W numerze:

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

03

Rocznica pacyfikacji
Różańca

04

Kwiecień 2016
Nr 4 [16]

Własny prąd, czyli domowa
elektrownia słoneczna!

ISSN 2392-2060

06

nakład: 10 000 egz.

”Chłopcy z lasu” - premiera

kolportaż:

09

Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

Niech zapłonie „Ogień”!

POWIATY: ZAMOJSKI, KRASNOSTAWSKI, HRUBIESZOWSKI, BIŁGORAJSKI, TOMASZOWSKI, LUBACZOWSKI, NIŻAŃSKI

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
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w Tomaszowie Lubelskim
Niezwykle uroczyście planowane są
obchody 1050. rocznicy chrztu Polski
w Tomaszowie Lubelskim. Cykl wydarzeń rozpoczął się już 13 marca, a zakończy 23 września. Głównym ich celem
jest podniesienie wiedzy wśród mieszkańców miasta i powiatu o początkach
chrześcijaństwa na ziemiach polskich
obejmujących lata 965–1000 oraz przedstawienie doniosłości i znaczenia chrztu
Polski. Dzięki podjętym działaniom
nastąpi popularyzowanie wiadomości
na temat wydarzeń związanych z chrystianizacją ziem polskich, w szczególności wzrost wiedzy i upowszechnienie
wiadomości dotyczących trzech głównych wydarzeń: przyjęcia chrztu przez
Mieszka I, misji świętego Wojciecha
i utworzenia metropolii w Gnieźnie. Jednocześnie celem jest ukazanie doniosłości i znaczenia sakramentu chrztu oraz
wpływ przyjęcia chrztu przez Mieszka I
na rozwój polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturalny naszego kraju. Głównym organizatorem uroczystości jest
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, która uzyskała dofinansowanie
do swojego projektu „1000 i 50 lat Chrztu
Polski” w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury – Chrzest 966. Promesa
2016. Współorganizatorami uroczystości
są Urząd Miasta, parafia pw. Zwiastowania NMP, parafia pw. św. Józefa, szkoły
podstawowe i gimnazja z terenu miasta,
Tomaszowski Dom Kultury, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg,
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jubileusz ten patronatem honorowym objął
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian
Rojek Ordynariusz Diecezji ZamojskoR
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-Lubaczowskiej, zaś patronat medialny sprawują: Telewizja Polska Oddział
w Lublinie, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, Tygodnik Zamojski,
Kronika Tygodnia i Rewizje Tomaszowskie.
W rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, czyli 14 kwietnia, uroczystości
składać się będą z szeregu wydarzeń
mających na celu upamiętnienie tego
niezwykle ważnego dla narodu polskiego faktu historycznego i religijnego. Program obchodów wraz z opisem
poszczególnych działań przedstawia
się następująco: Msza święta w intencji
1050 rocznicy wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie
Lubelskim; „Bieg 1050” – 1050 uczniów
z tomaszowskich szkół podstawowych
i gimnazjów przebiegnie ulicami miasta dystans 1050 metrów (trasa: Urząd
Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji
Tomasovia). Po pokonaniu dystansu,
uczniowie na płycie stadionu, trzymając w rękach białe i czerwone karty, odpowiednio się ustawią tworząc napis
„966”; odsłonięcie „Stopni Historii” - w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego nastąpi uroczyste
odsłonięcie wyremontowanych schodów, na których stopniach umieszczone
zostaną najważniejsze daty związane
z historią Polski. Pierwszy stopień odnosi się do daty przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce; zamknięcie tzw. „kapsuły
czasu”. Kapsuła umieszczona zostanie
w centrum rynku miejskiego, w ziemi
i zasłonięta będzie ozdobną płytą z brązu na poziomie kostki brukowej. Na pły-

cie odlane zostaną elementy związane
z rocznicą chrztu oraz planowaną datą
otwarcia kapsuły – 14 kwietnia 2066 roku
– czyli w 1100 rocznicę chrztu Polski.
W „kapsule czasu” umieszczona zostanie
monografia miasta, przywilej lokacyjny,
materiały promocyjne miasta i powiatu,
księga z podpisami mieszkańców miasta i powiatu oraz odręczne listy pisane
przez osoby zajmujące różne funkcje
publiczne do swoich odpowiedników
na tych samych stanowiskach za 50 lat.
Wśród listów znajdować się będzie także
list Jego Ekscelencji Księdza Biskupa do
wiernych parafii z terenu miasta Tomaszowa Lubelskiego; „Chrzest Mieszka I
i jego znaczenie dla dziejów Polski” –
wykład prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie wygłoszony w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego.
Jak wspomniano wyżej jednym z elementów, które znajdą się w „kapsule

czasu” jest księga z podpisami mieszkańców miasta i powiatu nazwana „Księgą
własnoręcznych podpisów mieszkańców miasta i powiatu złożonych w 1050
rocznicę chrztu Polski”. I właśnie już
od 13 marca, poczynając od kościoła
pw. Świętego Ojca Pio mieszkańcy mogą
dokonywać w niej własnoręcznych wpisów.
Kolejne przedsięwzięcia związane są
z działaniami skierowanymi do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
Dla najmłodszych, czyli uczniów klas
I-III szkół podstawowych z terenu całego powiatu zostanie przeprowadzony
konkurs plastyczny, który tematycznie
obejmie 3 wydarzenia – chrzest Polski,
misję świętego Wojciecha i zjazd gnieźnieński. Wybrane prace konkursowe
będą prezentowane w pomieszczeniach
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
i uczniów gimnazjów zorganizowany

zostanie konkurs historyczny „Początki
chrześcijaństwa na ziemiach polskich”.
Zaś uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich wraz z opiekunem przy
współpracy z parafią św. Józefa i UTW
przygotują słuchowisko radiowe „Jak to
z chrztem Polski było?”, które prezentowane będzie na antenie Katolickiego
Radia Zamość. Wystawa prac plastycznych oraz słuchowisko radiowe odbędą
się 25 maja. W ten dzień przypada 1024.
rocznica śmierci księcia Mieszka I oraz
395 rocznica nadania przywileju lokacyjnego miastu Tomaszów przez Tomasza
Zamoyskiego.
Ostatnie planowane działania powiązane zostały ze Światowymi Dniami Młodzieży, które w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej obchodzone będą w dniach
20–25 lipca. Niedziela 24 lipca określona
została jako Dzień dla Rodzin. Po mszy
świętej celebrowanej w Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej zostanie odsłonięta pierwsza tzw. kolumna pamięci
poświęcona osobie Mieszka I i przyjęciu przez niego sakramentu chrztu.
Wieczorem zaś w amfiteatrze w parku
miejskim prezentowane będzie widowisko słowno-muzyczne „Początki Polski”,
poświęcone zaślubinom Mieszka I z Dobrawą, przyjęciu chrztu przez Mieszka
I, przybyciu do Polski Jordana, życiu
św. Wojciecha, jego tragicznej misji do
Prus, kanonizacji i zjazdowi gnieźnieńskiemu. W widowisku weźmie udział
około 50 muzyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Cykl wydarzeń zakończy konferencja podsumowująca realizację projektu
we wrześniu.
Tomasz Zieliński
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Spotkanie Szkolnych Kół Caritas
18 marca przy parafii pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju odbyło się IV Regionalne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Rejonu
Biłgorajskiego zorganizowane przez koordynatorów SKC Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Rejonu Biłgorajskiego, Mirosława
Kitę i Jerzego Strzałkę.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii sprawowanej
w intencji członków Szkolnych
Kół Caritas przez dyrektora Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
ks. Adama Sobczaka.
Podczas kazania ks. Dyrektor wyraźnie zaznaczał, że jest dumny z tych
młodych ludzi, którzy przybyli na to
spotkanie i którzy chcą dobrowolnie
nieść pomoc potrzebującym: - Cieszę
się, że tu jesteście. Bo to, co robicie jest
w Kościele najcenniejsze. Bo swoim
życiem i postawą wypełniacie Słowa
Chrystusa, który wiele razy mówił,
że jesteśmy jego uczniami, gdy Go naśladujemy w czynieniu dobra. I my właśnie,
jako członkowie Caritas, chcemy pomagać potrzebującym ludziom, nieść dobro
i miłosierdzie. Bo właśnie po tym można poznać uczniów Chrystusa, kiedy
mają wiarę żywą uczynkami – a wówczas również sami od siebie możemy się
uczyć.
Koordynator SKC Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Rejonu Biłgorajskiego, a jednocześnie opiekun Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju, Mirosław Kita wyjaśnia,
jaki jest cel tego spotkania: - To jest
doskonała okazja, aby spotkać się, wymienić doświadczeniami, porozmawiać,

