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R E K L A M A

Pochodzący z Kaszub muzyk 
i wokalista, autor piosenek,  
a także showman i aktor, Maciej 
Miecznikowski, wystąpił dla za-
mościan 11 stycznia w Koście-
le Rektoralnym św. Katarzyny  
w Zamościu z koncertem „Ro-
dzi się Bóg”.

Anna Niderla: Jak się Panu śpie-
wało w Zamościu?
Maciej Miecznikowski: Kilka 
minut temu zszedłem ze sceny  
i jeszcze dźwięczą mi w uszach te 
wspaniałe melodie kolęd. Kolę-
dowanie właśnie powinno wyglą-
dać tak, jak tu dziś śpiewaliśmy,  
bo kolędowanie, tak przynajmniej 
robimy na Kaszubach, odbywa się 
wspólnie. To jest wspólny śpiew, 
ta muzyka nas łączy. To jest naj-
lepsza cecha muzyki, że ona nas 
łączy, sprawia, że nie czujemy się 
samotni. Człowiek samotny czuje 
się źle, a jak czuje jakąś wspólno-
tę, gdy jest nas więcej, to wtedy 
zanika nasze nieszczęście, bo my 
przecież czasem jesteśmy nie-
szczęśliwi. Ja też mówiłem dzisiaj 
o wspólnym śpiewaniu, o wspól-
nym oddychaniu, bo to też spra-
wia, że jakoś jeszcze bardziej czu-
jemy się razem. Jest jakaś magia 
w śpiewaniu! Nie rezygnujmy ze 
śpiewania! Proszę o to wszystkich, 
jeżdżąc po Polsce. Śpiewajmy! Te 
narody, które śpiewają są szczę-
śliwsze przez to właśnie, że śpiew 
na nas dobrze działa. To wydycha-
nie powietrza podczas śpiewania 
sprawia, że się rozluźniamy, bo 

mięsień się rozluźnia, kiedy się 
wydycha powietrze. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy 
piękne polskie kolędy, ale także 
inne utwory, nie tylko te związa-
ne ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Które z nich są Panu najbliż-
sze?
Ja właśnie nie wybieram utwo-
rów, których nie lubię – to jest 
pierwsza taka zasada. Nie gram 
utworów, których nie lubię. Za-
wsze staram się grać utwory, które 
lubię, więc właściwie one wszyst-
kie są mi bliskie. Chociaż trzeba 

przyznać, że najbardziej człowiek 
jest przywiązany do swoich piose-
nek. Dzisiaj grałem jedną ze swo-
ich nowych piosenek, a wiadomo, 
że piosenkę traktuje się jak dziec-
ko - chciałoby się ją pokazywać 
innym, żeby ona poszła w świat. 
My jesteśmy związani ze swoją 
twórczością, bo twórczość jest ro-
dzajem cudu i twórczość wyma-
ga niesamowitego otwarcia się. 
Jak człowiek się otworzy przed 
ludźmi, grając swoją piosenkę,  
to zawsze jest takie niebezpie-
czeństwo, że ludziom może się to 

nie spodobać. Jest zawsze taki ele-
ment niepewności. Tym bardziej 
czuję się szczęśliwy, że dzisiaj 
Państwo wspaniale zareagowali 
na tę piosenkę.
Była to piosenka o miłości, sta-
nowiąca część płyty...
To jest płyta wydana już jakiś czas 
temu, ale najnowsza z moich au-
torskich płyt, bo kiedy rozstałem 
się z „Leszczami”, wydałem płytę 
solową pt. „Będzie z nami dobrze”, 
a piosenka, którą zagrałem w wer-
sji akustycznej nosi tytuł „Jak dzi-
kie konie”. 

W duecie z Olgą Szomańską zre-
alizował Pan projekt „Rodzi się 
Bóg”. Jak zrodził się jego pomysł? 
Powstał utwór zupełnie nowy, 
bo przecież Boże Narodzenie jest 
takim tematem, który możemy 
przeżywać co roku na nowo. Oczy-
wiście mamy wspaniałe standar-
dy kolędowe, które gramy od lat, 
ale postanowiliśmy dołożyć coś 
swojego. I razem z Hadrianem 
Tabęckim i Olgą Szomańską, na-
pisaliśmy nową kolędę pt. „Rodzi 
się Bóg”. To są właściwie najważ-
niejsze słowa w tej kolędzie. Zapy-
taliśmy: rodzi się Bóg po co? - tak 
sobie pomyśleliśmy: po co On się 
rodzi? - żeby się ogień mógł zapa-
lić w milionach serc, żeby coś na 
nowo się w nas zapaliło, żeby coś 
na nowo przeżyć, bo jak zapalimy 
się do czegoś to wtedy jest dobrze, 
a jak jesteśmy obojętni, to dobrze 
nie jest. I taki jest tekst w tej pio-
sence. 

Życie jest zbyt krótkie, by się nudzić!
Rozmowa z Maciejem Miecznikowskim
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Pomagamy Marlenie!

Dystrofia mięśniowa obręczowo-
-kończynowa to choroba gene-
tyczna polegająca na stopniowym 
zanikaniu mięśni. Choroba stawia 
bariery każdego dnia i uniemoż-
liwia normalne funkcjonowanie. 
Marlena wie, że musi z nią wal-
czyć, bo ma dla kogo. Dwa lata 
temu urodziła synka. Do tej pory 
jedyną formą leczenia była dla niej 
systematyczna rehabilitacja, któ-
ra miała opóźnić rozwój choroby. 
Dzisiaj pojawiła się dla Marleny 
nowa szansa. 
Więcej w rozmowie Katarzyny 
Muszyńskiej z chorą na dystrofię 
mięśniową obręczowo kończyno-
wą Marleną Król.
Katarzyna Muszyńska: Czym jest 
dla Ciebie bycie mamą?
Marlena Król: Jest czymś najpięk-
niejszym co mnie w życiu spotka-
ło. Może jest to przereklamowany 
slogan, bo powie tak każda mama, 
ale tak jest. Macierzyństwo to naj-
piękniejsza rzecz, która mnie spo-
tkała. 
Poza tym, że jesteś mamą to tak-
że zmagasz się z wieloma trud-
nościami. Macierzyństwo dla 
każdej kobiety jest niejednokrot-
nie ciężkie. Ty masz jeszcze do-
datkowy balast, utrudnienie.
Mam problemy ze wstawaniem,  
z chodzeniem. Zajmuję się syn-
kiem tak jak każda inna mama. 
Jednak mi pomaga cała rodzina, 
bo nie pobiegnę za nim. Jak chcę 
wstać to ktoś musi mi pomóc, bo 
sama nie wstanę. Pójdę, ale wol-
niej. Nie tak jak każdy człowiek. 
Jak wychodzę na dwór to muszę 
mieć jakieś wsparcie. Boję się,  
że się przewrócę, ale często jest to 
taki lęk w głowie. Wolę mieć kogoś 
obok. Wtedy czuję się bezpiecz-
niej. Gdyby ktoś trącił mnie trochę 
mocnej, to mogłabym upaść. Nie 
mogę złapać równowagi, bo zaraz 
się chwieję. 
Kiedy poznałaś diagnozę? 
Diagnozę najpierw poznali moi 
rodzice, gdy miałam 13 lat. Ja jesz-
cze wtedy nie wiedziałam. Zawsze 
byłam wypraszana z gabinetu, po-
nieważ byłam jeszcze dzieckiem. 
Objawy zauważyłam dopiero na 
początku liceum. Miałam już co-
raz większe problemy ze wstawa-
niem, z chodzeniem. Męczyłam 
się. Największym problemem 

