucham,
to się uśmiecham. Bo wydaje mi się,
że ludzie kompletnie nie zdają sobie
sprawy kto im akompaniuje. Hadrian
Filip Tabęcki to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów
młodego pokolenia. Wybitny muzyk,
autor takiego dzieła jak np. rock opera „Krzyżacy”, czy „Msza Polska” do
słów ks. Jana Twardowskiego. Tych
rzeczy, które Hadrian stworzył jest
mnóstwo. Bardzo się przyjaźnimy,
lubimy ze sobą koncertować, gramy
ze sobą różne rzeczy, tworzymy. Dla
mnie to tym większy zaszczyt, że
Hadrian zgodził się jeździć ze mną
po całej Polsce i grać w tak małym
składzie. Nie z orkiestrą, chórem, nie
z ogromnym bandem, tylko ze mną.
J.S. Często gdy Panią się przedstawia i tu w Biłgoraju też to wybrzmiało, że jest Pani wokalistką,
która występowała w oratorium
„Tu es Petrus” Piotra Rubika. Chyba należy przyznać, że największą
popularność i rozpoznawalność

przyniosło Pani właśnie to oratorium. Jak Pani wspomina ten czas,
zapewne wytężonej pracy?
O.SZ. To był niezwykle piękny czas.
Spotkaliśmy się z ogromną sympatią
publiczności. Myślę, że to wszystko zbiegło się w czasie. Śmierć Jana
Pawła II, która nami wszystkimi
mocno wstrząsnęła. Właśnie ten moment zjednoczenia się spowodował,
że poczuliśmy potrzebę czegoś, co
nas jeszcze bardziej połączy. Myślę,
że tym czymś było „Tu es Petrus”. To
nie tylko wypłynęło na wody Kościoła, ale dotarło także na świecki rynek.
Wtedy to w najlepszych rozgłośniach
radiowych emitowane były piosenki wyłącznie stworzone na potrzeby
jednoczenia się po śmierci papieża.
To było niesamowite. Poza tym my
– soliści uwielbialiśmy się, lubiliśmy
ze sobą śpiewać. Podczas koncertów
bisom nie było końca. Ale co ciekawe, w dzisiejszych czasach ludzie
już coraz bardziej kojarzą mnie z serialem „M jak miłość”. Bardzo często
jest tak, że ci, którzy z serialem nie
mają pojęcia o tym, że śpiewałam hit
„Niech mówią, że to nie jest miłość”
i odwrotnie. Dziwią się, że gram w serialu.
J.S. Marzenka w serialu „M jak miłość” to ciepła, pozytywna postać.
Ile jest w Marzence pani samej?

J.S. Ta wspólnotowa, rodzinna atmosfera, która się tu wytworzyła
i to, że odbiorcy tak mocno się włączyli w śpiewanie to ogromna Pani
zasługa.
O.SZ. Bardzo się z tego cieszę. Troszkę obawiałam się jak to będzie, bo
taki żywy kontakt z publicznością
jest trochę inny niż w teatrze. Tam
dzieli nas, rampa, kanał muzyczny.
Grając spektakle, czy grając w filmie
kompletnie nie ma żadnej integracji,
a tutaj cały czas było to słowo wiązane. Ja mówię, a ludzie mi odpo-

fot. Joanna Ferens
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O.SZ. Coraz więcej. Na początku
to była taka rola dziewczyny, która
nic nie wie, niczego nie rozumie.
Marzenka się zmienia i coraz bardziej Marzenka zaczyna być Olą,
a Ola Marzenką. Bardzo lubię swoją postać, lubię grać w tym serialu,
uwielbiam dwie ekipy realizacyjne,
wszystkich reżyserów, aktorów bo
jest to ciepła, wspaniała rodzina „M
jak miłość” i jestem dumna, że do tej
rodziny trafiłam.
J.S. Powróćmy jeszcze na chwilę do
„Tu es Petrus”. Wspomniała Pani
o sympatii pomiędzy solistami.
Wydaje mi się, że ta sympatia przekłada się też na to, co obecnie Pani
robi. Mam na myśli nowy projekt
z Maciejem Miecznikowskim.
O.SZ. 10 lat temu, kiedy spotkaliśmy
się z Maćkiem przy „Tu es Petrus”,
bardzo się polubiliśmy. Po 10 latach
znów się spotkaliśmy. Postanowiliśmy stworzyć duet. Muszę przyznać,
że wokalnie pasujemy do siebie idealnie. Udało nam się stworzyć pierwszy wspólny numer „Zawsze jestem
z Tobą”. Zachęcam do oglądania na
różnych kanałach muzycznych, także w internecie. Ale też ostatnio udało nam się stworzyć drugi teledysk
i piosenkę „Rodzi się Bóg” z domowych filmików świątecznych. W teledysku tym grają nasi przyjaciele.
Występuje tam także moja miłość
serialowa, czyli Andrzejek. Można go
tam zauważyć.
J.S. Pewnie ma Pani dużo planów zawodowych, artystycznych. Co w tej
kwestii niesie dla Pani 2016 rok?