zintegrować się, a także planować nowe
działania na przyszłość i skoordynować
niektóre akcje.
Ks. Adam Sobczak wyjaśniał także,
jak na co dzień wygląda ogólna działalność Caritas: - Generalnie Caritas
w diecezji pełni tzw. funkcję pomocniczości”, co oznacza, że pragnie docierać
ze swoją pomocą tam, gdzie inne organizacje nie docierają, albo tam gdzie
zwyczajnie jest potrzebna pomoc. Caritas naszej diecezji zajmuje się kilkoma
podstawowymi działalnościami, a mianowicie działalnością medyczną, mamy
kilka placówek, w których pielęgniarki
i położne pomagają jako wolontariusze
różnym ludziom w potrzebie. Zajmujemy się również różnymi programami
pomocowymi np. „Skrzydła”, pomagamy ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi, którzy stracili dorobek życia
w wyniku powodzi lub pożaru, a także
ubogim rodzinom. Ale przede wszystkim
na terenie naszej diecezji jest to wolontariat, który się rozwija jako Szkolne i Parafialne Koła Caritas.
Na spotkaniu pojawili się również
opiekunowie Szkolnych Kół Caritas,
zarówno tych istniejących, jak i tych,
które dopiero rozpoczynają swoją
działalność. Jednym z nich jest Aleksandra Kawa, opiekun Szkolnego
Koła Caritas przy Katolickim Liceum

Ogólnokształcącym im. Papieża Jana
Pawła II w Biłgoraju: - W KO postanowiliśmy w tym roku odnowić szkolne
koło Caritas, ponieważ zebrała się grupa młodzieży, szczególnie z klas pierwszych, która chce pomagać potrzebującym i włączać się w różne organizowane
akcje. Po raz pierwszy jestem opiekunem
takiego koła, dlatego też przybyliśmy
na dzisiejsze spotkanie wraz z młodzieżą, aby zobaczyć na jakiej zasadzie
działają takie koła, a także zadeklarować
swoją chęć współpracy i mamy nadzieję,
że uda nam się na nowo wejść w szeregi
Caritas i po prostu pomagać.
Na spotkanie przybyła również koordynatorka wolontariatu Caritas naszej
diecezji, Aneta Tryniecka, która omawiała najważniejsze elementy działań
Caritas w poszczególnych rejonach
diecezji: - Głównym celem wolontariatu
Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej
jest pomagać w potrzebie i dotrzeć do jak
największej ilości osób poprzez szkolne koła czy parafialne zespoły Caritas,
a także ludzi dobrej woli, którzy się angażują i chcą pomóc drugiemu człowiekowi zupełnie za darmo i bezinteresownie. Ważną częścią spotkania było
również zapoznanie wolontariuszy
z nową akcją Caritas, która rozpoczęła
się właśnie w dniu 18 marca i będzie
trwała do końca maja br. Jest to akcja

pt. „Kilometry Caritas”, podczas której
zbierane są monety o nominale 1zł,
które następnie zostaną naklejone na
specjalne taśmy i zmierzone. Celem
akcji jest niesienie pomocy chorym
dzieciom, gdyż zebrane pieniądze, po
zmierzeniu zostaną przekazane m.in.
na leczenie Igi Pawelec i Jasia Smiglewskiego, a także innych chorych
dzieci z naszego terenu.
-Ponadto naszym drugim celem jest niejako pobicie rekordu Guinessa, który póki
co należy do austriackiej organizacji.
Aby pobić ich rekord Caritas Polska musi
uzbierać 3 mln 311 tys. złotówek, co po
zmierzeniu da 75,25 km – podkreśla Je-

rzy Strzałka, opiekun Szkolnego Koła
Caritas w Tereszpolu.
Podczas spotkania była okazja, aby
posłuchać przybyłych gości i dowiedzieć się czegoś nowego o działalności Caritas, zaplanować działania na
najbliższe miesiące, a także zaprezentować członków i opiekunów poszczególnych Szkolnych Kół Caritas
działających w regionie biłgorajskim.
Na spotkanie przybyło ok. stu wolontariuszy z kilkunastu kół działających
przy szkołach znajdujących się na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
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Rocznica pacyfikacji Różańca
„Pamięta każdy starzec, ten 18 marzec! Jak
się paliło okrutnie, ach patrzeć było smutnie!
Jak własny dom się palił” – słowami pieśni,
powstałej po II wojnie światowej w Różańcu
i opisującej pożogę pamiętnego 18 marca 1943 r.,
kiedy Niemcy dokonali pacyfikacji wsi, rozpoczęły
się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia.
18 marca w miejscowości Różaniec
w Gminie Tarnogród obchodzono
73. rocznicę pacyfikacji tej miejscowości. Na obchodach zgromadzili
się mieszkańcy Różańca, przedstawiciele władz samorządowych
Gminy, oraz nauczyciele, młodzież
szkolna, kombatanci i poczty sztandarowe.
- Dziś mija 73 lata od tamtych wydarzeń,
kiedy to w marcu 1943 roku Niemcy
rozpoczęli pacyfikację wsi. Miejscowość
została okrążona przez wojsko jeszcze
w nocy, a kiedy zaczęło świtać podpalono pierwsze zabudowania i rozpoczęła
się krwawa pacyfikacja wsi. Miejscowość zaczęła palić się na długości 5 km
po obu stronach drogi. Wszystko spowił
dym, słychać było tylko strzały, krzyki,
piski i trzaskający ogień. Tego dnia zginęło około 70 osób i spłonęło 187 gospodarstw. W latach 1939-1944 w Różańcu zginęły 284 osoby, a spaleniu uległo
260 gospodarstw. Kolejni świadkowie
tamtych wydarzeń odchodzą, ale ofiary
wojny będą żyły w sercach ludzi dopóty,
dopóki żywa będzie pamięć o tamtych
okrutnych czasach. Dlatego chciałbym
podjąć starania o tablice z nazwiskami
pomordowanych mieszkańców Różańca - przypomniał Czesław Larwa, sołtys Różańca Drugiego i jeden z organizatorów uroczystości.
Mieszkańcy podkreślają, że kolejni
świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą, ale ofiary wojny, ofiary pacyfikacji i niemieckiego terroru żyć będą
w sercach miejscowych, póki żywa

