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W Baszni Dolnej odbyła się 11. edycja 
Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła. 
Tegoroczny Festiwal rozpoczął się od 
Mszy Świętej odprawionej w luba-
czowskiej Konkatedrze. Oprawę mu-
zyczną zapewnili profesor Stanisław 
Górka oraz śpiewaczka Luba Sky-
ba, nadając Eucharystii wyjątkowy 
i podniosły charakter. 
Impreza z roku na rok przyciąga co raz 
większą liczbę wystawców oraz tury-
stów z całego województwa podkar-
packiego. To rosnące zainteresowanie 
festiwalem przyczyniło się do zmia-
ny lokalizacji tego przedsięwzięcia. 
„Poszczególne edycje festiwalu od-
bywały w różnych miejscach, wsiach 
na terenie naszej gminy. Pierwsza 
została zorganizowana w Krowicy. 
Natomiast, kiedy do Festiwalu dołą-
czyliśmy formułę Kresowego Jadła, 
musieliśmy zwiększyć przestrzeń 
i Basznia Dolna była najlepszym miej-
scem, najciekawszym sołectwem. 
Pojawiły się tutaj przestrzenie, na 
których mogliśmy zorganizować ten 
festiwal” – wyjaśniał Wiesław Kapel, 
wójt Gminy Lubaczów.
Oficjalnego otwarcia 11. edycji Festi-
walu dokonała Anna Schmidt-Ro-
dziewicz Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
reprezentująca Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego. „Dziś jestem nie 
tylko w imieniu Marszałka, ale rów-
nież prywatnie z rodziną, w tym wy-
jątkowym miejscu. Zakochałam się 
w Kresowej Osadzie od pierwszego 
wejrzenia. To nie moja pierwsza wi-
zyta i mam nadzieję, że nie ostatnia 
(…). Chciałabym tutaj wyrazić szcze-
re wyrazy uznania za to, co wójtowi 
Gminy Lubaczów udało się tutaj stwo-

rzyć. To naprawdę wyjątkowe miejsce 
na styku kultur, narodowości, religii 
i wszystkiego tego co tworzy wyjąt-
kowość tego miejsca” – mówiła Anna 
Szmidt Radziewicz. 
Jednym z najważniejszych elemen-
tów Festiwalu były konkursy kulinar-
ne „Kresowe Jadło” oraz „Tradycyjna 
Potrawa na Bazie Miodu”, w których 
udział wzięły Koła Gospodyń Wiej-
skich, restauracje oraz gospodarstwa 
agroturystyczne. Przewodniczącym 
komisji oceniającej był Jakub Kuroń, 
szef kuchni, Firma Biesiada z Kuro-
niem Catering i Fundacja Kuroniówka, 
przed którym stało nie lada wyzwanie: 
degustacja ponad 40 dań konkurso-
wych. „To duże przedsięwzięcie, więc 
będziemy się starać za każdym razem 
notować swoje uwagi, aby się w tym 
wszystkim nie pogubić. Choć muszę 

przyznać, że to chyba największa licz-
ba dań jakie do tej pory oceniałem” – 
komentował Jakub Kuroń.
Turyści, którzy niedzielne popołudnie 
postanowili spędzić w Baszni Dolnej 
z pewnością nie mogli się nudzić. Na 
zwiedzających czekały liczne atrakcje 
tj. występy zespołów folklorystycz-
nych, loty balonem, pokazy akroba-
tyczno-kuglarskie, place zabaw oraz 
gry i zabawy dla najmłodszych. O to, 
aby Placu festiwalowego nikt nie opu-
ścił głodny zadbały Koła Gospodyń 
Wiejskich, które przygotowały praw-
dziwe kresowe dania. Wśród nich 

znalazły się takie potrawy jak m.in.: 
udziec wieprzowy pieczony z ziem-
niakami i kapustą, kaczka z jabłkami 
i miodem, świeżonka nadbużańska, 
kaczka po młodowsku, staropolski 
piernik, kaczka w glazurze miodo-
wo-bakaliowej itd.. Jednak najlepsze 
w smaku okazały się „Zrazy galicyjskie 
z kaszą gryczaną po wiejsku z kapustą 
Księcia Sanguszki”, przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z No-
wej Wsi (powiat rzeszowski). Wśród 
potraw pochodzących z gospodarstw 
turystycznych i restauracji, na uwagę 
jury zasłużyła „Pieczona przepiórka 

z sosem borowikowym” z Gospo-
darstwa Agroturystycznego Bożeny 
i Leszka Załuskich z Załuża. W katego-
rii producentów żywności najlepszy 
okazał się „Salceson wiejski” z Masar-
ni OSIP S.G. Zygmunta i Kamila Osip 
– Wierzawice.
Podczas Festiwalu nie mogło zabrak-
nąć węgierskich, słowackich i ukra-
ińskich namiotów biesiadnych, gdzie 
ustawiały się liczne kolejki turystów, 
którzy gromadzili się aby spróbować 
dań przygotowanych przez zagra-
nicznych gości. Ciekawym widowi-
skiem, które również przyciągnęło 
sporą publiczność było gotowanie 
z Gwiazdą w plenerze oraz gotowa-
nie na dużej patelni, z której wydano 
około 1000 porcji. 
Gwiazdą 11. edycji Festiwalu Kultur 
i Kresowego Jadła był zespół Blue 
Cafe. Organizatorami wydarzenia 
byli: Gmina Lubaczów i Samorząd 
Województwa Podkarpackiego. 

