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R E K L A M A

Przygotowania do Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego są ściśle 
połączone z budzącą się po zimie 
przyrodą. Obrzędowość jest ściśle 

związana właśnie z tym etapem. 
Trzeba jednak pamiętać, że cykl ob-
rzędów związany ze świętami wiel-
kanocnymi zaczyna się już w Środę 
Popielcową. Jak powiedział Andrzej 
Urbański, dyrektor Muzeum Zamoj-
skiego najważniejsze jest byśmy 
pamiętali o tradycji związanej z tym 
właśnie dniem. Popiół, którym posy-

pywane są głowy pochodzi ze spalo-
nych zeszłorocznych palm. 

Jak wyglądał Wielki Post dawnej? 
Przede wszystkim nie jedzono mięsa. 

Wszyscy starali się, aby posiłki były 
skromne i postne. Nie pito alkoholu. 
We wspomnieniach Alfredy Mag-
dziak wyczytać możemy, że chłopi na 
wsi powstrzymywali się od „kurzenia 
machorki”, czyli palenia papierosów. 
Mieszkańcy miasteczek i wsi częściej 
oddawali się modlitwie. Uczęszczano 
na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. Do 

tej pory to jedne z najważniejszych 
nabożeństw Wielkiego Postu.

Jedną z najpiękniejszych naszych 
tradycji jest Niedziela Palmowa. Jest 

to czas kiedy na tydzień przed Zmar-
twychwstaniem Pańskim święcimy 
palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy. Palmy tradycyjne, wyko-
nywane przez gospodynie trochę róż-
niły się od tych współczesnych, które 
obecne możemy kupić w supermar-
ketach. Palmy dawniej wykonywano 
z najprostszych, suszonych kwiatów 

– kocanek i nieśmiertelników; a tak-
że z trzciny i traw, które malowano na 
różne kolory. Do każdej palmy doda-
wano bazie, jako symbol odradzające-
go się życia. 

Po poświęceniu, zaraz po wyj-
ściu z kościoła dotykano się palmami 
– „palmowało” – życząc sobie nawza-
jem min. doczekania następnej Wiel-
kanocy. Praktykowany był również 
zwyczaj bicia palmami – w domu, 
po powrocie z kościoła, lub przez 
młodych chłopców. Odwiedzając 
wczesnym rankiem domy – chłop-
cy uderzali zastanych w łożach do-
mowników, szczególnie dziewczęta. 
Wygłaszano przy tym różnorodne 
formułki, np. „Palma bije nie zabije”, 
„Za tydzień – Wielki Dzień, za sześć noc 
– Wielkanoc”, „Za sześć dni Wielkanoc”.

Obowiązywał bezwzględny za-
kaz wyrzucania palmy – po poświę-
ceniu była ona przechowywana 
w specjalnie przeznaczonym do tego 
miejscu, natomiast stara palma – pa-
lona. Podkreślało to niezwykłą rolę 
jaką jej przypisywano. Popiół z pal-
my wykorzystywano w Środę Popiel-
cową. Palmę umieszczało się za ob-
razami. Miała ona strzec domostwa. 

Kolejnym, bardzo ważnym eta-
pem przygotowań do Wielkanocy jest 
robienie pisanek. Był to czas kiedy 

można było pobyć w rodzinnym gro-
nie. Jajka malowano, czyli kraszono. 
Pisanki wykazywały zróżnicowanie 
regionalne, zarówno w formie, jak 
i nazwie. W Lubelskiem na pisanki 
mówiono min. w okolicach Frampola, 
Szczebrzeszyna, Mokrego Lipia – „pi-
ski”, na innych obszarach – malowanki, 
kraszanki. Nazywane były w zależności 
od tego, w jaki sposób je wykonywano. 
Wykazywały się zróżnicowaniem geo-
graficznym – z uwagi na różnorodność 
zastosowania koloru i ornamentyki. 
Korzystano z naturalnych barwników 
takich jak cebula, zielone źdźbła ozimi-
ny, bazie osikowe, kora dębowa, kora 
z dzikiej abonii. Po zabarwieniu jajek 
ostrym narzędziem lub igłą wydrapy-
wano wzory. Inną metodą ozdabiania 
jajek było wykorzystanie do tego wo-
sku. Pisanka jako symbol odradzające-
go się życia, była środkiem leczniczym. 
Służyła nie tylko zabawie (bitki, wybi-
janie lub kumkanie) ale funkcjonowała 
również jako dar. Często była „zapłatą” 
za wielkanocną kolędę. Pisance przypi-
sywano też znaczenie zalotne – panny 
rozdawały pisanki swym oblubień-
com, śpiewając przy tym specjalne 
pieśni, lub odwrotnie – kawalerowie 
pannom. Pisanką obdarowywano że-
braków aby ci modlili się za dusze nie-
żyjących członków rodziny.

Pisanki i palmy to nie jedyne 
symbole Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. Najważniejsze jest by-
śmy dobrze przygotowali się ducho-
wo do przeżywania tych świąt, a nie 
tylko ich obchodzenia. Wielki Post to 
idealny czas na to, by zmienić swoje 
życie i tak jak przyroda narodzić się 
na nowo. Na ten czas przygotowań 
i świąt wielkanocnych życzę Pań-
stwu przede wszystkim wielu łask od 
Zmartwychwstałego Chrystusa.

Katarzyna Muszyńska
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Tylko jej członkowie mogą ko-
rzystać z usług kasy. Oni również są 
jej współwłaścicielami. Jedynie oni 
mogą wybierać i być wybieranymi 
do organów kasy. Najwyższą władzą 
SKOK-u jest Walne Zgromadzenie 
jego członków. Podstawą prawną 
działania Kasy jest Ustawa z dnia 5 
listopada 2009 r. o spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1450, ostatnio 
nowelizowana 19 kwietnia 2013 roku. 
Podobne do SKOK instytucje, zwane 
także uniami kredytowymi, działają 
w 100 krajach, skupiając 188 milio-
nów ludzi.

SKOK Kasy Blachnickiego zosta-
ła założona przez członków Ruchu 
Światło – Życie Diecezji Zamojsko-
-Lubaczowskiej w roku 1997 jako 
inicjatywa wzajemnej pomocy fi-
nansowej rodzin i osób pragnących 
realizować idee samopomocy. Na-
szym patronem jest ks. Franciszek 
Blachnicki założyciel Ruchu Światło 
Życie, znanego powszechnie jako 
Oaza. W naszej pracy kierujemy się 
mottem „Nie dla zysku, nie z powodu 
miłosierdzia, ale po to, żeby służyć”. 

Obok świadczenia usług finan-
sowych, pełnimy również misję 
społeczną. Realizujemy ją w oparciu 
o polskie korzenie i zaangażowanie 
we wsparcie społeczności lokalnych. 

Obsługujemy także ludzi, którzy bez 
możliwości korzystania ze spółdziel-
czych kas, byliby pomijani w dostę-
pie do pewnych usług finansowych, 
zwłaszcza kredytów. Nasze zasady 
oparte są na filozofii współpracy 
oraz jej podstawowych wartościach 
równości, członkowskiego kapitału 
i wzajemnej samopomocy. Nasz cel 
to osiągnięcie lepszego życia dla sie-
bie i swojej społeczności. 

SKOK Kasy Blachnickiego anga-
żuje się w działania wspierające roz-
wój społeczności lokalnej. Jesteśmy 
członkiem Partnerstwa trójsektoro-
wego, którego celem jest m.in. prze-
ciwdziałanie zjawiskom bezrobocia 
i dezintegracji społecznej. Wspólnie 
zorganizowaliśmy wiele wydarzeń 
mających na celu integrację spo-
łeczną m.in. pikniki rodzinne, gala 
aktywności. Ważne jest także dla 

nas zwiększanie wiedzy z zakresu 
edukacji finansowej najmłodszych. 
Braliśmy udział w projekcie „Mały 
Przedsiębiorca”, którego celem było 
zaznajomienie dzieci z zagadnienia-
mi ekonomii i oszczędzania. Dzieci 
miały okazję odwiedzić oddz. SKOK 
Kasy Blachnickiego gdzie uczestni-
czyły w lekcji nt. pieniążka. 