O.SZ. Bardzo dużo będzie się działo. Przede mną kolejna, wspaniała
premiera w teatrze Variété w Krakowie. Na razie nie będę zdradzała
tytułu. To jest jedna rzecz. Inna, to
rola Marzenki, która będzie kontynuowana. Dostałam też zaproszenie
do wzięcia udziału w „The Alice Musical” autorstwa Henri Soroki w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego.
Na jesieni zagram w tym musicalu
Alicję. Będzie też moja solowa płyta
i płyta w duecie z Maćkiem Miecznikowskim i wiele różnych, na pewno
bardzo ciekawych rzeczy. Proszę
śledzić.
J.S. A jakie ma Pani marzenia?
O.SZ. Nie mam marzeń zawodowych. One może nawet są, ale nie są
najważniejsze. Choć jestem dowodem spełniania się marzeń, jak choćby to, że miałam przyjemność zaśpiewać z Andrea Bocellim, o czym
marzyłam jako mała dziewczynka,
to głównie marzę o tym, byśmy byli
zdrowi.
J.S. Serdecznie życzę by te wszystkie marzenia i plany nie tylko
w 2016 roku się spełniały i były realizowane. Bardzo dziękuję za to
spotkanie tu w Biłgoraju za wieczór
kolęd przepięknie zaśpiewanych
i także za to, że dzięki Pani była to
także okazja do tego, by wesprzeć
działalność Katolickiego Radia Zamość.
Olga Szomańska:
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

fot. Joanna Ferens
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Artykuł sponsorowany

Poszukujesz pracy? – Dołącz do ludzi sukcesu...
Dnia 29 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste rozdanie świadectw w Policealnej Szkole Centrum Szkół Akademickich
„Student”. Pierwsi absolwenci kierunku opiekun medyczny odbierali swoje dokumenty w nowo otwartej, bogato wyposażonej
pracowni szkolnej, mieszczącej się przy ulicy Partyzantów 61. W wydarzeniu brała udział dyrekcja, pracownicy sekretariatu,
członkowie organu prowadzącego szkołę oraz grono pedagogiczne.

dynym warunkiem jest posiadanie
wykształcenia średniego oraz brak
przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu.
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś, liczba miejsc ograniczona! Z nami masz
szansę nie tylko na zdobycie nowego
zawodu, ale także na pracę połączoną z nauką języka niemieckiego.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor
szkoły – Pani Elżbieta Jędruszczak,
podziękowała zgromadzonym za
przybycie, złożyła podziękowania
nauczycielom, którzy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami
za wkład w edukację słuchaczy. Następnie rozpoczęto główną część wydarzenia czyli rozdanie świadectw,
najlepsi słuchacze otrzymali wyróżnienia w postaci książek. Oprócz
świadectwa ukończenia szkoły policealnej, absolwenci uzyskali dyplomy potwierdzające uczestnictwo
w dodatkowych zajęciach z języka
niemieckiego z zakresu ochrony
R
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zdrowia (szkoła dla swoich słuchaczy dodatkowo organizuje darmowy kurs językowy w wymiarze 100
godzin). Naszym absolwentom pozostaje czekać na dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
opiekuna medycznego z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.

Na absolwentów czeka już niemiecki
pracodawca. Słuchacze biegle władają językiem niemieckim z zakresu
opieki. Społeczeństwo niemieckie to
społeczeństwo starzejące się, dlatego też jest duże zapotrzebowanie na
opiekunów medycznych.
Pracodawca zapewnia legalną pracę,
z pełnym pakietem świadczeń socjalnych, bez ponoszenia kosztów ze
strony kandydatów do pracy. Część naszych Słuchaczy odbyło płatne praktyki w Niemczech, po zakończeniu edukacji ponownie wybierają się do pracy.
Jak relacjonuje nasza Słuchaczka Oksana – „bardzo dobre warunki pracy,

dodatkowo mamy całodobowo zapewnioną opiekę koordynatora, oczywiście tylko telefoniczną, ale to w zupełności wystarczy. Ogólnie jestem
zadowolona – w marcu ponownie wyjeżdżam do pracy.”
Policealna Szkoła Centrum Szkół
Akademickich „Student” prowadzona jest przez stowarzyszenie, ma
uprawnienia szkoły publicznej, a nauka w niej jest darmowa. To nas wyróżnia na tle innych tego typu szkół,
zazwyczaj sieciówek, nastawionych
na zysk, a nie na jakość kształcenia.
Od stycznia 2016 roku rozpoczęliśmy
rekrutację na kierunki: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna. Nabór trwa do 31 marca 2016 roku.
Słuchaczem szkoły może zostać każdy, bez limitów wiekowych!!!!! Je-

Czekamy na Ciebie – dołącz do ludzi
sukcesu... Zarezerwuj sobie miejsce
telefonicznie tel. 84 534 11 78, tel.
kom. 602 146 329 lub przez formularz
zgłoszeniowy na stronie
www.csastudent.edu.pl