Alicja Magura

Kresowe Jadło
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Wywiad

Andrzej Szarlip: – Towarzyszył Pan 
prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
w czasie jego podróży po Lubel-
szczyźnie w czasie kampanii wy-
borczej. Jakie wrażenie na prezy-
dencie zrobił Zamość i inne miasta 
naszego regionu?
Michał Mulawa: – W czasie podróży 
po naszym regionie z prezydentem 
elektem Andrzejem Dudą odwiedzi-
liśmy kilkanaście miast i miasteczek 
Lubelszczyzny. Ten wspólny czas 
spędzony w Dudabusie był niezmier-
nie energetyczny i pouczający. To 
była kolejna okazja do poważnych 
rozmów na temat potrzeb i proble-
mów naszych mieszkańców. Także 
Ziemi Zamojskiej. Stale przewijał się 
temat problemów ludzi młodych, 
którzy nie chcą wyjeżdżać za chle-
bem z rodzinnych stron. Oni woleliby 
założyć rodziny i pracować tutaj, na 
miejscu, a nie emigrować za granicę. 
Czy Pan wie, że wśród tzw. słoików, 
czyli pogardliwie nazywanych mło-
dych mieszkańców Warszawy, naj-
więcej jest osób z Ziemi Zamojskiej, 
z Tomaszowa Lubelskiego, Biłgora-
ja – i szerzej: całego województwa 
lubelskiego. Wyjeżdżają za pracą, 
ale jednocześnie są z dala od domu 
i rodziny, która może pomóc w wy-
chowaniu dzieci. Mieszkają w wyna-
jętych niewyremontowanych miesz-
kaniach, bo nie stać ich na kredyt.
Rozmawialiśmy o codziennych pro-
blemach rolników i starszych, osób 

które nie mają pieniędzy na prze-
życie w godziwych warunkach do 
następnego miesiąca. Muszę jednak 
powiedzieć, że mimo tych wszystkich 
problemów, pan prezydent był pod 
ogromnym wrażeniem optymizmu 
i pracowitości naszych mieszkań-
ców. W czasie rozmowy wielokrotnie 
podkreślał, że podczas wizyty w Bił-
goraju, Zamościu czy Tomaszowie 
Lubelskim czuł tego prawdziwego 
ducha polskości, ducha wartości 
i życia zgodnego z wiarą i tradycją. 
Rzeczywiście muszę to potwierdzić 
i korzystając z okazji podziękować 
wszystkim Państwu, którzy uczestni-
czyliście w tych spotkaniach. Zawsze 
będę pamiętał te tłumy, które z takim 
entuzjazmem witały – dziś już wie-
my – nowego Prezydenta Polski. Nie 
przeszkadzały nam wszystkim nie-
sprzyjające warunki. Np. w Hrubie-
szowie w strugach deszczu na spo-
tkanie z parasolami przyszło kilkuset 
mieszkańców. Odczuwało się ducha 
zmian. Wszędzie było zadowolenie, 
uśmiech i dobre słowo. Zamojszczy-
zna pokazała się ze swojej najlep-
szej strony – regionu historycznego 
z piękną tradycją, gdzie żyją ludzi peł-
ni optymizmu, energiczni i pracowici, 
ale tacy, którzy, niestety, nie zawsze 
mieli równe szanse rozwoju.
– Jakim człowiekiem jest Andrzej 
Duda?
– Miałem okazję poznać pana An-
drzeja Dudę kilku lat temu i jeśli miał-

bym go opisywać, to nie zawahał-
bym się użyć określenia Mąż Stanu. 
Wiem, że to brzmi być może bardzo
patetycznie, ale to określenie zna-
komicie pasuje do tego człowieka. 
Zawsze sprawy Polski i Polaków 
były dla niego najważniejsze, już 
podczas swojej pracy w kancelarii 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
wykazał się wielkim zaangażowa-
niem, traktował swoją pracę jak służ-
bę. Podchodzi do życia i do drugiego 
człowieka z wielką pokorą i niesa-
mowitą skromnością. W kontaktach 
międzyludzkich jest bardzo otwartą 
osobą, lubi słuchać, dąży do kompro-
misu w kwestiach spornych, szanuje 
każdego rozmówcę. Nie wywyższa 
się. Ma silny kręgosłup moralny, jest 
człowiekiem honoru, bardzo poważ-
nie traktuje dane słowo i zawsze wy-
wiązuję się z zobowiązań.

