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Finałowa gala podsumowująca 
wydarzenie odbyła się 16 marca 
w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim.
Uroczystość rozpoczęła się mi-
nutą ciszy i modlitwą za zmar-
łego Stanisława Leszczyńskiego, 
wieloletniego kierownika Ze-
społu Tańca Ludowego UMCS. 
Wojewoda Lubelski Przemysław 
Czarnek w rozmowie z dzienni-
karzami zauważył, że Polska jest 

państwem zdecentralizowanym, 
opartym na zasadzie pomocni-
czości, które w szczególności od-
daje pole do działania wszystkim 
organizacjom, które znajdują się 
bliżej społeczeństwa.
- To jest moment, by dostrzec fakt, 
że w Polsce naprawdę mamy do 
czynienia z ustrojem decentralizacji 
władzy publicznej, która często jest 
źle pojmowana jako przekazanie 
wszystkiego ze strony państwa do 

samorządów. Łącznie z tymi dzia-
łami, które nigdy w samorządach 
nie powinny się znaleźć, a które 
teraz państwo stopniowo rzeczy-
wiście porządkuje i odzyskuje. Do-
tyczy to ogólnej polityki Państwa, 
a nie tylko polityki samorządowej, 
jak chociażby ośrodki doradztwa 
rolniczego. Decentralizacja pole-
ga na tym, że szereg zadań, które 
mogą wykonać podmioty niższego 
szczebla, powinny być przez nie 

wykonywane, a dopiero wówczas, 
kiedy sobie z tym nie radzą, powin-
ny być wykonywane przez szcze-
bel centralny, czyli przez państwo 
bądź samorządy. To jest decentra-
lizacja połączona z zasadą pomoc-
niczości. Dzisiaj mamy tego efekt. 
Mamy mnóstwo organizacji po-
zarządowych, które świetnie sobie 
radzą z wykonywaniem zadań dla 
lokalnych społeczności, w każdym 
jednym obszarze - czy to będzie 
kultura, czy ochrona zdrowia, poli-
tyka społeczna itd. Są właśnie one 
i radzą sobie z tym najlepiej, bo nie 
są związane z czymś, co nazywa-
my „biurokracją urzędniczą”.
Wśród laureatów znalazło się 
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. Prezes sto-
warzyszenia o. Filip Buczyński 
OFM Conv wyjaśnił w rozmowie 
z Małgorzatą Godzisz jakie były 
jego początki.
- Jak 20 lat temu zaczynaliśmy, 
mieliśmy ideę, żeby pomóc dziecku, 
które po często wielu latach walki  
z chorobą nowotworową ma ma-
rzenie, by być w domu i żeby w tym 
domu odejść do nieba. I z tą ideą 
rozpoczęliśmy opiekę paliatyw-
ną, żeby dać tę szansę. Natomiast 
potem to się rozwijało, bo poszło 
w kierunku również tej grupy pa-
cjentów, którzy wymagają opieki 
paliatywnej, natomiast nie może to 
być realizowane z różnych powo-
dów w domu. Zaczęliśmy tworzyć 
oddział stacjonarny, ale jednocze-
śnie zauważyliśmy, że zgłaszają 

się do nas rodzice, których dzieci 
są jeszcze pod sercem swojej ma-
musi, z taką informacją, że oni 
też potrzebują pomocy. Zdiagno-
zowano u nich zespół wad letal-
nych i może być tak, że to dziecko 
nawet nie urodzi się żywe, więc 
też potrzebują opieki hospicyjnej. 
Stąd też od kilku lat realizujemy 
ten wymiar opieki tzw. hospicjum 
perinatalnego, czyli przed naro-
dzeniem jeszcze dziecka. Nagle się 
okazuje, że jest strasznie dużo do 
zrobienia. Do tego trzeba przygo-
tować tych rodziców i temu służy 
hospicjum perinatalne: konsultacje 
medyczne, poradnictwo psycho-
logiczne i koordynacja tego całego 
wydarzenia. Mam nadzieję że za 
chwilę, jak przyjdą rozporządzenia  
dotyczące ustawy za życiem, 

Wojewoda uhonorował organizacje 
pozarządowe za działalność w 2016 r.
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Dom Trzeciego Tysiąclecia

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno 
się trudzą ci, którzy go wznoszą

Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże  
Strażnik czuwa daremnie. 

(Ps 127,1)
 

Decyzją i z błogosławieństwem Pa-
sterza Diecezji, Księdza Biskupa Ma-
riana Rojka, wysiłek budowy Domu 
III Tysiąclecia i opieki nad nim zo-
stał powierzony Caritas Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej. Powstanie 
on na miejscu dawnego klasztoru 
Reformatów przy kościele rektoral-
nym św. Katarzyny w Zamościu.
Z drżeniem i ufnością wznosimy 
nasze serca, umysły i dłonie do Ojca  
w Niebie, prosząc w Imię naszego 
Jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa o Ducha Świętego, Jego 
miłość, mądrość, i umiejętność, by-
śmy zaangażowali się w budowę,  
ale nie zaniedbali opieki nad ludźmi 
w potrzebie, by całe dzieło Caritas 
rosło na chwałę Boga i pożytek ludzi, 
zwłaszcza cierpiących.

Centrum Caritas Dom Trzeciego Tysiąclecia będzie miejscem modlitwy, rekolekcji, spotkań 
szkoleniowych i czynnego miłosierdzia. Będą mogli się w nim spotykać ludzie młodzi 
i dojrzali w latach. Dom bez barier architektonicznych posłuży osobom niepełnosprawnym. 
Centrum będzie także pamiątką 25-lecia powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
i darem dla przyszłych pokoleń.

Z ufnością zwracamy się do Was, 
Bracia i Siostry z prośbą o zaangażo-
wanie. „Caritas” własnymi siłami nie 
udźwignie ciężaru budowy. Liczymy 
na dobroć serc, otwartość dłoni i po-
moc z Nieba – szczególne orędow-
nictwo św. Józefa, św. Brata Alberta 
– Patrona Caritas i Sługi Bożego Pry-
masa Tysiąclecia, którego imię bę-
dzie nosiło Centrum oraz na pomoc 
wszystkich naszych Patronów.
Okazji do czynnego zaangażowania 
się w budowę będzie wiele. Obecnie 
są to rekolekcje przed peregrynacją 
Krzyża św. Jana Pawła II. Dary, które 
złożymy będą materialnym wspar-
ciem  budowy Centrum Domu III 
Tysiąclecia. Prosimy o szczególny 
dar modlitwy chorych, samotnych i 
cierpiących, byśmy wszyscy w Chry-
stusie Jezusie zrealizowali te dobre 
dzieła, które Bóg z góry przygotował, 
byśmy je pełnili (por. Ef 2,10).

ks. Adam Sobczak
dyrektor Caritas 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
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pojawi się bardziej ścisła współ-
praca z tzw. asystentem rodziny. 
W ramach polityki Ministerstwa 
Rodziny ten asystent ma pełnić 
bardzo ważną funkcję wspierania, 
towarzyszenia i opieki nad tą gru-
pą podopiecznych. Dzisiaj, w tym 
szerszym wymiarze opieki powsta-
ła taka triada hospicjum perina-
talnego, hospicjum stacjonarnego  
i opieki domowej, jako pewna kom-
pleksowość opieki nad pacjentem 
w opiece hospicyjnej. A to wszyst-
ko dzięki Wam, drodzy Państwo, 
mamy Dom Małego Księcia, mamy 
te wszystkie poradnie, które służą 
dzieciom, mamy kolejne pomysły, 
mamy tysiące pacjentów niepełno-
sprawnych, współpracujemy z róż-
nymi ośrodkami, gdzie ci pacjenci 
korzystają z usług tych ośrodków. 
I myślę, że to jest uzupełnianie tego 
wszystkiego, co czasami pojawia 
się jako problem, że czegoś po ludz-
ku zrobić nie można. Można, tylko 
trzeba mieć pewien pomysł, ideę, 
realizować ją, a jednocześnie mieć 
za plecami kilkadziesiąt tysięcy lu-
dzi takich jak Państwo, którzy ten 
swój wdowi grosz w postaci 1 pro-
centa na Hospicjum Małego Księcia 
przekazujecie.
Uhonorowany został też Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Zamość oraz Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Okręg Lubelski. Wojewoda do-
cenił też pracę Tomaszowskich  
i Zamojskich Amazonek.
Lista laureatów i wyróżnionych 
organizacji pozarządowych:
Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość 
(obszar kultura i dziedzictwo 
narodowe), Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Lubelski 
(obszar bezpieczeństwo), Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Łęcznej 
(obszar edukacja), Radzyńskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Ósmy Kolor 
Tęczy (obszar sport i rekreacja), 
Stowarzyszenie Alwernia – Fran-
ciszkańskie Dzieło Promocji Mło-
dzieży i Rodziny (obszar polityka 