Nauczyciele zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami za wkład w edukację słuchaczy
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Wywiad

Świąteczne kolędowanie z zespołem

KOLĘDANOVA w Lubaczowie
8 stycznia 2016 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie miało miejsce świąteczne kolędowanie z zespołem KOLĘDANOVA.
Ewelina Skowyra rozmawia z p. Maciejem Ściborem wokalistą zespołu składającego się z pięciu wybitnych muzyków,
którzy połączyli swoje siły by stworzyć zespół KOLĘDANOVA.
Co zainspirowało muzyków do powstania zespołu KOLĘDANOVA,
jaka jest jego historia?
Faktem jest, że gramy w różnych projektach muzycznych, a część z nas
gra i śpiewa w zespole Deus Meus.
Po jednym z koncertów wpadliśmy
na pomysł, aby zacząć kolędować,
że tradycja śpiewania kolęd jest taka
piękna i moglibyśmy w projekt włożyć kawałek swojego serca. Dobraliśmy pozostałe dwie osoby i tak ta
przygoda zaczęła się już 6 lat temu.
To jest nasza szósta trasa po Polsce.
Skąd pomysł na nazwę zespołu KOLĘDANOVA?
Początkowo działaliśmy pod nazwą
„Nova Kwartet”, bo wówczas graliśmy

szamy. Ja z kolei od wielu lat jestem
fascynatem muzyki gospel, jeździłem na warsztaty muzyki gospel,
prowadziłem takie warsztaty i ta muzyka faktycznie bardzo w duszy gra.
Chciałabym się zatrzymać nad
kolędą „Cicha noc”. Podczas koncertu powiedział Pan, że ma ona
zjednoczyć ludzi. Czy rzeczywiście
tak jest? To kolęda znana na całym
świecie, czemu ma służyć ta kolęda w tym wykonaniu, podczas
której mamy się modlić o pokój dla
wszystkich ludzi?
To nie tyle nawet ta kolęda, ale takie
wieczory jak ten, kiedy wychodzimy
ze swoich domów, kiedy bierzemy
kolegę, koleżankę, sąsiada, sąsiadkę

pomiędzy publicznością a wykonawcami. To było bardzo ciekawe,
skąd ten pomysł?
Chodzi o to aby nie był to koncert.
Okres kolędowania trwa do 2 lutego.
W niektórych domach kolęd już się
nie śpiewa, dlatego ja bardzo chciałbym, żeby to były takie momenty,
kiedy razem wskrzesilibyśmy ducha
śpiewania polskich kolęd.
Czy lubaczowska publiczność wykazała się we wspólnym kolędowaniu? Jak Pan, stojąc na scenie
i widząc tą publiczność mógłby to
ocenić?
Myślę, że sama pani widziała co się
działo i jak wspaniale wszyscy się włączyli we wspólne śpiewanie. Powiem
szczerze, że tutaj w Lubaczowie niejeden dobry chór gospel mógłby powstać. Naprawdę jest dobry duch, jest
dobra wola, jest dobra energia, a tam
gdzie jest dobra energia, tam można
tworzyć wspaniałe rzeczy.
Czy w przypadku innych koncertów, publiczność chętnie włącza się
i śpiewa kolędy razem z zespołem?
Zawsze wszyscy czekają na jakiś
pierwszy znak. Czasami po pierwszej
kolędzie widzę, że jeszcze jest troszeczkę sztywno, ale po odśpiewaniu „Gdy się Chrystus rodzi” jest ten
moment, kiedy wszyscy wstają i jest
„power”.

w kwartecie. Nazwa KOLĘDANOVA
wzięła się stąd, że z jednej strony
to są nowe aranżacje, nowa jakość,
a z drugiej – gdyż bardzo chcieliśmy
śpiewać tylko i wyłącznie polskie kolędy i pozostać w polskiej tradycji.
Zauważyłam, że publiczność ze
zdziwieniem słuchała nowych
aranżacji kolęd, skąd pomysł na takie różnorodne aranżacje, np. elementy gospel i jazzu?
Muzyka jest tak różnorodna, tak
przepiękna, to jest ten koloryt z którego możemy czerpać. Każda nuta
gra w naszym sercu i dlatego właśnie
takie aranżacje i pomysły. Natomiast
muzyka jazzowa jest nam bliska, bo
w takim nurcie najbardziej się poru-

i możemy razem się spotkać, możemy razem porozmawiać, możemy
razem śpiewać, możemy razem się
pomodlić. To są właśnie te momenty
które jednoczą ludzi. Dzisiaj żyjemy
w czasach coraz większej anonimowości. Każdy jest zamknięty w swoim domu, ze swoimi problemami,
często też bardzo trudnymi. Nie potrafimy czerpać z relacji, które mamy
na co dzień, a to tak naprawdę relacje
i miłość zmienia nasze serca i naszą
codzienność. Dlatego właśnie ta kolęda, a w ogóle ta inicjatywa, żeby
kolędować, spotykać się i gromadzić.
Skąd pomysł na wspólne kolędowanie podczas koncertu, bo zauważyłam że była komunikacja