będzie pamięć o tamtych okrutnych
latach.
- Dzisiejsza uroczystość jest szczególna i smutna zarazem, bo Różaniec poniósł największe straty w naszej Gminie,
a jednocześnie napawa optymizmem,
bo pamięć o ofiarach nie ulega zatarciu
i jest przestrogą dla nas wszystkich. Jest
to także czas, gdy możemy oddać hołd
tym wszystkim, którzy oddali swe życie
tylko za to, że byli Polakami. Szczególne
podziękowania należą się organizatorom i szkole, że nie pozwalają zapomnieć
o tej tragicznej rocznicy i uczą patriotyzmu” - zaznaczył Eugeniusz Stróż,
Burmistrz Tarnogrodu.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem
upamiętniającym ofiary II wojny
światowej, odprawiona została także uroczysta Msza święta w intencji
pomordowanych podczas pacyfikacji
mieszkańców Różańca i ich rodzin.
- Jest to szczególny dzień dla tej wspólnoty. Dziś w sposób szczególny wszyscy
uzmysławiamy sobie, ile zawdzięczamy
tym, którzy w obronie wolności, Polski,
w obronie swoich domów i rodzin przelali krew. To także czas zadumy, refleksji i wdzięczności Panu Bogu i naszym
przodkom za to, że my żyjemy w wolnej
Polsce, możemy sprawować taką Mszę
Świętą i kultywować naszą tradycję
i historię. Musimy także pamiętać,
że każdy kto oddał życie był konkretną
osobą, która miała swoje życie, swoje plany, swoje marzenia, to wszystko
przyszło im poświęcić dla nas” - podkre-

śla ks. Artur Schodziński, pochodzący
z Ziemi Biłgorajskiej, a obecnie misjonarz pracujący w Argentynie.
Kapłan dodał również, jak wielką wartość powinna mieć w życiu każdego
człowieka Ojczyzna: - W takiej zadumie
modlitewnej trwaliśmy wspólnie, uświa-

damiając sobie to nasze szczęście. Bo
można wyrażać ofiary w tysiącach, milionach, ale trzeba zwrócić uwagę na to,
że każdy kto oddał życie, był konkretną
osobą, która miała swoją historię, swoje
plany, swoich przyjaciół i marzenia. Oni
zginęli, abyśmy mogli żyć.

Dopełnieniem uroczystości rocznicowych była akademia w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.
Joanna Ferens
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Artykuł sponsorowany

Własny prąd, czyli domowa elektrownia słoneczna!
Eksperci przekonują, że z powodu konieczności radykalnych zmian w istniejącym systemie wytwarzania energii (wynikających
z przyjętej polityki energetycznej) powinniśmy postawić na energetykę rozproszoną. Za najlepsze rozwiązanie uznawana jest przez
ekspertów energetyka prosumencka, czyli system, w którym energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy.
W czasie, w którym nasze odbiorniki
nie pracują, wytwarzana energia jest
oddawana (sprzedawana) do sieci i mogą z niej korzystać inni odbiorcy. A gdy
sami potrzebujemy jej więcej, niż może
wyprodukować nasza elektrownia, niedostatki uzupełniane są z sieci.
Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą
systemów fotowoltaicznych płynie wiele
korzyści, m.in.:
• Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika
to systemy zero emisyjne – oznacza
to, że w trakcie produkcji energii nie
emitują one szkodliwych związków
i dwutlenku węgla, ani żadnych innych
gazów cieplarnianych.
• Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych
i prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym
atutem są długie okresy gwarancji
na podzespoły – np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.
• Korzyści finansowe - jest to jeden
z najważniejszych aspektów całej in-

westycji. Dzięki nowelizacji prawa
energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca
energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej.
• Decentralizacja – w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje
blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem
energii na duże odległości.
• Równowaga elektroenergetyczna –
produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe
zapotrzebowanie na energię w kraju.
Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia
to integrację fotowoltaiki z systemem
energetycznym i odciąża elektrownie
konwencjonalne.
• Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów
solarnych do ogrzewania wody, panele
fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko
promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny
dzień.
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MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

energię promieniowania słonecznego zamieniają na energią elektryczną

KABLE

specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do falownika

FALOWNIK

jest urządzeniem, które zmienia prąd stały z modułów na prąd zmienny oraz przekazuje
go bezpośrednio do sieci energetycznej

ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE

dla bezpieczeństwa całego układu niezbędne są zabezpieczenia przed i za falownikiem; energia
przekazana do sieci energetycznej jest zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik, dzięki
czemu zakład energetyczny wie ile energii zużyłeś, a ile wyprodukowałeś i na tej podstawie będzie
mógł się z Tobą rozliczyć

POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA C.W.U
To urządzenia służące do produkcji ciepłej wody użytkowej. Domowe pompy ciepła powietrze-woda charakteryzują
się kompaktową budową. Urządzenia te są opracowane szczególnie w celu dostarczania ciepłej wody do zastosowania
w gospodarstwach domowych. Ich maksymalnie kompaktowa konstrukcja i elegancki wygląd sprawiają, że są to
urządzenia odpowiednie do zamontowania wewnątrz budynków. Domowe pompy ciepła powietrze-woda zostały
opracowane i wytworzone w taki sposób, aby zapewnić wiele lat bezpiecznej i niezawodnej pracy. Pompa ciepła
pokrywa w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla domu jednorodzinnego. Stosując takie rozwiązanie
można nie tylko bardzo oszczędnie podgrzać potrzebną nam wodę, ale też chłodzić wnętrze budynku latem.
Najlepiej sprawdza się ona w pomieszczeniach ciepłych, np. pralnia, spiżarnia, suszarnia, ponieważ znajdujące się
w nich powietrze zostanie schłodzone i osuszone.
Pompa ciepła pozyskuje około 70% energii cieplnej do pogrzania ciepłej wody z powietrza wentylacyjnego.
W ten sposób koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej zostają zminimalizowane aż o 2/3. Pompa ciepła pracuje
niezależnie od warunków pogodowych. Jedynym warunkiem jest temperatura powietrza zasysanego powyżej
-7 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury załącza się grzałka elektryczna lub dzięki wbudowanej wężownicy
dodatkowe źródło ciepła np. kominek z płaszczem wodnym, kocioł na paliwo stałe, instalacja solarna.
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Premiera filmu „Chłopcy z lasu”
W sobotnie popołudnie, 19 marca br., w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła
się premiera najnowszego filmu Wiesława Palucha pt. „Chłopcy z lasu”.
Jest to już czwarta produkcja reżysera i scenarzysty o Ziemi Biłgorajskiej, zaś druga
po „Fotografie partyzantów” produkcja mówiąca o działalności partyzantów
na biłgorajskich ziemiach.
W czasie II wojny w Puszczy Solskiej, w biłgorajskim obwodzie AK,
stacjonowało wiele oddziałów partyzanckich, m. in. Konrada Bartoszewskiego „Wira” i Józefa Steglińskiego „Corda”.

wojny na tamtym terenie. Materiały
te są unikatowe i bezcenne - przyznał
scenarzysta i reżyser obrazu Wiesław Paluch.
Bohaterowie filmu byli również
uczestnikami tzw. bitwy pod Osu-