– Jakim będzie prezydentem?
– Czas pokaże, jednak jestem prze-
konany, że najlepszym z możliwych. 
Zaufały mu miliony Polaków, a on to 
traktuje jako wielkie zobowiązania 
i jestem pewien, że zrobi wszystko 
żeby ta prezydentura była dobrym 
czasem dla naszej Ojczyzny i wszyst-
kich Polaków. Jest człowiekiem mło-
dym, bardzo energicznym, pełnym 
zapału i niezwykle pracowitym, więc 
z pewnością będzie aktywnym pre-
zydentem. Nie wiem, czy wszyscy 
wiedzą, że Andrzej Duda jest dokto-
rem prawa i zna doskonale Kancelarię 
Prezydenta RP, był bowiem głównym 
prawnikiem śp. prof. Lecha Kaczyń-
skiego. Występował wielokrotnie 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Później jako poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego wyróżniał się aktywno-
ścią i ciężką pracą, zna bowiem biegle 

kilka języków obcych. Jest doskonale 
przygotowany do pełnienia najwyż-
szej funkcji w państwie.

– Co konkretnie dla naszego regio-
nu wynika z tej zmiany?
– Polska powinna rozwijać się rów-
nomiernie, nie powinno być podzia-
łów na Polskę A, B i jeszcze może 
C. Zrównoważony rozwój to jedyna 
droga do prawdziwego rozwoju, z 
którego mogą korzystać wszyscy Po-
lacy, a nie tylko jakaś określona grupa 
dobrze sytuowanych beneficjentów. 
Jestem pewien, że pan prezydent po-
przez swoją aktywność ustawodaw-
czą będzie te różnice niwelował. On 
zna świetnie meandry prawa i wie 
jak z niego korzystać dla dobra Po-
laków, a nie np. międzynarodowych 
instytucji finansowych. Ma również 
możliwość veta, więc z pewnością 
będzie stał na straży i pilnował, by 
w życie wchodziły tylko dobre usta-
wy. Oznacza to prawo, które gwaran-
tuje rozwój nie tylko Warszawy, ale 
także Biłgoraja, Zamościa czy Toma-
szowa Lubelskiego. To prawo, które 
szanuje życie, własność prywatną, 
prawo rodziców do wychowywania 
własnych dzieci pomimo niekiedy 

trudnych warunków finansowych, 
a także prawo, które blokuje możli-
wość sprzedaży polskiej ziemi oraz 
lasów. Z pewnością nie da się wpro-
wadzić wszystkich zmian w życie od 
razu, ale najważniejsze, że jest wola 
zmieniania Polski na lepsze, wola 
służenia Polakom. Jestem pewien, 
że to podejście gwarantuje sukces. 
Przed nami jednak dużo pracy, która 
wymaga także aktywności każdego 
z Państwa w swoich miejscach pra-
cy, domach, rodzinach. Zmieniajmy 
Polskę, wspierajmy prezydenta An-
drzeja Dudę w jego działaniach, czuj-
my się odpowiedzialni za losy naszej 
Ojczyzny, dlatego mądrze wybierz-
my w nadchodzących wyborach par-
lamentarnych, bo prezydent, żeby 
realizować swoje zamierzenia, musi 
mieć w Sejmie i Senacie mądrego 
partnera, a nie hamulcowego.

O prezydencie Andrzeju Dudzie słów kilka
Z Michałem Mulawą, młodym politykiem PiS-u, który podróżował z prezydentem 
Andrzejem Dudą po Zamojszczyźnie, rozmawiał Andrzej Szarlip.
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Pracuj z liderem
na rynku

Promedica24 poszukuje opie-
kunek i opiekunów, którzy 
będą zajmować się seniorami 

w Niemczech lub w Anglii. Ważne 
jest doświadczenie w opiece (może 
być nad osobą z rodziny), a także pod-
stawowa znajomość języka, sumien-
ność, dobry kontakt z ludźmi oraz 
cierpliwość. Na początku sprawdzamy 
poziom znajomości języka i doświad-
czenie kandydatów. Organizujemy 
również szkolenia i kursy języka nie-
mieckiego, które przygotowują ich do 
pracy za granicą. Dlatego nawet osoby 
z niewielkim doświadczeniem mogą 
zostać profesjonalnymi opiekunami – 
mówi Anna Stróżek, Specjalistka ds. 
Rekrutacji w Oddziale w Lublinie.
Opiekunowie wyjeżdżający z firmą 
Promedica24 do Niemiec lub Anglii 

mają zapewniony transport oraz za-
kwaterowanie. Wyjazdy trwają 1, 2 
lub 3 miesiące, w zależności od do-
stępności osób starających się o pra-
cę, dzięki czemu wyjazd można do-
pasować do innych planów.

Dbamy o to, aby nasi współpracownicy 
mieli pewność, że mogą na nas zawsze 
liczyć. Nad ich pracą czuwa opiekun 
kontraktu, który dba o zorganizowa-
nie podróży do podopiecznego i z po-
wrotem do Polski. Jest także dla nich 
głównym kontaktem podczas pracy za 
granicą, w razie problemów, opiekuno-
wie mogą zadzwonić pod dedykowaną 
infolinię – wyjaśnia Pani Anna.

Dlaczego praca w charakterze 
opiekuna?