Pytanie odnośnie repertuaru, czy
są to kolędy i pastorałki, które już
istnieją, czy też jest próba stworzenia nowych pastorałek?
Tak jak wspominałem, chcieliśmy
czerpać z tradycji, przecież tych kolęd i pastorałek jest dużo więcej. Dziś
zaprezentowaliśmy pewien okrojony materiał. Myślę, że musimy dbać
o to, aby ta tradycja nie zginęła.
Wiem, że w uroczystość Bożego
Ciała będzie koncert „Jednego Serca – Jednego Ducha”. Wiem też, że
ma Pan coś z tym wspólnego...
„Jednego Serca - Jednego Ducha” to
wspaniałe dzieło od wielu lat. To jest
wieki koncert uwielbienia, wielka
modlitwa. Inicjatorem wydarzenia

jest Jasiu Budziaszek, znany z zespołu Skaldowie. Było mi dane być
tam kilka razy, miałem tę przyjemność żeby zaśpiewać i pomodlić się
na tej scenie z wieloma tysiącami
osób. Przyznam szczerze, że odkąd
pojawiłem się na koncercie „Jednego
Serca - Jednego Ducha”, to jest to jeden z moich ulubionych dni w roku.
Pielgrzymują tam ludzie z całej
Polski, z Europy i ze świata. To jest
wielka wspólnota ludzi, ludzi różnorodnych. To jest też świetne, że my
jesteśmy w kościele bardzo różnorodni. Z różnym kolorytem, historią
życia, z różnymi marzeniami i planami. Drodzy Państwo właśnie o to

chodzi. Przyjdźcie, śpiewajcie, módlcie się – módlmy się.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu
za rozmowę i w imieniu Katolickiego Radia Zamość chciałabym
życzyć przede wszystkim wielu
sukcesów, pomysłów i inspiracji na
tworzenie nowych aranżacji kolędowych, a także zawsze rozśpiewanej publiczności.
Bardzo serdecznie dziękuję i również
dla wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość i czytelników Roztoczańskiego Głosu życzę wszystkiego
dobrego i Bożego Błogosławieństwa
od całego naszego zespołu.
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Stacja Narciarska Jacnia
Tu odpoczniesz aktywnie, z dala od zgiełku, oddychając rześkim, roztoczańskim
powietrzem. Zimą pojeździsz na nartach,
na naśnieżanym i oświetlonym stoku
przed ośrodkiem. O zimowych atrakcjach
przygotowanych przez Stok Narciarski
Jacnia z Panem Dariuszem Bojarem –
Prezesem Zarządu Firmy prowadzącej
Stację Narciarską w Jacni rozmawia Małgorzata Kryk.
Stok narciarski w Jacni znajduje się
w okolicach Roztoczańskiego Parku
Krajobrazowego, dzięki czemu miłośnicy nart i snowboardu mogą poczuć
klimat zbliżony do gór. Jacnia w gminie
Adamów była do niedawna cichą malowniczą wsią, jednak od kiedy powstał
zbiornik wodny Stok Narciarski Jacnia
stał się miejscowością wypoczynkową. Proszę powiedzieć co sprawia, że
miejscowość ta jest chętnie odwiedzana
przez turystów?
Obecnie Jacnia jest postrzegana jako miejscowość wypoczynkowa. Przed zbiornikiem powstał wyciąg narciarski, który
pozwolił wypromować tą miejscowość
i okolicę jako miejsce, w którym w zimie
możemy uprawiać narciarstwo czy snowboard. Powstała infrastruktura zimowa,
która sprzyja uprawianiu narciarstwa.
Mimo, że za oknem mamy odwilż to
Stok Narciarski w Jacni dodatkowo zaśnieżają armatki śnieżne, a to dla miłośników sportów zimowych jest najważniejsze. Jaka jest na chwilę obecną
grubość pokrywy śnieżnej na stoku?
Pomimo chwilowej odwilży, stok nasz
jest dość dobrze naśnieżony. Aktualna
pokrywa śnieżna na stoku wynosi około
metra - bardzo dobrze przygotowanego i ubitego śniegu do jazdy na nartach
i snowboardzie. Temperatury rzędu 5, 6
czy 7 stopni, a często wahające się nocami
w okolicach zera, sprzyjają mimo wszystko uprawianiu narciarstwa.
Jacnia znajduje się w samym centrum
Roztocza Środkowego, zatem mieszkańcy zarówno Zamościa, Tomaszowa
Lubelskiego czy Zwierzyńca mają mniej
więcej taką samą trasę do pokonania.
Proszę powiedzieć z jakich atrakcji
mogą skorzystać mieszkańcy regionu
na Stoku Narciarskim?
Przede wszystkim z wyciągów narciarskich i bardzo dobrze przygotowanych
tras dla narciarzy i amatorów snowboardu. Dodatkowo funkcjonuje wyciąg do
pontonów śnieżnych, który jest niesamowitą atrakcją dla dzieci. Aby cieszyć się
w pełni atrakcjami związanymi bezpośrednio z trasą narciarską umożliwiamy
naukę jazdy na nartach w dobrze rozwiniętej szkółce narciarskiej. Dla osób, które
nie mają ochoty jeździć na nartach, a chcą
pooddychać świeżym roztoczańskim powietrzem i miło spędzić czas, oferujemy
dobre zaplecze socjalne i gastronomiczne. Posiadamy obiekt noclegowy i gastronomiczny, który spełnia wymagania narciarzy i odpoczywających gości. Ponadto
organizujemy kuligi i spacery po przepięknej okolicy Roztocza.
A jaka jest długość stoku i jakie trasy
czekają na przyjezdnych gości?
Nasza Stacja Narciarska to przede wszystkim duży wyciąg o długości 460 metrów.
Długość całego stoku w linii prostej wynosi 500 metrów. Można jeździć po dwóch
stronach wyciągu, a w przypadku większych opadów śniegu tzw. nartostradami.
Same trasy to dwie główne liczące w linii
prostej po ok. 500 metrów, natomiast
dodatkowe nartostrady są dłuższe, ale
wymagają naturalnych opadów śniegu.
Dodatkowo mamy mały wyciąg 200-metrowy. Warto nadmienić, że zagęszczenie
na naszym stoku przy tej ilości wyciągów
jest znacznie mniejsze niż na wielu innych stokach, co powoduje, że narciarze