- W ciągu kliku lat odnalazłem i nagrałem ok. 9 godzin wywiadów z ostatnimi
żyjącymi partyzantami z oddziałów
„Corda” i „Wira oraz z dowódcą oddziału rejonu Józefów Czesławem Mużaczem. Są to świadkowie i uczestnicy
wielu dramatycznych i historycznych
zdarzeń rozgrywających się podczas

chami. W czerwcu 1944 roku, wycofująca się z frontu wschodniego
armia niemiecka okrążyła oddziały
partyzanckie stacjonujące w lasach
Puszczy Solskiej. Około tysiąca partyzantów stanęło naprzeciw 30 000
armii niemieckiej ze wsparciem lotniczym i artyleryjskim (tak wielkich

sił do walki z partyzantami nigdzie
w Polsce nie użyto przez cały okres
okupacji). Przeżyło około 200 partyzantów.
- W świadomości Polaków ta ważna
bitwa nie istnieje. Nie uczono o niej
w szkołach, a partyzanci którzy przeżyli byli prześladowani przez NKWD
i UB. Nasz film opowiadać będzie
o tych żołnierzach, walczących w lasach Puszczy Solskiej podczas II wojny
- zapewniał Wiesław Paluch.
Narracja filmu oparta jest na wypowiedziach partyzantów, a sam obraz opowiada o życiu w partyzantce
oraz tragicznym finale zmagań z niemieckim okupantem. Atrakcyjność
filmu polega na odkryciu nieznanego epizodu bohaterskiej walki partyzantów w jednej z największych
i najtragiczniejszych walk partyzanckich podczas II wojny - bitwie
pod Osuchami.
- Symboliczny wymiar tej walki, jest
porównywalny do takich miejsc jak
Monte Cassino, czy cmentarz Orląt
Lwowskich i powinno znaleźć miejsce
w zbiorowej pamięci Polaków” - uważa
Tadeusz Pisarczyk, jeden z producentów filmu.
Reżyser przyznaje, że tutejsze regiony niezwykle go inspirują: -Ten film
jest dla mnie bardzo ważny, bo ja po-

chodzę z Biłgoraja i czuję się jego mieszkańcem. Ziemia Biłgorajska i Zamojska
jest dla mnie wielką inspiracją i wciąż
rodzą mi się nowe pomysły na filmy.
Nie podobało mi się bardzo, że w Polsce praktycznie nikt nie wie o tej bitwie.
Mamy tu takie bohaterskie dokonania,
a nikt o tym nie mówi, dlatego postanowiłem się tym zainteresować i zrobić
o tym film.
Główni bohaterowie filmu to Roman
Kiciński ps. „Orkan”, Stanisław Mazur ps. „Wrzos”, Czesław Mużacz ps.
„Selim”, Henryk Nowicki ps. „Orzeł”,
Stanisław Skubis ps. „Hel” i Marian
Witkowski ps. „Witek”. W filmie
wystąpiły także: Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja,
SRH 24, Jarosławska Dywizja Piechoty - Garnizonu Jarosław, Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Ostheer” oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Othala”.
Po filmie była również możliwość
bezpośredniej rozmowy z jego bohaterami, gdyż na premierę przybyli
dwaj tytułowi „Chłopcy z lasu”. Roman Kiciński dziękował i ze wzruszeniem wyrażał swoje uznanie dla
twórcy: - Jestem wzruszony i trudno
mi jest mówić. Nigdy nie spodziewałem
się, że spotka mnie taki zaszczyt. Od
tylu lat wspominam wszystkich moich
kolegów, niestety zostało nas już zaled-

wie kilku, a z oddziału „Corda” tylko jeden. Tym bardziej dziękuję za ocalenie
tej naszej historii od zapomnienia.
Kpt Stanisław Mazur ps. „Wrzos”
również nie ukrywał swojego wzruszenia: - Boże mój i Panie, Ty co świat
stworzyłeś i dałeś mi życie, Tobie za
wszystko dziękuję! Dziękuję również
reżyserowi i wyrażam swoją wdzięczność i serdeczne pozdrowienia.
Narracja filmu oparta jest na wypowiedziach partyzantów, a sam obraz opowiada o życiu w partyzantce
oraz tragicznym finale zmagań z niemieckim okupantem. Atrakcyjność
filmu polega na odkryciu nieznanego epizodu bohaterskiej walki partyzantów w jednej z największych i
najtragiczniejszych walk partyzanckich podczas II wojny - bitwie pod
Osuchami.
- W ciągu kilku lat odnalazłem i nagrałem ok. 9 godzin wywiadów z ostatnimi
żyjącymi partyzantami z oddziałów
„Corda” i „Wira oraz z dowódcą oddziału rejonu Józefów Czesławem Mużaczem. Są to świadkowie i uczestnicy
wielu dramatycznych i historycznych
zdarzeń rozgrywających się podczas
wojny na tamtym terenie. Materiały te
są unikatowe i bezcenne - przyznaje
reżyser obrazu Wiesław Paluch.
Joanna Ferens
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Informator kulturalny

„AMARGAS LAMENTACIONES”.
Artysta malarz Marek Sołowiej został zaproszony do pracy w międzynarodowym zespole do realizacji projektu „Amargas lamentaciones”. Zespół
osób skupiony wokół Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji
Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stworzył niezwykłą książkę oraz dwie płyty CD „Gorzkich żali” w języku hiszpańskim
dla papieża Franciszka.
Marek Sołowiej otrzymał zadanie
opracowania projektu okładki książki oraz płyt CD.
Zaprojektowanie okładki dla papieża
Franciszka było bardzo interesującym wyzwaniem artystycznym i niezmiernie motywującym , jak mówi
artysta:
- Czułem się bardzo zaszczycony i bardzo zainspirowany, że mogłem uczestniczyć w pracach międzynarodowego
zespołu nad tym projektem. Ponadto temat niezmiernie interesujący, a jego misja zobowiązywała mnie do wytężonej
pracy. Muszę stwierdzić, że odkryłem
piękno tego utworu na nowo i to, o czym
wiedziałem wcześniej, a mianowicie,
że nabożeństwo „Gorzkich żali” jest niezmiernie ekspresyjne zarówno w treści
jak i w linii melodycznej. Jest utworem,
które do mojego wnętrza z ogromną
siłą dociera i wzrusza. Prace nad opracowaniem plastycznym okładki książki
i płyt CD zacząłem od wnikliwego wsłuchiwania się w harmonię i analizę przesłania treści utworu. Wykonałem szereg
propozycji projektowych, począwszy
od bardzo malarskich abstrakcyjno-symbolicznych kompozycji do bardziej
przedstawiających, z wykorzystaniem
fotografii i warsztatu grafiki komputerowej. Kolor i forma nadały ekspresyjności oraz dynamiki projektom. Zespół
pracujący nad realizacją zadania wybrał projekt przedstawiający Chrystusa na krzyżu w kadrowym zbliżeniu.