społeczna) oraz Lubelskie Hospi-
cjum dla Dzieci im. Małego Księ-
cia (obszar profilaktyka i ochrona 
zdrowia).
Ponadto wojewoda Czarnek 
wręczył dyplomy dla stowarzy-
szeń, które zdobyły wyróżnienia  
w konkursie. Są to: Towarzystwo 
Przyjaciół Michowa, Fundacja 
Dialog Narodów, Stowarzyszenie 
Nasza Niedrzwica, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Panieńszczyzna-
-Jastków, OSP w Koble, Miejska 
OSP w Kraśniku, OSP Stołpno  
w Międzyrzecu Podlaskim, Sto-
warzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych Otwarty Krąg w Ku-
rowie, Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Gminy Gościeradów, 
Fundacja Cyryla i Metodego – Ini-
cjatywa Tato.net, Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet w Żurawnicy, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwo-
ju Inicjatyw Lokalnych i Oświa-
towych Wektor w Garbowie, 
Fundacja Fundusz Lokalny Zie-
mi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie 
Puławski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Stowarzyszenie Dzia-
łań Twórczych i Edukacyjnych 
im. A. Budzyńskiej przy SP nr 17  
w Lublinie, Klub Uczelniany AZS 
UMCS Lublin, Stowarzyszenie  
U Źródeł Ciemięgi, Stowarzysze-
nie Miejskie Koła Turystyki Ro-
werowej Relaks, Stowarzyszenie 
Clipeus Arma, Stowarzyszenie 
Tomaszowskie Amazonki i Sto-
warzyszenie Amazonki w Zamo-
ściu.
Nagrody specjalne w konkur-
sie zdobyło Stowarzyszenie 
Przeszłość-Przyszłości za in-
scenizację spalenia Wąwolnicy 
przez funkcjonariuszy UB w 60. 
rocznicę tych wydarzeń, a także 
Fundacja Świat Według Ludwika 
Braillea za wsparcie dla osób nie-
widomych.
Organizatorem konkursu i gali fi-
nałowej był Lubelski Urząd Woje-
wódzki w Lublinie we współpra-
cy z pełnomocnikiem wojewody 
ds. organizacji pozarządowych. 

Małgorzata Godzisz
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Jestem w Bożych rękach
O twórczości, życiu, relacji z Bogiem i ludźmi oraz zmieniających się 
priorytetach z Beatą Bednarz rozmawiała Anna Niderla.
Anna Niderla: Naszym Gościem  
jest Beata Bednarz, wokalistka 
obdarzona pięknym i ciepłym 
głosem. Kojarzymy Panią z róż-
nych festiwali, jest Pani jurorką 
w konkursach, angażuje się Pani 
w różne muzyczne przedsię-
wzięcia, ale przede wszystkim  
w ten nurt chrześcijański. Dla-
czego właśnie ta muzyka jest bli-
ska Pani sercu?
Beata Bednarz: Odpowiedź kry-
je się w tym, że Pan Bóg stał się 
faktycznie centrum mojego życia 
i nie może być inaczej. Właściwie 
wszystkie dziedziny, które odda-
łam Panu Bogu, należą teraz do 
Niego. Muzka jest jedną z nich. 
Cieszę się, że jest w ogóle taka 
możliwość, że możemy o Panu 
Bogu śpiewać, nikt nam w tym nie 
przeszkadza, także wykorzystuję 
to jak i ile się tylko da.
W swoich utworach śpiewa Pani 
o uwielbieniu, zachwycie Panem 
Bogiem, światem, który stwo-
rzył. Jak powstają te utwory?
Ja sama nie piszę ani tekstów ani 
muzyki. Mam takie szczęście,  
że Pan Bóg stawia na mojej drodze 
ludzi, którzy mają te dary, których 
ja nie mam i na ogół to wygląda 
tak, że planując płytę rozmawiam 
wcześniej z Ewą Alimowską, któ-
ra prawie wszystkie teksty pisze 
na tę płytę i ona natchniona tymi 
rozmowami pisze teksty. Czasa-
mi jest tak, że wysyła coś, co mnie 
inspiruje albo inspiruje kogoś, kto 
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pisze muzykę, Piotrka Kominka, 
czy Dorotę Zaziąbło (kompozytor, 
aranżer, pianista, akompaniator-
ka Beaty Bednarz – przyp. AN). 
Cieszę się, że jest tak, że możemy 
się wzajemnie inspirować i obda-
rowywać tym, czym sami zostali-
śmy obdarowani.
Ma Pani w dorobku artystycz-
nym 11 solowych albumów. Któ-
ry z nich jest szczególny dla Pani?
Każdy z nich powstawał w jakimś 
szczególnym momencie mojego 
życia, każdy z nich kojarzę z jaki-
miś sytuacjami ważnymi w tym 
czasie i w tym czasie te utwory 
wydawały mi się bliskie. I mnie sa-
mej i temu, co przeżywam. Może 
to głupie porównanie, ale to tak, 
jakby mamy zapytać: które dziec-
ko jest ci najbliższe?.. [śmiech]. Te 
utwory w różnych okresach moje-
go życia stawały się dla mnie waż-
ne i cieszę się, że może również 
dla kogoś, kto słyszy te utwory, 
mogą stać się ważne.
A ten ostatni album z 2013 roku 
„Czy znasz to Imię?” - co się na 
nim znalazło?
To stare hymny w nowych aran-
żacjach po tak zwanym liftingu. 
Ci z Państwa, którzy mnie znają, 
czy śledzą od wielu lat, wiedzą,  
że mam ogromny sentyment do 
starych pieśni. One nie były pisa-
ne na zamówienie, czy z rozmy-
słem, kto ich będzie słuchał. One 
były pisane z potrzeby serca, to 
świadectwo tych ludzi, którzy pi-

sali o swoim przeżyciu, oddawali 
w ten sposób Panu Bogu chwałę. 
Mnie po wielu latach ciągle do-
tyka, ciągle porusza szczerość, 
prawda, prostota tej treści i mu-
zyki. Chciałam, by gdzieś te pieśni 
zostały, żeby nie zniknęły w tej 
lawinie nowej muzyki, która jest 
zupełnie inna, właśnie skierowa-
na „do kogoś”. Te pieśni naprawdę 
mogą dotknąć każdego i cieszę się 
z tego, że na koncerty przychodzi 
sporo młodych ludzi, albo pisze 
potem sporo młodych ludzi, któ-
rzy zaskoczeni są tym, że utwory 
pochodzą z XVIII czy XIX wieku. 
Zdziwieni są tym, że te treści się 
nie zestarzały. 
Minęły 3 lata od tego albumu. 
Nad czym pracuje Pani obecnie, 
bo z pewnością tak jest?
Już prawie 4 lata minęły. Już za-
częłam myśleć o nowej płycie. Tak 
do końca jeszcze nie wiem, jaka 
ona będzie. Zbieramy materiały, 
no i trudno mi powiedzieć, kie-
dy ona będzie, czy jesienią, czy 
bliżej zimy, czy też dopiero w na-
stępnym roku, ale jest już pomysł 
i mam pragnienie w sercu, żeby ta 
nowa płyta już powstała. Na pew-
no będą to premierowe utwory.
Funkcjonuje Pani na scenie arty-
stycznej już wiele lat. Jak zmie-
niła się w tym czasie Beata Bed-
narz jako człowiek, jako muzyk?
Zestarzałam się [śmiech]. Jak się 
zmieniłam? Na pewno dojrzałam, 
mam dystans do siebie, do tego 

