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XII Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek

Tradycja malowania pisanek sięga
starożytności, kiedy to jajko, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, uznawane było za symbol
błyskawicy i słońca, czyli sił, które
na wiosnę dają życie całej naturze.
W Polsce zwyczaj malowania jajek
sięga X wieku, gdyż pierwsze pisanki odnaleziono podczas wykopalisk
archeologicznych na opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór rysowano na
skorupkach roztopionym woskiem,
a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które
nadawały im brunatnoczerwoną
barwę. Dziś jajko to przede wszystkim symbol nowego życia oraz siły
broniącej przed wszelkim złem,
nieodłącznie związane ze świętami
Wielkiej Nocy, tak przecież ważnymi dla każdego chrześcijanina.
W procesie chrystianizacji pisanki
włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Malowane jaja
mają być symbolem odradzającej
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się do życia przyrody, a w chrześcijaństwie dodatkowo odnoszą
się do wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa. Regionaliści przytaczają
również ciekawe obrzędy ludowe
związane z jajkiem, z których możemy się dowiedzieć, że dawniej
na wsi chłop nie wypuścił bydła
ze stajni, póki na progu nie położył
jajka. A po wyjściu zwierząt oddawał jajko biednym z prośbą o modlitwę za bydło. Z kolei skorupki
pisanek dosypywano do paszy dla
kur, by dawały dużo jaj.
Dlatego też, w dniach 1-2 marca,
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
odbyły się XII Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek, które z roku
na rok cieszą się coraz większą
popularnością. W tym roku wzięło
w nich udział ponad 450 osób z siedemnastu placówek oświatowych.
Warsztaty były skierowane do dzieci, młodzieży, instruktorów, placówek oświatowo-wychowawczych,

regionalistów oraz plastyków amatorów którzy prezentowali różne
techniki zdobienia pisanek.
Od 12 lat nie zmienił się również
cel przyświecający tarnogrodzkim
warsztatom, którym było propa-

gowanie i kultywowanie tradycji
związanej z okresem Świąt Wielkanocnych, spotkanie z twórcami ludowymi oraz pokaz czterech technik zdobienia pisanek. Co roku dla
uczestników przygotowywany był
także pokaz wykonywania kwiatów
z krepiny, ozdób świątecznych oraz
prezentacja dorobku rękodzieła artystycznego.
-Na warsztatach istnieje możliwość
konfrontacji i wymiany doświadczeń
w amatorskiej twórczości artystycznej oraz możliwość poszukiwania
oryginalnych pomysłów i wykazania
się inwencją twórczą. To także okazja
dla dzieci i młodzieży oraz placówek
oświatowych by zapoznać się z tą formą działalności kulturalno- plastycznej - powiedziała Renata Ćwik, dyrektor TOK w Tarnogrodzie.
Organizatorzy dodali również,
że Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek to poszukiwanie oryginalnych pomysłów dotyczących
opracowania plastycznego tematyki
Świąt Wielkanocnych, prezentacja
dorobku rękodzieła artystycznego
oraz co najważniejsze umożliwienie
dzieciom i młodzieży wykazania inwencji twórczej. W tym roku zaprezentowano cztery techniki ozdabiania pisanek, tj. technikę wyklejania,
technika batikowa pisania pisanek,
technika sznurkowa, technika akrylowa oraz warsztaty z wykonywania
kwiatów z krepiny i bibuły.
Ważnym elementem warsztatów
był też specjalny wykład związany
ze Świętami Wielkiej Nocy, przygotowywany przez dr hab. Katarzynę
Smyk z Zakładu Kulturoznawstwa
UMCS w Lublinie, która zapoznała

Tomasz Adamek
- wywiad
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słuchaczy z „Symboliką i znaczeniem wody w świętach Wielkanocnych”.
Prowadzący poszczególne warsztaty wyraźnie zaznaczali, że aby własnoręcznie przygotować świąteczne
pisanki trzeba cierpliwości, dokładności i czasu.
- Jestem plastykiem z zamiłowania
i wykształcenia. Uczę techniki sznurkowej, która jest prosta i polega na nakładaniu na jajko kolorowych sznurków
robiąc zamierzony wzór i ozdabiając
dodatkowo pisanki - przyznała Magdalena Futoma, która zaznaczała,
że zarówno rodzina jak i znajomi
chętnie zgłaszają się po ręcznie ozdobione pisanki. Krystyna Kutniowska
z kolei uczy techniki wyklejania pisanek i potwierdza, że uczy ona cierpliwości i rozbudza wyobraźnię i zdolności plastyczne nie tylko u dzieci.
Joanna Ferens
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Otwarte serca dla Igi Pawelec
Małżeństwo: Barbara i Piotr, rodzice 16-miesięcznej Igi Pawelec, chorującej na padaczkę proszą dla niej
o pomoc. Do akcji włączył się Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej organizując różnego rodzaju
zbiórki i uruchamiając specjalne konto bankowe. Z Barbarą Pawelec rozmawia Małgorzata Godzisz.
Pawelcowie są małżeństwem od
2010 r. Iga od 4 miesiąca życia choruje na padaczkę. Od tego czasu zatrzymał się jej rozwój psychofizyczny. W tej chwili nie siedzi, nie chodzi,
nie raczkuje. Mama Igi w rozmowie
ze mną wyjaśniła z jakimi trudnościami zmagają się by leczyć dziewczynkę.
- Od momentu kiedy zaczęły się pierwsze ataki padaczkowe ciągle walczymy
z epilepsją. Szukamy nowych leków
i badań - powiedziała Barbara Pawelec.
W Polsce dziewczynka jest kierowana na badania w 2017 roku, a dla niej
samej oznacza to zatrzymanie się
w miejscu. Do tej pory zostały przeprowadzone dwa badania EEG, które
są niezbędne w przypadku leczenia
padaczki. Jedno odbyło się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Lublinie, ale zdaniem mamy Igi,
zbyt krótko, żeby dobrze zdiagnozować tą chorobę.
Pojawiła się szansa wyjazdu do niemieckiego ośrodka Vogtareuth Clinic
pod Monachium, który specjalizuje
się w leczeniu epilepsji dziecięcych.
Tamci specjaliści wyjaśnili, że tego
typu badania powinny trwać kilka dni.
W Polsce na dzień dzisiejszy nie jest
to możliwe w żadnym ośrodku. W tej
chwili jest za mało badań, żeby nawet zmienić jej leki, a tych przyjmuje
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dziennie siedem. Jak zapewnia matka, po nich ma bóle brzuszka i często
płacze. Rodzice walczą, żeby znaleźć
lek, który zadziała i pomoże ich córce.
Sześciotygodniowa diagnoza połączona z hospitalizacją w Niemczech kosztują 32 tysiące euro, a to ok. 150 000
tysięcy złotych. Narodowy Fundusz
Zdrowia nie refunduje kosztów takiego leczenia. Dzięki otwartym sercom
wielu ludzi z pewnością uda się zebrać
taką kwotę. Dodatkowo zostały przeprowadzone zbiórki w następujących
kościołach: 6 marca u św. Jana Pawła
II w Biłgoraju, 13 marca u Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Gromadzie
oraz 20 marca odbędzie się u św. Jerzego w Biłgoraju.
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej uruchomiło specjalne
konto dla tych osób, które zechcą
podzielić się „wdowim groszem”
i pomóc dziewczynce:
28 1020 5356 0000 1302 0177 1633
z dopiskiem „dla Igi”
Dajmy małej szanse na godne życie,
prawidłowy rozwój i szczęśliwe dzieciństwo. Oto prosiła w imieniu Igi, jej
mama, Barbara Pawelec.
Małgorzata Godzisz
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Katolickim Radiu Zamość oraz Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej razem z Biurem Pielgrzymkowym
„Pielgrzymuj.pl” zorganizowało pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która trwała od 16 do 23 lutego br.
Wzięło w niej udział 50 osób z Zamościa, Hrubieszowa, Zwierzyńca
i Lubaczowa.
Przewodnikiem po Ziemi Świętej była Aleksandra Zaremba.
W programie było zwiedzanie Betlejem (Bazylika Narodzenia Pańskiego,
Grota Mleczna, Pole Pasterzy), Cezarei
Nadmorskiej (teatr romański, akwedukt), Góry Karmel (Klasztor Stella
Maris), Panorama Ogrodów Bahamskich, Nazaretu (Bazyliki Zwiastowania Pańskiego) i Kany Galilejskiej. Rejs
po jeziorze Genezaret. Przejazd na
Górę Błogosławieństw, Górę Tabor.