Obraz ukrzyżowanego wyłania się
z mrocznej otchłani w kolorze umbry
ku światłu życia. Projekty dwóch płyt
CD są utrzymane w nieco bardziej dynamicznej kolorystyce”.
Nabożeństwo pasyjne, powstałe na
początku XVIII w. „Gorzkie żale” odgrywa niebywałą rolę w okresie Wielkiego Postu w naszym kraju. Jest to
wyjątkowe polskie nabożeństwo,
związane z Bractwem św. Rocha.
Twórcą tej celebry jest ks. Wawrzyniec Stanisław Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.
Pomysłodawca projektu prof. Cezary
Taracha, kierownik Katedry Świata
Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w rozmowie
o tak zacnym przedsięwzięciu mówi:
Gorzkie żale, to polska perełka, skarb
polskiej duchowości i kultury. To utwór
o szczególnej wartości kulturowej, religijnej, literackiej, poetyckiej i muzycznej, również bardzo bliskiej duchowości
hiszpańskiej. Przetłumaczenie tekstu okazało się niesamowicie trudne.
Do tego współpracowała z nami cała
grupa osób skupionych wokół Katedry
Świata Hiszpańskiego. Potrzebowaliśmy fachowców, z którymi konsultowaliśmy sam przekład, a później dostosowanie tekstu do muzyki. W projekcie
uczestniczyły osoby z pięciu krajów:
Polski, Hiszpanii, Ekwadoru, Chile

i Kolumbii. Profesor Cezary Taracha
o historii pojawienia się tego nabożeństwa mówi, że po raz pierwszy
ukazało się drukiem w 1707 roku, pod
barokowym tytułem „Snopek Mirry z
Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego (…)
rozpamiętywanie” i od początku zyskało sobie wielką popularność.
Książka oraz dwie płyty CD z wersjami Gorzkich żali śpiewanych
po hiszpańsku, powstało jako podziękowanie za kanonizację papieża
Jana Pawła II, a zarazem stanowi pomysł na dotarcie do odbiorcy w krajach języka hiszpańskiego.
Marek Sołowiej dodaje, że : - wydawnictwo jest limitowane. Pierwszy egzemplarz otrzymał papież Franciszek,
drugi Benedykt XVI, a trzeci król Hiszpanii Filip VI. Książki dotarły także
do kręgów dyplomatycznych w Watykanie. Wstęp do publikacji napisał
ks. abp Celestiono Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że uda się ją osobiście wręczyć
papieżowi Franciszkowi, są czynione
starania o audiencję w Rzymie.
Marek Sołowiej, świadomie odkrywający stale swoje nowe oblicze plastyczne, tym razem stawia na światło
i cień. Dobór poszczególnych elementów w zaprojektowanej kompozycji na okładkę książki dla papieża
Franciszka, to sugestywne odczucia
artysty, stanowiące strukturę barw

i kształtu w kontekście muzyki i literatury. Sztuka zawsze operowała
i operuje swoistym kodem. Znak
krzyża w ikonografii stanowi wielki symbol chrześcijaństwa, dlatego
w mojej ocenie zamysł artystyczny
Marka to obraz oddający ton bezsprzeczny w aspekcie „Gorzkich żali”.
Mówi się, że „każde piękno służy ludziom” zatem przedsięwzięcie projektu przetłumaczenia na język hiszpański „Gorzkich żali” ma dogłębny
wymiar, nie tylko chrześcijański ale
i kulturowy.

Marek Sołowiej potwierdza kolejny
raz, że jest twórcą wszechstronnym
i ciągle podejmującym nowe wyzwania artystyczne. Sam reasumuje:
- Mam przeolbrzymią satysfakcję. Praca nad projektem okładki „Gorzkich
żali” dla Papieża Franciszka wyzwoliła
we mnie nowe płaszczyzny wyobraźni,
o których niejednokrotnie mówiłem,
że są one poza ramami obrazu malowanego. Dają wolność, a moja IDEA
ART – lekcja malarstwa inaczej , trwa.
Hanna Maziarczyk
historyk sztuki

Międzywojewódzki Konkurs „1050 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE”
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, w partnerstwie z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego oraz
z Wydziałem Nauki i Wychowania
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w
Zamościu, w związku z przypadającą w 2016 r. 1050 rocznicą Chrztu
Polski, organizuje międzywojewódzki konkurs, do którego zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Poseł do Parlamentu Europejskie-

go prof. Mirosław Piotrowski, Poseł
na Sejm RP Genowefa Tokarska, Poseł na Sejm RP Agata Borowiec, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Poseł
na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski i Kierownik LSCDN w Zamościu Bogdan Leszczuk.
Celem konkursu jest uczczenie ważnej dla Polaków rocznicy, budowanie
wrażliwości historycznej i religijnej,
pogłębienie wiedzy o początkach
chrześcijaństwa i Państwa Polskiego
oraz podjęcie refleksji nad wpływem
chrześcijaństwa na życie Polaków.
W konkursie mogą brać udział
uczniowie gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych. Konkurs zostanie
przeprowadzony w trzech dziedzinach: wiedzy, plastyczny i literacki. W konkursie wiedzy, na stronie
internetowej KLO, będzie zamieszczony „bank” 1050 pytań, spośród
których zostanie wylosowanych 50,
na które w teście pisemnym będą
odpowiadać uczestnicy, którzy zgłoszą się do konkursu. W kategorii literackiej należy przygotować esej
na temat: „Sacrum we mnie i wokół
mnie”, zaś w kategorii plastycznej
należy przygotować pracę plastyczną na temat: „Znaki chrześcijaństwa
wpisane w pejzaż”. Dla uczestników,
którzy zajmą trzy pierwsze miejsca

w każdej z kategorii konkursu, oddzielnie w grupie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przewidziane są nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego. Nagrodą specjalną
będzie wyjazd do Strasburga. Dla
wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe,
a dla opiekunów podziękowania.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród odbędzie się 25
kwietnia 2016 r. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Katolickiego Liceum w Biłgoraju
www.kgilo.lbl.pl.
Joanna Ferens
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Odwiedzili nas

Więcej na

Jedną z zagranicznych grup
pielgrzymów, którzy przyjadą do naszej diecezji na Światowe Dni Młodzieży jest młodzież z Litwy. 30 marca br.
Ks. Daniel Narkun z miasta Soleczniki wraz z klerykiem Waldemarem gościli w Zamościu
i Biłgoraju, w celu ustalenia
szczegółów pobytu 150-osobowej grupy Litwinów, w większości polskiego pochodzenia, podczas „Dni w Diecezji”.

14 marca br. gościliśmy członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodych „Źródło”
z Lubaczowa wraz ze swoim
opiekunem - asystentem Ks.
Tomaszem Szadym. Wizyta
przedstawicieli KSM „Źródło”
z Lubaczowa była związana
z nagraniem audycji „Zjednoczeni w Duchu”, emitowanej
na naszej antenie w każdy poniedziałek o godz. 17.00.

8 marca 2016 r. przy okazji wizyty
w Zamościu o. Mariusz Krawiec,
Irena Rudź, Bożena Rudź oraz
Andrzej Podliuk z Katolickiego
Programu Radiowego we Lwowie odwiedzili naszą redakcję.
Wizyta ta była okazją do nawiązania bliższych kontaktów, a także nagrania rozmowy poświęconej pracy Katolickiego Programu
Radiowego we Lwowie oraz mediom katolickim działającym na
Ukrainie.