Atrakcyjne wynagrodzenie jest waż-
nym, ale nie jedynym powodem, dla 
którego osoby szukające pracy po-
winny rozważyć wyjazd za granicę 
do opieki nad osobą starszą.
Ta praca oferuje liczne korzyści. Na 
pewno jest to okazja do szlifowania 
znajomości języka obcego. Mieszkając 
w domach rodzinnych podopiecznych 
nasi opiekunowie mają również niepo-
wtarzalną szansę na poznanie kultury 
obyczajów Niemiec czy Anglii – wy-
mienia Anna Stróżek.

Jeżeli jesteś zainteresowany pra-
cą w charakterze opiekuna osób 
starszych zgłoś się do oddziału 
Promedica24 w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 8/6
tel. 519 690 482

Szukasz zajęcia, które połączy pracę i podróże, a jednocześnie zapewni atrakcyjne 
wynagrodzenie? Promedica24, europejski lider usług opiekuńczych dla seniorów ma 
dla Ciebie ofertę. Firma szuka obecnie opiekunek i opiekunów na 1, 2 lub 3-miesięczne 
kontrakty do pracy w Niemczech lub w Anglii. To idealna okazja dla osób, które znają 
język i chcą podreperować swój budżet.

Warszawskie 
uczelnie bliżej 
Ciebie…
W ofercie mamy ponad 50 kierun-
ków studiów podyplomowych. 
Wyższa Szkoła Menedżerska w War-
szawie to 20 letni staż, idzie za tym 
doświadczenie i renomowana kadra. 
Zajęcia odbywają się w Zamościu, 
prowadzone są w formie warszta-
tów, ich uczestnicy nabywają przede 
wszystkim umiejętności praktycz-
ne. Oferujemy nowoczesny system 
kształcenia, wspierany technikami 
kształcenia na odległość, czy sa-
mokształceniem. Jest to świetne 
rozwiązanie dla osób, które chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje, lecz 
ze względu na pracę zawodową nie 
mają zbyt wiele czasu. Dodatkowo 
istnieje możliwość sfinansowania 
studiów podyplomowych nawet 

w 100% z Funduszy Unijnych, pro-
gram kierowany jest do pracowni-
ków i przedsiębiorców, którzy ukoń-
czyli 45 rok życia (więcej informacji 
na stronie internetowej Powiatowe-
go Urzędu Pracy www.zamosc.praca.
gov.pl lub w siedzibie urzędu). Zna-
my doskonale potrzeby rynku, nasza 
oferta skierowana jest do pedagogów 
(około 30 kierunków studiów pody-
plomowych), a także do kadry kie-
rowniczej administracji oraz lokalne-
go biznesu.

Kierunki, które planujemy otworzyć 
w roku akademickim 2015/2016 
menedżerskie to: EMBA i Coaching 
w życiu i biznesie. Jeśli chodzi o kie-
runki pedagogiczne dużym zainte-

resowaniem cieszą się: Pedagogika 
przedszkolna Marii Montessori, Bi-
bliotekoznawstwo i informacja na-
ukowa, Oligofrenopedagogika i Tera-
pia pedagogiczna z arteterapią.

Dopiero rozpoczęliśmy rekrutację, 
liczymy, że nasza szeroka oferta bę-
dzie dobrze odebrana przez lokalne 
środowisko. Podania przyjmujemy 
do 15 listopada, więc pozostało jesz-
cze trochę czasu.

Po szczegółowe informacje
zapraszamy do sekretariatu

ul. Partyzantów 59/1
22-400 Zamość
tel. 537 909 709

Nie zwlekaj, rekrutacja już ruszyła!

http://www.zamosc.praca.gov.pl
http://www.zamosc.praca.gov.pl
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Kuchnia radiowa

Zanim
rozpoczniemy
Miejsce, w którym będziemy trzy-
mać nasze przetwory powinno być 
suche i ciemne. Raz na jakiś czas na-
leży sprawdzić, czy zawartość jakie-
goś słoika nie zaczyna pleśnieć, wte-
dy należy od razu taki słoik wyrzucić.
Jeżeli nie mamy czasu lub miejsca 
na wyparzanie zakrętek, to należy je 
włożyć do piekarnika nagrzanego do 
około 130 stopni na 15 minut.

Jakie
przetwory
we wrześniu?

Wrześniowe owoce na przetwory

Śliwki

Powidła, kompoty, soki

Dynia

Powidła, marmolady, dżemy

Jabłka

Powidła, dżemy, kompoty, musy

Gruszki

Dżemy, marmolada, kompoty, 
zalewa

Pigwa

Dżemy, kompoty, marmolady, 
powidła

Winogrona

Dżemy, kompoty, soki, nalewki

Wrześniowe warzywa na przetwory

Buraki

Konserwowe, zalewa, kiszone, 
sałatka

Marchew

Dżem, sałatka, zalewa

Fasola szparagowa

Sałatka, kiszone

Seler naciowy

Sałatka, zalewa, kiszone

Kapusta

Kiszone, sałatka

Ziemniaki

Sałatka, konserwowe

W  tabeli  znajdują  się  tylko  wybrane  warzywa 
i owoce dostępne we wrześniu.