Zwiedzenie: kościoła Prymatu, Tabgha (miejsce cudu rozmnożenia
chleba i ryb), Kafarnaum (ruiny starożytnej synagogi, dom rodzinny
św. Piotra, Jerycho (Góra Kuszenia,
Drzewo Sykomory), Qumran. Kąpiel
w Morzu Martwym. Góra Oliwna,
zwiedzanie: kościoła Pater Noster,
Dominus Flevit (Chrystus zapłakał),
Getsemani - Ogród Oliwny (Kościół
Wszystkich Narodów - Bazylika Agonii), Góry Syjon (grób Króla Dawida,
Wieczernik), Betanii (dom Marii, Marty i Łazarza), Ain Karem (miejsce narodzin Jana Chrzciciela i nawiedzenia
św. Elżbiety), Jerozolimy – Menora,

Yad Washem (muzeum upamiętniające Holokaust). Zwiedzanie Jerozolimy: Stare Miasto, Ściana Płaczu
(kościół św. Anny, Sadzawka Betesda,
przejście Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), Bazylika Grobu Bożego i Zmartwychwstania Pańskiego.
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Każdego dnia pątnikom towarzyszyło
Katolickie Radio Zamość przekazując
relacje z trasy pielgrzymki.
Każdy kto ma pragnienie w sercu
pielgrzymowania do Ziemi Świętej
pragnę poinformować, że Diecezjalne
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy

Katolickim Radiu Zamość podczas
ferii zimowych w 2017 roku zorganizuje taki wyjazd. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 84 639 97 97
(w godz. 8.00 – 15.00).
ks. Krystian Bordzań
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość
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Wojewódzkie obchody Święta
Służby Więziennej w Zamościu
Na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku, swoje święto obchodzą pracownicy Służby
Więziennej. Ich patronalne święto przypada 8 lutego. Pod tą data obchodzone jest od 2011 roku. Wcześniej Służba
Więzienna obchodziła swoje „nieformalne święto” 26 kwietnia, w dzień uchwalenia ustawy z 1996 roku. Obie daty
nie są przypadkowe. Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku,
który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce, zaś data 26 kwietnia nawiązywała do przepisu mówiącego
o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku.
Wojewódzkie
obchody
Święta
Służby Więziennej rozpoczęły się
w katedrze zamojskiej i połączone
zostały ze 110. rocznicą powstania
Zakładu Karnego w Zamościu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył
biskup diecezjalny Marian Rojek,
który podczas liturgii przypomniał,
że znakiem rozpoznawczym Służby Więziennej w Polsce jest widok
uproszczonej głowy orła stylizowanej na dwie litery SW jak i również
miecz z pochodnią na tle wieńca
dębowego. Ordynariusz zwrócił jednak uwagę na bardziej powszechny i znany symbol „klucza”, który
jest również związany z kościołem
katolickim i z samym św. Piotrem.
- W służbie więziennej od zawsze używa się tej rzeczy, owego znaku, owego
przedmiotu, otwierającego do wolności, albo zamykającego w celi - zauważył biskup. Słowa te miały za zadanie nawiązać do życia wiecznego,
wizji piekła i raju.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych różnych nacji z szeroką reprezentacją
służby więziennej. Obecny był także
ks. prał. Paweł Wojtas, Naczelny Kapelan Służby Więziennej w Polsce