i snowboardziści czują się bezpiecznie
i komfortowo.
W jaki sposób przygotować się dojazdy na nartach czy snowboardzie pod
względem ubioru, sprzętu sportowego
czy przygotowania ciała?
Przygotowanie należy podzielić na wspomniane trzy grupy i zacząć od kondycji
fizycznej, ponieważ zarówno narciarstwo
jak i snowboard to sporty angażujące
wszystkie grupy naszych mięśni i należy
o te mięśnie zadbać poprzez ćwiczenia
i bieganie, a tak naprawdę dbać przez cały
rok. W zależności od pogody, na narty należy się ubrać nie za grubo, żeby ubiór nie
krępował nam ruchów i abyśmy się nie
spocili, bo jeżdżąc na nartach czy snowboardzie organizm się grzeje. Najlepiej
ubierać się warstwowo, używając odzieży
oddychającej, która nie zatrzymuje wilgoci
przy ciele i wydala ją na zewnątrz. Trzecim
elementem jest sprzęt, w który można się
zaopatrzyć we własnym zakresie, a dla
osób początkujących proponujemy sprzęt
z wypożyczalni, która funkcjonuje przy naszym stoku. Osoby posiadające swój sprzęt
powinny go przygotować przed sezonem,
bo to jest sprzęt techniczny i wymaga serwisu. Sprzęt źle przygotowany może być
sprzętem niebezpiecznym. Dlatego nasze
przygotowania w zakresie formy fizycznej,
ubioru i sprzętu powinny być rozpatrywane na wszystkich wspomnianych płaszczyznach.
Dlaczego tak ważna przed rozpoczęciem zjazdów jest rozgrzewka?
Rozgrzewka to jeden z najważniejszych
punktów przed rozpoczęciem narciarstwa. Nawet najlepiej przygotowany zawodnik, który ma mięśnie przygotowane
ale nie rozgrzane, może ulec kontuzji.
Narty i snowboard to aktywność fizyczna. Jeśli nie będziemy mieli rozgrzanych
podstawowych partii mięśni, to w przypadku zachwiania, małego upadku, czy
potknięcia, możemy narazić się na kontuzję. Rozgrzewka chroni nas przed przypadkowymi kontuzjami i pozwala bezpiecznie korzystać ze stoku.
Jak już pan wspomniał w Jacni działa
szkółka narciarska i snowboardowa.
Jak nauczyć się jazdy na nartach? Jak
powinny wyglądać pierwsze zjazdy?
Najprościej nauczyć się tego pod okiem
instruktora. Przynajmniej pierwsze jazdy,
aby uniknąć złych nawyków i zniechęcenia. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć
co i jak zrobić i od czego zacząć. Dlatego
zapraszam do naszej szkółki na początkową fazę, a potem na doskonalenie w następnych etapach szkolenia narciarskiego
czy snowboardowego.
Jazda na nartach to kontuzyjny sport.
Proszę powiedzieć, jak powinna wyglądać jazda na nartach aby była nie tylko
przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczna?
Bezpieczeństwo na stoku wynika przede
wszystkim z umiejętności, ze znajomości
zasad, które staramy się popularyzować
i przestrzegać na naszym stoku. Mowa
o kodeksie zachowania dla narciarzy
i snowboardzistów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. To dziesięć tzw. przy-