co robię, zmieniły się moje prio-
rytety. Człowiek młody inaczej 
ustawia sobie hierarchię tego, jak 
coś powinno wyglądać, co jest naj-
ważniejsze. Jestem w takim mo-
mencie, że cieszy mnie wszystko 
to, co dostaję od Pana Boga, cieszy 
mnie to, że dostaję każdy kolejny 
dzień życia. Naprawdę jestem peł-
na wdzięczności i chciałabym tą 
wdzięcznością i miłością do Pana 
Boga dzielić się nadal. Taka chyba 
jestem w tym momencie.
Pozwolę sobie zadać dosyć oso-
biste pytanie... Miała Pani taki 
okres w życiu, kiedy doświad-
czyła Pani choroby nowotworo-
wej. Co wtedy najbardziej Pani 
pomogło wyjść chorobie naprze-
ciw, stanąć z nią twarzą w twarz 
i przetrwać te najtrudniejsze 
chwile?
Tych rzeczy było wiele, ale głów-
nie fundament, na którym buduję 
moje życie, czyli Jezus Chrystus. 
Wiara w to, że nie ma przypadków 
w życiu, pewność tego, że odda-
łam moje życie Panu Bogu i nic, co 
się w nim dzieje, nie dzieje się bez 
Jego wiedzy. Na pewno ogromna 
miłość Pana Boga, którą czułam 
na każdym kroku praktycznie od 
momentu, gdy dowiedziałam się, 
że jestem chora i przez ten cały 
czas było takie Boże prowadzenie 
w moim życiu. Tych elementów 
było bardzo wiele. Ludzie, którzy 
modlili się, którzy pisali smsy, któ-
rzy dzwonili i dodawali mi otuchy, 
byli dla mnie ogromną siłą w tym 
czasie. Myślę, że to całe przeży-
cie nauczyło mnie wdzięczności 
za wszystko co mam, ale też na-
uczyło mnie jeszcze większego 
spokoju i jeszcze większej wiary. 
Po prostu trzeba się trzymać, ufać 
Panu Bogu, niezależnie od tego, 
co się dzieje naokoło. Cokolwiek 
by się nie działo, w Bożych rękach 
jestem i to jest to, co jest dla mnie 
dzisiaj takim wnioskiem i siłą do 
życia.
Mówi Pani o Bogu jak o kimś bar-
dzo bliskim...

Najbliższym. Pan Bóg jest moim 
Ojcem, jest moim Tatą. To jest nie-
samowite móc nazywać tego Naj-
wyższego Tatą i dziękuję Mu za tę 
łaskę, że otworzył mi oczy i dał mi 
poznać tę miłość. Nie wyobrażam 
sobie mojego życia bez tej miło-
ści, bez tej łaski, bez tej pewności,  
że nie jestem sama.
Szczególnym elementem Pani 
twórczości są koncerty pasyjne. 
„Pasja miłości”, „Golgota” - utwo-
ry, które przenikają serce, przeni-
kają duszę, ilekroć się ich słucha. 
Jak Pani przeżywa te koncerty,  
te wyjątkowe spotkania?
Ciągle tak samo, mocno i świe-
żo. To jest zbiór różnych pieśni, 
tych starych i tych nowszych, ale  
w takim wspólnym zestawieniu są 
dla mnie za każdym razem wiel-
kim wzruszeniem. Bardzo często 
jest tak, że śpiewam coś i na nowo 
treść jakiegoś utworu dotyka mo-
jego serca, równie mocno jak wte-
dy, gdy usłyszałam go 30 lat temu. 
To jest siła tych utworów i myślę 
Boża łaska. To jest też taki czas, 
w którym ludzie przychodzą na-
prawdę nastawieni na to, żeby się 
budować, przeżywać, próbować 
coś zmienić w swoim życiu i to 
jest taki czas, który mnie oczysz-
cza, daje siłę. Mam nadzieję, że 
to samo odczuwają ludzie, że wy-
chodzą z czymś, co pozwala im  
w te święta wchodzić z inną myślą, 
że doświadczają „odświeżenia”  
w Panu Bogu. A może coś zmienią 
w swoim życiu, słysząc te piękne, 
mocne teksty? Tego bym chciała.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecz-
nie słuchaczy Katolickiego Radia 
Zamość oraz czytelników Rozto-
czańskiego Głosu.

Beata Bednarz - wokalistka o nie-
powtarzalnej barwie i skali głosu, 
instruktor warsztatów muzycz-
nych i gospelowych, trener impo-
stacji i emisji głosu. Pojawiła się 
u boku bodaj wszystkich najważ-
niejszych postaci polskiej sceny 
muzycznej. Absolwentka Akade-
mii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach w Instytucie 
Jazzu na kierunku jazz i muzyka 
estradowa, a obecnie wykładowca 
na tej uczelni. Zawodowe śpiewa-
nie rozpoczęła w 1985 r. Śpiewa  
z zespołami kojarzonymi z nurtem 
gospel m.in.: Heavy Blues, Amen-
Band, koncertuje z chórem Trzecia 
Godzina Dnia oraz gościnnie na 
płytach zespołu Deus Meus.

Beata Bednarz - fot. Anka Górajka
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Warsztaty zdobienia pisanek w Tarnogrodzie
Już po raz XIII w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyły się (28-29.03) Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek, skierowane  
do dzieci, młodzieży, instruktorów, placówek oświatowo-wychowawczych, regionalistów oraz plastyków amatorów, 
prezentujące różne techniki zdobienia pisanek. 

Od dwunastu lat nie zmienił się 
cel przyświecający tarnogrodz-
kim warsztatom, którym jest 
propagowanie i kultywowanie 
tradycji związanej z okresem 
Świąt Wielkanocnych, spotkanie 
z twórcami ludowymi oraz po-
kaz czterech technik zdobienia 
pisanek. Co roku dla uczestni-
ków przygotowywany jest także 
pokaz wykonywania kwiatów 
z krepiny, ozdób świątecznych 
oraz prezentacja dorobku ręko-
dzieła artystycznego. 
Warsztaty cieszą się od lat niesłab-
nącą popularnością. W tym roku 
wzięło w nich udział ok. 500 osób 
z 18 placówek oświatowych. Jak 
podkreśla Renata Ćwik, dyrektor 
TOK w Tarnogrodzie, cel warszta-
tów to przede wszystkim prezen-
tacja różnorodności technik zdob-
niczych: 
- Głównym celem warsztatów jest 
pokaz technik zdobniczych pisa-
nek, w tym techniki stare ale także 
współczesne. Warsztaty mają także 
propagować i kultywować tradycje 
związane z okresem Świąt Wielka-
nocnych, spotkanie z twórcami lu-
dowymi oraz pokaz czterech technik 
zdobienia pisanek. Również pokaz 
wykonywania kwiatów z krepiny 
oraz prezentacja dorobku rękodzieła 
artystycznego, kończąca się wysta-
wą. Istnieje możliwość konfrontacji 
i wymiany doświadczeń w amator-
skiej twórczości artystycznej oraz 
możliwość poszukiwania oryginal-
nych pomysłów i wykazania się in-
wencją twórczą.
Organizatorzy dodają również,  
że Regionalne Warsztaty Zdobie-
nia Pisanek to poszukiwanie ory-
ginalnych pomysłów dotyczących 
opracowania plastycznego tema-
tyki Świąt Wielkanocnych, pre-
zentacja dorobku rękodzieła arty-
stycznego oraz co najważniejsze 
umożliwienie dzieciom i młodzie-
ży wykazania inwencji twórczej.