było to, że zaczęłam się przewra-
cać. Szłam, potykałam się, albo 
dostawałam skurczu i zaczęłam 
się przewracać. Ciężko mi było się 
wtedy też podnieść. Nie miałam 
siły. Koleżanki mi pomagały. To 
właśnie zaczęło mnie niepokoić. 
Wtedy rodzicie mi powiedzieli,  
że jestem chora. Trudno mi było 
się z tym pogodzić. Właściwie to 
nawet do tej pory nie mogę się  
z tym pogodzić. 
Młodym ludziom ciężko jest po-
godzić się z tym, że jest się cho-
rym. Wydaje nam się, że takie 
choroby dotykają starszych. Jak 
Ci się udaje z tym żyć? Może nie 
do końca pogodzić, ale żyć...
Wiedziałam, że już nie mam wyj-
ścia. Nic nie zmienię. Ciężko było  
i jest, do końca nie mogę z tym żyć, 
ale jakoś z tym żyję.
Bo masz dla kogo.
Tak, oczywiście. Jak urodziłam 
synka, zaczęłam szukać jakiejś 
alternatywy, żeby jakoś sobie po-
móc. I znalazłam klinikę (red. 
Centrum Medyczne Klara w Czę-
stochowie), która przeprowadza 
terapię komórkami macierzysty-
mi. Mam szansę zatrzymać cho-
robę i poprawić swój stan zdrowia. 
Jest dużo ludzi, którzy już przez 
te terapie przechodzili, albo są  
w trakcie i mogę obserwować na 
ich blogach te efekty. 
Zanim poznałaś terapię komór-
kami macierzystymi jak wyglą-
dało Twoje leczenie? Czy musisz 
zażywać leki, rehabilitować się? 
Co robiłaś, żeby normalnie żyć? 
Bo przecież młodym osobom 
ciężko zamknąć się w czterech 
ścianach w domu.
Nigdy się nie zamknęłam w czte-
rech ścianach. Zawsze wycho-
dziłam do znajomych, do ludzi. 
Studiowałam, ukończyłam studia. 
Jestem psychologiem. Lekarstw 
na tę chorobę nie ma. Mogę się tyl-
ko rehabilitować. Ćwiczę dużo w 
domu, bo rehabilitacja przysługuje 
mi tylko raz lub dwa razy do roku, 
a za resztę musiałabym płacić. 
Zwyczajnie mnie na to nie stać. 
Jak ciąża i poród wpłynęły na 
Twój stan zdrowia?
U mnie było normalnie jak u każ-
dej mamy. Nie czuję znacznego 
pogorszenia zdrowia. Ciąża prze-
biegała bez komplikacji. Bardzo 

27-letnia Marlena Król z Zamościa jest pod opieką Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Mama 2-letniego syna choruje na dystrofię 
mięśniową obręczowo-kończynową. Dystrofia to choroba, na którą nie ma lekarstwa. Trzeba z nią żyć, a poprzez systematyczną 
rehabilitację, utrzymywać sprawność. Historia Marleny jest świadectwem o wielkiej miłości, odwadze, macierzyństwie w cieniu zabójczej 
choroby i heroicznej walce o każdy kolejny dzień z ukochanym dzieckiem.

dobrze się czułam, a nawet jak-
bym miała więcej siły na wszyst-
ko. Po porodzie także bardzo szyb-
ko doszłam do siebie. 
Jak udało Ci się pogodzić i choro-
bę i studia? Psychologia to ciężki 
kierunek, prawda?
Było ciężko. Na studiach nie mia-
łam żadnej taryfy ulgowej. Nawet 
czasami miałam wrażenie, że mia-
łam gorzej niż inni. Było ciężko,  
ale jestem zawzięta. Postanowi-
łam sobie, że będę psychologiem 
i zostałam nim. Obroniłam się bę-
dąc w ósmym miesiącu ciąży. 
Teraz porozmawiamy o Twoim 
przyszłym leczeniu. Na czym 
ono polega?
Koszt terapii jest ogromny. To 178 
tys. złotych i żebym w ogóle mogła 
o niej realnie myśleć, muszę ze-
brać pieniądze. Do tej pory udało 
mi się zebrać prawie 50 tys. zło-
tych. Terapia polega na pobraniu 
komórek macierzystych od nowo-
rodka z Banku Komórek Macierzy-
stych w Warszawie. Początkowo 
zostaną mi one przeszczepione 
dożylnie, następnie do rdzenia 
kręgowego. Mam mieć takich po-
dań aż dziesięć. Niestety. Każde 
podanie jest bardzo drogie. 
Jak dowiedziałaś się o tej terapii? 
Czy któryś z lekarzy Ci ją zapro-
ponował? A jak ona może popra-
wić stan Twojego zdrowia? 
Szukałam sama w Internecie co 
jeszcze mogę zrobić, by polepszyć 
swój stan zdrowia. Ta terapia jest 
jedyną szansą przy tej chorobie na 
w miarę normalne funkcjonowa-
nie. Nie ma żadnych lekarstw ani 
innych metod leczenia. To jedy-
na droga. Lekarze dopiero od nie 
niedawna zaczęli o tym mówić 
głośno. W telewizji także pojawi-
ło się wiele reportaży na ten te-
mat. Znalazłam ludzi, którzy są w 
trakcie tej terapii, albo przed, czy 
też po.  Mam z nimi kontakt. Wi-
dać bardzo dużą różnicę po lecze-
niu. Jedna z dziewczyn nie mogła 
sama wstawać, ale już radzi sobie 
coraz lepiej i wstaje. Jedna nie mo-
gła nawet chodzić, jeździła już na 
wózku, obecnie chodzi. Co prawda 
nie jest to jeszcze chodzenie takie 
jak inni, ale ma za sobą pierwsze, 
niezdarne kroki. Lekarze nie da-
wali jej szansy, mówili, że nigdy 
nie wstanie z wózka. 

Na prośbę ks. Adama Sobczaka, 
dyrektora Caritas Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej, w kościołach 
prowadzone są zbiórki pieniędzy 
do puszek dla Marleny Król. Na 
stronie www.zamosc.caritas.pl w 
Aktualnościach jest zamieszczony 
plakat z numerem konta banko-
wego, na który można wpłacać da-
rowizny. Więcej informacji o Mar-
lenie i prowadzonych akcjach dla 
niej można znaleźć też na Face-
booku pod nazwą „Macierzyństwo 

w cieniu choroby”. Marlena marzy 
by być zdrową mamą dla swoje-
go dziecka. Czy ma na to szansę?  
Z Państwa pomocą na pewno! 
Zapraszamy wszystkich do słu-
chania audycji tworzonych przez 
Caritas Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej w trzecie wtorki mie-
siąca o godz. 18:00 na antenie 
Katolickiego Radia Zamość na 
90,1 FM lub online na www.ra-
diozamosc.pl!

Katarzyna Muszyńska
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Życie jest zbyt krótkie, by się nudzić!
Rozmowa z Maciejem Miecznikowskim
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Jako profesjonalny muzyk poru-
sza się Pan swobodnie w wielu 
nurtach muzycznych. W którym 
czuje się Pan najlepiej?
Trudno mi powiedzieć, bo ja lubię 
zmiany. O to chodzi. Ja się szybko 
nudzę, szybko się męczę, ja lubię 
zmieniać. Dlatego też poprosiłem 
zespół „Leszcze” o urlop, który się 
trochę przedłuża, bo mi się już 
po prostu znudziło. Uważam, że 
życie jest zbyt krótkie, żeby się 
nudzić. Niektórzy mi zarzucają, 
że się za bardzo rzucam na różne 
gatunki, bo śpiewałem i muzykę 
barokową i grałem bluesa i jazz,  
i występowałem w oratoriach, 
grałem rozrywkę i z big-bandami,  
i też na gitarze i na trąbce - po pro-
stu bardzo dużo tego! Ale to dla-
tego, że nie lubię się nudzić! Więc 
najbliższy jest mi ten rodzaj mu-
zyki i ten gatunek, który właśnie 
w tym momencie uprawiam. Ale 
obiecuję Państwu, że za pół roku 
będzie inny! 
W 2015 roku wyszła Pana płyta 
zatytułowana imieniem amery-
kańskiego pianisty jazzowego  
i piosenkarza Nat King Cole’a...
Tak, nagraliśmy ją z Krzysią Gór-
niak, wspaniałą gitarzystką, na 50. 
rocznicę śmierci Nat King Cole’a. 
To było w zeszłym roku, a projekt, 
żeby nagrać piosenki tego artysty 
chodził mi już dawno po głowie. 
Przyznam się Państwu, że to jest 
artysta, którego płyt mam najwię-
cej w domu. Zbierałem jego płyty 
od dawna i zawsze chciałem te 
piosenki nagrać, ale jakoś nie było 
okazji. Zobaczyłem, że jest okrą-
gła rocznica jego śmierci i powstał 
krążek ze smyczkami, w znakomi-
tym towarzystwie, sekcją jazzową, 
z naprawdę wspaniałymi muzy-
kami. Zresztą byliśmy tutaj w Za-
mościu, bo graliśmy dla Państwa  
w listopadzie z Orkiestrą Symfo-
niczą im. Karola Namysłowskie-
go, dyrygował wtedy pan Tade-
usz Wicherek. Graliśmy wtedy po 
połowie – utwory Nat King Cole’a  
i Franka Sinatry. 
Jest Pan multiinstrumentalistą 
– fortepian, gitara, trąbka, flet, 
akordeon... Z którym z tych in-
strumentów jest Pan najbardziej 
zżyty?
Ostatnio chyba z gitarą. Zaczęło 
się od tego, że kupiłem sobie taki 
instrument, Państwo mogą zo-
baczyć na zdjęciach, instrument, 
który ma troszkę inny kształt pu-
dła. Będąc na koncertach w Sta-
nach odwiedziłem olbrzymi sklep, 
przejrzałem wtedy chyba z pięć-
dziesiąt gitar i jak dotknąłem tej gi-
tary, to musiałem ją kupić! Od tego 