Jałmużna to radość z dawania,
to coś więcej niż tylko wrzucona
złotówka do puszki. Ekipa miłosierdzia z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z Ks. Adamem Sobczakiem, dyrektorem
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na czele, wyjaśniła to
najlepiej. Jak do nich dołączyć?
Dlaczego jałmużna to nasz obowiązek? O tym 15 marca br. w audycji „Miłosierni to My” opowiedzieli przedstawiciele Caritas.
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Wywiad

Niech zapłonie „Ogień”!
Z Grzegorzem Głuchem – kompozytorem, dyrygentem, gitarzystą, aranżerem, liderem zespołu Gospel Rain
o nowej płycie „Ogień” rozmawia Anna Niderla.
26 lutego odbyła się premiera kolejnej, czwartej płyty Gospel Rain pod
tytułem „Ogień”. Skąd taki tytuł?
Pierwszy raz pomyślałem o tym
tytule trzy, może cztery lata temu,
kiedy byłem na wyjeździe w Sta-

Są wreszcie utwory, które szukają,
zwłaszcza w brzmieniach instrumentalnych, troszkę nowego tchnienia. Przebijają się syntowe dźwięki
basu i klawiszy, które nie są typowe
dla muzyki gospel, elementy styli-

pamięta, że jakieś 20 lat temu, Łukasz
i Paweł Golcowie, jako bardzo młodzi
muzycy, zagrali na dwóch płytach
Deus Meus i na płycie Trzeciej Godziny Dnia, więc kontakt z chórem gospelowym nie jest im obcy.

nach Zjednoczonych w Bostonie,
na konferencji, na której po raz
pierwszy usłyszałem to słowo
(ang. fire!) i zanotowałem sobie to.
Rozważałem, czy będzie to adekwatny tytuł, bo może bardziej pasowałby
do ostro grającego zespołu rockowego. Zastanawiałem się, dlaczego
to do mnie przyszło? A potem, krok
po kroku, przyszło wyjaśnienie. Duch
Święty jest tym, który jest dla mnie
przewodnikiem w tych wszystkich
krótko- i długookresowych dziełach,
które podejmujemy jako Gospel Rain.
Duch Święty jako przyczyna czynienia dobra, jako Pocieszyciel, dawca nadziei, będącej darem z Nieba,
jest tym, któremu chcielibyśmy oddać chwałę i wdzięczność. Nie nazwaliśmy płyty „Duch Święty”, a nazwaliśmy „Ogień” wiedząc, że Jego
atrybut, Jego znak, Jego esencja będzie najważniejsza. Nie ma na tej płycie pieśni wprost wołającej do Ducha
Świętego, chociaż są tam takie akcenty, ale to jest płyta o nadziei. Duch
Święty daje nadzieję i to jest o Nim.
Co znajdziemy na płycie? Czy są
tam typowe gospelowe brzmienia?
Myślę, że znawcom muzyki gospel
poważnie bym się naraził, mówiąc,
że jest to płyta typowo gospelowa.
Nie jest wielką tajemnicą, że Gospel
Rain od wielu lat porusza się między
wieloma nurtami i wątkami muzycznymi. Są tam i pop-gospelowe pieśni, pieśni chwały, które chciałbym
żeby były śpiewane, jest trochę takiej
bardziej klasycznej muzyki gospel,
ale śpiewanej oczywiście po polsku, bo to są nasze własne utwory.

styki zespołu Coldplay, która stała
mi się bardzo bliska. Ale to wszystko nie jest bardzo dalekie od siebie.
Są pewne spoiwa: sekcja dęta braci
Golec, chór, który ciągle jest tą samą
siłą, brzmienia prawdziwych, naturalnych instrumentów akustycznych, bardzo dużo gitar akustycznych, dużo brzmień smyczkowych,
bo zagrała z nami po raz pierwszy orkiestra smyczkowa – tego jest bardzo
dużo! Staraliśmy się, żeby nie było
to zbyt porozrzucane po różnych
stylistykach i wydaje mi się, że udało nam się zachować eklektyczność
tego brzmienia.
Gospel Rain współpracuje z różnymi muzykami i świetnymi polskimi
wokalistami. Kogo możemy usłyszeć na płycie „Ogień”?
Rzeczywiście tak się stało, że ostatnie 4 czy 5 lat to seria epizodów
współpracy, część z nich to nasze
świadome wybory, część to zaproszenia. Zapraszamy wspaniałych
muzyków, ale to są przede wszystkim nasi przyjaciele. Kasia Dereń pojawiła się w naszym kręgu zupełnie
niedawno, bo kilka miesięcy temu
i od razu zaiskrzyła! Olga Szomańska
jest słyszalna już na trzeciej naszej
płycie – zaczęło się od współpracy
z Full Power Spirit. Długo staraliśmy
się o to, żeby zaprosić Mate.O, bo ma
ogromnie dużo pracy. Mate.O jest dla
mnie wzorem artystycznej pokory
i wyobraźni, jego obecność to wyróżnienie. Od kilku lat współpracujemy również z Golec uOrkiestra,
z Łukaszem i Pawłem Golcami, którzy zagrali na płycie. Być może ktoś

Jesteś autorem i kompozytorem
większości utworów, które możemy usłyszeć na płycie „Ogień”. Powiedz, jak rodziły się te utwory?
Z tymi utworami, podobnie jak z całą
twórczością, było różnie. Są utwory,
które jak krople deszczu przychodzą
w jednej chwili i właściwie tylko je zapisuję. Czasami jest to rzeczywiście
chwila. Tak było z piosenką Ogień.
To było wbrew moim przyzwyczajeniom. Ja pracuję dosyć szybko,
ale czas dojrzewania, zamknięcia
i zweryfikowania utworu (napisania tekstu, sprawdzenia harmonii,
pierwszej próby, powrotu do partytury), zajmuje mniej więcej miesiąc. Na Ogień nie miałem tyle czasu!
Miałem tylko dwie doby, bo tyle było

czasu do ostatnich prób w czasie
naszego zgrupowania w Krasnobrodzie i w nocy ten utwór po prostu
przyszedł. Każdy utwór zaczyna się
od takiego „strzału”, gdzie słowo,
modlitwa, jakby akt strzelisty, wiążą
się z muzyką. I tak było z wieloma
utworami na tej płycie. Dwie pieśni
bym wyróżnił, chociaż każda jest
mi bliska, także te, które napisali
członkowie Gospel Rain. Nigdy nie będziesz sam - to utwór, który powstał
z inspiracji i z modlitwy wznoszonej przez moją przyjaciółkę - Kamilę
Pałasz (TGD). Zaśpiewała koniec tej
piosenki podczas modlitwy w bardzo trudnym dla mnie czasie, kiedy
niemal wszystko utraciłem: pracę,
przyjaciół i pewnego rodzaju fundamenty. Wówczas słowa „Nigdy nie
będziesz sam” były jakby odpowiedzią Pana Boga dla mnie. Na płycie
jest też utwór, który wymagał ode
mnie bardzo dużo pracy, bo jak ująć
w melodię, dźwięk, w harmonię pieśń
o śmierci Jezusa? Korzeń - to dla mnie
jedna z najbardziej osobistych pieśni.
Jej tekst jest zapisany w 53 rozdziale
Księgi Izajasza. Chciałem, żeby to był
utwór rozdzierający, tak jak śmierć
Jezusa Chrystusa.
Chór Gospel Rain, po wielu latach pracy, stał się rozpoznawalny
w kręgu słuchaczy muzyki chrześcijańskiej. Jak myślisz, czemu zawdzięcza swój sukces?
Myślę, że jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że udało nam się przetrwać. Stałość i obecność, ta trwałość dzieł, które współtworzymy,
do których jesteśmy zapraszani,
jak choćby nasz kilkunastoletni
udział w Triduum Paschalnym czy
Koncercie Chwały, który w tym roku
będzie miał już swoją trzynastą odsłonę. Druga rzecz to pewnego ro-