oraz ks. Tomasz Źwiernik, kapelan Zakładu Karnego w Zamościu.
- Duszpasterstwo więzienne opiera
się na pięciu płaszczyznach. Pierwsza
jest związana z oddziaływaniem kulturalno-oświatowym, jak ją nazwał
ks. Źwiernik - preewangelizacyjną.
I jak dodał: - Jej celem jest stworzenie płaszczyzny z człowiekiem, który
bardzo często jest zrażony do kościoła
i odmiana wizerunku kościoła, żeby
przestać myśleć stereotypowo, żeby nie
widzieć kościoła tylko przez pryzmat
afer, różnego rodzaju zła, które w mediach jest nam serwowane. Ewangelizacja to organizowanie różnych wydarzeń, które mają wspólny mianownik
w osobie Jezusa Chrystusa. Czy to będą
wydarzenia kulturalne, czy oświatowe, zapraszanie ciekawych ludzi, film,
koncert, wszystko… Kolejny etap nawiązuje już do duszpasterstwa, które
ma znamiona pracy z człowiekiem jak
w każdej parafii, czyli oprócz sprawowania sakramentów, także różne grupy
modlitewne, biblijne, katechetyczne.
W tym wszystkim pomagają mi wolontariusze, których jest blisko pięćdziesięciu – opisywał ks. Tomasz. Czwarta
płaszczyzna jak ją nazwał: - „Ad
Gentes”. - Pan Jezus po swoim zmar-

twychwstaniu posłał nas na świat,
mówił wyraźnie w Ewangelii, „kto się
do mnie przyzna przed ludźmi, Ja się
przyznam przed moim ojcem w niebie”. Ci więźniowie, którzy biorą udział
w duszpasterstwie, a jest to związane
z jakąś formą dojrzewania, ale także
czasem… muszę ich poznać. Wyjeżdżają ze mną na akcje, w parafiach
i w szkołach gdzie dają świadectwo
swojego nawrócenia, ale także opowiadają o swojej przeszłości, że życie
bez Pana Boga, może doprowadzić
za kraty, a życie z Panem Bogiem
może przywrócić prawdziwą wolność nawet będąc za kratami – dodał
ks. Źwiernik. Piątą rzeczywistością, duszpasterz więzienny opisał
jako: - Z jednej strony permanentne
kształcenie samego siebie, bierzemy
udział w sympozjach, spotkaniach
które podnoszą nasze kwalifikacje
zawodowe związane penicjarystyką,
ale także bierzemy udział w rekolekcjach dla kapelanów, warsztatach ekumenicznych.
Ks. prał. Paweł Wojtas o problemie
przygotowania skazanych do wyjścia na wolność powiedział w następujący sposób: - Ludzie chcieliby
by problem więźnia, nie istniał. Typu,

że zamknąć kogoś niech siedzi, to nie
jest do końca rozwiązanie, dlatego
że któregoś dnia kara się kończy, człowiek wychodzi i pytanie co dalej. Jeżeli
my go nie przygotujemy do wolności
to on znowu przegra życie, dlatego
to jest tak ważne. Więzienie ma formę
karania, ono musi karać wychowawczo. Ono musi karać przygotowawczo
do wolności, żeby ten człowiek zaakceptował, zrozumiał, zechciał żyć systemem wartości ludzi wolnych. Kapelan Naczelny zwrócił także uwagę
na pracę penitencjarną, że ma tak
fundamentalne znaczenie.
– Dlatego potrzebni są nam wolontariusze, budujemy ten system wolonta-

riatu, ludzi którzy przychodzą do więzienia i chcą z tymi osadzonymi być,
rozmawiać, to są bardzo ważne sprawy - powiedział ks. Wojtas.
Po Eucharystii, w Centrum Kultury
Filmowej „Stylowy” miała miejsce
druga część uroczystości rocznicowych, podczas której odbyło się
wręczenie odznak resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych. Obchodom przewodzili
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Jacek Głuch orazDyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, mjr Krzysztof Stefanowski.
Bartłomiej Surmacz
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Baranki i paschaliki
wielkanocne
Modlitwa, post i jałmużna. To trzy filary życia każdego
chrześcijanina, ale czy są realizowane z radością
i szczerą intencją? Okazją do czynienia dobra jest
rokrocznie prowadzone Wielkanocne Dzieło Caritas.
W okresie Wielkiego Postu również
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozprowadza baranki
i paschaliki. Są do kupienia w każdej
parafii i jak zapewniają organizatorzy, aż do wyczerpania zapasów.
Zarówno paschaliki jak i baranki można nabyć w siedzibie Caritas przy ul. Jana H. Zamoyskiego 1
w Zamościu.
W tym roku Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
przygotował
12 tysięcy paschalików i 10 tysięcy
baranków. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony będzie na dożywianie dzieci w szkołach, organizację
letnich kolonii, dofinansowanie stypendiów z programu „Skrzydła”, czy
wsparcie dla biednych rodzin z terenu całej diecezji.
Baranek to obraz Chrystusa zmartwychwstałego. Podobnie paschalik,

który symbolizuje światło. Świece
i baranki będzie można postawić
na stołach podczas rodzinnych spotkań wielkanocnych, a paschaliki
wykorzystać w Wielką Sobotę podczas liturgii poświęcenia ognia, zapalić na stole przy wielkanocnym
śniadaniu, czy zanieść na groby najbliższych. Białe świece wykonane
są z nadrukiem baranka i rokiem
2016, zaś baranki z białej czekolady.
Niech ta jałmużna wielkopostna
uświadomi nam, że są ludzie potrzebujący, szczególnie dzieci, które oczekują naszego wsparcia i my
takiego wsparcia jesteśmy w stanie
im udzielić. Bądźmy miłosierni jak
Ojciec! Razem możemy więcej! Serdecznie zachęcamy do wspierania
dzieł Caritas.
Małgorzata Godzisz

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem nadziei i niech przyniosą

KO-MED
CENTRUM MEDYCZNE

Państwu wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.
Zespół Ko-Med

KO-MED Centrum Medyczne Zamość, ul. Peowiaków 1
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Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników
W ostatni weekend lutego (27-28 lutego) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” odbyły się XXIV Szachowe Mistrzostwa
Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Mistrzostwa zostały rozegrane
systemem szwajcarskim z klasyfikacją indywidualną i drużynową.
W rozgrywkach udział wzięło
48 uczestników z Polski, ale nie
tylko. Gościliśmy również drużynę
z Węgier.
Zwycięzcą Turnieju Szachów Błyskawicznych został Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek
Śląski, drugie miejsce zajął Nandor
Papp z Węgier i trzecie Piotr Dziadoń z Nadleśnictwa Srokowo.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło trzeciego dnia rozgrywek. Nagrody laureatom wręczyli: Krzysztof Janeczko, zastępca Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych

ds. ekonomicznych, Henryk Rążewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Janów Lubelski, Bronisław Sasin,
Przewodniczący Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Urban Kolman, Przewodniczący Związku Leśników Polskich
Okręgu Lubelskiego. Współorganizatorami zawodów były Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w
Lublinie i Nadleśnictwo Janów Lubelski.
Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych.