momentu zaczęła się moja jeszcze 
większa pasja do gitary, bo zawsze 
grałem na gitarze, a jak sobie tę 
kupiłem, to jeszcze bardziej zaczą-
łem ćwiczyć i teraz już codziennie 
jej dotykam. Codziennie! 
Podejmuje Pan wiele aktywno-
ści: muzyk, wokalista, showman, 
kabareciarz, aktor – który z nich 
to najbardziej Maciej Mieczni-
kowski?
Wszystkie, byle się nie nudzi-
ło! My jesteśmy też trochę tacy, 
że czekamy, co życie przyniesie 
i odpowiadamy na zapotrzebo-
wanie. Jak dostałem propozycję, 
żeby prowadzić show w telewizji 
to zgodziłem się, ale tylko dlate-
go, że on był związany z muzyką. 
Ogólnie muzyka jest moją pasją, 
jest w różnych odcieniach, ale ona 
zawsze gdzieś jest obecna. 
Z artystami jest często tak, że ich 
apetyt rośnie w miarę jedzenia, 
więc pojawiają się nowe plany, 
marzenia. Jakie są te Macieja 
Miecznikowskiego?
Muszę Państwu powiedzieć, że 
bardzo sobie cenię pracę w te-
atrze, bo występuję w teatrze,  
w koprodukcji Teatru Kamienica 
i Teatru Stu w Krakowie. Gramy, 
razem z Emilianem Kamińskim 
i Olafem Lubaszenko, w Teatrze 
Kamienica w Warszawie i w Te-
atrze Stu w Krakowie w spektaklu 
„Kolacja na cztery ręce”. Ja jestem 
trzeci. „Kolacja na cztery ręce” - jak 
byście mogli być w Warszawie lub 
Krakowie - zachęcam. A następny 
projekt, nad którym teraz obec-
nie pracuję, to jest wspólna płyta  
z Olgą Szomańską. To jest taki du-
etowy projekt z Olgą Szomańską, 
zresztą pierwsza piosenka już 
ukazała się na płycie „W duetach”, 
którą Olga teraz wydała.
Co znajdzie się na tej płycie?
Będą tam nasze autorskie, nowe 
piosenki i prawdopodobnie też 
przeboje z czasów, kiedy poznali-
śmy się z Olgą Szomańską, ale już 
w nowych aranżacjach. Chcemy 
odgrzebać parę przebojów z cza-
sów oratoryjnych, kiedy śpiewali-
śmy razem w oratoriach.
Odbiegając nieco od tych mu-
zycznych inspiracji. Co jeszcze 
pochłania Pana uwagę?
Zająłem się trochę działalnością 
informacyjną, czyli założyłem 
Fundację „Wiemy co jemy”. Zaj-
muje się ona tym, co mówi na-
uka na temat odżywiania się i jaki 
wpływ odżywianie ma na nas. Jak, 
na przykład, możemy sobie po-
móc, nie kupując nic w aptece, tyl-
ko odpowiednio dobierając skład-
niki diety. Obala też różne mity na 

temat odżywiania. Sprawdzamy 
je od strony naukowej. „Wiemy co 
jemy”, można nas znaleźć na Face-
booku. 
Pochodzi Pan z Kaszub, ale 
obecnie mieszka Pan w Warsza-
wie. Co najbardziej porusza ser-
ce Kaszuba, za czym najbardziej 
tęskni?
Ostatnio właśnie rozmawiałem 
z geografami i prosiłem ich, żeby 
przesunęli morze bliżej Warszawy. 
Ale nie udało się... Morza brakuje!

Nie jest to Pana pierwszy kon-
cert w Zamościu, liczymy, że bę-
dzie ich jeszcze wiele. Jak Panu 
podoba się Hetmański Gród i jak 
Pan się u nas czuje?
Zamość bardzo wypiękniał, mu-
szę to podkreślić. Szczególnie Sta-
re Miasto. Ludzie tutaj są też bar-
dzo otwarci, gościnni. Wy łatwo 
nawiązujecie kontakt. My Kaszubi 
jesteśmy trochę nieufni, trudno 
mi się otworzyć przed kimś, kogo 
nie znam i to jest prawdopodobnie 

ten gen kaszubski. Mój dziadek 
pochodził z Miedzianej Góry spod 
Kielc i pamiętam, że przyjeżdżały 
do nas takie ciotki, trochę jak lu-
dzie z Zamościa – takie otwarte, 
wesołe – bo ci ludzie ze wschodu 
są bardziej otwarci na drugiego 
człowieka. Ja się chętnie tego uczę 
od was, będąc tu. A miasto coraz 
piękniejsze! 
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam czytelni-
ków Roztoczańskiego Głosu!

Anna Niderla
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Sanktuaria Austriackie
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe „ICHTIS” zorganizowało pielgrzymkę 
do Sanktuariów Austriackich.

Pierwszym etapem naszego piel-
grzymowania było Sanktuarium Na-
rodów Mariazell. To jeden z najsłyn-
niejszych ośrodków kultu maryjnego 
w Europie Środkowej. Sanktuarium 
położone jest w Alpach Wschodnich, 
u podnóża gór Styrii, gdzie króluje 
Matka Boża Narodów Słowiańskich 
Mater Gentium Slavorum, zwana 
także Wielką Matką Łaskawą Austrii 
i Możną Panią Węgier. Sanktuarium 
ma międzynarodowy charakter, 
bo pielgrzymują do niego nie tylko 
Austriacy, ale również Bawarczycy, 
Chorwaci, Czesi, Morawianie, Niem-
cy, Polacy, Węgrzy, Włosi i wierni z in-
nych zakątków Starego Kontynentu. 
W gronie najbardziej znamienitych 
pątników byli także papieże, cesarze 
i monarchowie. Święty Jan Paweł 
II przybył do Mariazell 13 września 
1983 roku z okazji 300. rocznicy Od-
sieczy Wiedeńskiej, która ocaliła 
chrześcijańską Europę. Natomiast 
Benedykt XVI gościł tam 8 września 
2007 roku.
Podczas każdej pielgrzymki organi-
zowanej przez duszpasterstwo na-
potykamy polskie akcenty. Również 
i tutaj historia odcisnęła swój polski 
ślad. Król Ludwik I Węgierski, syn 
Elżbiety Łokietkówny i ojciec św. Kró-
lowej Jadwigi, po zwycięstwie nad 
Turkami w 1365 r. odbył dziękczyn-
ną pielgrzymkę do tego miejsca, bo 
swoje zwycięstwo przypisywał  wsta-
wiennictwu Najświętszej Panienki 
z Mariazell. W dowód wdzięczno-
ści wzniósł gotycką świątynię oraz 
ofiarował jako wotum cenny obraz 
Madonny, w ramie zdobionej herba-
mi ziem pozostających pod jego pa-
nowaniem, pośród których znalazł 
się również biały orzeł w koronie na 
czerwonym tle. W Mariazell mieli-
śmy okazję uczestniczyć w nabożeń-
stwie różańcowym odprawianym  
w języku niemieckim, a następnie 
udaliśmy się do jednej z przykościel-
nych kaplic na Eucharystię sprawo-
waną przez naszego duszpasterza.
Kolejny dzień naszego pielgrzymo-
wania rozpoczęliśmy w bardzo wcze-
snych godzinach porannych. Celem 
był Wiedeń. Po dotarciu do stolicy 