Od kilku lat wspieramy także 
wiele wydarzeń o charakterze reli-
gijnym w naszej Diecezji, angażując 
się w organizację „Dni Papieskich” 
w Zamościu, Międzynarodowych 
Dni Filmu Religijnego „SACROFILM”, 
spotkanie młodzieży w Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej „EXODUS 
MŁODYCH” oraz wiele wydarzeń or-
ganizowanych przez parafie.

To tylko niewielki zarys dzia-
łalności SKOK w zakresie działań 
społecznych. Środowisko w którym 
funkcjonujemy jest dla nas bar-
dzo ważne, więc cały czas jesteśmy 
otwarci na nowe inicjatywy społecz-
ności lokalnych. 

Członkiem SKOK Blachnickiego 
może zostać każda osoba fizyczna, 
która wyrazi wolę przystąpienia do 
Stowarzyszenia Edukacji Finan-
sowej, osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą na wła-
sne nazwisko oraz spółka cywilna. 
Członkami Kasy mogą być również 
jednostki organizacyjne kościołów 
i związków wyznaniowych posiada-
jące osobowość prawną, spółdziel-

nie, związki zawodowe oraz wspól-
noty mieszkaniowe. 

Pamiętajmy, że SKOK-i są insty-
tucjami samopomocy finansowej, 
nie nastawionymi na maksymaliza-
cję zysku. To sprawia, że korzystniej 
oprocentowują oszczędności swoich 
członków, udzielają im atrakcyjniej-
szych pożyczek, stwarzają swoim 
członkom i ich rodzinom możliwości 
ubezpieczenia się. Środki pieniężne 
zgromadzone w spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych 
objęte są ustawowym systemem 
gwarantowania przez Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny (BFG). Gwarancją 
BFG objęte są depozyty do łącznej 
wysokości równowartości w złotych 
100 000 euro.

W ciągu 21 lat działalności SKOK-
-ów przystąpiło do nich ponad 2,6 
miliona Polaków. To najlepsza re-
komendacja spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych.

Jak zostać udziałowcem SKOK Kasy 
Blachnickiego? Wystarczy tylko: 
 wypełnić deklarację członkowską
 opłacić wpisowe – 30 zł
 wykupić jeden udział oraz wkład 

członkowski
 na Twoje życzenie wkład i udział 

sfinansujemy z pożyczki
 wyrazić chęć oszczędzania po 15 

zł miesięcznie na Indywidual-
nym Koncie Spółdzielczym, nad-
wyżka środków wypłacana jest 
w styczniu każdego roku.

Wszystkie formalności załatwia się 
osobiście w ciągu kilku minut. 

Nasze usługi to:
 Lokaty terminowe i systematycz-

nego oszczędzania
 Pożyczki i kredyty
 Konta osobiste z kartą płatniczą 

i dostępem przez Internet
 Ubezpieczenia.
Więcej informacji uzyskacie
w naszych oddziałach:
Zamość, ul. Orzeszkowej 28 
Zamość w szpitalu im Jana Pawła II, 
administracja drugie piętro
Biłgoraj, ul Komorowskiego 3
Hrubieszów, ul. 3-go maja 2 
Tomaszów, ul. Lwowska 39
Narol, ul. Bohaterów Września 10A
Przeworsk, ul. Stepkiewicza 2
Przemyśl, ul. Grodzka 1 
i na stronie www.skokzamosc.pl

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu
to spółdzielnia finansowa, należąca tylko i wyłącznie do swoich członków.

Osiągamy lepsze życie

R E K L A M A
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„Ludzie poszukują szkoły, któ-
ra będzie kształciła i wychowywała 
w oparciu o prawdziwe wartości” – 
mówi ks. dr Robert Strus, dyrektor 
Zespołu Szkół Katolickich im. św. o. 
Pio w Zamościu. Obecnie uczniowie 
klas szóstych szkół podstawowych 
wybierają szkoły gimnazjalne, do 
których będą uczęszczać przez kolej-
ne trzy lata. Dlaczego warto wybrać 
Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca 
Pio w Zamościu? Zachęca do tego ks. 
Robert Strus: „Atutem naszego gim-
nazjum jest to, że dużą wagę przywią-
zujemy do procesu wychowawczego 
oraz mamy bardzo wysokie wyniki 
w egzaminach zewnętrznych. Oczy-
wiście proces wychowawczy jest 
oparty o wartości chrześcijańskie, 
godność osoby ludzkiej oraz praw-
dę i wolność. Dzięki temu w naszej 
szkole panuje bardzo dobra atmos-
fera oraz cieszymy się bardzo wy-
sokim poziomem bezpieczeństwa. 
Szkoła od kilku lat zajmuje też naj-
wyższe miejsca wśród zamojskich 
gimnazjów, jeśli chodzi o osiągnię-
cia edukacyjne. Cieszy się wysokim 
wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości 
Dodanej (EWD). Metoda EWD, naj-
prościej mówiąc, pozwala zmierzyć 
wkład szkoły w wyniki nauczania. 
Polega na porównaniu wyników 
przynajmniej dwóch pomiarów osią-
gnięć szkolnych: na początku nauki 
w danej szkole i na jej zakończenie. 
Polski system egzaminacyjny do-
starcza danych do wyliczania EWD 
dla gimnazjów (sprawdzian w klasie 
VI szkoły podstawowej jako miara 
na wejściu, egzamin gimnazjalny 
jako miara na wyjściu). Z tego powo-
du EWD jest bardzo dobrym wskaź-
nikiem efektywności postępu, po-

czynionego przez uczniów podczas 
nauki w danej szkole. To wszystko 
to ogromna zasługa naszych nauczy-
cieli, rodziców i oczywiście uczniów, 
którzy chętnie się uczą i uczęszczają 
na liczne zajęcia dodatkowe”.

Warunkiem zapisania dziecka do 
tej placówki jest aprobowanie przez 
rodziców systemu wartości, na któ-
rym opiera się wychowanie w naszej 
szkole. Generalnie rodzice zdają so-
bie sprawę, jakie wymagania są sta-
wiane i często właśnie z tego powodu 
decydują się na wybór szkoły katolic-
kiej. „W przypadku kandydatów do 
gimnazjum o respektowanie zasad 
panujących w szkole pytamy rów-
nież samych uczniów. To jest istota 
naszego systemu wychowawczego – 
dobrowolność. W procesie rekrutacji 
odbywają się rozmowy z kandydata-
mi oraz ich rodzicami. Bierzemy też 
pod uwagę osiągnięcia uczniów ze 
szkoły podstawowej”.