Uroczystego otwarcia warsztatów 
tradycyjnie już dokonał Burmistrz 
Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, któ-
ry powitał uczestników i instruk-
torów i dziękował za liczną obec-
ność, życząc owocnej pracy. 
Podczas dwóch dni warszta-
tów uczestnicy mieli możliwość 
wzbogacenia swojej wiedzy  
o wielkanocnym zdobieniu, pod-
czas wykładu, który poprowadziła 
kulturoznawca i folklorysta UMCS  
w Lublinie, prof. Katarzyna Smyk: 
- Miałam okazję wygłosić krótki wy-
kład o tradycjach związanych ze 
świętami Wielkiej Nocy. Warto sobie 
uzmysłowić, że zdobienie pisanek 
jest częścią naszej kultury, szerszego 
„kompleksu” w którym funkcjonuje-
my. Myślę, że warsztaty są okazją 
bezpośredniego spotkania dzieci  
i młodzieży z twórcami ludowymi, 
spotkania w małych grupkach, po-
słuchania o tym, jak należy praco-
wać, czym pisanka jest i czym jest 
praca nad jej wykonaniem. Jest 
to także sposobność popatrzenia  
w oczy i na ręce twórcy i dostrzec 
człowieka, który tworzy.
Profesor Smyk wyjaśniała również 
piękną symbolikę jajka wielkanoc-
nego: 
- Gdyby tak chcieć to całe bogactwo 
atrybutów i symboli włożyć do ja-
kiegoś jednego wyliczenia, to byłoby 
to przede wszystkim jajko, woda, 
zielona gałąź i ogień. Są to cztery 
najważniejsze atrybuty świąt Wiel-
kiej Nocy. Jajko to przede wszyst-
kim symbol odnawiania się życia,  
w wielu kulturach oznacza też całość 
kosmosu. Żółtko to słońce, skrętki 
białkowe to obłoki, białko to woda, 
a skorupka jajka to ziemia. Warto 
zauważyć, że symbolika ta powraca 
w nowej odsłonie przy okazji Zmar-
twychwstania Chrystusa, który wy-
chodzi z grobu, jak kurczę wychodzi 
z jajka dając nowe życie. 
Na warsztaty złożyły się różnorod-
ne pokazy i instruktaże zdobienia 

pisanek wieloma technikami. Ka-
tarzyna Kutniowska zaprezento-
wała technikę wyklejania pisanek, 
Danuta Płoucha technikę akrylo-
wą, Barbara Greszta i Janina Pelc 
pokazały technikę wydrapywa-
nia, Magdalena Futoma technikę 
sznurkową, zaś Józefa Mieleszko 
i Teresa Fus dodatkowo uczyły 
tworzyć piękne kwiaty z bibuły  
i krepiny. Prowadzący poszczegól-
ne warsztaty wyraźnie zaznacza-
ją, że aby własnoręcznie przygo-
tować świąteczne pisanki, trzeba 

cierpliwości, dokładności i czasu. 
Jedną z najstarszych technik, zna-
ną już podobno w starożytności, 
jest technika batikowa, którą pod-
czas warsztatów prezentowała 
Katarzyna Zygmunt:
- Technika batikowa polega na na-
kładaniu na jajko gorącego wosku 
pszczelego i kilkukrotnym jego bar-
wieniu. Polega to na pisaniu jajka 
woskiem, pokrywaniu farby jedna 
przez drugą, dlatego powstają kolo-
ry, bo wosk trzyma farbę i nie pod-
puszcza kolejnej farby. Na końcu, 

jak się zrobi już tło, to wyciera się 
jajko szmatką, podgrzewa na ogniu 
i wtedy uzyskuje się kolory, które się 
wcześniej na jajku zapisało.
Warsztaty zostały zorganizowane 
przez Tarnogrodzki Ośrodek Kul-
tury, Tarnogrodzkie Towarzystwo 
Regionalne przy wsparciu Burmi-
strza Tarnogrodu i pod patrona-
tem Towarzystwa Kultury Teatral-
nej Ziemi Lubelskiej.

Joanna Ferens
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Spotkanie z ks. dr Antonim Drabowiczem
W ramach Klubu Dobrych Ludzi, w sali przy 
Katolickim Radiu Zamość miało miejsce spotka-
nie z ks. dr Antonim Drabowiczem, autorem 
książki „Egzorcyzm w walce z demonami”.

Na wstępie autor wyjaśnił, że 
jego książka jest odpowiedzią na 
wiele wątpliwości.
- Wśród różnych zagrożeń ducho-
wych, które w dzisiejszym świecie 
występują, pośród różnych pro-
blemów, z którymi coraz częściej 
zgłaszają się ludzie do kapłanów 
pracujących w duszpasterstwie 
parafialnym, potrzeba mieć pod-
stawową, uporządkowaną wie-
dzę o demonologii. Książka „Eg-
zorcyzm w walce z demonami” 
jest taką odpowiedzią na różne-
go rodzaju wątpliwości, pytania  
i porządkuje pewien obraz świata 
duchowego, o podstawowe wia-
domości dotyczące zastosowania 
egzorcyzmów, które w dzisiejszym 
świecie wydają się być dla jednych 
bardzo atrakcyjne, dla innych bar-
dzo tajemnicze, a dla jeszcze in-
nych mają być taką podstawową 
formą walki duchowej i wyzwala-
nia człowieka z ogromnego cierpie-
nia jakim jest opętanie.
Ks. Antoni Drabowicz podkre-
ślił, na co należy zwracać uwagę  
w trudnych sytuacjach.

- Musimy zwracać uwagę na po-
trzeby duchowe osób cierpiących, 
co sprawia, że jest uporządkowa-
ny pewien świat wiadomości doty-
czących demonologii, egzorcyzmu 
i również podkreśla wartość i ran-
gę sakramentów świętych, które są 
podstawową bronią i wzmocnie-
niem w walce duchowej każdego 
człowieka.
W trakcie spotkania pojawiło się 
wiele pytań.
- Pytania dotyczyły codzienne-
go życia człowieka, wchodzenia  
w przeróżne zabobony, w różne-
go rodzaju sytuacje, które potra-
fią uwikłać człowieka i wpuścić 
go w ramiona złego ducha. Do-
tyczyły też poszukiwania wyj-
ścia z różnych trudnych sytuacji.  
A tu chodzi o podstawowe me-
tody stosowane w życiu ducho-
wym, te które podaje nam Ko-
ściół, te o których mówi Pan Jezus  
w Piśmie Świętym, które rzeczy-
wiście mają wyzwalać człowieka, 
czyli Słowo Boże, sakramenty, 
modlitwa, modlitwa uwolnienia. 
Kapłan wyjaśnił, że tego typu 

spotkania wskazują wyjście z 
trudnych sytuacji.
- Tego typu spotkania powodują 
rozwikłanie różnych wątpliwości, 
sytuacji trudnych czy zawiłych 
i takiego chrześcijańskiego, co-
dziennego życia.
Jak zauważyła jedna z uczestni-
czek, takie inicjatywy powinny 
docierać do jak najszerszej grupy 
ludzi młodych.
- Mam na imię Beata, jestem  
z okolic Tomaszowa Lubelskiego, 
przyjechaliśmy z mężem, a do-
wiedzieliśmy się o tym spotkaniu 
z Internetu. Różne problemy ży-
ciowe, domowe, skłoniły nas do 
uczestnictwa w spotkaniu z ks. 
Drabowiczem, który wyjaśnił nam 

wiele spraw i przybliżył nam te-
mat walki z demonami. Uważam, 
że takie spotkania bardzo przy-
dałyby się młodym ludziom, któ-
rzy mieliby bezpośredni kontakt  
z osobą mogącą im cokolwiek wy-
tłumaczyć. Z książek nie każdy ko-
rzysta, a młodzież nie wierzy w to 
po prostu. Nie wiedzą, jakie mogą 
czyhać na nich niebezpieczeństwa 
w różnych miejscach, dlatego bar-
dzo potrzebne są takie spotkania, 
szczególnie dla ludzi młodych. Dla 
starszych też, oczywiście, ale mło-
dzi ludzie są dziś bardzo uwikłani. 
Potrzebują więc takiego wspar-
cia duchowego i pokazania drogi,  
że czasem trzeba zastanowić się 
nad swoim życiem.