Powidła
Czym byłaby jesień bez powideł śliw-
kowych, jedzonych wprost ze słoicz-
ka? Aby nie zastanawiać się zbyt dłu-
go nad takim scenariuszem, trzeba 
po prostu samemu zrobić pyszne 
konfitury.
Powidła śliwkowe można jeść z pie-
czywem, dodawać do słodkich na-
leśników i bułeczek, smarować nimi 
blaty tortowe i ozdabiać ciasta. Po-
widła będą wspaniale smakowały 
w tradycyjnym pierniku świątecz-
nym.

Jak zrobić 
powidła?
Owoce przeznaczone na powidła 
(nie tylko śliwki – mogą być również 
jabłka, gruszki, dynia etc.) należy do-
kładnie umyć, pozbyć się ogonków, 
gniazd nasiennych i pestek. Pokro-
ić na mniejsze kawałki i wrzucić do 

Wrześniowe przetwory
Lato powoli dobiega końca, dzieci idą do szkoły, liście się złocą, a stragany zaczynają się uginać od wrześniowych przysmaków! Zobaczmy, na co jest 
sezon we wrześniu i co można przyrządzić z pierwszych jesiennych przysmaków!
Jabłka, gruszki, orzechy, pigwy, winogrona, ziemniaki, pomidory – tyle pysznych owoców i warzyw, które można zjeść od razu albo przygotować 
z nich przetwory na zimę!

garnka. Owoce zalewamy niedużą 
ilością wody i zaczynamy gotować, 
co jakiś czas mieszając. Do owo-
ców wsypujemy cukier i smażymy 
je przez około 2 do 3 godzin. Po tym 
czasie zdejmujemy je z palnika i od-
stawiamy w chłodne miejsce. Przez 
następne dwa dni powtarzamy sma-
żenie śliwek przez około 2 godziny. 
Po tym czasie przekładamy powsta-
łe powidła do słoików, zakręcamy, 
kładziemy do góry dnem i jeszcze go-
rące obkładamy poduszkami lub ko-
cami. Można je również pasteryzo-
wać w wodzie przez około 10 minut.

Dżem
Pomysłów na dżem jest wiele, może 
być słodki i kwaśny, z dyni, marchew-
ki, truskawek albo winogron. Choć te 
ostatnie bardziej kojarzą się z winem 
niż z konfiturami, są pysznym dodat-
kiem do kawy lub pysznego ciasta.

Jak
zrobić dżem?
Winogrona ogrodowe należy do-
kładnie umyć, wypłukać, pozbyć się 
szypułek, lekko osuszyć i wsypać do 
garnka i dodać do nich cukier. Należy 
je przykryć i odstawić na około 2 do 3 
godzin, aż do momentu gdy puszczą 
sok. Następnie zaczynamy je dusić 
pod przykryciem. Po około 40 minu-
tach, gdy skórki zaczną odchodzić od 
miąższu, należy je przetrzeć przez 
sito, aby pozbyć się skórek i pestek, 
które mogą nadać konfiturom niepo-

Solone
Jesień nieodłącznie kojarzy się 
z grzybami. Aby móc później cieszyć 
się wspaniałym smakiem borowi-
ków, kurek albo podgrzybków można 
je zakonserwować. Jak? Za pomocą 
soli.

Jak zrobić
solone grzyby?
Oczyszczone grzyby sortujemy we-
dług rozmiaru. Większe okazy nale-
ży pozbawić nóżki, ponieważ może 
być później zbyt twarda. Grzyby na-
leży delikatnie opłukać i wrzucić na 
gorącą, osoloną wodę na około 10 
minut. Odcedzamy grzyby i zalewa-
my je zimną wodą. Odsączamy je 
i układamy w słoiku lub w kamion-
kowym naczyniu. Na wierzch grzy-
bów sypiemy sól - około 150 gramów 
na każdy 1 kilogram grzybów. Można 
również użyć roztworu solnego i nim 
zalać grzyby - 200 gram na każdy 1 litr 
wody. Grzyby zasypane solą przykry-
wamy lnianą ściereczką, dokładnie 
dociskamy i nakładamy przykrywkę. 
Po kilku dniach grzyby puszczą sok, 
można wtedy do słoików lub naczyn-
ka wsypać więcej grzybów. Tak przy-
gotowane grzyby należy przechowy-
wać w suchym i chłodnym miejscu. 
Przez spożyciem należy je opłukać 
ze zbyt dużej ilości soli.

Katarzyna Muszyńska

trzebnej goryczy. Pozostały miąższ 
przełożyć do garnka i gotować przez 
około 1,5 godziny na małym ogniu. 
Pod koniec gotowania, dla poprawy 
smaku można dodać sok z cytryny, 
odrobinę wanilii i orzechy włoskie 
pokrojone w bardzo małe kawałki. 
Tak powstały dżem przełożyć do sło-
ików, mocno zakręcić i odwrócić do 
góry dnem.

Zalewa
Owoce lub warzywa w zalewie, to do-
bry pomysł na przechowywanie ich. 
Tak przygotowane produkty można 
zjeść bezpośrednio po wyjęciu ze sło-
iczka albo dodawać do ciast, sałatek 
lub mięs.