Szkoły katolickie w Polsce i na 
świcie cieszą się bardzo dużym po-
wodzeniem. Najczęściej ilość kandy-
datów przekracza ilość miejsc. Tak 
też jest i w przypadku zamojskiej 
szkoły. Dzieje się tak pewnie i z tego 
powodu, że obecnie obserwujemy 
w świecie poważny kryzys: wartości, 
rodziny i wychowania. Ludzie poszu-
kują szkoły, która będzie kształciła 
i wychowywała w oparciu o prawdzi-
we wartości. Misją szkoły katolickiej 
jest też pomaganie rodzinie w wy-
chowaniu dzieci, szczególnie szkoła 
katolicka otwiera się na rodziny, któ-
rym bardzo zależy na wychowaniu 
dzieci w duchu wiary. Nie zapomi-
namy również o rodzinach ubogich, 
wielodzietnych, przeżywających 
różne kryzysy. Ks. Robert Strus do-
daje: „Bardzo duży akcent kładziemy 
w naszej szkole na przykład na to, aby 
dzieci ubierały się skromnie. Dlatego 
obowiązuje u nas strój szkolny. Du-
żym problemem dzisiaj w polskich 
szkołach jest pewien szpan u dzieci 
i młodzieży, wynikający z tego, że 
niektórzy mają markowe, bardzo 

drogie ubrania. Przy tym dzieci, nie 
posiadające takich ubrań są wyśmie-
wane. Znam przypadki, że dziecko 
nie chce chodzić do szkoły, ponie-
waż nie posiada markowych butów 
czy spodni. My jesteśmy na to bar-
dzo wrażliwi, chcemy, aby wszyscy 
uczniowie czuli się w szkole dobrze. 
Nieustannie przekonujemy uczniów 
i rodziców do wartości chrześcijań-
skich. Ukazujemy te wartości, jako 
sposób na piękne, udane i szczęśliwe 
życie. Zapraszamy do szkoły na spo-
tkania z uczniami, ale też i rodzicami 
różne osoby, które słowem i życiem 
świadczą o Bogu i swojej wierze”. 

Oprócz nauki uczniowie mogą 
korzystać z kół zainteresowań np. 
koła teatralne, koło dziennikarskie, 
chór szkolny; doskonale rozwija się 
harcerstwo. 
Rekrutacja do szkoły odbywa się 
w sposób tradycyjny. Kandydatów 
można zapisać w sekretariacie szko-
ły: ul. Sikorskiego 11; 22-400 Zamość; 
tel.: 84 627 30 84 lub 506 086 058. 
Zapisy prowadzone są do 8 maja 
(piątek) 2015 roku. W tedy mija osta-
teczny termin składania dokumen-
tów. We wtorek 12 maja o godz. 16.00 
odbędzie się rozmowa rekrutacyjna 
komisji z uczniami i ich rodzicami 

(prawnymi opiekunami), a 14 maja 
(czwartek) ogłoszona zostanie lista 
kandydatów przyjętych do szkoły 
oraz lista rezerwowa.

Joanna Suszko

Szkoła
z wartościami

R E K L A M A
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Wywiad

Odbył Pan już ponad 200 spotka-
niach, podczas których przybliżał 
losy Henryka Sławika. Co było im-
pulsem do napisania książek o tym 
bohaterze i przedstawienia jego hi-
storii na ekranie?
Historia Sławika mnie zafascynowa-
ła, a zaczęło się od spotkania w 2001 r. 
z Henrykiem Zimmermanem, Ży-
dem który opowiedział mi o tym, co 
robił Sławik, Antall, co Węgrzy robili. 
Był to starszy Pan, więc myślałem, 
że on fabułuje. Momentem przeło-
mowym było odnalezienie, jeszcze 
wtedy żyjącej córki Henryka Sławika; 
Krysi Kutermak z domu Sławik, która 
potwierdziła wszystko, co opowiadał 
Zimmerman. Wtedy odezwała się 
we mnie żyłka reportera i zacząłem 
zbierać materiały i to mnie wciągało. 
Spotkanie ze Sławikiem i Antallem 
ale nie bezpośrednie tylko poprzez 
dokumenty, zdjęcia opowieści; stało 
się treścią mojego życia. Ciągle jed-
nak uważam, że nie ma go na takim 
miejscu w świadomości Polaków, na 
jakie zasłużył.
Wspomniał Pan, że podczas spo-
tkania z córką Henryka Sławika, 
usłyszał Pan od niej, że już niejeden 
próbował pisać o jej ojcu i się nie 
udało. Jednak Pana to nie zniechę-
ciło. Jak Pan dokonał tego, czego 
byliśmy świadkami oglądając film?
Jeżeli jestem do czegoś przekona-
ny, to mimo przeszkód i trudności 
twardo staram się to realizować. Lata 
minione nie sprzyjały promowaniu 

tej niezwykłej, wspaniałej historii. 
Najlepszym dowodem jest to, że tych 
wszystkich naszych opiekunów na 
Węgrzech spotkały represje. Czasem 
wyprostowywanie pewnych faktów 
wymaga lat, wysiłku , pracy i trochę 
szaleńców, którzy się w to zaangażują. 
Często w kontekście polsko-żydow-
skim jesteśmy oskarżani o antysemi-
tyzm, a przecież to mu Polacy mamy 
najwięcej tytułów Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Sławik, przy 
pomocy Antalla i duchownych urato-
wał około 5 000 tys. Żydów. To są po-
staci na miarę nie tylko Śląska, Polski, 
ale Europy i Świata.
Do jakich źródeł sięgał Pan przy 
tworzeniu książek i filmów? 

To wielowątkowa działalność. Dziś, 
gdybym usłyszał historię Sławi-
ka i Antalla, nie był bym w stanie 
stworzyć i zebrać takich materiałów, 
ponieważ Ci główni świadkowie 
odeszli. Bez nich nie byłoby historii 
o Henryku Sławiku. Źródła dotyczące 
uchodźstwa są mocno przetrzebione 
po wkroczeniu Niemców na Węgry. 
Jednak jak się szpera to w archiwach 
węgierskich, polskich jeszcze sporo 
rzeczy można znaleźć. W pierwszej 
książce pisałem, że Sławik został za-
mordowany, rozstrzelany, bo taką 
miałem wtedy wiedzę. Dzięki ro-
dzinie jednego z zamordowanych, 
którzy odnaleźli kartę z Mauthausen 
okazało się, że Sławik został powie-

szony 23 sierpnia o godz. 15 z minu-
tami. Jak się szuka cierpliwie to moż-
na znaleźć.
Czy te poszukiwania nadal trwa-
ją? Czy historia Sławika już została 
w całości przedstawiona?
Może ujawnię, ale pracujemy razem 
z małżonką nad trzecim tomem 
albumu pamięci uchodźstwa. Po-
przednie tomy rozbudziły rodziny, 
które znowu wygrzebały wiele cen-
nych, niepublikowanych zdjęć i in-
formacji o swoich krewnych. W trze-
cim tomie również pojawi się postać 
Sławika. Udało się znaleźć w jednym 
z numerów „Wieści Polskich”(pismo 
uchodźcze) chyba jedyny, opubliko-
wany z tego okresu wywiad ze Sła-
wikiem.
W filmie dokumentalnym wpro-
wadził Pan sceny fabularyzowane. 
Czy to celowy zabieg? 
Tak, chodziło mi o uatrakcyjnienie 
filmu dokumentalnego. Oczywi-
ście dialogi, które słyszymy zostały 
rozbudowane, ale podstawa tych 
rozmów została zapisana w pamięt-
nikach Antalla. Na tej bazie można 
było napisać scenariusz dla tych scen 
fabularyzowanych. Myślę, że dobór 
aktorów również okazał się traf-
ny. Rodzina Antalla stwierdziła, że 
w Olgierdzie Łukasiewiczu zobaczyli 
swojego dziadka. 

Istnieje przysłowie Polak, Węgier 
dwa bratanki... Czy nadal jest ono 
aktualne międ zy tymi dwoma na-
rodami? Czy Pana zdaniem jest 
możliwa taka przyjaźń, za którą 
można oddać życie, tak jak zostało 
to pokazane na filmie?
Wieki przemawiają za nami. Nigdy 
w momentach bardzo trudnych nie 
zawiedliśmy się wzajemnie. Wiek 
XX mocno to potwierdził, w cza-
sie wojny i w 1956 roku, jak się 
zachowaliśmy wobec powstania 
węgierskiego, ale i w czasie powo-
dzi w 1997 r. Nikt nie przyjął ponad 
7000 tysięcy polskich powodzian, 
jak zrobili to Węgrzy. Jednak z przy-
jaźnią jest jak z kwiatem, trzeba ją 
podlewać i pielęgnować. Czy umie-
rać? To nie jest prosta odpowiedź. 
Myślę, że dane sytuacje weryfikują 
czy jesteśmy w stanie to zrobić. Sła-
wik okazuje się, że był w stanie to 
zrobić, dzięki temu Antall przeżył. 
Więc kto wie?
Dziękuje za rozmowę i życzę, aby 
Henryk Sławik zyskał to miejsce, 
które powinien mieć w historii.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wszyst-
kie tego typu działania, chociażby 
ta nasza rozmowa, jeżeli czytelnicy 
dowiedzą się, to może i oni będą am-
basadorami i będą przekazywać ten 
piękny przekaz.