Książka pt. „Egzorcyzm w wal-
ce z demonami” jest zwieńcze-
niem studiów doktoranckich ks. 
Drabowicza. W dziele można 
znaleźć wnikliwe omówienia 
zagadnienia powstania świata 
aniołów dobrych i złych, ducho-
wych zagrożeń, takich jak okul-
tyzm, magia, wróżbiarstwo oraz 
różnych stopni oddziaływania 
złego ducha na człowieka: poku-
sa, obsesje, dręczenia, opętanie. 
Ponadto kapłan omawia i wyja-
śnia pojęcie egzorcyzmu, a także 
pokazuje, w jaki sposób moc Sło-
wa Bożego, sakramenty święte  
i modlitwa są obroną przed złem.

ks. Krystian Bordzań
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Dzień Kobiet Seniorek w Szkołach LIDER
8 marca to dzień, w którym doceniamy kobiety wokół nas – ich miłość, codzienny trud, zaangażowanie. W Międzynarodowym 
Dniu Kobiet, z myślą o paniach Katolickie Radio Zamość przygotowało spotkanie dla seniorek. Gościły je Szkoły „Lider”  
w Zamościu.

Życzenia przybyłym Paniom 
złożył Wojciech Molek, wicedy-
rektor Szkół „Lider”: 
- Chciałbym wszystkim Paniom 
złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wielu lat w zdrowiu, wielu pogod-
nych i słonecznych dni, w otocze-
niu dobrych ludzi, by spełniały się 
marzenia, a także by Dzień Kobiet 
trwał nie jeden dzień, ale cały rok. 
Seniorki zostały podjęte poczę-
stunkiem, a po nim korzystały 
z usług fryzjerskich, do pracy  
w których przygotowuje się mło-
dzież szkolna.
- Czujemy się naprawdę docenio-
ne. Spędzamy czas bardzo przy-
jemnie. Zawdzięczamy to rów-
nież Katolickiemu Radiu Zamość, 
które zorganizowało nam to miłe 
spotkanie. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczne - przyznały przybyłe 
na spotkanie kobiety. 
Swoją radość wyraziła rów-
nież pani Amelia Zakrzewska:  
- Gościmy w bardzo miłym i przy-
jaznym dla siebie miejscu. Przyjęto 
nas jak dobrych znajomych. Pa-
nuje tu bardzo miła, sympatyczna 
atmosfera. Zrobiono nam ogrom-
ną niespodziankę w postaci usług 
fryzjerskich. Właśnie wyszłam z 

saloniku fryzjerskiego i jestem bar-
dzo zadowolona. Miałam umyte 
włosy, wymasowaną głowę, była 
nakładana odżywka oraz sauna 
na włosy. Później uczesanie zrobi-
ły mi młode, wspaniałe dziewczy-
ny, uczennice tej szkoły. 
W tym wyjątkowym dla kobiet 
spotkaniu uczestniczyły rów-
nież panie Marianna Adamczyk, 
Łucja Zubiak i Krystyna Stojko, 
które nie kryły swojego zasko-
czenia: 
- To dla nas wielka niespodzian-
ka!”. Pani Krystyna dodała: „Nie 
spodziewałam się, że przeżyję w 
tym dniu tak miłe przyjęcie. Jest to 
bardzo miłe, że ktoś jeszcze o nas 
pamięta.
Życie seniorów nie zawsze jest 
łatwe i proste. Niekiedy nazna-
czone jest samotnością i choro-
bą, dlatego życzenia wszystkim 
Słuchaczkom Katolickiego Radia 
Zamość przekazała jedna z se-
niorek, pani Amelia Zakrzewska: 
- Dzień Kobiet obchodzimy wszy-
scy i te słowa kieruję zwłaszcza 
do tych kobiet, które są w szpita-
lach, hospicjach, zajmują się swo-
imi mamami lub chorą rodziną. 
Życzymy Wam, aby każdy dzień 

w Waszym życiu był Dniem Ko-
biet, żeby miłość jaką okazujecie 
bliźnim wracała również do Was. 
Życzę zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności, błogosławieństwa Bożego 
na każdą minutę życia każdej ko-

biecie, bez względu na to gdzie ona 
jest, czy samotna na ławce w par-
ku, czy w gronie rodziny. Chciała-
bym, żebyście czuły się szczęśliwe. 
Jestem osobą samotną i wiem, co 
dzisiaj czujecie, nie mając może 

mamy, taty, męża czy rodziny. 
Niech te słowa będą zapewnie-
niem o wsparciu dla Was innych 
kobiet i osłodą w trudnej codzien-
ności. Bóg z wami. 

Justyna Żołnierczuk
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Katolickie Radio Zamość jest powoła-
ne do służby. Służy przede wszystkim 
słuchaczom informacjami, reporta-
żami, modlitwą, katechezą, audycja-
mi, transmisjami i dobrym słowem, 
ale też pełni różnorakie funkcje pro-
mocyjne i edukacyjne. Aby ta działal-
ność mogła być jak najbardziej owoc-
na chcielibyśmy zaprosić Was do 
wspierania naszej rozgłośni poprzez:
HONOROWY COMIESIĘCZNY

„ABONAMENT”
Ustaw stałe zlecenie przelewu:

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

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

banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dy-
namiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj ser-
decznie dziękujemy!

ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!
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To nie kominki trują, tylko my
Problem smogu nie zniknie wraz z zimą. Z prof. Mariuszem Filipowiczem z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie rozmawiamy o tym, jak każdy z nas może zadbać o jakość powietrza w Polsce. 
Przez cały rok.

Wraz z wiosną jakość powietrza 
w Polsce uległa wreszcie po-
prawie. Niestety wkrótce upały 
spowodują, że będziemy mieć 
w miastach smog letni, które-
go głównym składnikiem są 
spaliny samochodowe. Lepiej 
wtedy zostawić auto w garażu 
i wybrać komunikację miejską.  
Nie możemy jednak spoczywać 
na laurach w temacie smogu zi-
mowego – ciepłe miesiące war-
to wykorzystać na intensywną 
edukację Polaków na temat ni-
skiej emisji i bardziej przyjaznego 
środowisku ogrzewania domu. 
Spalanie nieodpowiednich lub 
niespełniających norm paliw jest 
bowiem najważniejszą przyczy-
ną smogu, który wróci do nas  
w ostatnim kwartale roku.

Na temat spalania drewna w ko-
minku można usłyszeć sprzecz-
ne opinie. W Krakowie w 2019r. 
będzie to zakazane. Z drugiej 
strony powstają w Polsce orga-
nizacje broniące drewna jako 
ekologicznego paliwa. Jaka jest 
prawda?
To, czy nasz domowy kominek 
będzie źródłem smogu, zależy do 
nas. Jeżeli palimy odpowiednim 
drewnem w urządzeniu, które 
spełnia normy emisji spalin, nie 
zanieczyszczamy powietrza. Naj-
ważniejsze są świadomość, jak to 
robić i chęć dostosowania się do 
wymogów. Dlatego radykalne za-
kazy nie są konieczne. Konieczna 
jest za to edukacja społeczeństwa 
w tematyce niskoemisyjnego spa-
lania w urządzeniach grzewczych. 
Zatem jak to robić?
Drewno powinno być twarde - li-
ściaste, suszone przez okres około 
dwóch lat i zupełnie naturalne, bez 
sztucznych dodatków, a kominek 
– spełniający najwyższe normy. W 
Polsce bez problemu można kupić 