Jak zrobić 
zalewę?
Pomysłów na zrobienie zalew jest 
wiele. Można je przyrządzić na słod-
ko lub ostro. Aby zrobić słodko-kwa-
śną zalewę dla gruszek, należy dodać 
do garnka czerwone wino, ocet win-
ny i cukier, wymieszać i zagotować. 
Owoce obrać ze skórki, usunąć gniaz-
da nasienne i pokroić w mniejsze 
części. Włożyć do słoika i zalać zale-
wą. Aby smak był bardziej wyrazisty, 
można dodać do słoika kilka ziaren 
gorczycy lub inne owoce np. kwaśne 
wiśnie. Owoce lub warzywa w zale-
wie należy pasteryzować przez około 
10 minut.

R E K L A M A
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Z regionu

Horyniec Zdrój/
Basznia Dolna 
– „Odkrywamy 
Roztocze Wschodnie”
W Horyńcu-Zdroju i Baszni Dolnej 
odbyła się I Konferencja Promo-
cji Regionu „Odkrywamy Roztocze 
Wschodnie”. W Kresowej Osadzie 
eksperci z turystyki, marketingu i me-
diów opowiedzieli o praktycznych 
stronach promocji miejsc. Jednym 
z prelegentów był Bartłomiej Walas, 
wiceprezes Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, który poruszył temat sku-
tecznej sprzedaży danego regionu. 
I Konferencja Promocji Regionu 
„Odkrywamy Roztocze Wschod-
nie” została zorganizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego przy współpracy 
z Powiatem Lubaczowskim, Gminą 
Lubaczów i Gminą Horyniec-Zdrój.

Sitno – XXIX 
Wystawa Zwierząt, 
Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych
W dniach od 3 do 5 lipca w Sitnie koło 
Zamościa odbyła się XXIX Wysta-
wa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Podczas eks-
pozycji można było podziwiać najno-
wocześniejszy sprzęt oraz najwspa-
nialsze w regionie krowy, konie, czy 
owce. W niedzielę została odprawiona 
msza św., której przewodniczył i kaza-
nie wygłosił bp diecezjalny Marian Ro-
jek. Hierarcha zaznaczył, że każdy rol-
nik musi podnosić swoje kwalifikacje.
Wystawa zwierząt hodowlanych i to-
warzyszące jej targi rolnicze to jed-
na z największych tego typu imprez 
w kraju. Każdego roku w pierwszą so-
botę i niedzielę lipca ściągają do Sitna 
firmy produkujące bądź zajmujące się 
dystrybucją środków dla rolnictwa. 
Zainteresowanie wystawą nie słab-
nie – powiedziała Grażyna Różycka, 
komisarz wystawy. Zdaniem dyrek-
tora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli Antoniego 
Skrabuchy, warto taką wystawę pro-
wadzić i rozwijać. Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomir So-
snowski powiedział, że wystawa jest 
dobrą promocją naszego regionu.
Przypominamy, że na Zamojszczyź-
nie pierwszy pokaz zwierząt odbył się 
w Latyczynie (gm. Radecznica) w 1977 
r. W Sitnie organizację wystawy zaini-
cjował ówczesny dyrektor WODR, Ry-
szard Piluś, w 1984 r. Początkowo im-
prezy te odbywały się nieregularnie.

Biłgoraj – 90-lecie 
Nadleśnictwa
10 lipca Nadleśnictwo Biłgoraj ob-
chodziło jubileusz 90-lecia swego 
utworzenia. Z jubileuszem zbiegło 

się jeszcze inne wydarzenie, a mia-
nowicie uroczyste odsłonięcie po-
mnika poświęconego Powstańcom 
Styczniowym, na terenie Leśnictwa 
Sól. Obchody rozpoczęły się Mszą 
św. polową odprawioną w uroczysku 
Knieja. Przewodniczył jej ks. Krzysz-
tof Jankowski, proboszcz parafii pw. 
św. Michała Archanioła w Soli, który 
w okolicznościowej homilii, w spo-
sób poetycki opisał piękno lasów i ich 
oddziaływanie na człowieka. 
Nadleśnictwo Biłgoraj obecnie jest 
jedną z 25 jednostek podległych Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Lublinie i podzielone na 3 
obręby leśne i 13 leśnictw. W dalszej 
części programu odczytany został 
referat przez Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Biłgoraj Mariana Kudełkę 
z okazji jubileuszu. Podczas części 
oficjalnej wygłoszony został także 
okolicznościowy referat dotyczą-
cy Powstańców Styczniowych oraz 
przemówienia zaproszonych gości. 
Gratulacje przedstawicielom Nadle-
śnictwa Biłgoraj z okazji jubileuszu 
90-lecia powstania składali: Wójt 
Gminy Biłgoraj, Sekretarz Miasta 
Biłgoraj, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji i Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Biłgoraju. Podziękowanie za 
współpracę biłgorajskim leśnikom 
złożyła w imieniu Zespołu Szkół Le-
śnych dyrektor Barbara Serafin. Po 
przemówieniach nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie pomnika poświęconego 
Powstańcom Styczniowym.