Polsko-węgierskie przyjaźnie...
Grzegorz Łubczyk – były ambasador RP w Budapeszcie, dziennikarz, dyplomata oraz autor publikacji prasowych, książek 
i filmów na temat historii Węgier i relacji polsko-węgierskich. Podczas spotkania w Lubaczowie zaprezentował swój film 
pt. „Życie na krawędzi. Henryk Sławik – Jósef Antall senior”, opowiadający o prawdziwej przyjaźni tych dwóch bohaterów, 
w czasach uchodźstwa polskiego w Królestwie Węgier.
Z Grzegorzem Łubczykiem rozmawiała Alicja Magura.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Informacje kulturalne

W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
została otwarta wystawa poświę-
cona dawnym zabawkom, zatytu-
łowana „Dziecięcy świat - zabawki 
z dawnych lat”. Zgromadzono wie-
le różnorodnych zabawek, które 
przypominają czasy dzieciństwa. 

Wystawa jest adresowana przede 
wszystkim dla dzieci XXI wieku, aby 
pokazać im, czym i w jaki sposób 
bawili się kiedyś ich rodzice i dziad-
kowie, a także do dorosłych, któ-

rzy chcą sobie przypomnieć czasy 
swojego dzieciństwa i wspominać 
najpiękniejsze momenty swojego 
życia. Tomasz Bordzań podkreśla, 
że wystawa ma charakter specyficz-
ny, ponieważ ułożona jest w sposób 
chronologiczny.

Zwiedzanie rozpoczynamy od za-
bawek najstarszych, najprostszych, 
zrobionych z drewna, gontu lub kory 
(pistolety drewniane, łódeczki, pro-
ca), aż po książki i lalki z porcelany. 

W międzyczasie możemy zobaczyć 
huśtawki, koguciki, misie wypełnio-
ne trocinami, zabawki słomiane i gu-
mowe. Głównym celem wystawy jest 
udowodnienie, że w dobie kompute-
rów, tabletów, smartfonów i Interne-
tu, wciąż można się dobrze bawić za 

pomocą zwykłych kawałków drewna 
czy słomy.

Wystawa ma również charakter 
interaktywny, ponieważ niektórych 
zabawek można dotknąć, pobawić 
się nimi, zobaczyć, w jaki sposób 
działają – podkreśla dyrektor Mu-
zeum Ziemi Biłgorajskiej Dorota Ska-
kuj: „Pokazujemy zabawki, którymi 
kiedyś się bawiono, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na takie, które 
stają się już nieznane – koguciki ku-
powane na targu, słomiane koziołki, 
a przede wszystkim zabawki wytwa-
rzane samodzielnie – pistolety z pa-

tyka, łódeczki z kory drzewa, proce, 
latawce robione w domu i inne tego 
typu. Tą wystawą udowadniamy, że 
bez komputera też można żyć i na 
dodatek można się bawić.”

Joanna Ferens

Zabawki z dawnych lat
Wystawa będzie 
czynna do końca 
czerwca w dni 
robocze od godz.
9 do 16:00,
zaś w soboty 
i niedziele w godz.
10:00 - 15:00.

R E K L A M A

fot. Joanna Ferens

fot. Joanna Ferens
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Kuchnia radiowa

R E K L A M A

To doskonała przystawka 
na wielkanocne śniadanie. 
Bardzo prosta do 
przygotowania.

Potrzebne składniki:
6 jajek
1 puszka tuńczyka w oleju 
lub w sosie własnym
2 łyżki majonezu
pęczek drobno posiekanego 
koperku lub szczypiorku
1 łyżeczka musztardy
sól i pieprz do smaku
kilka gałązek zielonej pietruszki

Sposób przygotowania:
Jajka ugotować na twardo, 
a po ugotowaniu od razu 
wstawić do zimnej wody. 
Gdy przestygną – obrać. 
W międzyczasie tuńczyka 
odcedzić i rozdrobnić widelcem. 
Obrane jajka przekroić wzdłuż na 
pół. Wyjąć żółtka i rozgnieść je 
widelcem. Wymieszać z 1 łyżką 
majonezu i 1 łyżeczką musztardy 
na gładką masę. Dodać tuńczyka 
i szczypiorek i ponownie 
porządnie wymieszać. Na koniec 
doprawić solą i pieprzem. 
Nakładać farsz łyżeczką do 
ugotowanych białek, tworząc 
małe kopułki. Udekorować 
majonezem i natką pietruszki.

Delikatny, czekoladowy 
smak w połączeniu 
z dwukolorowa polewą
na wierzchu. Nie tylko 
cieszy podniebienie,
ale też oczy. Idealny 
pomysł na ciasto 
również dla dzieci, 
wystarczy udekorować 
ciasto dodatkowo 
pajączkami z marcepanu, 
masy plastycznej czy 
czekolady plastycznej. 
Gwarantowany sukces 
w oczach maluszków. 
Zdecydowanie polecam

Potrzebne składniki:
200 gram pokruszonych w robocie 
herbatników owsianych z kokosem 
– ja użyłam gotowych firmy SAN, 
50 gram masła stopionego, 
250 gram serka mascarpone 
250 gram tłustego białego 
sera dobrze zmielonego 
2 duże jajka 
200 gram mlecznej czekolady 
pół szklanki wiórków kokosowych 

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 190 
stopni. Herbatniki pokruszyć 
w robocie zalać stopionym 
masłem, wymieszać i wyłożyć 
formę – ugnieść żeby zrobił 
się ładny równy spód. Włożyć 
na 5 minut do piekarnika po 
czym odstawić do ostygnięcia. 
zmniejszyć temperaturę 
piekarnika do 150 stopni.
Utrzeć serki na gładka masę dodać 
jajka i wiórki kokosowe, rozpuścić 
czekoladę na misce z gorąca wodą 
i dodać do masy serowej. Wlać do 
tortownicy i piec przez 40 minut. 
masa ma być sztywna a środek 
lekko się kołyszący. Gdy ciasto 
przestygnie można jej jeść.

Babka gotowana to 
nic innego jak babka 
wielkanocna, idealna jako 
przepis na Wielkanoc

Potrzebne składniki:
CIASTO: 
25 dag masła lub margaryny 
szklanka cukru 
6-7 jajek 
szklanka mąki tortowej 
szklanka mąki ziemniaczanej 
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
aromat migdałowy 

POLEWA: 
10-15 dag masła 
10-15 dag cukru pudru 
2-3 łyżki mleka 
4 łyżeczki ciemnego kakao 
1 i 1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
 
Sposób przygotowania:
CIASTO:  
masło lub margarynę ucieramy 
z cukrem i żółtkami na gładką masę. 
Obie mąki mieszamy z proszkiem do 
pieczenia i przesiewamy. Stopniowo 
wsypujemy do masy żółtkowej, 
cały czas ubijając. Dodajemy 
aromat i białka ubite na sztywną 
pianę. Delikatnie mieszamy. 
Ciasto wlewamy do przygotowanej 
specjalnej formy do gotowania bab 
(z przykrywką – może być metalowa 
lub ze szkła żaroodpornego). 
Zamykamy foremkę i wstawiamy 
do dużego garnka z zimną wodą, 
obciążamy pokrywkę, aby forma się 
nie wynurzała. Przykrywamy garnek. 
Stawiamy na ogniu i czekamy, aż 
woda się zagotuje. Od tego momentu 
liczymy czas. Ciasto powinno się 
gotować ok. 1 godz. i 15 min.