taki sprzęt, który spełnia wymo-
gi stopniowo wprowadzanego do 
naszego kraju ekoprojektu. Warto 
wybrać urządzenie wyposażone 
w elektroniczny sterownik, kon-
trolujący proces spalania, i wielo-
stopniowy układ podawania po-
wietrza. Wysokiej klasy kominek 
jest niskoemisyjny. 
Uchwały antysmogowe, regulu-
jące używanie kominków i drew-
na, idą w dobrym kierunku?
Zdecydowanie. Przede wszyst-
kim zakazywanie spalania kon-
kretnego paliwa nie ma mocnych 
podstaw, bo w Polsce wciąż brak 
badań na temat najpoważniej-
szych źródeł smogu. Nie wiemy, 
jaki jest udział spalin ze śmieci, 
słabej jakości węgla czy mokrego 
drewna w niskiej emisji. Na szczę-
ście jest szansa, że to się zmieni, 
bo powstają nowoczesne stacje 
pomiaru jakości powietrza, które 
są w stanie rozróżnić typy zanie-
czyszczeń. Wymagają jednak dość 
zaawansowanej analizy danych. 
Do powstawania i zwiększania 

smogu w większym stopniu przy-
czynia się wadliwe urządzenie niż 
kiepskie paliwo. Dlatego to dobrze, 
gdy piece i kominki są obejmowa-
ne przepisami prawnymi, a spala-
nie drewna nie jest zakazywane. 
Jeszcze nigdy nie mówiło się u 
nas o smogu tyle, ile tej zimy. Czy 
dzięki temu świadomość ekolo-
giczna Polaków rośnie?
Nie dowiemy się, póki nie prze-
prowadzimy stosownych badań. 
Kampania antysmogowa „Nie Rób 
Dymu”, z którą współpracuję, zle-
ciła takie badanie jesienią ubiegłe-
go roku. Wyniki niepokoją – np. 42 
proc. badanych uważa, że spalanie 
śmieci jest zachowaniem proeko-
logicznym. Moim zdaniem po-
dobne ankiety trzeba powtarzać 
cyklicznie. 
Spójrzmy na problem w mikro-
skali. Czy źle używany kominek 
szkodzi domownikom?
Niewątpliwie. W pierwszej ko-
lejności należy zadbać o szczel-
ny przewód kominowy, tak, by 
spaliny nie przedostawały się do 

pomieszczenia. Oczywiście ko-
minek, który nie spełnia europej-
skich norm, ma otwartą komorę 
spalania i jest opalany mokrym 
drewnem, będzie bardziej tru-
jący dla osób przebywających w 
mieszkaniu lub domu, a dym za-
nieczyści całą instalację. Jest to 
niebezpieczne zwłaszcza dla dzie-
ci, osób starszych i cierpiących na 
choroby dróg oddechowych. Dla-
tego ogrzewajmy domy mądrze, 
by nie szkodzić ani sobie, ani wła-
snej rodzinie, ani otoczeniu. 
Dziękuję za rozmowę. 

mat. Kampania „Nie Rób Dymu”

prof. Mariusz Filipowicz
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Remont kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej 
i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej 
i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
znajdujący się na ul. 3-go Maja w Biłgoraju  
to zabytek i „wizytówka” miasta. 
To również niejako „parafia-matka”, gdyż  
z niej zostało wyodrębnionych wiele ośrodków 
duszpasterskich i parafii znajdujących się  
w okolicy Biłgoraja. Niesamowita kompozycja 
architektoniczna przyciąga zarówno Biłgorajan, 
jak i pielgrzymujących czy turystów.

KRÓTKA HISTORIA 
Budowę kościoła rozpoczął  
ks. Mateusz Pawłowicz, a zakoń-
czył generał artylerii litewskiej 
Eustachy Potocki. W miejscu, 
gdzie teraz stoi kościół w 1604 r. 
była kaplica katolicka, a pod nią 
zbór kalwiński. Z inicjatywy kanc-
lerza Szczuki w latach 1703-1704 
wybudowano kościół drewniany. 
Obecny kościół murowany został 
zbudowany w latach 1732-1755. 
Kiedy w 1869 r. objął probostwo 
ks. Ludwik Mech, została przepro-
wadzona gruntowna renowacja 
świątyni. Przebudowano wów-
czas front kościoła, a w 1883 r. do-
budowano dwie wieże z baniasty-
mi kopułami. Jednakże tragedia  
II wojny światowej nie ominęła 
również tej świątyni. 11 września 
1939 r. pożar całkowicie zniszczył 
budynek kościoła, plebanię, wi-
kariat, dom parafialny i wszystkie 
budynki kościelne. Ówczesny pro-
boszcz, ks. Czesław Koziołkiewicz 
wraz z organistą, z narażeniem  
życia wyratowali z pożaru wszyst-
kie naczynia liturgiczne, mszały 
oraz księgi metrykalne od najstar-
szych, aż do ówczesnych. Kościół 
został spalony aż do piwnic. Do-
piero w 1940 r. przy pomocy archi-
tekta Z. Floryna udało się uzupeł-
nić część zawalonego sklepienia 
oraz odrestaurować spalony dach, 
kryjąc go blachą z pogorzelisk.  
W 1945 r. ks. Koziołkiewicz przy-
stąpił do generalnego remontu 
spalonego kościoła. Prace przy 
odbudowie wież kościoła rozpo-
częto 2 czerwca 1946 r. W lipcu 
1955 r. dzięki staraniom ks. dzieka-
na J. Kosiora i parafian, w koście-
le zamontowano Wielki Ołtarz, 
zaś w 1962 r. ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński - Prymas Polski ofia-
rował Obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej wraz ze specjalnym 
błogosławieństwem. W ostatnich 
latach kościół został odmalowany,  
a w 2006 r. przeprowadzo-
no remont otoczenia kościoła,  

m.in. wybudowano nowe chodniki  
i naniesiono niewielkie popraw-
ki i prace renowacyjne elewacji. 
Jednakże degradujące siły natury 
i klimat panujący w naszym kraju 
sprawiły, że świątynia wymagała 
już konkretnego remontu.
REMONT
Proboszcz parafii, ks. dziekan Je-
rzy Kołtun wyjaśnił, dlaczego ten 
remont stał się już koniecznością:  
- Remont elewacji należało roz-
począć, ponieważ coraz bardziej 
ściany były pozbawione tynku, po-
pękane, coraz bardziej woda, mróz  
i inne żywioły rozsadzały warstwę 
zewnętrzną i postępowała coraz 
większa degradacja. Na tym cier-
piał zewnętrzny widok kościoła,  
a jest to jedna z wizytówek miasta. 
Dlatego chcemy, aby wyglądał pięk-
nie, zarówno jako zabytek, a przede 
wszystkim jako Dom Boży. Jako pro-
boszcza serce bolało, że coraz bar-
dziej niszczeje i wygląda po prostu 
byle jak. Ludzie też wiele razy pytali, 
czy nie należałoby rozpocząć remon-
tu, jednak wszystko zależy od „małe-
go” drobiazgu, jakim są pieniądze”.
Remont rozpoczął się w paździer-
niku 2016 r., zakończenie prac 
planowane jest na październik 
2017 r. To czas umowny, zależny 
od warunków pogodowych, a tak-
że od stanu murów pod tynkiem. 
Głównym wykonawcą remontu 
jest Firma F.H.U. DETIM s.c. z Alek-
sandrowa, wyłoniona w wyniku 
przetargu, do którego stanęło sześć 
firm. Posiadają oni doświadczenie 
niezbędne przy konserwacji zabyt-
ków, dlatego zostali również zaak-
ceptowani przez Urząd Konserwa-
cji Zabytków. 
To kompleksowy remont elewa-
cji, który ma wiele etapów. Naj-
pierw trzeba zbić tynk, który się 
już nie trzyma ściany, następnie 
gruntowanie, nałożenie war-
stwy nowego tynku, wyrównanie  
i malowanie. Materiały używane 
do remontu zostały narzucone 
przez konserwatora zabytków:  