Austrii, spotkaliśmy się z panią prze-
wodnik, która w dosyć zwięzły i przy-
stępny sposób przybliżyła nam boga-
tą historię Austrii i Austro-Węgier. 
Przejechaliśmy słynną Ringstrasse 
podziwiając piękną panoramę Sta-
rego Miasta, a następnie pieszo prze-
szliśmy kilkoma uliczkami Starówki 
udając się na Stephansplatz, aby tu-
taj nawiedzić katedrę św. Szczepana 
i przejść przez Święte Drzwi. Katedra 
jest jedną z najbardziej charaktery-
stycznych budowli Wiednia. Każdy 
z nas w cichej prywatnej modlitwie 

mógł powierzyć swój los Matce Bo-
żej z Pötsch, która jest  czczona przez 
mieszkańców Wiednia, jako ich pa-
tronka. 
Kolejnym miejscem mającym pol-
skie akcenty, był kościół św. Elżbiety, 
kościół Zakonu Krzyżackiego, w któ-
rym mieliśmy możliwość sprawo-
wania mszy świętej. Świątynia ma 
bardzo nietypowy wystrój. Ściany 
boczne kościoła są wyłożone tarcza-
mi herbowymi oraz płytami nagrob-
nymi braci i rycerzy zakonu, w tym 

Wielkiego Mistrza Ulricha von Jun-
gingena. Główny, gotycki ołtarz został 
zakupiony z kościoła Mariackiego  
w Gdańsku i przedstawia Mękę Pań-
ską. W centralnej części znajduje się 
scena Ukrzyżowania, po lewej stro-
nie biczowanie, zaś po prawej na-
igrywanie się z Jezusa. To właśnie 
do tych scen z głównego ołtarza pod-
czas homilii nawiązał ks. Wojciech, 
mówiąc jak bardzo odnoszą się one 
często do naszego życia codzienne-
go, gdzie jesteśmy oceniani, obma-
wiani, opluwani i potępiani przez 

najbliższych. Trzeba nam umieć 
przetrwać to wszystko, trzeba za-
wierzyć wszystko Bogu i wierzyć, że 
w każdym momencie naszego życia, 
szczególnie tym najtrudniejszym, 
jest przy nas Chrystus, bo Pan Bóg 
nigdy nie da nam więcej niż potrafimy 
unieść. 
Ciepłe popołudnie spędziliśmy na 
statku płynącym po rzece Dunaj, 
spożywając smaczny tradycyjny 
austriacki obiad: ogromny sznycel  
z ziemniakami. 

Niedziela, dzień powrotu do domu, 
to poranna wizyta na wzgórzu 
Kahlenberg – sanktuarium polskie-
go patriotyzmu, miejsca zwycięstwa 
króla Jana III Sobieskiego i polskie-
go oręża nad zalewającymi ówcze-
sną Europę wojskami tureckimi  
i islamem. 12 września 1683 r. wzgó-
rze zajęły wojska króla Jana III So-
bieskiego. Rano o godz. 4.00 król 
uczestniczył we mszy św. celebro-
wanej przez legata papieskiego Mar-
co d’Aviano. Później rozegrała się 
wielka bitwa. Zjednoczone wojska 

pod wodzą polskiego króla odniosły 
druzgocące zwycięstwo nad o wiele 
bardziej licznymi wojskami wroga. 
Król Jan III Sobieski nie przypisywał 
jednak sobie chwały za odniesione 
zwycięstwo. W liście skierowanym 
do papieża napisał: Venimus, vidimus, 
Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyli-
śmy, Bóg zwyciężył). Tym samym 
zwycięstwa pod Wiedniem nie przy-
pisywał tylko własnym zasługom, 
lecz przede wszystkim Opatrzności 
Bożej. Podczas homilii wygłoszonej  

w kościele św. Józefa na Kahlenbergu,  
ks. Wojciech zadał pytanie: Jak wy-
glądałaby Europa i Polska? Jakimi 
ludźmi my byśmy byli, gdyby Oni wte-
dy nie zwyciężyli? Jednak zwyciężyli! 
Zwyciężyli, bo uwierzyli! Zwyciężyli 
bo się modlili (…), takiej ufnej modlitwy 
uczy nas Jezus Chrystus. Pan Jezus 
każe nam zanosić trwałą modlitwę (…) 
A jaka jest moja modlitwa? 
Przed południem wyjechaliśmy  
w stronę Melk, uroczego barokowe-
go miasteczka położonego w dolinie 
Wachau w zakolu Dunaju. W Melk 
znajduje się klasztor benedyktynów 
i kościół, wybudowane w stylu baro-
kowym. Do dziś opactwo uważane 
jest za jeden z największych i naj-
piękniejszych barokowych zespołów 
sakralnych w całej Europie. Dumą 
opactwa jest imponująca biblioteka 
licząca aż dwanaście sal, w których 
zgromadzono ponad 100 tysięcy róż-
nego rodzaju woluminów. Najstarsze 
z rękopisów datowane są na IX w. 
Klasztor w Melku zainspirował wło-
skiego pisarza Umberta Eco do napi-
sania „Imię róży”, jednej z jego najwy-
bitniejszych książek.
Samo miasteczko jest niewielkie, 
bardzo ciche i nastrojowe. W nie-
dzielne popołudnie czas jakby się 
tutaj zatrzymał. Jedynie niewielkie 
grupki turystów mogą świadczyć  
o tym, że jednak życie toczy się tak 
samo jak każdego innego dnia, co 
nie zmienia faktu, że dni świąteczne 
wolne od pracy, należą tutaj głównie 
do turystów.
Droga powrotna to czas na prze-
myślenia: Co wniosła w moje życie 
pielgrzymka? Czy to tylko kolejna 
podróż? Czy to tylko przyjemnie 
spędzony czas w gronie przyjaciół? 
Czy wykazaliśmy się zrozumieniem  
i szacunkiem dla innych uczestni-
ków pielgrzymki? Czy z cierpliwością 
i pokorą znosiliśmy trudy i jakieś nie-
dogodności? Bo pielgrzymka to nie 
tylko przyjemnie spędzony czas, to 
również wyrzeczenia.
Z aktualną ofertą pielgrzymkową 
możemy zapoznać się na stronie  
internetowej: pielgrzymki-ichtis.pl 

Uczestnik pielgrzymki
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Noworoczno-Opłatkowe Spotkanie Przyjaciół 
Katolickiego Radia Zamość
Jak co roku w styczniu nasza roz-
głośnia podsumowuje swoją dzia-
łalność i przedstawia plany na przy-
szłość. Zaproszonych gości powitał 
dyrektor ks. Krystian Bordzań i zapo-
wiedział organizację plebiscytu Top 
Regionu 2017 na Firmę Roku, Inwe-

stycję Roku, Wydarzenie Kulturalne 
Roku, Wydarzenie Ewangelizacyjne 
oraz Sportowe Roku 2017 w regionie.  
Głosowanie zostanie przeprowadzo-
ne przez słuchaczy naszej rozgłośni, 
które zakończy się 1 grudnia 2017, 
a na przyszłorocznym spotkaniu 
opłatkowym wręczone zostaną sta-
tuetki. Słowo do ludzi mediów skie-
rował także biskup diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej Marian Rojek:  

- Chciałbym życzyć naszemu katolic-
kiemu radiu, żeby spełniało anielską 
misję. To aniołowie w wydarzeniu Bo-
żego Narodzenia głoszą Dobrą Nowinę. 
Także zapraszają pasterzy, żeby po-
szli do Nowonarodzonego Jezusa. To 
jest misja charakterystyczna mediów. 

Głoszenie Dobrej Nowiny, mówienie 
tego, co człowiekowi jest potrzebne, 
kierowanie człowieka, by odnalazł się 
w tej rzeczywistości. Życzę także, żeby 
to nasze radio miało coś z tajemnicy, 
z misji, charakteru Gwiazdy Betle-
jemskiej. Tej, która świeci, prowadzi 
i wskazuje drogę Trzem Mędrcom. 
To jest również zadanie i misja me-
diów. Głos zabrał także Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław 

Zagrobelny. Wspomniał, że lasy to 
duża część naszego kraju i regionu  
i dlatego w mediach należy o nich 
mówić:
- Cieszę się, że są audycje o lesie. My 
leśnicy wskazujemy zawsze, gdzie 
przystawić mikrofon. To dziennikarze 
zadają wnikliwe pytania, dociekają 
odpowiedzi, pytają o nowinki. Dzięki 
temu mieszkańcy diecezji zamojsko-
-lubaczowskiej znają las.
Życzenia skierował także wojewoda 
lubelski Przemysław Czarnek. List od 
niego odczytał Sebastian Paul:
- Bardzo się cieszę, że w przestrzeni me-
dialnej województwa lubelskiego ist-
nieje rozgłośnia, która nawiązuje bliski 
kontakt ze słuchaczem, szanuje i służy 
mu pomocą. Doceniam, że poprzez co-
dzienne informacje, a także audycje na 
temat Kościoła, wydarzeń kulturalnych 
oraz zakresu tematyki społecznej i poli-
tyczno-gospodarczej regionu, motywu-
jecie słuchaczy do odwagi życia według 
wartości. Pokazując dobro i piękno 
wyzwalacie zaś ewangeliczną radość  
i udowadniacie jak ważna jest idea od-
powiedzialności społecznej. Dziękuję 
również za szacunek do prawdy oraz 
za zdecydowaną wędrówkę pod prąd.