POLEWA:  
wszystkie składniki wkładamy do 
rondelka i podgrzewamy na małym 
ogniu, mieszając do momentu, aż 
nabierze jednolitej konsystencji.  
Po ugotowaniu ciasto 
wyjmujemy z formy, wykładamy 
na talerz i pozostawiamy do 
ostygnięcia. Kiedy będzie już 
letnia, babę smarujemy obficie 
polewą czekoladową.

Równie dobrze smakują 
jako przystawka i także 
mogą się zmieścić na 
wielkanocnym stole.

Potrzebne składniki:
szpinak mrożony (200 g)
ser feta (100 g)
mąka pszenna (250 g)
proszek do pieczenia (łyżeczka)
soda oczyszczona (łyżeczka)
sól (0.5 łyżeczki)
jajko (2 sztuki)
jogurt naturalny ( 250 ml)
stopione masło (100 g)

Sposób przygotowania:
Szpinak rozmroź i podduś na 
patelni do odparowania płynu. 
Dopraw przyprawami, ostudź. 
W jednej misce połącz składniki 
suche (mąka, proszek do pieczenia, 
soda, sól) w drugiej mokre (jajka, 
jogurt naturalny, masło). 
Połącz jedne z drugimi. Jeżeli 
ciasto jest za gęste (składniki nie 
są dobrze połączone) dodaj trochę 
wody, a jeśli za rzadkie - mąki. 
Dodaj szpinak i rozdrobniony ser feta. 
Ciastem napełnij foremki 
do muffinek. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180°C na 25 minut. Podawaj 
na ciepło jako przystawkę.

Coś słodkiego dla 
łasuchów!

Potrzebne składniki:
mąka (250 g)
drożdże (20 g)
mleko (150 ml)
cukier ( ok. pół szklanki)
sól (1/4 łyżeczki)
jajka (5 sztuk)
masło (250 ml)
skórka otarta z 1 cytryny
aromat cytrynowy (kilka kropel)
rodzynki (150 g)

Sposób przygotowania:
Wymieszaj 50 ml letniego mleka, 
drożdże i łyżeczkę cukru i 2 łyżki 
mąki. Odstaw zaczyn w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Przesiej 
do miski mąkę, dodaj zaczyn, 
pozostały cukier, mleko i jajka.
Wyrabiaj ciasto, aż stanie się 
elastyczne. Dodaj sól, skórkę 
z cytryny, aromat cytrynowy 
i miękkie masło. Wyrabiaj kilka 
minut. Wmieszaj rodzynki. 
Przykryj miskę i pozostaw w temp. 
Pokojowej przez 30 min. Włóż 
do lodówki na 8 godz., formy do 
muffinek wyłóż papilotkami. 
Napełnij je do ok. 2/3 zawartości 
ciastem i pozostaw w ciepłe 
miejsce przez 50 min. Rozgrzej 
piekarnik do temp. 180°C. babeczki 
posmaruj żółtkiem wymieszanym 
ze śmietanką. Piecz ok. 25 min.

Jajka
faszerowane
tuńczykiem

Podwójnie 
czekoladowy 
sernik

Babka 
gotowana

Muffiny ze 
szpinakiem 
i serem feta

Słodkie 
babeczki do 
święconki

1899
Szynka od szwagra,
Karczek od szwagra,
Schab od szwagra
Krakus Animex, 1 kg

19599
Maszynka do mięsa z szatkownicą
Zelmer, 1 szt.
3 sitka, szatkownica z czterema tarczami, 1,7 kg mięsa na minutę

1799
Kawa Jacobs Kronung
Mondelez, 200 g
Cena za 1 kg 89,95

Wiem, że kupuję najtaniej Rubrykę opracowała:
Katarzyna Muszyńska
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Porady

R E K L A M A

Przedświąteczne porządki związane są często z my-
ciem okien, trzepaniem dywanów, wycieraniem kurzu 
tam gdzie od dawna nie zaglądałyśmy. Jednak bardzo 
ważne jest także, żeby w tym czasie zadbać o porządek 
w naszych kuchniach. Przecież to w nich spędzamy naj-
więcej czasu przygotowując jedzenie.

W ostatnim numerze pisałam o czyszczeniu piekar-
nika. Dzisiaj chciałabym podpowiedzieć jak poradzić 
sobie z zabrudzonym żeliwnym rusztem na kuchence. 
Zapewne każda z Pań zmartwiona jest gdy ten ruszt jest 
lepiący i wyglądający mało estetycznie.

Jednym z lepszych sposobów jest tzw. „sposób na 
owijanie”.

Co nam będzie potrzebne?
• ocet – jeśli bardzo nie lubicie jego zapachu, to moż-

na też użyć silnego środka do czyszczenia kuchni 
• gaziki 
• ostra gąbka 

Działania:
• Gaziki moczymy w occie i owijamy ruszt 
• Zostawiamy na 30-60 minut 
• Szorujemy gąbką i gotowe.

Ruszt można wyczyścić także mocząc go przez noc 
w gorącej wodzie z 2 miarkami proszku do białego pra-
nia. Nie sprawdziłam tej metody u siebie, ale myślę, 
że jest równie skuteczna jak ocet, bo proszek świetnie 
zmiękcza, a tu przede wszystkim o to chodzi.

Kolejnym etapem sprzątania w kuchni jest wy-
czyszczenie palników.

Do wyczyszczenia palników będziemy potrzebować:
• miski
• octu 
• zwiniętej w kulkę folii aluminiowej

Działania:
• do miski wlewamy ocet 
• palniki zdejmujemy z kuchenki i rozbrajamy na czę-

ści pierwsze 
• wkładamy do octu na 30-60 minut
• wyjmujemy i w zależności od tego jak bardzo były 

brudne, albo przecieramy zwykłą gąbka, albo folią 
aluminiową. Na mniejszy brud pomoże sama gąb-
ka, ale mogą zostać uparte, pojedyncze plamki i tu 
lepiej poradzi sobie folia. 

• na koniec płuczemy pod wodą i wycieramy do sucha.
Katarzyna Muszyńska

Wiosenne porządkiZaćmienie Słońca
Jak obserwować i fotografować to zjawisko?

Pierwszego dnia astronomicznej 
wiosny, w piątek 20 marca br. miesz-
kańcy naszego kraju mogli oglądać 
częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc 
znalazł się pomiędzy Słońcem a Zie-
mią i tym samym przesłonił światło 
słoneczne. Zaćmienie miało bardzo 
dużą fazę – Księżyc zakrył około 60%, 
a w północno-zachodniej części kra-
ju nawet 76% tarczy Słońca. Zjawisko 
zaczęło się przed godziną 10.00 i za-
kończyło się tuż po godzinie 12:00. 
W fazie maksimum zaćmienia około 
godziny 11.00 zrobiło się nieco ciem-
niej i chłodniej. Miałem to szczęście, 
że mogłem obserwować i fotogra-
fować cały przebieg zjawiska przed 
siedzibą Katolickiego Radia Zamość. 
To niesamowite przeżycie i satysfak-
cja z możliwości dokumentacji kolej-
nego zaćmienia Słońca – następne 
równie efektowne, będzie widoczne 
z terenu Polski dopiero za 11 lat! 

Jak bezpiecznie dla naszych 
oczu obserwować to zjawisko? Jak 
ochronić nasz wzrok przed promie-
niowaniem UV i podczerwonym, 
które emituje Słońce? Nawet zwy-
kłe patrzenie na Słońce w pogodny 
dzień może być niebezpieczne. Tym 
bardziej NIE WOLNO patrzeć na na-
szą dzienną gwiazdę przez teleskop, 

lornetkę, czy aparat fotograficzny 
bez specjalnych filtrów. Osławione 
przydymione szkiełko, klisza rent-
genowska czy płyta CD nie chronią 
przed szkodliwym dla oczu promie-
niowaniem UV i podczerwonym, 
a obserwacja zaćmienia Słońca za ich 
pośrednictwem może przyczynić się 
do trwałego uszkodzenia wzroku!