Klasyfikacja indywidualna:
1. Dariusz Rymaszewski,
Nadleśnictwo Lwówek Śląski
2. Nandor Papp, Węgry
3. Piotr Dziadoń,
Nadleśnictwo Srokowo
4. Andrzej Kania,
Nadleśnictwo Zwoleń
5. Janusz Santura,
Nadleśnictwo Katowice
6. Ignacy Truszkowski,
Nadleśnictwo Damnica
Klasyfikacja drużynowa:
1. RDLP Wrocław
2. Węgry
3. RDLP Olsztyn
Gratulujemy zwycięzcom!
R
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Wizyta Ambasadora Iranu w Zamościu
Miesiąc temu Stany Zjednoczone i Unia Europejska zniosły sankcje gospodarcze i finansowe nałożone na Iran w związku
z jego programem atomowym. Dzięki temu Iran będzie mógł znowu eksportować ropę do UE, a także odzyska dostęp
do międzynarodowych rynków gospodarczych i finansowych.
To wydarzenie było impulsem
dla rynków europejskich by wykorzystać szansę przywrócenia
współpracy gospodarczej z Iranem.
Zamojscy przedsiębiorcy nie próżnując, pod kierownictwem Unii
Szefów Firm Zamojszczyzny wraz
z Polsko-Irańską Izbą Handlową zaaranżowali spotkanie w celu
omówienia sposobów rozwinięcia
współpracy gospodarczej.

Początki wymiany handlowej między Iranem, a Polską sięgają aż XVI
wieku, wcześniej niż nawiązanie
relacji dyplomatycznych, mających
przecież pięćsetletnią historię. Irańscy kupcy i karawany handlowe
przemierzające szlaki prowadzące
ku Europie Zachodniej, utrzymywali kontakty i wymieniali towary również z kupcami polskimi.
W późniejszych czasach, wraz
z przedłużającym się okresem rozbiorów i obcej okupacji w XVIII i XIX
stuleciach, nastąpiła przerwa w bezpośrednich relacjach handlowych
obydwu nacji. Po I wojnie światowej
i odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, ponowne zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne i w ślad
za tym nastąpiła restytucja kontaktów gospodarczych obydwu krajów.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszym regionem,
a Republiką Iranu było głównym
elementem spotkania w jednym
z zamojskich hoteli. Całość rozpoczęła
konferencja
prasowa
z udziałem lokalnych mediów,
na której Ambasador Iranu Ramin
Mehmanparast stwierdził, że Polska
może być ważnym partnerem strategicznym dla Iranu.
- Z pomocą polskich firm możemy pokryć potrzeby Iranu i krajów
ościennych (Azja Środkowa). Jesteśmy przekonani, że Polska może być
bardzo ważnym krajem strategicznym w Europie dla Iranu. Jeśli chodzi
o jakość dostarczanych produktów
do naszych firm, Polska jest na poziomie firm zachodnich, czasem nawet lepsza. Uważam, że warunki gospodarcze
Polski i Iranu są podobne, dzięki czemu
możemy się nawzajem uzupełniać.
W branży rolniczej jest zapotrzebowanie na sprzęt rolniczy, środki ochrony
roślin oraz żywność. Rośnie popyt
na maszyny górnicze, także występuje
bardzo duże zapotrzebowanie w transporcie kolejowym i drogowym – mówił
ambasador Ramin Mehmanparast.
Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk
ustalił z przedstawicielami Iranu,
że występuje połączenie kolejowe
między Polską a Iranem. Prezydent
również wyraził chęć, by powstało
centrum logistyczne na terenie zamojskiej podstrefy ekonomicznej.
– Ustaliliśmy, że jest połączenie między
Iranem a Polską poprzez tzw. szeroki tor, który jest szansą dla Zamościa,
co wpłynie na intensyfikację handlu
z tym regionem. Bardzo chcielibyśmy,
aby w Zamościu powstało centrum
logistyczne, dysponujemy terenami
w podstrefie gospodarczej i chcielibyśmy je w tym celu zaoferować

– podkreślił Wnuk. Jacek Socha, prezes Unii Szefów Firm Zamojszczyzny przypomniał o historii współpracy między naszymi państwami
i o przyszłych perspektywach rozwojowych.
- Iran to kraj ogromnych możliwości
gospodarczych, jednocześnie Polska
ma dobre doświadczenia z narodem
irańskim. Trzeba przypomnieć, choćby przyjęcie żołnierzy Andersa, którzy uciekli ze Związku Radzieckiego
w latach 40-stych w liczbie 120 tysięcy. Również Iran jako jeden z trzech
krajów na świecie nie uznał rozbiorów

Polski. Irańczycy są bardzo pozytywnie nastawieni na współpracę gospodarczą z Polską. Plasują nas w czwórce
największych, przyszłych partnerów
gospodarczych, a to oznacza możliwość eksportowania towarów, na które
jest zapotrzebowanie w Iranie – mówił
prezes Socha.
W programie wizyty znalazło się
również sympozjum gospodarcze.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o sposobach rozwoju kontaktów
gospodarczych obu krajów. Warto
wspomnieć, że zniesienie wszystkich restrykcji będzie rozłożone

na dziesięć lat. Zostaną one przywrócone, jeśli Iran naruszy porozumienie. Władze w Teheranie
zgodziły się na nadzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Iran ma drugie co do wielkości złoża ropy na świecie oraz czwarte
największe złoża gazu ziemnego.
Zniesienie sankcji oznacza także,
że europejskie, w tym polskie firmy
będą mogły rozpocząć inwestycje
na irańskim rynku.
Bartłomiej Surmacz
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Wywiad

Tomasz Adamek - GÓRAL
O walce, wierze i rodzinie z Tomaszem Adamkiem – polskim bokserem, byłym zawodowym
mistrzem świata organizacji International Boxing Federation (IBF) i International Boxing Organization
(IBO) w kategorii junior ciężkiej oraz międzynarodowym mistrzem Polski, rozmawia ks. Krystian
Bordzań - dyrektor Katolickiego Radia Zamość.
www.tomaszadamek.com.pl