Janina Gąsiorowska, Matka Chrzest-
na statku „Ziemia Zamojska” wspo-
mniała swoją już 10-letnią współpra-
cę z Katolickim Radiem Zamość:
- Dziesięć lat temu mnie tutaj przy-
garnięto do tego radia. Mogłam tutaj 
mówić do mieszkańców i do dzieci. 
Opowiadałam o morzu, o jego ludziach, 
opowiadałam o życiu tych ludzi. Takie 
słowa jak wiara, nadzieja i miłość były 
bardzo związane z moimi pogadan-

kami, które tutaj głosiłam. Bardzo się 
cieszę, że mogłam opowiadać właśnie o 
morzu, że mogłam opowiadać o szcze-
gólnym statku Ziemia Zamojska.
Na koniec spotkania kolędy zaśpie-
wała Monika Rapa. Spotkanie opłat-
kowe Katolickiego Radia Zamość od-
było się po raz pierwszy w Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamo-
ściu.

Katarzyna Muszyńska
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Lasy to dobro wspólne

Małgorzata Godzisz: Panie Dy-
rektorze, w jakiej kondycji obec-
nie znajdują się lubelskie lasy?
Jerzy Sądel: Nasze lubelskie lasy 
są w bardzo dobrej kondycji, cho-
ciaż mieliśmy nieco problemów 
w 2016 roku. A to przez gradację 
kornika ostrozębnego, który za-
atakował 18 nadleśnictw. Szybko 
uporaliśmy się z tą gradacją. Nie-
które dyrekcje w kraju też miały 
problemy z gradacjami, bodajże 
było to 6 dyrekcji, ale my jako dy-
rekcja lubelska opanowaliśmy to 
jako pierwsi. Kornik ostrozębny 
atakuje w temp. od 14 stopni, więc 
przygotowujemy się do wiosny. 
Gradacja może dalej trwać, dlatego 
będziemy ją monitorować. Mieli-
śmy też klęskę wywrotów. Pozy-
skaliśmy przeszło 46 tys. drewna 
poklęskowego. Było to w kilku 
nadleśnictwach. Nigdy w historii 
dyrekcji, która ma 72 lata nie było 
tak dobrych wyników jak w roku 
2016. Cieszymy się bardzo i myślę, 
że 2017 będzie na pewno nie gor-
szy, a może i lepszy. 
Co powoduje, że Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Lublinie plasuje się w czołów-
ce, że jesteśmy dostrzegani nie 
tylko w naszym województwie, 
ale i w kraju?
To zasługa całej załogi. Przeszło 
1390 osób pracuje na terenie dy-
rekcji. Nie wliczamy Zakładu 
Usług Leśnych, bo to jest całkiem 
inna firma. Regionalna Dyrekcja 
zrobiła dobre wyniki, można po-
wiedzieć, że trafiliśmy z prognozą 
w setkę. Wszyscy się dziwią, że 
dyrekcja lubelska tak dokładnie 
prognozowała i uzyskała wyniki 
na 101 %. 
Wiele wydarzeń w 2016 roku. 
Wprowadzenie relikwii patro-
na leśników św. Jana Gwalberta  
w Zwierzyńcu, Regionalny Dzień 
Leśnika w Jakubowicach Koniń-
skich, Targi EKO-LAS w Janowie 
Lubelskim. 
Jeszcze wcześniej był odpust  
w Stanach, gdzie patronat nad 
parafią ma św. Jan Gwalbert. 
Odpust był uroczysty, braliśmy  
w nim udział. Ks. Zbigniew Mistak, 
proboszcz parafii pw. św. Jana 
Gwalberta i św. Tekli, pielęgnuje te 
tradycje i za to nagrodziłem go kor-
delasem. Zasłużył. A to co pani re-
daktor wspomniała, wprowadze-
nie relikwii to palec Boży. Kieruje 
tym i dyrekcji przynosi szczęście. 
Myślę, że św. Jan Gwalbert, patron 
leśników też jakąś cegiełkę do tego 
naszego sukcesu przyłożył. Le-

śnicy są przywiązani do tradycji, 
do konserwatywnych wartości. 
Naszym zadaniem jest też odkła-
mywanie historii i pielęgnowanie 
miejsc pamięci narodowej zapi-
sanych w lasach. Jednak sprawa 
duchowa jest bardzo ważna, bo 
jak tam u góry Najwyższy trzyma 
pieczę, to wszystko idzie dobrze.

W 2016 były też Targi EKO-LAS 
w Janowie Lubelskim. Trzy dni 
ekspozycji. Nie zabrakło wy-
stawców, którzy pokazywali,  
że drewno można wytwarzać na 
różne sposoby. 
Niesamowity sukces, do którego 
przyczyniło się Nadleśnictwo Ja-
nów Lubelski. Wielkie wyzwanie, 
Nadleśniczy Henryk Rążewski 
sprostał temu zadaniu, świetne 
przygotowanie, gratulacje z całe-
go kraju. Targi wypadły lepiej od 
organizowanych do tej pory w Ła-
gowie w zielonogórskim. Uzgod-
niliśmy, że targi będą co dwa 
lata, chociaż niektórzy wystawcy 
chcieliby co roku wystawiać się 
w Janowie. Niesamowity sukces, 
pokazaliśmy co lasy potrafią i jak 
są nowocześnie zarządzane. Mu-
simy iść w mechanizację i w nowe 
technologie pozyskania. To było 
pokazane na targach w Janowie 
Lubelskim. To jest wielki sukces 
całych lasów, nie tylko dyrekcji, ale 
i Nadleśnictwa Janów Lubelski. 
Nowy rok, nowe zmiany, któ-
re nie dla wszystkich są zna-
ne. Mam tu na myśli zmiany  
w sprzedaży drewna. Co należy 
powiedzieć w tym temacie?
Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych dr inż. Konrad Toma-
szewski długo pracował nad no-
wymi zasadami sprzedaży drewna 

i wreszcie stało się to w 2017 roku. 
To pierwszy rok wprowadzania 
do praktyki gospodarczej nowych 
zasad sprzedaży drewna w wersji 
zmodyfikowanej w porównaniu 
do lat poprzednich. Lasy Państwo-
we dążą do zaspokajania potrzeb 
surowcowych przemysłu drzew-
nego w pełnym zakresie nabywa-

nia tego surowca. Od 20 stycznia 
tego roku z wykorzystaniem funk-
cji portalu leśno-drzewnego na 
rynku podstawowym rozpoczęła 
się procedura uzupełniającego 
oznaczania surowca drzewnego 
pod względem przyszłych, upraw-
nionych nabywców. Status ten 
przysługuje wszystkim przedsię-
biorcom, którzy zarejestrowali się 
w portalu leśno-drzewnym. 
Co jest brane pod uwagę przy no-
wych zasadach sprzedaży drew-
na?
Ktoś może mieć zastrzeżenia, że 
nie dostał tyle drewna, że cena za 
duża. Przy kupnie przez przed-
siębiorców brane pod uwagę są: 
cena 65% i historia zakupów z lat 
poprzednich. Możliwości zaku-
pu, jeśli ktoś spełnił te wszystkie 
warunki są duże. Mamy przeszło 
40 milionów w skali kraju pozy-
skań w 2017 roku. Ktoś powie, że 
to jest bardzo dużo, że wycinamy 
lasy, że uszczuplamy zasoby le-
śne. Nie, wręcz przeciwnie. Duży 
zapas co roku się odkłada, mogli-
byśmy pozyskiwać spokojnie 50 
milionów. Proste obliczenie: śred-
nio na hektarze przyrasta od 4 do 
7 kubików. Mamy przeszło 7 milio-
nów państwowych lasów, a razem  
z wszystkimi własnościami około 
9 milionów. Proszę sobie przeli-
czyć. Średnio niech będzie 6 m3 

z hektara razy 9, wychodzi 54 mi-
liony. Spokojnie moglibyśmy po-
zyskiwać 50 milionów i jeszcze by 
się odkładał zapas. Nie licząc już 
tych drzewostanów z sukcesji na-
turalnej, które wyrosły. To nie jest 
ewidencjonowane i tego nikt nie 
liczy. Myślę, że wszyscy odbior-
cy, którzy spełnili warunki będą 