kazań narciarzy, które mówią o względzie
na inne osoby, sposobie jazdy na nartach
czy snowboardzie, wyborze kierunku
jazdy, wyprzedzaniu, ruszaniu z miejsca,
poruszaniu się pod górę, zatrzymywaniu
na trasie, podchodzeniu i schodzeniu,
o przestrzeganiu znaków narciarskich.
Mówi też o wypadkach i sposobie zachowania się, gdy będziemy świadkiem
wypadku. Na stoku narciarskim są regulaminy. Należy ich przestrzegać, słuchać
poleceń obsługi, która zrobi wszystko,
abyśmy bezstresowo i bezpiecznie zostali
wytransportowani na górę, po to żeby potem móc zjechać.
Stok narciarski w Jacni przystąpił do
ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Bezpieczny stok”. Co jest głównym założeniem tej akcji?
Akcja „Bezpieczny stok” została wymyślona przez Stowarzyszenie Polskich Stacji
Narciarskich i Turystycznych, których
jesteśmy członkiem i założycielem. Stowarzyszenie skupia prawie sto obiektów
narciarskich w Polsce i ma na celu bezpieczne i przyjemne uprawianie narciarstwa. Celem tej akcji jest edukacja młodych adeptów narciarstwa począwszy
od odpowiedniego ubioru, przygotowania, sprzętu, przygotowania fizycznego,
a skończywszy na przestrzeganiu wszystkich zasad dotyczących zarówno urządzeń transportu linowego, który wywożą
nas na górę, jak i wszystkich zasad zachowania się na trasach narciarskich. Akcja
ta prowadzona jest na stronie internetowej www.bezpiecznienastoku.pl. Tam
można pobrać różnego rodzaju materiały
w pigułce oraz konspekt ski, który jest
materiałem pomocowym dla nauczycieli.
Akcja skierowana jest zarówno do grup
szkolnych jak i osób indywidualnych,
czy cieszy się ona dużym zainteresowaniem?
Największym zainteresowaniem cieszy
się wśród grup szkolnych, bo edukacja
kojarzy nam się ze szkołą. Przykład jest
najlepszą formą edukacji i myślę, że akcja
która w tym roku ma 7 edycję zrobiła dużo
dobrego dla naszych dzieci i ogólnie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
dotyczącego stoków narciarskich.
W tą akcję włączyły się przede wszystkim grupy szkolne. Na czym będzie polegać podsumowanie akcji „Bezpieczny
stok”?
Podsumowaniem akcji „Bezpieczny stok”
będą zawody kończące sezon. Na zawody
zapraszamy przedstawicieli GOPRU, którzy prezentują techniki bezpieczeństwa
i zachowania się na stokach, pokazują
swój sprzęt i prowadzą różnego rodzaju
zabawy.
Co roku w Jacni odbywają się zawody
zimowe. Jeśli warunki pogodowe dopiszą, czy chętni będą mogli liczyć na
udział w zimowych zawodach, w których głównym celem jest start w konkurencjach sportowych?
Zawsze staramy się takie zawody organizować i w tym roku jeśli warunki
pogodowe pozwolą takie zawody będą
zorganizowane. Na pewno planowane
są zawody tuż przed feriami. Oprócz tego
można zgłaszać się z organizacją zawodów dla mniejszych grup, np. szkolnych.
Jeśli chodzi o zawody związane z akcją
„Bezpieczny stok” proszę śledzić komunikaty na naszej stronie. W miarę możliwości pogodowych jak i organizacyjnych
takie zawody będą zorganizowane.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i mam nadzieję, że tą rozmową
zachęcimy osoby, które są uprzedzone do
sportów zimowych aby przekonały się, że
jazda na nartach nie jest trudna i zima to
nie tylko chłodna pora roku ale frajda płynąca z szaleństwa na śniegu.

www.radiozamosc.pl

www.radiozamosc.pl

Nr 2 [14] Luty 2016

11

Porady

OLIWA Z OLIWEK – PŁYNNE ZŁOTO
Drzewo oliwne zaczęto uprawiać ok.
5.000 lat temu. Posiada ono szczególny system korzenny, który jest
długowieczny i nieustannie gotowy, aby wypuszczać nowe pędy. Aż
trudno uwierzyć, że w Ziemi Świętej
rosną oliwki, które mają ponad 2000
lat. Począwszy od czasów starożytnych roślina ta jest symbolem zdrowia i błogosławieństwa. Gołąb przyniósł Noemu świeży listek z drzewa
oliwkowego symbol pokoju, którym
Bóg zamierzał obdarzyć ludzi po klęsce potopu. Starożytni Grecy zarezerwowali oliwki dla wyższych klas społecznych, były one cennym dobrem
luksusowym. Ateńczycy zwykli mawiać: „Niech twój dzień będzie dobry jak chleb, pobudzający jak wino,
łagodny jak oliwa”. Poza jadalnymi
owocami roślina ta jest również źródłem drewna i liści stosowanych jako
surowiec leczniczo-zielarski. Jednak
najcenniejszym produktem jest oliwa nazywana „płynnym złotem”.
Elaia – tak Grecy nazywają oliwkę
europejską. To greckie słowo dało początek łacińskiemu odpowiednikowi
olea. Jeśli chcemy sprawdzić czy
nasz kosmetyk ma w składzie olej
oliwkowy poszukajmy w INCI Olea
Europaea (Olive) Fruit Oil.
Olej z oliwek jest cennym składnikiem wielu preparatów przezna-