Masłomęcz – 
XII Biesiada 
Archeologiczna
W ostatnią niedzielę lipca w Masło-
męczu, niedaleko Hrubieszowa od-
była się XII Biesiada Archeologiczna. 
W tej właśnie miejscowości znajduje 
się odtworzona, słynna wioska Gotów. 
To tam pod koniec II wieku osiedlili 
się właśnie oni, zostawiając do dziś 
wiele ciekawostek, które są nie lada 
gratką dla archeologów. Prof. Andrzej 
Kokowski z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie pojawił się tam w 1977 
r. i jak sam przyznał – początki były 
trudne, ale warto było być cierpliwym.
Biesiada co roku przyciąga rzesze 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości, a także z różnych zakątków 
Polski. Każdy jest tym miejscem za-
chwycony. W trakcie imprezy było 
sporo atrakcji – pokazy militarne 
rzymskich legionistów czy gladia-
torów, pokazy konnicy, koncerty 
i zwiedzanie wioski.

Tomaszów 
Lubelski – koncert 
„Rodzina miastu”
Po raz piąty w tomaszowskim sank-
tuarium odbyły się Wieczorne Spo-

tkania z Muzyką „Rodzina miastu”. 
To właśnie wykształcona muzycznie 
rodzina Gumielów daje koncerty, uka-
zując słuchaczom najpiękniejsze mu-
zyczne ekspresje. Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej to idealne miejsce 
na tego typu koncerty – powiedział 
Marcin Gumiela. Burmistrz Tomaszo-
wa Lubelskiego Wojciech Żukowski 
dodał, że wykształcona muzycznie 
cała rodzina, to doskonała promocja 
miasta. Wydawać by się mogło, że 
muzyka, którą Gumielowie prezentu-
ją skierowana jest tylko do dorosłego 
słuchacza. Okazuje się jednak, że nie. 
Przez pięć lat tego festiwalu przewinę-
ło się sporo artystów, szeroka gama in-
strumentów i gatunków muzycznych 
– zaznaczył Rafał Gumiela, dyrektor 
artystyczny wydarzenia. Rodzinie 
Gumielów gratulujemy świetnego po-
mysłu na wykorzystanie posiadanych 
umiejętności, a Państwa zapraszamy 
w przyszłości na takie wydarzenia.

Zamość – Festiwal 
Filmowy „Spotkania 
z historią”
Obraz „Jeżeli zapomnimy o nich…” 
Adama Sikorskiego i reportaż Marii 
Wiśnickiej „Kasanci z Jaty” – te fil-
my zdobyły statuetki Zamość Perła 
Renesansu podczas 3. Zamojskiego 
Festiwalu Filmowego „Spotkania z hi-
storią”. Grand Prix za szczególne za-
sługi dla polskiej kinematografii histo-
rycznej odebrał Jerzy Hoffman, który 
w rozmowie z Katolickim Radiem 
Zamość potwierdził, że historię po-
winien znać każdy. To co najchętniej 
było pokazywane w trakcie festiwalu 
to jednak II wojna światowa – podkre-
ślił Andrzej Bubeła, dyrektor Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamo-
ściu. Podczas konkursu wyróżniono 
również filmy dokumentalne: „Jaster 
- tajemnica Hela” reż. M. Walczak, M. 
T. Pawłowski oraz „Sen o Warszawie” 
reż. K. Magowski, a także reportaże: 
„Sokrates”, reż. J. Janczewski i „Hi-
storia brudu”, reż. D. Spolniak. Na-
grodę Publiczności 3. Zamojskiego 
Festiwalu Filmowego otrzymał film 
dokumentalny „Sieroty Wołynia – 
córki Zamościa” w reżyserii Macieja 
Wojciechowskiego oraz reportaż Prze-
mysława Bednarczyka „Pomnik trwal-
szy od spiżu. Komarów 1920”. Gala 3. 
Zamojskiego Festiwalu Filmowego 
odbyła się 15 sierpnia na Rynku Wiel-
kim w Zamościu. Festiwalową Galę 
uświetnił koncert zespołu Brathanki.

Szczebrzeszyn 
– Dni Tradycji
W dniach 22 i 23 sierpnia przywo-
ływano dawne tradycje Chrząsz-
czowego Grodu. Kultura starego 
Szczebrzeszyna odżyła na nowo nie 
tylko we wspomnieniach, ale dzię-
ki warsztatom rękodzieła stała się 
także aktywnym elementem naszej 

teraźniejszości. Pierwszego dnia 
miejscem działań były mury dawnej 
synagogi. Waldemar Rychły z zespo-
łem zilustrowali muzycznie projekcję 
niemego filmu Cyganka Aza z 1926 
roku. Kinga Kołodziejczyk z funda-
cji Szczebrzeszyn Kultur przybliżyła 
zebranym rolę kobiety w żydow-
skiej tradycji świętowania szabasu. 
Otwarta została wystawa reprodukcji 
prac pochodzącej z okolic Kraśnika 
ocalałej z Holokaustu Esther Krinitz. 
Wernisażowi towarzyszyła projekcja 
filmu dokumentalnego „Przez ucho 
igielne” opowiadającego o historii 
Esther i procesie powstawania jej 
dzieła. Wystawę wypożyczoną ze 
zbiorów żydowskiego Muzeum Gali-
cja w Krakowie można oglądać w sali 
widowiskowej MDK do 20 września. 
Na stronie internetowej www.mdk.
szczebrzeszyn.pl jest dostępna pełna 
fotorelacja z tego wydarzenia.