dzaju wiarygodność, która bierze się
z ludzkiej wytrwałości, z ludzkiego
oddania, przede wszystkim oddania
serc. To jest znacznie więcej, aniżeli
ofiara przynależności (nie obniżając oczywiście gestu takiego oddania), ale jest to coś znacznie więcej.
A trzecia, najważniejsza sprawa, która najmniej od nas zależy, to łaska –
Boży dar dany za darmo. Nie będąc
muzykiem z wykształcenia, mogę
powiedzieć, że tą kluczową sprawą
jest moc Ducha Świętego, która jest
niepojęta – i to traktuję jako główny
powód dla którego możemy istnieć
25 lat.
W tym roku mija 25 lat działalności
Gospel Rain. Jakie są marzenia lidera zespołu?
Najbardziej pragnę, żeby wszystko,
co robimy było prawdziwe, żeby Ci,
którzy nas widzą i słuchają mogli
doświadczać prawdziwego życia, żebyśmy im sobą tego nie przesłaniali.
Żeby pracować zawsze w gronie ludzi, którzy potrafią sobie przebaczać
i potrafią zwyciężać w relacjach. Muzyka jest przyjaźnią, chór gospel to
przyjaźń – to jest niezwykle ważne.
A muzycznie - poza projektem nagrania płyty ze starymi hymnami
chrześcijańskimi, od kilku lat marzy
mi się zarejestrowanie kolęd, a właściwie pieśni o Narodzeniu Jezusa
- „Emmanuel”. Myślę, że to przyjdzie
w odpowiednim momencie. Ale
przede wszystkim pragnę, żeby ludzie których spotykamy, mogli poznać, kim jest Pan Bóg – to jest największy honor, inne sprawy są na
dalszych miejscach.
W imieniu swoim i Katolickiego Radia Zamość życzę Ci spełnienia tych
marzeń i dalszego rozwoju zespołu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam czytelników.
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Wielkanocny Turniej Charytatywny
Dnia 28.03.br. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbył się
Wielkanocny Turniej Charytatywny na rzecz rodziny Kapiców pod nazwą
„Zbieramy na DOM”.
Rodzina dla której zorganizowany
został turniej piłki nożnej pochodzi
ze Skierbieszowa. Pan Andrzej, ojciec
samotnie wychowujący piątkę dzieci nie
jest w stanie zapewnić odpowiednich
warunków mieszkaniowych. Aby dzieci
nie trafiły ponownie do Domu Dziecka
zorganizowano turniej, któremu towarzyszyły aukcje i pokazy artystyczne.
Z puszek udało się zebrać kwotę
8.655,04 złotych. Z organizatorami charytatywnego turnieju MAGDALENĄ TIJANI, koordynatorem wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej
rejonu Zamojskiego oraz MAŁGORZATĄ OSTASZ i KAMILEM TOMCZYSZYNEM, wolontariuszami z grupy „Dawcy
Uśmiechu” rozmawia Małgorzata Kryk.
Jak wygląda sytuacja rodziny, na którą
zbierane były środki finansowe podczas
turnieju?
MAGDALENA TIJANI: Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji ponieważ
ojciec oraz dzieci w wieku 3-15 lat
nie mają domu i nie mają gdzie mieszkać. W obecnym domu, który wynajmują warunki są tragiczne. W telewizji
przedstawiony był reportaż ukazujący
sytuację rodzinną pana Andrzeja. Dzieci
już raz przebywały w Domu Dziecka. Jeżeli ojciec nie zapewni dzieciom lepszego bytu ponownie trafią one do placówki.
Ile drużyn wzięło udział w turnieju?
KAMIL TOMCZYSZYN: Zagrało 18 drużyn: Spartańskie Gimbusy, SS Cyrkulatka, FC Przewale, Aniołki Charliego,
Nowy Kurier Zamojski, PKP LHS, Trebor, Kaiserslautern 97, Inter-Baum,
FC Paralityk, Roztocze Bombowiec I,
Roztocze Bombowiec II, Platinium Fitness, Media Markt, Stojanow, II LO Zamość i Renesans. Rozgrywki wygrała
drużyna Aniołki Charliego, drugie miejsce zajął Inter-Baum, a trzecie SS Cyrkulatka.
Jakie pamiątki sportowe zostały zlicytowane?
K.T: Odbyło się mnóstwo licytacji gadżetów sportowych, które dostaliśmy od
swoich przyjaciół i znanych klubów m.in.:
koszulka z autografami zawodników i rękawice bramkarza Matusa Pytnocky’ego
zespołu Ruchu Chorzów; szalik i koszulka z podpisami wszystkich zawodników
Legii Warszawa; koszulka z autografem
pochodzącego z Zamościa Przemysława Tytonia, który obecnie reprezentu-

je barwy VfB Stutgart 1893; przypinka
i koszulka z podpisami zawodników
Górnika Łęczna; koszulka z autografami
Rafała Wolskiego i piłkarzy z Wisły Karków; koszulka Ikera Casillasa z FC Porto. Dodatkowo otrzymaliśmy koszulkę
od Michała Rycaja, mistrza świata we freestyle footbol piłki nożnej. Przekazał on
także voucher na indywidualny trening
w szkółce, która w kwietniu rozpocznie
swoją działalność w Zamościu. Sportowe
przedmioty zostały zlicytowane za okazałe sumy. Koszulka z podpisami drużyny
Cyrkulatki, której cena wywoławcza wynosiła 10 zł, została sprzedana za 150 zł.
Z kolei rękawice bramkarza Matusa Pytnocky’ego zostały sprzedane za 700 zł.
Jakie jeszcze inne atrakcje czekały
na uczestników i kibiców podczas turnieju?
Małgorzata Ostasz: Zostały rozlosowane
także losy m.in.: rękawice Filipa Curto,
dwa bony po 150 zł, trzy pary biżuterii,
dwa zestawy słuchawek, trzy komplety
noży, voucher na dowolne usługi fryzjerskie oraz projekt ogrodu do 500m2.
Dla publiczności przygotowano także
część artystyczną. Wystąpił m.in.: Michał
Rycaj - mistrz świata we Freestyle Football oraz grupa Stunt Movements zajmująca się akrobatyką.
Jaka była frekwencja publiczności podczas turnieju?
M.O: Na turniej przyszło ok. 300 osób.
Łącznie w puszkach po podliczeniu było
8 655 zł i 4 gr. W licytacji internetowej zostały wystawione też inne przedmioty.
Spodziewamy się kwoty ok. 10. tysięcy
złotych.
Jak dzięki wsparciu finansowemu poprawi się sytuacja bytowa rodziny Kapiców?