Czym dla Ciebie jest boks?
Talentem danym mi od Pana Boga,
który też jest moją pracą. Człowiek
normalnie idzie do pracy, a ja idę
na trening i dopóki jestem zdrowy
i silny, to robię to co kocham. To jest
moje życie.
Każda walka na ringu jest wyjątkowa i niepowtarzalna, nie ma takiej
samej. Jest też i wygrana i czasami
przegrana.
Taki jest sport. Sport uczy przegrywać i wygrywać, oby jak najmniej
było tych porażek. Są też błędy, które się popełnia, jesteśmy ludźmi. Ja
też popełniłem czterokrotnie ten
błąd i musiałem uznać wyższość
przeciwnika. Niestety taki jest sport
i po każdej porażce chcę się podnieść i pokazać, że wchodzę do ringu mocniejszy i wygrywam. I to właśnie buduje moją osobę i młodych,
którzy patrzą na mnie.
Powiedziałeś o błędach, które się
popełnia, ale błędy są częścią życia.
Ty się nie poddałeś. Zacząłeś dalej
walczyć.
Powracały myśli, że po takiej porażce Pan Jezus chce mi powiedzieć,
że mój koniec nastąpił, żeby już zrezygnować z kariery. Jeden ze znanych księży powiedział mi, że to nie
jest koniec kariery i po kilku miesiącach dzwonię do niego i mówię, że
szykuje się walka. A on wtedy mówi
do mnie: -Mówiłem Ci, że to nie jest
Twój koniec. Wróciłem na ring, byłem w świetnej formie i mam dobry
team. A obecnie trenuję i przygotowuję się na galę Polsat Boxing
Night, która odbędzie się 2 kwietnia br. w TAURON Arenie w Krakowie. Wejdę na ring i mam nadzieję,
że Pan Bóg da mi być zdrowym i
silnym i pokażę, że jeszcze potrafię
zwyciężać.

Czy życie może być walką? A jeśli
tak to z kim toczy walkę Tomasz
Adamek w życiu codziennym,
a z kim tę walkę toczy dzisiaj współczesny człowiek?
Całe życie to walka. Ja walczę nie
dość, że w ringu ale też w życiu jako
mąż i ojciec, bo każdy dzień coś
nowego niesie, są jakieś przeciwności, sprzeczki. Kiedy wyjeżdżam,
żona zostaje sama. Musi zająć się
dziećmi, domem. Wiele takich rzeczy jest, ale finał jest taki, że zawsze trzeba ufać Bogu. Powtarzam
to swoim dzieciom i żona widzi,
że zawsze w tych słabościach, problemach biorę do ręki różaniec. Jest
spowiedź i msza święta, które podnoszą na duchu. Człowiek po takiej
modlitwie wychodzi z kościoła mocniejszy i wraca do codzienności.
Czy wybierasz rywali do walki? Dlaczego z jednym chcesz walczyć,
a z drugim nie? Jakie kryteria stosujesz w doborze przeciwnika?
To nie jest tak, że ja sobie wybieram
przeciwnika. Są propozycje. Telewizja rozdaje karty i wskazuje wybór dwóch, trzech przeciwników,
a ja wtedy zawsze od lat, modlę się
do Ducha św. aby ten wybór był właściwy. I zawsze, mimo że czasami
przegrywałem pokazuję na ringu
ducha wojownika i to jest najważniejsze dla kibiców. Trzeba na ringu wyglądać dobrze, bo kibice po to
włączają telewizor, wstają nad ranem jeśli walka jest w USA i chcą zobaczyć widowisko. Tego bym sobie
zawsze życzył do końca moich dni
w ringu, by zawsze taka walka była
emocjonująca.
Powiedziałeś kiedyś w jednym
z wywiadów, że „jeśli chcesz być
mistrzem nie możesz się bać”. To
jest też dobry komentarz do słów

z Psalmu XXIII „Choć bym chodził ciemną doliną zła się nie ulęknę
bo Ty jesteś ze mną”. Czy te słowa
pomagają Ci podejmować decyzje? Czy te słowa mobilizują Cię
do walki, żeby się nie poddawać?
Tutaj ksiądz trafił w dziesiątkę.
W 2008 roku modląc się z żoną
do Ducha Świętego, otworzyłem
Pismo Święte na tych słowach psalmu i po przeczytaniu powiedziałem
do mojej żony: - Pakujemy się i jedziemy do USA. Dzisiaj jestem w USA
już 6 lat i dziękuję Bogu każdego
dnia że tu jestem. Bez tej wielkiej
wiary, człowiek nie dałby rady,

bo jesteśmy słabymi ludźmi. Człowiek bez wielkiej wiary jest złamany i szybko upada. A mimo tych
wszystkich przeciwności, problemów i kontuzji sportowych, jest
wiara, duch jest mocny i wraca się
na ring i do życia. To przekazuję
swoim dzieciom, że mimo trudności można wyjść zawsze z opresji
i zwyciężać.
Mówisz o wierze. Czym dla Ciebie
jest wiara? Dlaczego wg Ciebie warto
żyć wiarą?
Na tej ziemi żyjemy bardzo krótko.
Mój tata żył tylko 35 lat, ja już przeżyłem 39. Czyli żyję 4 lata dłużej