Bezpieczną obserwację zaćmie-
nia Słońca umożliwia szkło spawal-
nicze o stopniu przyciemnienia mi-
nimum 12 maksimum 14 (14 DIN) 
oraz folia Baader Planetarium. Folia 
ta jest oryginalnym filtrem słonecz-
nym wysokiej jakości wykonanym 
z aluminiowej folii mylarowej, prze-
znaczonym do bezpośredniej obser-
wacji Słońca. Skrawek folii 10x10cm 
umożliwiający wygodną obserwację 
zaćmienia to koszt zaledwie kilku 
złotych. Folię Baadera można na-
być w sklepach fotograficznych lub 
ze sprzętem do obserwacji astro-
nomicznych. Nakładając folię na 
obiektyw aparatu fotograficznego 
ustawionego na statywie, bezpiecz-
nie dla wzroku oraz sprzętu możemy 
fotografować to ciekawe i rzadkie zja-
wisko, jakim jest zaćmienie Słońca. 

Andrzej Rzemieniak
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Katolickie Radio Zamość jest powoła-
ne do służby. Służy przede wszystkim 
słuchaczom informacjami, reportaża-
mi, modlitwą, katechezą, audycjami, 
transmisjami i dobrym słowem, ale 
też pełni różnorakie funkcje promo-
cyjne i edukacyjne. Aby ta działalność 
mogła być jak najbardziej owocna 
chcielibyśmy zaprosić Was do wspie-
rania naszej rozgłośni poprzez:
Przekaż 1% dla Katolickiego Radia 
Zamość. Wypełniając formularz PIT, 
wpisz KRS Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. Św. 
Jana Bosko 0000197582 w polu ozna-
czonym cel szczegółowy wpisz: KRZ

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 15
1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)

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

banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dyna-
miczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecz-
nie dziękujemy! 

ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

Ż Y C Z E N I A

http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
http://radiozamosc.pl/upload/archive/druk-dowodu-wplaty.pdf
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Recenzje

Aneta Kwaśniewska

Audycja Filmowo Radiowo 
poleca film pt. „Gdy budzą się de-
mony” reż. Roland Joffé. Dramat 
w koprodukcji argentyńsko-hisz-
pańsko-amerykańskiej. Głów-
ny bohater, dziennikarz Robert 
Torres, wyrusza w podróż do 
Hiszpanii. Ma się tam spotkać ze 
swoim ojcem oraz szukać mate-
riału do książki. Wydawać by się 
mogło, że to historia jakich wie-
le… Ale nie wtedy, gdy bohaterem 
książki ma być Josemaria Escri-
va – założyciel Opus Dei. Całą 
historię spowija aura tajemnicy, 
bo po raz kolejny okazuje się, że 
w życiu prawdopodobnie nic nie 
dzieje się przypadkiem. Ojciec 
Roberta nie tylko wychowywał 
się w tym samym mieście co Jo-
semaria, ale w dzieciństwie był 

Aneta Kwaśniewska

Polecam książkę wyjątkową. 
Bliską naszemu regionowi. Anna 
Janko „Mała zagłada” Wydaw-
nictwo Literackie. Książka przeni-
kająca zakamarki serca i umysłu 
na wskroś. Sochy na Zamojsz-
czyźnie, 1 czerwca 1943 roku, pa-
cyfikacja wsi. Wystarczyło kilka 
godzin, by wieś przestała istnieć. 
Budynki zostały spalone. Miesz-
kańcy rozstrzelani. Pośród zglisz-
czy pozostał jeden dom, nieliczni 
dorośli i kilkoro dzieci. Wśród nich 
– dziewięcioletnia Terenia Fe-
renc, matka Anny Janko. Bolesne 
wspomnienia przepełnione trau-
mą i obrazami, które wydają się 
wręcz apokaliptyczne. Zmierzenie 

Uwaga! Pierwsza osoba, która 
zgłosi się do redakcji Katolickiego 
Radia Zamość z tym egzemplarzem 
Roztoczańskiego Głosu i wymieni 
dwa tytuły filmów Rolanda Joffé 
otrzyma w nagrodę film „Gdy budzą 
się demony” na DVD.
Zapraszamy!
Filmowo Radiowo na 90,1FM 
we wtorki o godz. 14.20.

cji wsi, jak i po kilkudziesięciu latach. 
Wspomnienia wciąż wracają. Książka 
jest dialogiem córki z matką o tym, co 
okrutnie prawdziwe. Wiele cennych 
uwag o wojnie, o wrogich żołnierzach, 
o strachu, o niemocy, o odruchach serc 
(nawet wrogich!). Te wspomnienia 
warto poznać. Rozpacz i dramat dzie-
ci, szukanie choć małej iskry nadziei 
na przeżycie i smutek... Bezgraniczny 
smutek... To działo się tak blisko nas... 
Książka chwytająca za gardło! 
„Zabrałam ci twoją historię, mamo, 
twoją apokalipsę. Karmiłaś mnie nią, 
gdy byłam mała, szczyptą, po trochu, 
żeby mnie tak całkiem nie otruć. Ale się 
uzbierało. Mam ją we krwi…” ( fragment 
„Małej zagłady” A. Janko).

Audycja Książki w eterze na 90,1FM 
w środę o godz. 14.20

jego najlepszym przyjacielem. Jak to 
się stało, że jeden z przyjaciół wybrał 
drogę kapłaństwa, a drugi zaangażo-
wał się w brutalną wojnę domową? 
Robert Torres z każdą chwilą bliższy 
jest odkrycia zaskakującej prawdy.

„Gdy budzą się demony” to film 
zainspirowany młodzieńczymi lata-
mi życia Josemarii Escrivy, założycie-
la Opus Dei, organizacji Kościoła kato-
lickiego, uczącej, że codzienne życie 
może być drogą do świętości. Escrivá 
zmarł w 1975 roku, a w 2002 został 
ogłoszony świętym przez papieża 
Jana Pawła II.

Jak mówi reżyser filmu: „Nie 
możemy zmienić przeszłości, ale 
dzięki przebaczeniu możemy wpły-
nąć na naszą przyszłość”. W rolach 
głównych: Charlie Cox, Wes Bentley 
i Dougray Scott. Film dostępny na 
DVD.
Więcej o filmie na
www.kondrat-media.pl

się z tą apokalipsą było przerażająco 
trudne zarówno w czasie pacyfika-

O heroizmie

Tak blisko nas…

„Jest to gra logiczna stworzona 
według genialnego projektu Seiji 
Kanai. Celem rozgrywki jest zdobycie 
przewagi na scenie rewolucyjnej 
„arabskiej wiosny”. Gracze 
wprowadzają do gry kolejne postacie, 
trendy i siły, zabiegając o wzrost 
poparcia dla jednej z ideologii. Każdy 
element tworzonej w ten sposób 
mozaiki działa na pozostałe, budując 
sieć zależności skomplikowanych jak 
te, które występują w prawdziwym 
społeczeństwie. A gdy scena wypełni 
się do końca aktorami, zostanie 
wyłoniony zwycięzca – będzie nim 
ta filozofia, którą poprze większość 
bohaterów. No chyba że wcześniej 
któraś z walczących sił sięgnie 
po ostateczny argument. Broń 
masowego rażenia…” To fragment 
opisu ze strony internetowej 
Wydawnictwa Phalanx.