czonych do pielęgnacji domowej
i profesjonalnej. Idealnie sprawdzi
się w przypadku:
• skóry suchej, odwodnionej
• cery dojrzałej z oznakami starzenia
się
• skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych,
AZS (atopowe zapalenie skóry)
• cery zniszczonej - wymagającej rewitalizacji.
Olej z oliwek to bogate źródło kwasu
oleinowego, linolowego, linolenowego i oleopalmitynowego, wit. E
nazywanej witaminą młodości oraz
skwalenu.
Skwalen z oliwy z oliwek jest doskonałą substancją zmiękczającą. Pozostawia skórę miękką i jedwabiście
gładką. Zdecydowanie poprawia kondycję skóry, spłyca zmarszczki i przyczynia się do jej szybszej regeneracji.
Ten składnik kosmetyków pozyskiwany jest z dwóch źródeł – oleju z wątroby rekina i oleju z oliwek. Ze względu
na liczne połowy rekinów ich populacja zdecydowanie się zmniejszyła należało więc pomyśleć o bardziej ekologicznym rozwiązaniu. Olej oliwkowy
jest jedyną alternatywną substancją
pochodzenia roślinnego, z której pozyskiwany jest obecnie skwalen.
Oliwę z oliwek możemy stosować
w formie:

• kremów i emulsji. Kremy z zawartością oliwy z oliwek to prawdziwy balsam dla skóry. Koją i łagodzą podrażnienia, zmiękczają
powierzchnię skóry, zapobiegają
powstawaniu zmarszczek.
• mleczek i toników. Zawartość
w preparatach oleju oliwkowego
powoduje, że kosmetyk myjący
staje się delikatniejszy dla naszej
skóry. Tych preparatów powinny
spróbować osoby ze skórą szorstką, łuszczącą się i alergiczną.
• specjalistycznych
kosmetyków
pod oczy
• oleju oliwkowego w czystej formie

Olejowanie to nazwa zabiegu regeneracyjnego polegającego na nakładaniu oleju w czystej postaci na powierzchnię skóry, włosów, paznokci,
dłoni i stóp. Zabieg ten w doskonały
sposób odtwarza barierę ochronną
naskórka, zatrzymuje wodę i dostarcza cennych składników odżywczych. Skóra staje się gładka, miękka
i głęboko nawilżona.
Olejowanie oraz kosmetyki na bazie
oliwy z oliwek są dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób ze skórą suchą, odwodnioną i dojrzałą, włosach
zniszczonych, dłoniach narażonych
na działanie czynników zewnętrznych (chemia gospodarcza, mróz
i wiatr, klimatyzacja).
Na rynku kosmetycznym jest niewiele
produktów z „płynnym złotem”. Biorąc
udział w naszym konkursie możecie
wypróbować preparaty zawierające
ten cenny składnik. Firma DALTON
MARINECOSMETICSzasponsorowała dla czytelników Roztoczańskiego
Głosu nagrodę konkursową w postaci
zestawu kosmetyków z serii PHYTO
OLIO DI OLIVA. Ta linia kosmetyczna
firmy DALTON MARINE COSMETICS,
dedykowana również dla wegan i wegetarian, zdobyła I miejsce w konkursie ZŁOTA PIECZĘĆ – Najlepszy Kosmetyk Naturalny 2013.
Monika Szatkowska

Uwaga
KONKURS!
Aby wziąć udział w konkursie
należy:
• polubić na Facebook’u fanpage OtwartySalon.pl oraz DALTON MARINE COSMETICS
POLSKA
• pod postem konkursowym
w komentarzu odpowiedzieć
na pytanie:
„Dlaczego kosmetyki zawierające oliwę z oliwek będą odpowiednie dla Twojej skóry?”
Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona kosmetykami
firmy DALTON MARINE COSMETICS z serii PHYTO OLIO DI
OLIVA – mleczko i tonik.
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie –
ks. Zygmunt Jagiełło
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Niedziela radiowa
04:30 Koncert życzeń
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– 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 – ks. Jacek Rak
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Audycje tematyczne – Medyczne
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:40 Audycja z Głosu Ewangelii
– Rozmowy z Łukaszem
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Katecheza – ks. Jacek Rak
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Zygmunt Jagiełło
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa 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:
		 Ruch Światło – Życie/Domowy
Kościół (1 pon.m.) KSM (2 pon.m.)
		 Neokatechumenat (3 pon.m.)
Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego (4 pon.m.)
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 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Jacek Rak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
– ks. Rudolf Karaś (1 i 3 pon.m)
		 Boży Holter – ks. Jacek
Kania (2 i 4 pon.m)
23:00 Magazyn watykański
Wtorek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
01:00 Zjednoczeni w Duchu
		 Ruch Światło–Życie/
Domowy Kościół (1 wt.m.)
		 KSM (2 wt.m.)
		 Neokatechumenat (3 wt.m.)
		 Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego (4 wt.m.)
03:00 Zapowiedzi muzyczne
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
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. Andrzej Łuszcz
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:45 Twoje Prawa
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości/Pogoda
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Filmy, które warto znać
14:40 Powiedz życiu TAK
14:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa 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 Bazyliki
św. Antoniego w Radecznicy
18:00 Ecclesia – Konsekrowani
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Fair play
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
22:00 Effatha
23:00 Magazyn watykański
Środa
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
01:00 Fair play
03:00 Effatha
04:30 Ecclesia
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu
06:35 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
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. Marek Mazurek
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Audycje tematyczne – Rolnicze
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Leśne Radio
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Książki na fali
14:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła

16:07
16:10
16:15
16:35
17:00
18:00
		
		
		
19:00
19:30
19:40
20:00
21:00
21:30
21:50
22:00
23:00

Piosenka tygodnia
Patron dnia
Aktualności Radia Watykańskiego
Co przyniósł dzień?
Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej
O młodych dla młodych (1 śr.m.)
Spotkanie ze świętym (2 śr.m.)
W obronie życia (3 śr.m)
Audycja pielgrzymkowa (4 śr.m.)
Różaniec
Złota księga dobrodziejów radia
Radio dzieciom – Dobranocka
A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
Apel Jasnogórski
Co przyniósł dzień?
Katecheza – ks. Marek Mazurek
Nocna zmiana
Magazyn watykański

Czwartek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
01:00 Nocna zmiana
02:30 A.M.D.G Ad Maiorem Dei Gloriam
04:30 O młodych dla młodych (1 cz.m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 cz.m.)
		 W obronie życia (3 cz.m.)
		 Audycja pielgrzymkowa (4 cz.m.)
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
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 – ks. Krystian Malec
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:45 Świat Oczami Kobiety
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:15 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać, ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:25 Diecezjalne Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży
14:40 Katecheza – ks. Krystian Malec
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:40 Rozmowa 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
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 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – Krystian Malec
22:00 Porozmawiajmy o...
ks. Krzysztof Ślepokura
23:00 Magazyn watykański
Piątek
00:00 Modlitwa na początek dnia.

		 Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
01:00 Porozmawiajmy o...
ks. Krzysztof Ślepokura
03:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
04:30 Misja specjalna
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
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. Bartłomiej Garczyński
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” na antenie KRZ
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości/Pogoda
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Zapowiedzi sportowe
14:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
15:25 Złota Księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa 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 Króluj nam Chryste (1,2,4 pt.m)
		 Audycja alkoholowa (3 pt.m)
18:00 Transmisja Mszy św.
z parafii pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
19:00 Różaniec
20:00 SILOE
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
22:00 Diecezjalne Wiadomości
Światowe Dni Młodzieży
22:05 Audycja Światowe Dni Młodzieży
23:00 Magazyn watykański
Sobota
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
01:00 Audycja Światowe Dni Młodzieży
03:00 Audycja ministrancka – Króluj
nam Chryste (1,2,4 sob.m),
		 Audycja alkoholowa (3 sob.m)
04:30 SILOE
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
06:50 Patron dnia
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:15 Kalendarium
08:20 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
08:40 Alfabet naszej wiary

09:00 Wiadomości
09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
09:35 Na ganku
10:00 Wiadomości
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości
11:15 Audycja samorządowa
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 W duchu św. Dominika
– ks. Grzegorz Chabros
13:00 Wiadomości
13:10 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości
14:15 Gawędy o sztuce sakralnej
– Bożena Fabiani
14:40 Biuro Prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie – ks.
Mateusz Januszewski
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Muzyka Aniołów
17:15 Ratunek – Konferencje
modlitewne (1 sob.m)
		 Szkoła im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie (2 sob.m)
		 Krucjata różańcowa (3 sob.m)
		 Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II w Biłgoraju (4 sob.m)
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 Serwis z życia kościoła
21:50 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
22:00 Wiara i nauka
23:00 Magazyn watykański
Niedziela
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Księga – ks. Piotr Pawlukiewicz
01:00 Ratunek. Konferencje
modlitewne (1 nd.m)
		 Szkoła im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie (2 nd.m)
		 Krucjata różańcowa (3 nd.m)
		 Katolickie Liceum im. Papieża
Jana Pawła II w Biłgoraju (4 nd.m)
03:00 Leśne Radio
04:30 Muzyka Aniołów
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
07:30 Patron dnia
07:40 Księga
08:40 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
09:00 Ecclesia
10:00 W duchu św. Dominika
11:15 Modlitwa w drodze
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:30 Koncert życzeń
16:40 Patron dnia
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Niedziela radiowa
18:15 Audycja w rocznicę chrztu Polski
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Askiem po głowie (1 i 3 nd.m)
		 Inżynieria Duchowości (2 i 4 nd.m)
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Diecezjalne Wiadomości ŚDM
21:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
22:00 Okruchy dnia, okruchy tygodnia
23:00 Magazyn watykański