niż on. Życie mija szybko i się kończy. Jak to jest napisane w Piśmie
Świętym, że aby zasłużyć na niebo
to nasze życie należy nie zmarnować, starać się żyć z Bogiem i jego
matką Maryją, a przez to zasłużyć
na niebo. Taką drogę obrałem, taką
drogę wskazała mi mama i taką drogę wskazuję też moim dzieciom.
Nie ma łatwej drogi do nieba ale
żeby tam dotrzeć, trzeba żyć tak jak
Pan Bóg przykazuje.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wywiad został przeprowadzony
w domu Tomasza Adamka w USA.
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Triathlon w Jacni
Pływasz? Jeździsz na rowerze? Biegasz? Wystartuj w triathlonie.
1 maja br. (niedziela) w Jacni k. Krasnobrodu odbędzie się IV edycja
triathlonu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi „Zamojskie Amazonki” oraz Gmina Adamów.
Triathlon jest wszechstronną dyscypliną sportową, która łączy w sobie
pływanie, kolarstwo i bieganie. Zawodnicy kolejno płyną (1,9 km), jadą na
rowerach (90 km), a na koniec biegną
(21,1 km) pokonując w sumie dystans
113 km. Zawodnicy zmierzą się nie tylko z dystansem, ale i czasem. Przewidziany limit czasowy na ukończenie
triathlonu wynosi 8 godzin i 15 minut.
Hasło przewodnie, motywujące zawodników do ogromnej pracy fizycznej, której ukoronowaniem jest dotarcie do mety brzmi „Pokonaj swoje
słabości, nigdy się nie poddawaj – celuj
w raka”. Z JOLANTĄ SPRAWKĄ, prezes
Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi „Zamojskie Amazonki” rozmawia Małgorzata Kryk.
Dlaczego coroczne zawody triathlonowe odbywają się właśnie w Jacni?
Zawody możemy organizować dzięki
pomocy i przychylności Rady i Wójta
Gminy Adamów, a także druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z Bondyrza,
Jacni, Potoczka czy Suchowoli. Jacnia
jest miejscowością, która posiada doskonałe warunki do przeprowadzenia etapu
pływackiego. Ma także dogodnie usytuowany parking, który pozwala na zorganizowanie tzw. strefy zmian. Dojazd
do Jacni jest dobry, ponieważ znajduje
się przy drodze głównej, a to pozwala na
organizację etapu rowerowego i biegowego.
Triathloniści będą rywalizować na
dystansie długim Half – Ironman. Zawodnicy będą musieli zmierzyć się
z wieloma trudnościami. W maju mamy
słabe nasłonecznienie co sprawia,
że temperatura wody ma zaledwie
parę stopni Celsjusza. Kolejną trudnością jest dystans i czas, zatem jest to
nie lada wyzwanie dla takich osób. Jak
w odpowiedni sposób przygotować się
do triathlonu na tak długim dystansie?
Jak w każdym sporcie nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Faktycznie zawodnicy muszą zmierzyć się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Jednak
wśród grona naszych zawodników panuje taka anegdota, że będzie zimno i deszczowo i gdyby cokolwiek się zmieniło
byliby bardzo zaskoczeni. Temperatura
wody waha się w granicach 13-18 stopni Celsjusza, jednak zawodnicy stosują
specjalne pianki pływackie. Okazuje się,
że temperatura powietrza na zewnątrz
jest niższa od temperatury wody. Dlatego zawodnicy po wyjściu z wody mają
trudności ze ściągnięciem pianki, czy
czepka i założenia kasku na trasę rowerową. Ale okazuje się, że Ci ludzie jeśli się
już decydują na taki wysiłek, to dają sobie doskonale radę. Jest to żmudna praca, duży wysiłek wymagający kondycji
fizycznej, długich treningów oraz odpowiedniej diety. Jeśli ktoś mało pływa, jeździ rowerem czy biega nie jest w stanie
przygotować się do długiego dystansu
– połówki Ironmana. Są to zawody dla
amatorów, a nie zawodowców. Jednak
z uwagi na długi dystans trening wymaga
rzeczywiście długich przygotowań, musi
być ciągły i systematyczny. W tym roku
po raz pierwszy ruszają też sztafety. Jest

możliwość wystartowania w drużynach
trzyosobowych: jedni płyną, drudzy jadą
rowerami, a jeszcze inni biegną. Jest to
również jakieś rozwiązanie. Zawodnicy na pokonanie dystansu mają ograniczony czas, jednak ostatni zawodnik
ukończył triathlon w czasie 7. godzin
i 38. minut. Okazuje się, że czas triathlonu jest dobrze ustawiony ponieważ
wszyscy kończą zawody przed czasem.
Jakie jest zainteresowanie triathlonem,
czy liczba uczestników wzrasta?
Od pierwszej edycji, która odbyła się
w Majdanie Sopockim mimo „dużej
konkurencji na rynku triathlonowym”
z roku na rok zawodników nam przybywa.
W tej chwili mamy zarejestrowanych
70. zawodników. Muszę zaznaczyć, że
nasze zawody nie są komercyjne, bo
nie mamy żadnych nagród pieniężnych.
Są to zawody dla ludzi którzy chcą się
sprawdzić i przy okazji nam pomóc.
Zwycięzcą jest każdy kto pokona dystans
i nie przekroczy limitu czasowego. Osoby, które ukończą wszystkie konkurencje
otrzymują koszulki, medale, dyplomy,
a dla najlepszych mamy puchary. Amazonki wykonują drobne upominki, a jeśli
sponsorzy dopiszą mamy również nagrody. Na zakończenie robimy wspólne
ognisko i dla tych zawodników liczy się
przede wszystkim ta rodzinna atmosfera
bez presji rywalizacji. Oni tutaj przyjeżdżają żeby się sprawdzić sami dla siebie.
Co należy zrobić żeby zostać uczestnikiem triathlonu?
Zapisy odbywają za pośrednictwem
strony internetowej www.triathlonamazonek.pl, gdzie znajduje się formularz
zgłoszeniowy i podane są wszystkie informacje. Lista jest jeszcze otwarta. Zapisy odbywają się do końca marca. Wpisowe dla osób indywidualnych wynosi
250 zł, natomiast dla grup trzyosobowych – sztafet wynosi 400 zł.
Na jaki cel przeznaczone są środki finansowe pozyskane z wpisowego?
Wpisowe jest przeznaczone na organizację tych zawodów: elektroniczny pomiar
czasu, wyposażenie pakietów startowych, posiłek regeneracyjny, medale, koszulki. To co zostaje jest przeznaczone na
Stowarzyszenie, czyli szeroką rehabilitację po leczeniu raka piersi, wydawnictwa
edukacyjne i szkolenie wolontariuszek.
Skąd są zawodnicy biorący udział
w triathlonie?
Niestety nasz region jest tutaj słabo reprezentowany. Stałymi uczestnikami
są dwaj panowie z Lublina i Biłgoraja. Są to ludzie z całej Polski: Krakowa,
Katowic, Sosnowca, Rzeszowa, Białego-