- Firma wykonująca remont nie może 
używać byle jakich materiałów, ze 
względu na to, że jest to zabytek,  
a także dlatego, iż zależy nam na 
tym, aby było to zrobione dobrze  
i posłużyło długie lata – dodał ks. 
proboszcz. 
Obecnie została już wykonana 
tylna ściana ołtarzowa, boczne 
ściany: południowa i północna, 
prezbiterium. Trwają prace na no-
wej zakrystii i tej części, gdzie jest 
ołtarz św. Mikołaja. W ramach do-
datkowych prac, mających również 
na celu uszczelnienie i docieplenie  
kościoła, nastąpi wymiana niektó-
rych okien i drzwi. Ponadto zosta-
ną również naprawione części łą-
czące mur z dachem i rynny. 
Nowy kolor świątyni, jaki wyłania 
się już spod prac remontowych 
to kolor ceglasty, choć do tej pory 
biłgorajanie przyzwyczaili się, że 
„Wniebowzięcie jest żółte”. Ks. Koł-
tun ponownie wyjaśnia, skąd de-
cyzja o zmianie kolorystyki:

- Były robione badania tzw. straty-
graficzne, które mają na celu usta-
lenie i określenie chronologii wystę-
pujących warstw technologicznych 
i nawarstwień historycznych. Dane 
te dostarczyły nam wiedzy na temat 
oryginalnego charakteru kościoła, 
wykonania i oryginalnej kolorysty-
ki elewacji oraz jej detalu architek-
tonicznego. W wyniku tych badań  
wynikło, że najstarsza warstwa kolo-
rystyczna, jaka została odnaleziona 
to właśnie kolor ceglasty. I ten kolor 
został zatwierdzony przez konser-
watora zabytków”. 
Niestety remont niesie za sobą 
ogromne koszty, gdyż, jak podkre-
śla proboszcz, z umowy wstępnej 
remont wyniesie 530 tysięcy zło-
tych. Jednakże w miarę postępo-
wania prac może się okazać, że 
ten koszt będzie znacznie wyż-
szy. Gro środków pochodzi od 
parafian, z „kolędy” i ze zbiórek 
oraz ofiar indywidualnych. Taca  
z każdej trzeciej niedzieli miesiąca 

przeznaczona jest na inwestycje 
parafialne. Do remontu „dołożyła 
się” również Rada Miasta Biłgoraja, 
dofinansowując remont kwotą 150 
tysięcy złotych. 
- To jest dosyć duża inwestycja, na-
wet jak na naszą parafię, więc ośmie-
lam się prosić o pomoc tych, którzy 
by mogli i zechcieli nam w tym dzie-
le pomóc. Szczególnie tych, którym 
bliski jest Biłgoraj i nasza świątynia, 
którzy widzieli coraz bardziej postę-
pującą dewastację ścian kościoła. 
Dlatego pokornie się kłaniamy i pro-
simy o nawet najmniejsze wsparcie – 
dodaje ks. proboszcz.

Gdyby ktoś zechciał wspomóc re-
mont tego pięknego, zabytkowego 
kościoła, dowolną kwotę można 
wpłacić na konto parafialne pod 
numerem Banku Spółdzielczego: 
95 9602 0007 0013 4819 2000 0001

Joanna Ferens
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Targi Edukacji i Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Być kucharzem w restauracji, wyjechać do Holandii, czy może zostać fryzjerem? Takie pytania stawiała sobie młodzież 30 marca 
podczas Targów Edukacji i Pracy zorganizowanych w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim.
Targi zostały zorganizowane  
z myślą o uczniach szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, 
osobach poszukujących za-
trudnienia, a także planujących 
zmiany w karierze zawodowej 
oraz pracodawcach. Były miej-
scem prezentowana ofert pracy, 
praktyk i staży zawodowych. 
Zastępca lubelskiego wojewódz-
kiego komendanta Ochotniczych 
Hufców Pracy, a zarazem współ-
organizator spotkania, Marek 
Drączkowski podkreślił, że targi 
pracy stanowią okazję do współ-
pracy ze starostami oraz lokalny-
mi przedsiębiorstwami:
- My przede wszystkim jesteśmy 
skoncentrowani na kształceniu 
zawodowym, które w kontekście 
reformy systemu oświaty będzie 
przeżywało swój renesans. Jako 
Ochotnicze Hufce Pracy sami za-
trudniamy ponad 250 pracowników 
młodocianych, których w ramach 
Szkoły Zawodowej przygotowujemy 
do wejścia na rynek pracy, przez 3 
lata uczymy ich zawodu oraz za to 
im płacimy. Będąc w takim mieście 
jak Tomaszów Lubelski namawia-
my przy okazji starostów, praco-
dawców, aby włączyli się w system 
kształcenia zawodowego.
Marek Drączkowski stwierdził,  
że województwo lubelskie powin-
no więcej inwestować w szkolnic-
two zawodowe:
- W skali Województwa Lubelskie-
go mamy ponad 3700 pracowni-
ków młodocianych, ponad 900 

pracodawców i uważam, że w Wo-
jewództwie Lubelskim ten poziom 
promocji  kształcenia dualnego jest 
niewystarczający. Porównywalne 
do nas województwa np. Podkarpa-
cie w ramach roku budżetowego na 
refundację wynagrodzeń pracow-
ników młodocianych przeznacza 
ponad 10 mln zł, Warmia i Mazury 
ponad 20 mln zł, a Województwo 
Lubelski zaledwie 7 mln. 700 tys. zł. 
W Powiecie Tomaszowskim mamy 
ponad 100 młodocianych pracow-
ników i około 30 pracodawców.  
Ta liczba jest niewystarczająca.
Poseł Piotr Olszówka zauważył, 
że szkolnictwo zawodowe w obec-
nych czasach jest oparte na tech-
nice i nowoczesności:
- Musimy mieć ludzi, którzy są na-
ukowcami, którzy mogą wdrażać 
nowe technologie, ale też muszą być 
specjaliści, którzy te nowe technolo-
gie będą umieli wykonywać. Nale-
ży zwrócić uwagę na to, że obecne 
szkolnictwo zawodowe nie jest tym 
sprzed 25 lat. Teraz szkolnictwo za-
wodowe jest oparte na nowych, zin-
formatyzowanych technologiach, 
na nowoczesnych maszynach, któ-
re potrzebują również fachowców. 
Niemniej jednak, ci specjaliści będą 
stali przy tych maszynach i będą tą 
maszynę potrafili obsługiwać.
W trakcie targów młodzież mogła 
zapoznać się z ofertą szkół zawo-
dowych oraz z ofertami pracy lo-
kalnych przedsiębiorców. 
- Mam na imię Beata, jestem już stu-
dentką i reprezentuję naszą szkołę: 

Wyższą Szkołę Zarządzania i Ad-
ministracji w Zamościu. Na targach 
chcemy zachęcić uczniów z Gminy 
Tomaszów żeby przyszli do nas,  
bo nasza szkoła oferuje bardzo fajne 
kierunki, jak np. fizjoterapia, którą 
studiuję. Społeczeństwo starzeje się, 
więc coraz więcej osób z takim wy-
kształceniem jest potrzebna. Po tym 
kierunku można pracować zarówno 
z osobami starszymi, jak i z dzieć-
mi. Po prostu po ukończeniu WSZiA  
w Zamościu absolwent ma duży wa-
chlarz możliwości.
W ramach targów odbyły się kon-
sultacje dla pracodawców z za-
kresu refundacji wynagrodzeń 
dla pracowników młodocianych, 

warsztaty zawodowe dla młodzie-
ży - „Czas na przedsiębiorczość” 
i „Jak znaleźć się na rynku pracy” 
oraz indywidualne konsultacje  
z doradcami zawodowymi. 
Organizatorami Targów Edukacji  
i Pracy były: Lubelska Wojewódz-
ka Komenda OHP w Lublinie, Hu-

fiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lu-
belskim, Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Zamościu, To-
maszowski Cech Wielobranżowy 
oraz Centrum Edukacyjno-Kon-
gresowe KUL w Tomaszowie Lu-
belskim.