zaspokojeni w takich ilościach, 
jakich potrzebują. Nowe zasady 
sprzedaży drewna wprowadzane 
w 2017 roku może będą miały ja-
kieś niedociągnięcia, ale myślę, że 
to jest świetna sprawa i zafunkcjo-
nuje to bardzo dobrze. 
Będą też zmiany w prawie ło-
wieckim. Jakie wyzwania stają 
zarówno przed leśnikami, myśli-
wymi i tymi, którzy z tych dóbr 
korzystają?
Sen z oczu spędza ta nowa ustawa 
łowiecka. W poprzedniej kaden-
cji byłem posłem i pracowałem  

w podkomisji do opracowania no-
wej ustawy łowieckiej. Wszystko 
to wyrzucono można powiedzieć 
w kosz i od nowa zaczęto. I te-
raz martwi nas to, że w projekcie 
jest zapisane, że to leśnicy będą 
szacować szkody. To jest jakieś 
nieporozumienie. To jest nie do 
zaakceptowania, żeby leśnicy 
szacowali szkody i płacili za nie. 
A później ile z tego odzyskają? To 
jest po prostu niemożliwe i my 
jako Lasy Państwowe, jako leśni-
cy nie zgadzamy się z tym, bo po 
prostu temu nie podołamy. To  
i tak nie zafunkcjonuje. Kiedyś tak 
było w latach 70 i 80-tych i szybko 
z tego zrezygnowano. Z jakiej racji 
Lasy Państwowe mają płacić? Lasy 
Państwowe już i tak są obciążone 
różnymi daninami. Ja jestem my-
śliwym od wielu lat i wiem, że to 
nie zafunkcjonuje. Z jakiej racji? 
Nie zgadzamy się z tym!
A jest jakieś rozwiązanie albo 
podpowiedź dla tych oświeco-
nych tam w „górze”, żeby jednak 
poszli po rozum do głowy?
W pierwszej wersji ustalono, że 
wojewodowie będą szacować 
szkody, a nie leśnicy, czy myśliwi. 
Jakieś rozwiązania muszą być. Do 
opracowania tego są fachowcy, 
którzy się na tym znają. Leśnicy 
mogą pomagać, ale nie szaco-
wać i płacić. Lasy Państwowe nie 
udźwigną tego. Myślę, że mądrzy 
ludzie dojdą do tego, że Lasy Pań-
stwowe nie mogą być obciążane 
takim balastem, jak szacowanie 
szkód i płacenie za nie. 
Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo i pozdrawiam 
wszystkich czytelników „Rozto-
czańskiego Głosu” i słuchaczy Ka-
tolickiego Radia Zamość.

Małgorzata Godzisz

O kondycji lubelskich lasów, nowych zasadach sprzedaży drewna i próbach zrzucenia odpowiedzialności za szkody  
wyrządzane przez zwierzynę płową na leśników. Z Jerzym Sądlem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Lublinie rozmawia Małgorzata Godzisz. 

W każdą sobotę o godz. 10:15 sprawdzamy na antenie Katolickiego 
Radia Zamość w audycji „Leśne Radio” o czym szumią nasze lasy.  
Powtórki programów w środy o godz. 13:15. Audycje powstają we 
współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
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Iran zainteresowany Lubelszczyzną

W gronie gości znalazły się osoby 
zarządzające najważniejszymi or-
ganizacjami odpowiedzialnymi za 
rozwój gospodarczy regionu, m.in.
reprezentanci Wolnej Strefy Ekono-
micznej Arvand, Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Przemysłu Petroche-
micznego Mahshahr, Izby Handlu, 
Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa 
Ahvaz, a także podmiotów z branży 
przetwórstwa spożywczego, nawo-
zów sztucznych, uzdatniania wody, 
gospodarki odpadami, a także me-
dycznej, energetycznej i szeroko 
pojętego budownictwa drogowego, 
kolejowego, energetyki i rolnictwa.
Prowincja Chuzestan jest regionem 
partnerskim Lubelszczyzny dlatego 
skład delegacji nie był przypadko-
wy. Trzydniowa wizyta irańskich 
biznesmenów rozpoczęła się w Lu-
blinie. W dniach 23 i 24 stycznia go-
ścili oni u marszałka województwa 
lubelskiego, Sławomira Sosnow-
skiego. Ponadto odwiedzili Zakłady 
Azotowe w Puławach, PZL Świd-
nik oraz lubelską fabrykę Ursus.  
24 stycznia wzięli udział w Forum 

Po raz drugi na Lubelszczyźnie gościła 20-os. delegacja samorządowców i przedstawicieli biznesu z irańskiego regionu  
Chuzestan. Na jej czele, podobnie jak przed rokiem, stanął ambasador Iranu w Polsce, Ramin Mehmanparast, a głównym 
przedstawicielem samorządowców był Gholamreza Shariati, gubernator prowincji Chuzestan. 

Gospodarczym Polska-Iran, które 
poświęcone było kwestiom moż-
liwości nawiązania współpracy  
w zakresie wzajemnych inwestycji, 
szerszego rozwoju wymiany han-
dlowej pomiędzy podmiotami obu 
państw, a także perspektywą reali-
zacji przez polskie firmy kontrak-
tów w Iranie w kontekście zniesie-
nia sankcji gospodarczych z 2016 r.  
W ramach spotkania omawiane były 
kwestie zwiększenia aktywności 
gospodarczej w tej części świata. 
Analizie poddano także możliwo-
ści nawiązania współpracy w dzie-
dzinie przetwórstwa chemicznego 
i medycyny. Ważnym elementem 
forum było podpisanie listu inten-
cyjnego przez Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie prof. dr hab. 
n. med. Andrzeja Dropa oraz Rek-
tora Ahvaz Jundishapur University 
of Medical Sciences Esmaila Idani. 
List ten pozwoli na rozwój i zacie-
śnienie współpracy pomiędzy regio-
nami, a także wymianę studentów  
i prowadzenie wspólnych projektów 
badawczych.

25 stycznia delegacja irańska zawi-
tała do Zamościa, gdzie odbyły się 
spotkania biznesowe mające na celu 

zapoczątkowanie zaawansowanych 
kontaktów gospodarczych przedsię-
biorców z Zamojszczyzny ze stroną 
irańską. W południe odbyła się kon-
ferencja prasowa z udziałem przed-
stawicieli Urzędu Miasta Zamość, 
Unii Szefów Firm Zamojszczyzny 
oraz gośćmi z Bliskiego Wchodu. 
- Delegacja z Iranu przybyła do nas  
z masą nowych projektów - mówił 

Jacek Socha, Prezes Unii Szefów 
Firm Zamojszczyzny. - W ostatnich 
dniach otrzymaliśmy listę ponad 200 

projektów od pana Gubernatora, bar-
dzo dobrze i precyzyjnie opisanych. 
Wszystkie te projekty są umiejscowio-
ne w Chuzestanie. W dniu dzisiejszym 
odbyły się pierwsze rozmowy, strony 
poznały swoje możliwości i w dalszej 
kolejności będą kontynuować współ-
pracę w systemie bilateralnym między 
tymi firmami - podsumował prezes 
Socha. 

Gubernator prowincji Chuzestan 
Gholamreza Shariati powiedział 
dziennikarzom, czego dotyczyły 
rozmowy biznesowe.
- Opowiadałem przedsiębiorcom pol-
skim o prowincji Chuzestan, możliwo-
ściach współpracy i wzajemnych in-
westycjach. Pokazałem jaki potencjał 
ma nasz region. 
O znaczącej roli samorządów w kon-
taktach międzypaństwowych mó-
wił Arkadiusz Bratkowski, członek 
zarządu województwa lubelskie-
go: - Rola samorządów, miasta Za-
mość, miasta Lublin, czy samorządu 
województwa jest bardzo znacząca 
i uważamy, że ta współpraca jest nam 
wszystkim potrzebna. Iran dzisiaj jest  
państwem bardzo otwartym i spróbuj-
my to wykorzystać. 
W konferencji uczestniczył rów-
nież Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk. Spotkanie było wspólnym 
przedsięwzięciem Miasta Zamość, 
Unii Szefów Firm Zamojszczyzny 
i Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego. 