stoku, Warszawy. Ludzie z wielu zakątków Polski decydują się aby przyjechać
na Roztocze. Najstarszy zawodnik
spośród wszystkich edycji miał 61 lat,
a najmłodszy 23 lata. Muszę powiedzieć,
że ten najstarszy zawodnik wcale nie był
ostatni, więc zawody opierają się głównie na kondycji, a nie wieku.
Jakimi predyspozycjami fizycznymi
wyróżniają się triathloniści?
Weźmy pod uwagę, że jest to kombinacja trzech dyscyplin. Trudno jest określić
jakiś wzorzec i to jest chyba najpiękniejsze w tym sporcie, że udział w zawodach
może wziąć każdy.
Jakimi osobami są triathloniści? Co te
osoby wyróżnia spośród innych osób
pod względem osobowości i cech charakteru?
Przede wszystkim są to osoby z pasją
i ogromnym poświęceniem. Oni się tak
angażują w te swoje konkurencje, że naprawdę jestem pełna podziwu dla tych
ludzi. Dla nich jest to pewien styl życia,
pewna filozofia na oderwanie się od rzeczywistości. Uprawianie sportu jest ich
hobby. Są to ludzie, którzy podchodzą
do tego z ogromną pokorą, bo wiedzą ile
wysiłku i pracy kosztuje przygotowanie
się do zawodów. Mówi się, że triathlon
uczy zarządzania swoim czasem i to
jest chyba prawda, bo Ci ludzie pracują,
studiują, zajmują się rodzinami i łączą
to z wielogodzinnymi treningami. Oni
bardziej stawiają na walkę ze swoją psychiką niż stroną fizyczną. Na pewno są to
ludzie zdyscyplinowani, którzy tworzą
zwartą grupę, a sport dostarcza im tych
ekstremalnych przeżyć.
Czym zachęciłaby pani osoby, które
jeszcze nigdy nie widziały triathlonu
na własne oczy, aby przyjść i zobaczyć
na czym polegają te zawody?
To jest dobre pytanie, bo nie każdy interesuje się sportem. Największymi kibicami oczywiście są Amazonki, które
zawsze dopingują zawodnikom. Coraz
więcej ludzi wychodzi z domu, żeby
zobaczyć zawody z czystej ciekawości,
na czym polegają konkurencje. Muszę
przyznać, że te zawody cieszą się większym zainteresowaniem wśród młodzieży i to jest najbardziej budujące. Warto
przyjść na zawody ponieważ w strefie
zmian towarzyszy nam muzyka, która
rozgrzewa zawodników i kibiców. Są to
zawody rozciągnięte w czasie, jednak
chciałbym aby inni podziwiali tych ludzi,
którzy tyle wysiłku wkładają w te zawody
Czym zachęciłaby pani osoby do wzięcia udziału w zawodach?
Osoby, które czują się na siłach i mają
ochotę się sprawdzić - chętnie ich tutaj będziemy widzieć. Mamy ponad
8 godzin, a więc można spokojnie sprawdzić, na ile możemy liczyć w innych
zawodach. Nasi zawodnicy traktują zawody jako rozgrzewkę do następnych
triathlonów, które odbywają się w Polsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Miejmy
nadzieję, że naszą rozmową zachęcimy zawodników do wzięcia udziału
w IV edycji triathlonu, a widzów do kibicowania.
Dziękuję i zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w zawodach.
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Porady i Rozrywka

Kosmetyki bez konserwantów
Zróbmy eksperyment - weźmy do
ręki ulubiony kosmetyk i sprawdźmy czy znajdują się w nim konserwanty. Poszukajmy na opakowaniu
informacji o składzie oznaczonego
często jako Ingredients (INCI). Po
dwukropku wyszczególnione będą
składniki użyte do jego produkcji.
Konserwanty oznaczone są nazwą
chemiczną lub symbolem E 200299. Z tej grupy 56 pozycji dopuszczonych jest do stosowania w kosmetykach - są to czyste substancje
lub grupy substancji wraz z ich pochodnymi.
Dlaczego konserwanty muszą być
stosowane? Formuła większości
kosmetyków znajdujących się na
rynku oparta jest na wodzie. Jeśli
w składzie naszego kosmetyku odnajdziemy INCI: Aqua sprawa jest
jasna - każdy klasyczny kosmetyk
z zawartością wody zawiera konserwanty. Woda jest bowiem idealnym
środowiskiem do rozwoju mikroorganizmów. Czy istnieją w takim razie kosmetyki bez wody?
Ostatnio natknęłam się na kosmetyki bezwodne. Są to preparaty, których skład oparty jest tylko i wyłącznie na substancjach tłuszczowych,
bez konieczności stosowania konserwantów. Preparaty bezwodne
mogą mieć formę:

OLEJEK
Olejki mają konsystencję płynną.
Już kilka kropel kosmetyku wystarczy aby nawilżyć, odżywić i głęboko
zregenerować skórę. Ich receptura
oparta jest na mieszaninie olejów
z domieszką olejków eterycznych,
dobranych w zależności od cery i jej
potrzeb. Oleje, zwłaszcza te tłoczone
na zimno, są cennym źródłem witamin, fosfolipidów, karotenoidów
i fitosteroli. To bogate źródło kwasów
omega-3 i omega-6. Skład olejków
jest niejednokrotnie wzbogacany o
witaminę E nazywaną witaminą młodości (INCI: Tocopherol, Tocopheryl
Acetate). Przenika ona w głąb skóry wzmacniając błony komórkowe
i naczynka krwionośne. Efektywnie
neutralizuje wolne rodniki i spowalnia proces starzenia się skóry. Dzięki
swoim właściwościom przeciwutleniającym w połączeniu z olejkami
eterycznymi naturalnie stabilizuje
ona kosmetyk.
KREM
Kosmetyki mają formę stałą i konsystencją przypominają maść lub
pastę. Komponowane są one na
bazie wosków i maseł z dodatkiem
drogocennych olejów oraz wyselekcjonowanych olejków eterycznych.
Obecność tych składników sprawia,
że krem bezwodny ma działanie