Podstawowe informacje:
Liczba graczy: 2 osoby
Wiek: od 14 lat
Czas gry: ok. 15-30 minut
Wydawca: Phalanx Games Polska
Projektant: Jaro Andruszkiewicz, 
Waldek Gumienny, Michał Ozon
Ilustrator: Przemysław Wolny

Po otworzeniu pudełka widzimy 
małą planszę oraz 32 kafle 
o kształcie prostokąta, z jednej 
strony zakończone strzałką. 
Dołączona jest także instrukcja 
obsługi w kilku językach. 
Jest ona krótka i przejrzysta, 
napisana prostym i zrozumiałym 
językiem. Zrozumienie zasad 
zajmuje zawsze kilka minut.
Fabuła gry wygląda następująco: 
jeden z graczy obiera stronę 
islamistów, drugi – świata 
zachodniego (w domyśle USA). 
Stajemy się adwersarzami w starciu 
Starego i Nowego Świata, tradycji 
kontra Makdonaldyzacji. Każdy 
dostaje 7 kafli odpowiadających 

danej frakcji. Do tego jeden z graczy 
otrzymuje kafel startowy, a z boku 
planszy rozkłada się 5 losowych 
kafli neutralnych, z których 
każdy ma inne działanie. 
Grę rozpoczynamy od położenia 
kafla startowego, potem 
naprzemiennie układamy swoje 
kafle lub wybrany kafel neutralny – 
te akurat są utrzymane w klimacie 
sił ONZ czy podobnych neutralnych 
ideologicznie uczestników 
konfliktów: dziennikarzy, 
najemników itp. Korzystając 
z akcji kolejnych kafli możemy 
zabezpieczać, niszczyć lub odwracać 
ułożone na planszy elementy. 
We frakcji Tradycji (Jihad), na 
zielonym tle, widzimy mężczyzn 
w turbanach, kobiety w kwefach, 
minarety i żołnierzy. Nowoczesność 
(McWorld) to błękitne tło, 
gwiazdki pop i biznesmeni. 
Na neutralnym, beżowym tle 
widzimy postaci i symbole, które 
reprezentują instytucje mogące 
zmienić losy świata – w grze 
i w rzeczywistości (dziennikarz, 
hacker, wybory, social network…). 
Rysunki są idealnym 
odzwierciedleniem tego, co 
reprezentuje konflikt na planszy. 
Bardzo starannie wykonane, 
mimo wszystko atrakcyjne dla 
oka, są sporym plusem gry.
Rozgrywamy do trzech partii, 
wygrywa osoba, która dwukrotnie 
doprowadzi do pożądanego wyniku. 
Gra jest naprawdę łatwa, bardzo 
przyjemna i dynamiczna. Rozgrywka 
trwa dosłownie kilka minut. 
Każdy z Państwa może wygrać 
tą właśnie grę. Wystarczy 
odpowiedzieć na proste pytanie:
„Dżihad kontra McŚwiat” to książka 
napisana przez Benjamina Barbera, 
która przedstawia paradoksy 
współczesnego świata. Prawdziwą 
bohaterką jest demokracja. Czy 
według Państwa demokracja 
niesie ze sobą zagrożenia?

Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres:
katarzyna.muszynska@radiozamosc.pl
do 15 kwietnia.

Katarzyna Muszyńska

CLASH:
Jihad vs McWorld

Ż Y C Z E N I A

http://www.kondrat-media.pl
mailto:katarzyna.muszynska@radiozamosc.pl


10 Nr 3 [3] Marzec 2015  www.radiozamosc.pl

Sport

R E K L A M A

W Baszni Dolnej odbyła się ostat-
nia impreza realizowana w ramach 
cyklu wyścigów psich zaprzęgów, 
którym przyświecało hasło „Ala-
ska daleko... Podkarpacie tuż tuż...”. 
Kresowa Osada w Baszni Dolnej, to 
jedna z trzech miejscowości w woje-
wództwie podkarpackim, w których 
zaplanowano zawody. Dwie wcze-
śniejsze imprezy odbyły się w miej-
scowości Bystre – „W Krainie Żubra” 
oraz w Lutowiskach – „W Krainie 
Wilka”. Brak śniegu spowodował, że 
zawody w „Kresowej Krainie” odwo-
łano. Organizatorzy jednak stanęli na 
wysokości zadania i postanowili nie 
rezygnować z imprezy. 
– W tym roku niestety śniegu u nas 
nie ma, ale postanowiliśmy przy-
gotować to wydarzenie głównie 
z uwagi na zainteresowanie ze stro-
ny mieszkańców i osób z zewnątrz 
– mówił Wiesław Kapel, Wójt Gminy 
Lubaczów.

Zamiast wyścigów odbyły się 
przejażdżki psimi zaprzęgami, dzięki 
którym mieszkańcy powiatu luba-
czowskiego oraz turyści odwiedza-

jący w ten weekend Kresową Osadę 
mieli okazję podziwiać ogromną siłę 
i wyjątkowość tych psów. 

To nie jedyna atrakcja jaka cze-
kała na zwiedzających. Oferta była 
bardzo bogata i każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Ogromnym zaintere-
sowaniem dzieci cieszyło się stoisko 
Nadleśnictwa Lubaczów, które dla 
najmłodszych przygotowało szereg 
konkursów sprawdzających ich wie-

dzę z zakresu przyrody. Dorośli rów-
nież nie omijali tego stoiska z daleko. 
Konkurencje sprawdzające siłę poten-
cjalnych drwali, przyciągnęły liczną 
publiczność i wywoływały wiele emo-
cji. Dla miłośników spacerów z psami 
czekał rajd dogtrekingowy, który był 
podzielony na dwie trasy. Pierwsza, 
dla tych mniej zaawansowanych li-
czyła około 6km. Druga, z którą mo-
gli zmierzyć się prawdziwi weterani 
to trasa o długości 22 km obejmującą 
takie miejscowości jak: Basznia Dolna 
– Malce – Wólka Horyniecka – Huta 
Kryształowa – Czerwona Figura – 
Basznia Górna – Basznia Dolna. Nie 
zabrakło również Nordic Walkingu 
z udziałem Dawida Radziejewskiego; 
wicemistrza świata w tej dziedzinie 
sportowej z 2009 roku. Ciekawą atrak-
cją wokół, której zbierali się turyści był 
wyjątkowy mecz z wykorzystaniem 
dmuchanych kul.

Istotnym punktem programu 
było podsumowanie Wyścigów 
Psich Zaprzęgów Na Średnim Dy-
stansie o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. Puchar 
trafił do Grzegorza Burzyńskiego ze 
Stowarzyszenia Miłośników Psów 
Zaprzęgowych TRAVOIS.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Lubaczów, 
Klub Sportowy Psich Zaprzęgów 
NOME oraz Nadleśnictwo Lubaczów.

Alicja Magura

Alaska daleko...
Podkarpacie tuż, tuż
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Rozrywka
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Program Katolickiego Radia Zamość

 Poniedziałek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Jarosław Przytuła
 01:00 Koncert Życzeń
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Jarosław Przytuła
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza z zakresu teologii
  fundamentalnej
  – ks. Grzegorz Szubtarski
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
  + Poranny serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości
  + Informacje z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:35 Radio w ZOO
 11:00 Wiadomości + Radio z kierowcą
 11:15 Opowieści z Wołynia
 11:40 Wychowywać ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
  + Południowy Serwis sportowy
 12:15 To nam gra
 12:35 Głos Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
  + Popołudniowy Serwis Sportowy
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Dla przyjaciół Katolickiego
  Radia Zamość
 14:50 Katecheza z zakresu teologii
  fundamentalnej
  – ks. Grzegorz Szubtarski
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Jarosław Przytuła
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Zjednoczeni w Duchu
  – Galilea – Wspólnota Chrystusa 

Zmartwychwstałego
 18:00 Transmisja Mszy św.
  z Katedry Zamojskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:15 Audycja samorządowa
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza z zakresu teologii
  fundamentalnej
  – ks. Grzegorz Szubtarski
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
  – ks. Rudolf Karaś
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:30 Złością czy miłością