Bartłomiej Surmacz
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Konkurs morski

Janina Gąsiorowska w okresie wa-
kacji 2016 r. opowiadała dzieciom 
na antenie Katolickiego Radia 
Zamość o morzu, jego ludziach, 
Szczecinie, Polskiej Żegludze 
Morskiej, statkach i żaglowcach. 
Czytała także opowiadania o mo-
rzu. Zadaniem konkursowym 
było wykonanie na podstawie 
wysłuchanych opowieści rysunku 
o tematyce morskiej. Dodatkowo 
w Zamojskim Centrum Informa-
cji Turystycznej i Historycznej  

Julia Uchymiak (I miejsce), Oriana Trześniowska-Cis (II miejsce) oraz Julia 
Kobel (III miejsce) zostały laureatkami  konkursu morskiego organizowanego 
przez Katolickie Radio Zamość, Zespół Szkół nr 3 w Zamościu oraz Janinę 
Gąsiorowską – honorową matkę chrzestną statku m/s Ziemia Zamojska. 

w Zamościu była wystawiona 
maskotka Gryfik – symbol walk 
wolnościowych Kaszubów, herbu 
Szczecina, który mógł być także 
inspiracją do wykonania pracy. 
Podsumowanie konkursu odby-
ło się w Szkole Podstawowej nr 3  
w Zamościu. Uświetnione zostało 
wystawą prac uczestników kon-
kursu, eksponatami związanymi  
z morzem oraz słodkim poczę-
stunkiem. Nie zabrakło opowieści 
o morzu i jego ludziach. Wyróżnio-

ne prace zostaną oprawione i wy-
słane na statki gdzie będą cieszyły 
oczy marynarzy.

Łukasz Kot
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Artykuł sponsorowany

Pielęgnacja niemowląt

Katarzyna Muszyńska: Pani fir-
ma produkuje przede wszystkim 
kosmetyki dla dzieci. Na rynku 
jest wielu takich przedsiębior-
ców. Jak udało się znaleźć niszę  
i radzić sobie całkiem nieźle?
Katarzyna Bender-Koczorowska: 
Firm produkujących wyroby me-
dyczne, kosmetyki, leki dla dzieci 
jest bardzo dużo. Nasza wyróżnia 
się tym, że wszystkie produkty 
produkowane są w Polsce. Dzięki 
czemu ich dostępność i cena jest 
bardziej atrakcyjna dla mam. Inspi-
racją do jej powstania były dzieci. 
Poszukiwaliśmy produktów, które 
ułatwią nam życie i będą niezbęd-
ne w codziennej pielęgnacji, czy 
higienie dziecka. Niestety produk-
ty konkurencyjne posiadały pewne 
niedoskonałości. Zaczeliśmy szu-
kać produktów, które moglibyśmy 
udoskonalić, żeby rzeczywiście  
w 100% dać pełne bezpieczeństwo. 

Wiedza na temat budowy skóry niemowląt sprawia, że rodzice powinni  
być szczególnie uczuleni na prowadzenie systematycznej pielęgnacji, 
składającej się z kąpieli, nawilżania i natłuszczania Na tematy związane  
z pielęgnacją niemowląt z Katarzyną Bender-Koczorowską, właścicielką 
filmy produkującej kosmetyki dla dzieci, ale także mamą, rozmawiała 
Katarzyna Muszyńska.

Chcieliśmy, by mamy były pew-
ne, że te produkty są najlepsze dla 
maluszka. Ważne jest to szczegól-
nie dzisiaj, gdy tak wiele dzieci ma 
różnego rodzaju alergie, żeby jak 
najbardziej zminimalizować ne-
gatywny wpływ takich produktów 
na ich zdrowie. Wiele firm prze-
stało patrzeć etycznie na potrzeby 
pacjentów. My pracujemy nad tym 
od sześciu lat, by to etyczne podej-
ście do dziecka było na pierwszym 
miejscu. Przede wszystkim nie 
szkodzić, a pomóc i ułatwić mamie 
tę codzienną pielęgnację.
Co mamy znajdą w ofercie Pani 
firmy?
Posiadamy tak naprawdę w ofer-
cie dwie marki: Olivocap, w któ-
rej mamy produkt do usuwania  
i rozpuszczania woskowiny usz-
nej (można używać u dziecka od 
3 miesiąca życia) oraz Olivocap 
Gardło (jest to niezbędnik u osób 

po chemiach, przeziębieniach, in-
fekcjach albo dla takich, któe pra-
cują głosem). Druga marka to Baby 
Cap. Jest ona w całości skierowana 
do dzieci od pierwszego dnia ży-
cia do trzech lat. Jest tutaj spray 
na ciemieniuchę, woda morska do 
noska, aspirator do noska, czy pły-
ny do higieny intymnej, które są 
nowością na polskim rynku. Prze-
znaczone dla dzieci (osobno dla 
dziewczynki i osobno dla chłopca), 
które zakończyły swoją przygodę  
z pieluszką. Poza tym firma oferuje 
jeszcze Baby Cap Emolienty.
Obecnie każda firma kosme-
tyczna ma ofercie emolienty, czy 
wody morskie do noska. Czym 
wyróżniają się Pani produkty? 
Nasz BabyCap Woda morska do 
noska została stworzona, aby bak-
terie nie wnikały do środka opako-
wania. Dzięki czemu woda może 
być używana tak naprawdę przez 

całe 2 lata terminu ważności. Za-
zwyczaj ten produkt po otwarciu 
może być stosowany maksymalnie 
2 miesiące. Jeżeli zajmiemy się te-
raz higieną uszek dzieci, to mamy 
mogą bez obaw korzystać z Baby-
Cap Higiena uszka maluszka. Ten 
preparat usuwa także woskowinę 
uszną. Do niedawna był jedyny na 
polskim rynku, który nie posiada 
w składzie wody. Woda jest środo-
wiskiem, które pomaga rozwijać 
się bakteriom jest niewskazana  
w przypadku produktów do ucha. 
Jeżeli chodzi o emolienty, to w na-
szych produktach nie znajdziemy 
parabenów. Posiadamy nowocze-
sną linię produkcyjną, która potrafi 
wyprodukować krem bez zbęd-
nych substancji chemicznych. Nie 
obciążają one skóry dzieci. Nigdy 
nie używajmy produktów, jeżeli 

nie ma takiej potrzeby. Większość 
emolientów przyzwyczaja skó-
rę dziecka i musimy później tych 
emolientów używać. Nasza recep-
tura była tak skonstruowana, żeby 
skórę nawilżyć, przynieść ulgę przy 
atopowym zapaleniu skóry, ale z 
drugiej strony żeby jej nie obciążyć. 
Co może Pani poradzić młodym 
mamom, jeżeli chodzi o pielę-
gnację?
Coraz mniej firm ma etyczne po-
dejście do pacjenta. Z kolei mama, 
która spodziewa się dziecka czę-
sto nie ma czasu, żeby studiować 
informacje dotyczące produktów. 
Przede wszystkim nie kierujmy 
się modą, reklamą, używajmy pro-
duktów, które naszym dzieciom są 
niezbędne i pomocne. Nadmiar jak 
zawsze szkodzi. Kupując wyroby 
medyczne, czy kosmetyki do pie-
lęgnacji dziecka, koniecznie spraw-
dzajmy datę ważności. Spraw-
dzajmy zawsze czy opakowanie 
nie było wcześniej otwierane, czy 
nikt nie używał danego prepara-
tu. Bardzo ważne jest też patrze-
nie na skład. Wiem, że trudno jest 
przestudiować wszystko, ale jeżeli 
mamy informację na opakowaniu, 
że preparat nie zawiera parabenów, 
konserwantów, a tylko naturalne 
składniki to znaczy, że idziemy  
w dobrym kierunku. I zawsze 
sprawdzajmy od jakiego wieku 
dany produkt jest dopuszczony do 
stosowania.