M.T: Środki, które zebraliśmy będą przeznaczone na zakup domu oraz na poprawę bytu rodziny. Zwracam się do osób,
które mogłyby wesprzeć finansowo tą
rodzinę.
Podczas turnieju zbierane były także
nakrętki po napojach i kosmetykach na
wsparcie Natalii Saczek. Dziewczynka
urodziła się z wrodzonym brakiem całej
prawej rączki i kości ramieniowej. Jaki
jest aktualny stan zdrowotny dziewczynki?
M.O: Stan zdrowia Natalki jest dobry,
nie ma ona prawej rączki. Dziewczynka
rozwija się prawidłowo jak każde dziecko. Natalka jest wesoła, radosna, lubi się
bawić z dziećmi, chodzić do przedszkola.
Na jaki cel zbierane były nakrętki ?
M.O: Rodzice zbierają na zakup protezy. Udało się zebrać kilka worków po
napojach i kosmetykach. Były to worki
120. litrowe. Natalka musi być rehabilitowana ponieważ grozi jej poważne
skrzywienie kręgosłupa. Niestety nie
stać rodziców na zakup tego sprzętu. Dziecko rośnie, więc trzeba będzie wymieniać protezę co 1,5 - 2 lata,
a to wiąże się z dużymi kosztami.
Na dziewczynkę można przekazywać
1% podatku lub darowizny na jej konto
w fundacji „Zdążyć z pomocą”. Warto
pomagać ponieważ dobro wraca. Powinniśmy podążać za słowami naszego
Ojca Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest
wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”.
Komu należałyby się szczególne podziękowania za zorganizowanie tego
przedsięwzięcia?
M.T: W imieniu organizatorów dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi
Wnukowi za objęcie patronatu nad turniejem oraz wszystkim darczyńcom,
partnerom, spółkom cywilnym, sponsorom, uczestnikom, internautom i mediom za udział w turnieju. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą złotówkę.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
M.T: Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre serce i okazaną pomoc.
Patronat nad przedsięwzięciem objął
Prezydent Miasta Zamość Andrzej
Wnuk. Organizatorami Wielkanocnego Turnieju Charytatywnego na Rzecz
Rodziny Kapiców byli: Dawcy Uśmiechu - Smile Donors, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Zamojska
Liga Szóstek.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONKURS:
Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
MARIA GMYZ - tel. 601 861 301
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CENTRUM DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

Czym jest rehabilitacja funkcjonalna?
Rehabilitacja funkcjonalna to system
diagnozowania, leczenia, rehabilitacji
i treningu, stworzony w oparciu o obserwacje ruchów i analizę sylwetki
pacjenta. Stoi ona w opozycji do tradycyjnej rehabilitacji polegającej na serii
ćwiczeń i zabiegów. Jej głównym celem
jest stymulacja procesów samoleczenia organizmu, opierająca się na zdarzeniach biologicznych zachodzących
w ustroju człowieka.
Rehabilitacja funkcjonalna zmierza do
przywrócenia prawidłowych wzorców
ruchowych. Opiera się w swoich założeniach na koncepcji ,,integracji strukturalnej” oddziałując zarówno na strukturę jak
i jej funkcję. Wzorzec strukturalny każdej
osoby jest niepowtarzalny i stanowi wyraz wielu zmiennych, które tworzą kształt
struktur każdego z nas (stąd potrzeba diagnozy i pracy bardzo indywidualnej , właściwej wyłącznie dla danej osoby).
Ta specyfika podejścia i postrzegania
pacjenta w głównej mierze opiera się na
koncepcji taśm mięśniowo–powięziowych, których prekursorem w stosowaniu terapeutycznym była dr Ida Rolf, wieloletnia terapeutka prezydentów Stanów
Zjednoczonych.
Kontynuatorem dalszego rozwoju koncepcji jest Thomas Myers nasz nauczyciel i niekwestionowany autorytet jednej

z najszybciej rozwijających się na świecie
metod terapii manualnej. Myers na podstawie badań, stworzył kompletną mapę
połączeń mięśniowo – powięziowych,
których analiza pozwala lepiej zrozumieć
w jaki sposób porusza się i funkcjonuje
ludzkie ciało.
Mięśnie tworzą sieć połączeń o charakterze tensegracyjnym, pozwalającą naszemu ciału być stabilnym i zdolnym do
wszechstronnego ruchu. Koncepcja Anatomy Trains (taśm anatomicznych) oparta jest o bardzo szczegółową anatomię
mięśniowo – powięziową i jest niezwykle
pomocna w prowadzeniu procesu terapeutycznego.
Logiczne (anatomiczne) wytłumaczenie
zasad i efektywność terapii w opinii wielu
pacjentów jak również ośrodków badawczych do których dołączył nasz ośrodek
sprawia, że coraz większa liczba terapeutów swoja pracę opiera o jej założenia.
Dziedziny medycyny w których terapia
może być z powodzeniem stosowana to;
neurologia, ortopedia, pulmonologia, pediatria.
PIERWSZY ZABIEG
Umawiany jest na określony dzień i godzinę. Rejestracja: osobiście w rejestracji
Przychodni STOPY w Zamościu, ul. Świętego Piątka 37 lub telefoniczne pod numerem telefonu: 84 677 20 00.

CO NALEŻY ZABRAĆ NA PIERWSZY
ZABIEG
• wyniki badań obrazowych – rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wynik badania
gęstości kości, itp.;
• listę aktualnie przyjmowanych leków,
dokumentację z dotychczasowego leczenia: karty informacyjne – ze szpitala, sanatorium, poradni specjalistycznych, itp.;
• wyniki badań laboratoryjnych – morfologia, OB, itp.;
• dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia rehabilitacyjnego.
CZAS TRWANIA ZABIEGU
Pierwszy zabieg zazwyczaj jest dłuższy
od kolejnych i trwa od 50-70 minut, pozostałe 40-60 minut.
CO SKŁADA SIĘ NA PIERWSZY
ZABIEG
• wywiad chorobowy i analiza dokumentacji medycznej;
• wykonanie niezbędnych testów oraz
ocena funkcjonalna i manualna;
• wykonanie terapii przy zastosowaniu
metod fizjoterapeutycznych: kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej;
• dobór autoterapii (samoleczenia);
• ćwiczenia lecznicze (od 1 do 3 ćwiczeń),
ewentualne automasaż oraz instruktaż
w zakresie ich poprawnego wykonania;

• poinformowanie o możliwych reakcjach pozabiegowych.
JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
ZABIEGU
Badanie i terapia ma charakter globalny
(a nie tylko miejscowy – w miejscu odczuwanych dolegliwości), więc podczas
zabiegów pacjent zwykle pozostaje tylko
w bieliźnie osobistej.
KOLEJNY ZABIEG
Kolejne zabiegi umawiane są każdorazowo po odbytej wizycie.
JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE ZABIEGI
• kontrola efektu terapeutycznego poprzedniego zabiegu;
• kontrola poprawności wykonywania
autoterapii;
• fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna
i manualna;
• wykonanie potrzebnych technik terapeutycznych;
• dobór autoterapii i nauka jej poprawnego wykonywania;
• w razie potrzeby umówienie kolejnej
wizyty lub wizyty kontrolnej po zakończeniu terapii.
JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZABIEGÓW
Z reguły pierwsze zabiegi odbywają się
2 razy w tygodniu, następnie częstotliwość zabiegów zmniejsza się z reguły
do 1 w tygodniu.

ILE JEST POTRZEBNYCH ZABIEGÓW
Zwykle efekty są widoczne po pierwszym
zabiegu ale czasami pacjent musi skorzystać z kilku zabiegów, by uzyskać efekt
terapeutyczny.
PACJENCI NIELETNI
Osoby nieletnie i/lub niemogące stanowić o sobie, każdorazowo na zabieg przychodzą z opiekunem, który jest obecny
podczas każdego zabiegu.
Jesteśmy jedynym ośrodkiem w regionie pracującym w tej koncepcji.

Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY
to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny ukierunkowany na leczenie oraz profilaktykę wad postawy, kręgosłupa,
kończyn górnych i dolnych.
KONTAKT:
22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 37.
tel. 84 677 2000, kom. 508 249 622.

www.stopy-med.pl
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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
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 Ecclesia – Miłosierni to My
18:00 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Antoniego w Radecznicy
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 O młodych dla młodych (1 śr.m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 śr.m.)
		 W obronie życia (3 śr.m)
		 Audycja pielgrzymkowa (4 śr.m.)
18:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej
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
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
18:00 Wokół 1050-lecia 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