 Wtorek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Michał Maciołek
 01:00 Opowieści z Wołynia
 02:00 Zapowiedzi muzyczne
 03:00 Zjednoczeni w Duchu
  – Galilea – Wspólnota Chrystusa 

Zmartwychwstałego
 04:00 Moja mała i duża Ojczyzna
  – ks. Rudolf Karaś
 05:00 Dla przyjaciół Katolickiego
  Radia Zamość
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Michał Maciołek

 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości + Radio z kierowcą 
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza patriotyczna
  – ks.Rudolf Karaś
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
  + Poranny Serwis Sportowy
 09:13 Informacje dnia
 09:15 Kropla Wieczności
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości
  + Informacje z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Odczytujmy Wojtyłę
 11:00 Wiadomości + Radio z kierowcą 
 11:15 Przez morza i oceany
 11:40 Wychowywać ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
  + Południowy Serwis sportowy
 12:15 To nam gra
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
  + Popołudniowy Serwis sportowy
 14:20 Filmowo Radiowo
 14:40 Powiedz życiu TAK
 14:50 Katecheza patriotyczna
  – ks. Rudolf Karaś
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Michał Maciołek
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia 
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Ecclesia – Konsekrowani
 18:00 Transmisja Mszy Św.
  z Katedry Zamojskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Fair Play
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza patriotyczna
  – ks.Rudolf Karaś
 22:00 Porozmawiajmy o...
  – ks. Krzysztof Ślepokura
 23:00 Co przyniósł dzień?

 Środa 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Zygmunt Jagiełło
 01:00 Przez morza i oceany
 02:00 Filmowo radiowo 
 03:00 Fair Play
 04:00 Porozmawiajmy o...
  – ks. Krzysztof Ślepokura
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Zygmunt Jagiełło
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości + Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza dla młodzieży
  – ks. Piotr Brodziak
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
  + Poranny serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości
  + Informacje z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Wędrówki turystyczne
 11:00 Wiadomości + Radio z kierowcą

 11:15 Nasze korzenie
 11:40 Wychowywać ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
  + Południowy serwis sportowy
 12:15 Leśne Radio
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
  + Popołudniowy Serwis Sportowy
 14:20 Książki w eterze
 14:50 Katecheza dla młodzieży
  – ks. Piotr Brodziak
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Zygmunt Jagiełło
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Transmisja Mszy Św. z Sanktuarium 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej
 18:00 Harcerskie czuwaj
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza dla młodzieży
  – ks. Piotr Brodziak
 22:00 Nocna zmiana
 23:00 Hip-hop z Jezusem

 Czwartek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Wiesław Galant
 00:15 Co przyniósł dzień?
 01:00 Nocna zmiana
 02:00 Książki w eterze 
 03:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
 04:00 Harcerskie czuwaj
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Wiesław Galant
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Transmisja Mszy św. z Kaplicy św. 

Sebastiana w Bazylice Watykańskiej
 08:00 Wiadomości + Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna
  – ks. Krystian Malec
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
  + Poranny serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości
  + Informacje z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Roztoczański Informator Kulturalny
 11:00 Wiadomości + Radio z kierowcą 
 11:15 Dobre słowo
  Spotkanie z ks. Markiem Bałwasem
 11:40 Wychowywać ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
  + Południowy Serwis sportowy
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
  + Popołudniowy Serwis sportowy
 14:25 Wiadomości
  Światowych Dni Młodzieży
 14:50 Katecheza biblijna
  – ks. Krystian Malec
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Wiesław Galant
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Gość Dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia 

 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium 

Matki Bożej Szkaplerznej
  w Tomaszowie Lubelskim
 18:00 Zamojszczyzna mniej znana
  – podróże dalekie i bliskie
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Misja specjalna
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza biblijna
  – ks. Krystian Malec
 22:00 Effatha
 23:00 Co przyniósł dzień?

 Piątek 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Mateusz Januszewski
 01:00 Dobre słowo
  Spotkanie z ks. Markiem Bałwasem
 02:00 Misja specjalna
 03:00 Effata
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Mateusz Januszewski
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości + Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Rafał Muda
 08:30 Alfabet Naszej Wiary
 08:40 Gość Dnia
 09:00 Wiadomości
  + Poranny serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:25 Kalendarium
 09:45 Konkurs
 10:00 Wiadomości
  + Informacje z przejść granicznych
 10:15 Książka na antenie
 10:40 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
  na antenie KRZ
 11:00 Wiadomości + Radio z kierowcą
 11:15 W kręgu sztuki
 11:40 Wychowywać ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
  + Południowy Serwis sportowy
 12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
  + Popołudniowy serwis sportowy
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Zapowiedzi sportowe
 14:50 Katecheza – ks. Rafał Muda
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny 
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Mateusz Januszewski
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 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 Kimże jest człowiek. Caritas Polska
  i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 18:00 Transmisja Mszy Św. z kościoła pw. 

św. Michała Archanioła w Zamościu
 18:45 Złota księga dobrodziejów radia
 19:00 Różaniec
 20:00 Siloe
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza ks. Rafał Muda
 21:55 Wiadomości
  Światowych Dni Młodzieży
 22:00 Światowe Dni Młodzieży
 23:00 Co przyniósł dzień?
 23:20 Labirynt moralny

 Sobota 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Grzegorz Chabros
 01:00 Siloe 
 02:15 Zapowiedzi diecezjalne

 02:30 Zapowiedzi sportowe
 04:30 Kimże jest człowiek. Caritas Polska
  i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 05:30 Aktualności rolnicze
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Grzegorz Chabros
 07:10 Amerykańska Częstochowa
 08:15 Kalendarium
 08:20 Katecheza maryjna
  – ks. Krzysztof Hawro
 08:30 Patron dnia
 08:35 Alfabet naszej wiary
 09:00 Wiadomości
 09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny”
  na antenie KRZ
 10:00 Wiadomości
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości
 11:15 Audycja samorządowa
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:15 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości
 13:10 Skarby Zamojszczyzny
  Podróże Dalekie i Bliskie
 14:00 Wiadomości
 14:10 W służbie ewangelizacji
  Szkice z historii Kościoła w Polsce XX 

wieku – Bp Mariusz Leszczyński
 14:30 Biuro Prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza maryjna
  – ks. Krzysztof Hawro
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Grzegorz Chabros
 15:30 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Pasterski głos – Bp Marian Rojek
 16:00 Wiadomości
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Wiara i nauka
 17:00 Muzyka Aniołów
 17:15 Audycja ZSO im. Jana Pawła II
  w Krasnobrodzie
 18:00 Transmisja Mszy św. z Konkatedry 

Lubaczowskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów
  Ludowych
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza maryjna
  – ks. Krzysztof Hawro

 Niedziela 
 00:00 Modlitwa na początek dnia
 00:15 Ewangelia i rozważanie
  – ks. Piotr Pawlukiewicz
 02:00 Amerykańska Częstochowa
 06:00 Poranny pacierz i Godzinki
  o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:30 Roztoczańska Lista Przebojów
  Ludowych
 07:35 Patron dnia
 07:40 Ewangelia Dnia i rozważanie
  – ks. Piotr Pawlukiewicz
 08:40 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 09:00 Ecclesia – Konsekrowani
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:30 Modlitwa w drodze
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św.
  z Katedry Zamojskiej
 13:15 Pasterski głos – Bp Marian Rojek
 13:35 Koncert Życzeń
 14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:30 Ewangelia dnia i rozważanie
  – ks. Piotr Pawlukiewicz
 15:40 Złota księga dobrodziejów radia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Niedziela Radiowa
 18:00 W obronie życia człowieka
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Muzyczny przekładaniec
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:20 Diecezjalne Wiadomości
  Światowych Dni Młodzieży
 21:30 Magazyn Watykański
 21:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 22:00 Okruchy dnia, okruchy tygodnia
  – ks. Jacek Rak i ks. Grzegorz Chabros