R E K L A M A
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Na ostatnich X Mistrzostwach 
Europy Księży w halowej piłce 
nożnej, które odbyły się na Słowa-
cji, nasza reprezentacja zdobyła 
srebrny medal. W swoim dorob-
ku reprezentacja „biało–czerwo-
nych” ma 10 medali: pięć złotych, 
cztery srebrne i jeden brązowy. 
Wielkie osiągnięcia księży spra-
wiają, że kibice stawiają kadrę 
w gronie faworytów. W ramach 
przygotowań do zbliżających się 
ME księża zagrali sparing, który 
odbył się w niedzielę (15.01) na 
dużej hali zamojskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Rywala-
mi księży byli oldboje, czyli byli  
i obecni zawodnicy ligowych dru-
żyn z Zamojszczyzny, którzy oka-
zali się lepsi wygrywając 7:5. 
Rolę sędziego głównego pod-
czas meczu pełnił Andrzej Swa-
cha, wieloletni sędzia główny 
ZOZPN który przyznał, że obie 
drużyny podczas meczu za-
grały na wysokim poziomie:  
- Mecz był bardzo dobry. Reprezen-
tacja Polski Księży nie grała w opty-
malnym składzie, ponieważ kilku za-
wodników było nieobecnych. Przede 
wszystkim dopisali również kibice.
O przygotowaniach do Mistrzostw 
Europy z Reprezentantami Pol-
ski ks. Krzysztofem Banasikiem 
z Kielc oraz ks. Markiem Łosa-
kiem, kapitanem „biało–czerwo-
nych” rozmawia Małgorzata Kryk.
Jak ksiądz ocenia dzisiejszy mecz 
w Zamościu?
Ks. Krzysztof Banasik: Dobry prze-
ciwnik. Widać, że rywale to doświad-
czeni zawodnicy, którzy mają duże 
umiejętności. Jest to nasz pierwszy 
sparing dlatego założyliśmy sobie, że 
nie wynik jest najważniejszy, a ogra-
nie drużyny. Chcieliśmy po prostu 

pograć ze sobą, być razem, przetesto-
wać pewne zagrania. Mamy nadzie-
ję, że wyniki przyjdą pod koniec lute-
go, kiedy będziemy już na Chorwacji.
Jak wyglądają przygotowania 
księży do zbliżających się Mi-
strzostw Europy? 
Ks. Krzysztof Banasik: Nasze 
przygotowania dopiero się rozpoczy-
nają ponieważ w przypadku okresu 
Bożego Narodzenia, czasu kolędo-
wego trudno było spotkać się na hali. 
Dopiero pierwszy raz jesteśmy tutaj  
w Zamościu, by potrenować i zagrać 
sparing. Inne sparingi planowane są 
jeszcze w Stalowej Woli i Kielcach. 
Zaczynamy indywidualne przygo-
towania w miejscach, gdzie na co 
dzień mieszkamy, przebywamy czy 
pracujemy. Myślę, że jesteśmy na 
tyle zgraną drużyną, że na ME damy 
radę. Trzeba pamiętać, że zawsze na 
pierwszym miejscu w naszym przy-
padku pozostaje posługa duszpa-
sterska. Dopiero jak znajdziemy czas 
to gramy na boisku, ale piłka nożna 
to dodatek do naszej posługi. Sport 
nam sprawia radość, wszyscy jeste-
śmy pasjonatami piłki nożnej. Jest 
ona naszym narzędziem, ponieważ 
przez piłkę możemy dotrzeć do du-
żych grup, zwłaszcza ministrantów. 
Młodzież również chętnie gra w piłkę, 
dlatego możemy łączyć duszpaster-
stwo z pasją sportową.
Jak ocenia Ksiądz szanse naszej 
reprezentacji na Chorwacji??
Ks. Krzysztof Banasik: Jesteśmy w 
gronie faworytów ponieważ jesteśmy 
najbardziej utytułowaną drużyna. 
Mamy pięć złotych medali, cztery 
srebrne i jeden brązowy. Mamy na-
dzieję, że oczekiwania kibiców oraz 
te, które sami sobie stawiamy spełni-
my. Naszym celem jest zdobycie me-
dalu, aczkolwiek zawsze to jest tylko 

sport i trzeba do wyniku podchodzić 
z dystansem. 
Jakie są główne cele polskiej re-
prezentacji na Mistrzostwach Eu-
ropy?
Ks. Marek Łosak: Dzisiejszy pierw-
szy sparing przed mistrzostwami tro-
chę obnażył nasze słabości, ale jesz-
cze mamy przed sobą dwa mecze. 
Myślę, że teraz księża są trochę zmę-
czeni kolędą, dlatego czasu na trenin-
gi było mniej. Przyjechaliśmy do Za-
mościa w niekompletnym składzie, 
ponieważ kilku księży zachorowało 
na grypę. Jednak muszę powiedzieć 
obiektywnie, że słabo zagraliśmy. 
Patrząc na przebieg gry średnio oce-
niam mecz, ponieważ mamy większy 
potencjał. 20 lutego wyjeżdżamy na 
Chorwację w roli faworyta, dlatego 
myślę, że forma przyjdzie z czasem. 
Chcemy w tym roku zdetronizować 
Portugalię, która ostatnio dwa razy 
pod rząd ograła nas w finale. Mam 
nadzieję, że w tym roku się odegramy 
i z powrotem złoto wróci do Polski.
Kto będzie naszym rywalem?
Ks. Marek Łosak: Od organizato-
rów z Chorwacji wiem, że zagra pięt-
naście drużyn. Myślę, że są to stałe 
drużyny. Prawdopodobnie utworzo-
ne zostaną cztery grupy. Najlepsze 
drużyny i ostanie zostaną przypusz-
czalnie rozstawione: Portugalia, Pol-
ska, Chorwacja - prawdopodobnie 
Bośnia i Hercegowina. Do tych dru-
żyn zostaną rozlosowane pozostałe 
zespoły, które przyjadą na mistrzo-
stwa. 
Życzymy naszej reprezentacji 
wielkich sukcesów i mamy na-
dzieję, że tym razem na Chorwa-
cji księża zdobędą złoto!

Małgorzata Kryk

Dużymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy Księży w halowej 
piłce nożnej, które odbędą się w dniach 20-23.02.2017 r. na Chorwacji. 
W skład reprezentacji Polski wchodzą księża z diecezji zamojsko – 
lubaczowskiej: ks. Marek Mazurek, ks Tomasz Winogrodzki, ks. Maciej 
Lewandowski, ks. Paweł Derylak oraz ks. Krzysztof Sosnowski. 

Przygotowania Reprezentacji Polski Księży 
do Mistrzostw Europy w halowej piłce nożnej
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Program Katolickiego Radia Zamość

Nr 2 [26] Luty 2017

 Poniedziałek 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. W. Galant
 01:00 MMS/ Z powołanymi  

o powołanych/ Z Bogiem przez 
świat/Inżynieria duchowości

 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu

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

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

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

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Działamy dla regionu
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

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

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

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

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

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

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

 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Wtorek 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

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

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

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

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

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

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia

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

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

A. Molas
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

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

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Powiedz życiu TAK 

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

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

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

Objawień św. Antoniego 
z Radecznicy

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

ks. R. Kowalczuk
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Środa 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. R. Plichta
 01:00 Ecclesia
 03:00 Fair play - ks. T. Winogrodzki
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

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

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

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

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

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Zdarzyło się na Zamojszczyźnie
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

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

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

14:00  Wiadomości/Serwis sportowy/ 
Prognoza pogody

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

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

- ks. R. Plichta
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co Przyniósł Dzień
 17:10 Młodzi o młodych dla młodych 

(1 śr.m.)/KSM (2 śr.m.)/ Audycja 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Obrony Życia (3 śr.m.)/
Legion Maryi (4 śr.m.)

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

z Sanktuarium Matki Bożej 
w Krasnobrodzie

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

- ks. M. Sawka
 22:00 Effatha
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Czwartek 

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

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

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

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

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

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

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

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

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Felieton fundacji  

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

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

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o Kościele  

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

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

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

17:00  Transmisja mszy św.  
z Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub.

 18:00 Zamojszczyzna mniej znana. 
Podróże dalekie i bliskie

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

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

- ks. K. Ślepokura
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Piątek                                                            

 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

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

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

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

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

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

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

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

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Przegląd prasy katolickiej
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

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

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

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

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

z kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu

 19:00 Koronka do Przenajdroższej 
Krwi Pana Jezusa

 20:00 Siloe - ks. J. Zwolak
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co Przyniósł Dzień
 21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 22:00 Okruchy Tygodnia
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Sobota                                                                

00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. Z. Jagiełło
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Siloe - ks. J. Zwolak

05:20    Pacierz i Godzinki  
o Niepokalanym Poczęciu NMP

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

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

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

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

ks. Z. Jagiełło
 15:40 Felieton Fundacji  

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

Prognoza pogody
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:45 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
 17:15 Szkoły z wartościami
 17:57 Liturgiczne ABC - ks. S. Koper
 18:00 Transmisja mszy św.  

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

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

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

 Niedziela                                                     

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

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

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

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

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

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:00 Niedziela Radiowa
 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 MMS (1 nd.m)/Z powołanymi  

o powołanych (2 nd.m.)/  
Z Bogiem przez świat (3 nd.m.) 
Inżynieria duchowości (4 nd.m.)

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

- ks. P. Głowik
 22:00 Okruchy tygodnia
 23:00 Magazyn watykański
 23:55 Pasterski Głos