emoliencyjne. Kosmetyk oparty
na emolientach zapobiega utracie
wody z naskórka, zmiękcza ją i wygładza. Ma działanie powlekające,
chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak mróz i wiatr.
Zapobiega powstaniu podrażnień i
przyspieszają gojenie się ran.
PEELING CUKROWY lub SOLNOCUKROWY
Ziarna cukru/soli są zawieszone w
olejowej bazie. Kosmetyk ma działanie złuszczające, łatwo zmywa się
ze skóry i dzięki zawartości olejów
skóra pozostaje gładka i promienna.
Dla kogo polecane są kosmetyki
bezwodne?
Kosmetyki bezwodne to idealne
rozwiązanie dla osób z cerą suchą,
wrażliwą i naczynkową. Po aplikacji na skórę pozostawiają często
ochronną warstwę, która długotrwale nawilża, odżywia i chroni skórę.
Najlepszy efekt działania zaobserwujemy, gdy nałożymy kosmetyk na
noc, na oczyszczony lekko zwilżony
naskórek. W nocy nasza skóra, podobnie ja my, odpoczywa i regeneruje się, a cenne substancje zawarte
w kosmetykach łatwiej wnikają w jej
struktury. Głęboki relaks w połączeniu z wieczorną pielęgnacją to doskonały patent na piękną i zdrową
cerę. Preparatów na bazie substancji

tłuszczowych powinny jednak unikać osoby ze skórą tłustą, łojotokową i trądzikową.
Warto wiedzieć, że do najczęściej
stosowanych w kosmetykach konserwantów należą:
• Parabeny. Zdania na temat szkodliwości parabenów są podzielone
- w produktach stosowane są metylowe (INCI: Metylparaben) i etylowe
pochodne (INCI: Etylparaben), wycofane natomiast zostały izoparabeny.
• Kwasy i ich sole (INCI: Sorbic
Acid, Benzoic Acid, Salicylic Acid,
Propionic Acid). Są one stosunkowo bezpieczne i często stosowane
w preparatach, niektórymi z nich
można konserwować kosmetyki
ekologiczne.
• Substancje wydzielające formaldehyd (INCI: DMDM Hydantoin,
Quaternium-15,
Imidazolidinyl
Urea). Formaldehyd ma działanie
drażniące i alergizujące, dlatego też
nie dodaje się go do receptury w czystej formie.
• Kathon CG. Substancja może powodować na skórze zmiany alergiczne.
kosmetolog
mgr Monika Szatkowska
www.OtwartySalon.pl

Uwaga
KONKURS!
Aby wziąć udział w konkursie
należy:
• polubić na Facebook’u fanpage OtwartySalon.pl oraz Katolickie Radio Zamość
• pod postem konkursowym
w komentarzu odpowiedzieć
na pytanie:
„Jak oliwka działa na skórę?”
Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona kosmetykami firmy HEMEL – olejek i krem
bezwodny.
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Zygmunt Jagiełło
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Niedziela radiowa
04:30 Koncert życzeń
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Zygmunt Jagiełło
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Jacek Rak
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Ze zdrowiem na ty
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:40 Audycja z Głosu Ewangelii
– Rozmowy z Łukaszem
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Katecheza – ks. Jacek Rak
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Zygmunt Jagiełło
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Zjednoczeni w Duchu:
		 Ruch Światło – Życie/Domowy
Kościół (1 pon.m.) KSM (2 pon.m.)
		 Neokatechumenat (3 pon.m.)
Legion Maryi (4 pon.m.)
18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Audycja samorządowa
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Jacek Rak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
– ks. Rudolf Karaś (1 i 3 pon.m)
		 Boży Holter – ks. Jacek
Kania (2 i 4 pon.m)
23:00 Magazyn watykański
Wtorek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
01:00 Zjednoczeni w Duchu
		 Ruch Światło–Życie/
Domowy Kościół (1 wt.m.)
		 KSM (2 wt.m.)
		 Neokatechumenat (3 wt.m.)
		 Legion Maryi (4 wt.m.)
03:00 Zapowiedzi muzyczne
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
08:40 Alfabet Naszej Wiary

09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:45 Twoje Prawa
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości/Pogoda
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Filmy, które warto znać
14:40 Powiedz życiu TAK
14:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Antoniego w Radecznicy
18:00 Ecclesia – Miłosierni to My
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Fair play
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
22:00 Effatha
23:00 Magazyn watykański
Środa
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
01:00 Fair play
03:00 Effatha
04:30 Ecclesia – Miłosierni to My
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu
06:35 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Marek Mazurek
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Audycje tematyczne – Rolnicze
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Leśne Radio/Wieści z kniei
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Książki na fali
14:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 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 O młodych dla młodych (1 śr.m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 śr.m.)
		 W obronie życia (3 śr.m)
		 Audycja pielgrzymkowa (4 śr.m.)
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 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
22:00 Nocna zmiana
23:00 Magazyn watykański
Czwartek
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
01:00 Nocna zmiana
02:30 A.M.D.G Ad Maiorem
Dei Gloriam
04:30 O młodych dla młodych (1 cz.m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 cz.m.)
		 W obronie życia (3 cz.m.)
		 Audycja pielgrzymkowa (4 cz.m.)
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Transmisja Mszy św.
z Kaplicy św. Sebastiana
w Bazylice Watykańskiej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Krystian Malec
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:45 Świat Oczami Kobiety
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:15 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać, ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:25 Diecezjalne Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży
14:40 Katecheza – ks. Krystian Malec
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
18:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – Krystian Malec
22:00 Porozmawiajmy o...
ks. Krzysztof Ślepokura
23:00 Magazyn watykański
Piątek
00:00 Modlitwa na początek dnia.

		 Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
01:00 Porozmawiajmy o...
ks. Krzysztof Ślepokura
03:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
04:30 Misja specjalna
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” na antenie KRZ
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości/Pogoda
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Zapowiedzi sportowe
14:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie
– ks. Grzegorz Chabros
15:25 Złota Księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia
Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Króluj nam Chryste
18:00 Transmisja Mszy św.
z parafii pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
19:00 Różaniec
20:00 SILOE
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
22:00 Diecezjalne Wiadomości ŚDM
22:05 Audycja Światowe
Dni Młodzieży
23:00 Magazyn watykański
Sobota
00:00 Modlitwa na początek dnia.
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
01:00 Audycja Światowe
Dni Młodzieży
03:00 Króluj nam Chryste
04:30 SILOE
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
06:50 Patron dnia
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:15 Kalendarium
08:20 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
08:40 Alfabet naszej wiary
09:00 Wiadomości

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