Ewa Monastyrska
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Już po raz IV we wtorek 2 maja 
ulicami i zielonymi terenami Za-
mościa poprowadzi trasa Ogólno-
polskiego Biegu Wokół Twierdzy 
Zamość. 
W biegu może wystartować każdy: 
dzieci, młodzież, dorośli, nauczyciele 
oraz reprezentanci służb munduro-
wych. Impreza będzie miała charak-
ter patriotyczny, ponieważ głównym 
celem imprezy będzie uczczenie 
obchodów Dnia Flagi i Święta Kon-
stytucji 3 Maja, popularyzacja biega-
nia jako najbardziej dostępnej formy 
rekreacji oraz promocja walorów 
Miasta Zamość i Zamojszczyzny. 
Uczniowie szkół podstawowych 
będą rywalizować na dystansach  
300 i 600 m, a gimnazjaliści na dy-
stansie 800 m. Natomiast bieg głów-
ny oraz marsz z kijkami nordic wal-
king odbędą się na dystansie 5 km.
Uroczyste otwarcie biegu zaplano-
wano godz. 11:00 na Rynku Wielkim. 
Biegi dla dzieci i młodzieży uliczka-
mi Rynku Wielkiego rozpoczną się 
o godz. 11:15, Bieg Główny o godz. 
13:00, a Marsz z Kijkami Nordic Wal-
king o godz. 13:10. W Biegu Głównym 
i Marszu będzie używany elektro-
niczny pomiar czasu. 
Najlepsi biegacze za zajęcie miejsc 
I-VI otrzymają nagrody finanso-
we i rzeczowe. W roku ubiegłym 
w Biegu Wokół Twierdzy Zamość 
wzięli udział nie tylko mieszkańcy 
Zamojszczyzny i okolic, ale również 
przybyli na „Majówkę” mieszkańcy 
odległych miast Polski: z Białej Pod-
laskiej, Rzeszowa, Puław, Poznania, 

Warszawy oraz obywatele z Ukra-
iny. Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji 
Biegu w kategorii mężczyzn został 
Oleksandr Matviichuk z Ukrainy 
(00:14:36), a w kategorii kobiet Li-
lia Fiskowicz z Mołdawii (00:16:20). 
Otrzymali oni nagrody pieniężne  
w wysokości 1000 zł.
Krzysztof Pszenniak, wiceprzewod-
niczący Powiatowego i Miejskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we w Zamościu, a jednocześnie po-
mysłodawca i sędzia główny Biegu 
przyznał, że zainteresowanie Bie-
giem jest bardzo duże:
- Zamość jest pięknym miastem ze 
wspaniałą Starówką, ponieważ przy-
ciąga turystów zarówno z Polski jak  
i z zagranicy. Po II i III edycji tego Bie-
gu przekonaliśmy się, że wzrasta liczba 
biegaczy i kibiców. Piękne tereny wokół 
naszej Zamojskiej Twierdzy oraz ro-
dzinna atmosfera przyciągają osoby, 
które lubią biegać.
Poprzez organizację tego typu imprez 
sportowych Zamość, jako miasto, 
zyskuje na popularności, bowiem 
słynie w Polsce jak i na świecie m.in.  
z kultowego Czteroetapowego Biegu 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczy-
zny, który w tym roku odbędzie się  
w dniach 14-17 września na dystansie 
100 km. W tym roku ten bieg będzie 
obchodził jubileusz XXX-lecia, dlate-
go każdy z zawodników będzie mógł 
wziąć udział w jednym z etapów.
Warto wziąć udział w Biegu wokół 
Twierdzy Zamość, ponieważ trasa 
biegowa jest widokowa i doskonale 
odzwierciedla walory naszego mia-

sta. Dystans Biegu Głównego nie jest 
długi, aby go pokonać należy odpo-
wiednio rozłożyć siły. 
Bieg odbędzie się w dogodnym ter-
minie ponieważ będzie to długi ma-
jowy weekend. Warto przyjechać  
z różnych zakątków Polski, aby po-
znać zabytki i walory naszego Mia-
sta, Roztocza i Zamojszczyzny.
Zgłoszenia do Biegu wokół Twierdzy 
Zamość na Bieg Główny i Marsz z Ki-
jami przyjmowane są do 26 kwietnia 
br. przez formularz dostępny na stro-
nie internetowej www.inessport.
pl. Opłata startowa wynosi 30 zł,  
a w dniu biegu opłata wynosić będzie 
50 zł (w ramach wpisowego każdy 
zawodnik otrzyma pakiet startowy, 
pamiątkowy medal oraz gorący po-
siłek). 
Biuro będzie znajdować się w I Li-
ceum Ogólnokształcącym, wejście 
od Rynku Solnego. Zgłoszenia dzie-
ci i młodzieży należy dostarczyć do  
28 kwietnia do KS „Agros”. Szczegóły 
pod nr telefonu (84) 638 66 79. 
Głównym organizatorem biegu jest 
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamo-
ściu przy współpracy Urzędu Miasta 
Zamość, KS „Agros” Zamość, Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zamościu, 
Zamojskiego Domu Kultury, Okręgo-
wego Kolegium Sędziów LA w Zamo-
ściu, UKS Azymut Siedliska Gmina 
Zamość, I LO w Zamościu oraz spon-
sorów.
Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Małgorzata Kryk

Bieganie to najprostsza i najbardziej naturalna forma ruchu dla zdrowia. 
Z roku na rok liczba biegaczy jak również imprez biegowych w Polsce  
i na świecie wciąż przybywa.

Trwają zapisy na Ogólnopolski 
Bieg wokół Twierdzy Zamość



15

Rozrywka

www.radiozamosc.pl� Nr�4�[28]�Kwiecień�2017

R E K L A M A



16

Program Katolickiego Radia Zamość

Nr 4 [28] Kwiecień 2017

 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. W. Galant
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu

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

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

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

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

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

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. W. Galant 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec
 19:45 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna  

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

 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. G. Chabros
 03:00 Moja mała i duża Ojczyzna 

Misja specjalna
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat

 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 
Prognoza pogody

 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Twoje prawa
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

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

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

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi  

Świętej
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Powiedz życiu TAK
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie - ks. 

G. Chabros 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św.
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 22:00 Audycje samorządowe
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Plichta
 01:00 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi  

Świętej
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

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

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

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

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

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

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

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

Prognoza pogody

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

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. R. Plichta 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św.
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o rodzinie - 

ks. M. Sawka
 22:00 Effatha
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. K. Portka
 03:00 Effatha
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

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

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

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

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

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Felieton fundacji  

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

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

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

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

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. K. Portka 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia

 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
17:00  Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o Kościele 

 - ks. M. Maciołek
 22:00 Króluj nam Chryste
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Cur
 01:00 Króluj nam Chryste
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

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

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

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

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

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

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

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

Prognoza pogody
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

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

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. R. Cur 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Koronka do Przenajdroższej Krwi 

Pana Jezusa 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 22:00 AMDG
 23:00 SILOE
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Z. Jagiełło
 01:00 Magazyn Watykański
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:10 Pasterski Głos

 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 
 - ks. Z. Jagiełło

 07:10 Amerykańska Częstochowa
 08:10 Piosenka Tygonia
 08:20 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:15 Audycje samorządowe
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Z. Jagiełło 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Felieton Fundacji  
 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 
Prognoza pogody

 16:10 Piosenka Tygodnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:15 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Wiadomości z życia Kościoła/ 
 21:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 22:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych
 23:00 Magazyn watykański
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica
  Księga
 03:00 Leśne Radio
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych
 06:55 Pasterski Głos
 07:00 Księga
 07:50 Salon dziennikarski
 08:40 Katecheza o życiu 

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

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:50 Liturgiczne ABC
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja mszy św. 
 13:15 Pasterski Głos
 14:00 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza o życiu duchowym 

 - ks. P. Głowik
 14:47 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z 

Bazyliki w Łagiewnikach 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:30 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:15 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:50 Katecheza o życiu duchowym  

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