Kryłów – 
Europejskie Dni 
Dobrosąsiedztwa
W niedzielę 23 sierpnia, w Kryłowie 
po raz szósty odbyły się Europejskie 
Dni Dobrosąsiedztwa. Pontonowy 
most pozwala Polakom i Ukraińcom 
przejść na drugą stronę granicznej 
rzeki Bug i wspólnie się bawić. Dni 
Dobrosąsiedztwa to nie tylko zabawa. 
To współpraca kulturowa, integracja, 
ale również wymiana gospodarcza 
– wylicza Marta Małyszek, wójt gmi-
ny Mircze. Jakie są nadzieje na takie 
spotkania? Mer miasta Nowowołyńsk 
Wiktor Sapożnikow wierzy, że dzię-
ki nim Ukrainie bliżej do Europy, że 
z granic znikną celnicy, a podróż za 
granicę będzie odbywać się swobod-
nie i że Ukraińcy bez przeszkód będą 
mogli pracować „na zachodzie”. 
Co roku podczas imprezy rozdawany 
jest „Kryłowski Kangur”. To wyróżnie-
nie dla tych, którzy w szczególny spo-
sób wspierają polsko-ukraińską przy-
jaźń. W tym roku otrzymał ją Ryszard 
Wieczorek z Towarzystwa Przyjaciół 
Kryłowa i okolic. Tym razem około 
2 tys. osób odprawiło się na tymcza-
sowym przejściu granicznym przez 
Bug w Kryłowie. Ukraińcy dziękowali 
przede wszystkim za wsparcie, które 
wciąż do nich dociera z naszej strony.

Zwierzyniec 
– Spotkanie 
z tradycją i kulturą 
łowiecką
23 sierpnia w Zwierzyńcu odbyło się 
VII Lubelskie Spotkanie z Tradycją 
i Kulturą Łowiecką. Przez całe po-
południe na miejscowym stadionie 
i w innych punktach miasta odbyły 
się pokazy, konkursy, występy arty-
styczne i degustacje potraw z dziczy-
zny. Po części oficjalnej był kiermasz 
produktów z dziczyzny, konkurs 

kulinarny pod hasłem „Myśliwskie 
Smaki Lubelszczyzny” oraz bigos 
myśliwski i pieczonego dzika. Każ-
dego roku impreza gromadzi prawie 
pół tysiąca ludzi i wielu wystawców. 
W tym roku było ponad 20 stoisk, na 
których można było kupić przede 
wszystkim wyroby z dziczyzny, ak-
cesoria i odzież myśliwską. W części 
artystycznej wystąpili: Myśliwska 
Orkiestra Dęta „Echo kniei” i Chór 
Myśliwski „Knieja”, działający przy 
Polskim Związku Łowieckim w Za-
mościu oraz zespół „Szybki kwar-
tet”, który tworzą instruktorzy Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Zwierzyńcu. Na stronie interneto-
wej www.radiozamosc.pl są dostępne 
wyniki konkursu ,,Myśliwskie smaki 
Lubelszczyzny” w każdej kategorii.

Łukowa – 
„Tytoniaki” na 
30-lecie łukowskich 
tytoniarzy
W tym roku łukowscy tytoniarze ob-
chodzili jubileusz 30-lecia swojego 
święta, stąd też tegoroczne ‚Tytonia-
ki’ trwały aż trzy dni. Jednak główne 
obchody producentów tytoniu przy-
padły na niedzielę 16 sierpnia i rozpo-
częły się od tradycyjnego korowodu 
tytoniarzy. Jak podkreślił prezes Łu-
kowskiego Zrzeszenia Plantatorów 
Tytoniu Józef Grzyb, Łukowa i Obsza 
wyspecjalizowały się w produkcji ty-
toniu, który stał się podstawą utrzy-
mania gospodarstw i ich rozwoju. 
Wśród gości, którzy zaszczycili swą 
obecnością obok plantatorów tyto-
niu czy przedstawicieli grup produ-
cenckich, kółek i organizacji rolni-
czych oraz władz samorządowych 
obecni byli m. in. przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Tematem głównym rozmów planta-
torów z przedstawicielami władz były 
zmiany, które przyniósł obecny rok, 
a mianowicie brak dopłat do produkcji 
tytoniu. Jednak jak podkreślali przed-
stawiciele MRiRW, ceny skupu powin-
ny wzrosnąć co ma zrekompensować 
producentom brak dopłat. Kwestią 
otwartą pozostaje także ‚nowa ustawa 
akcyzowa’, która miałaby przyczynić 
się do lepszej kontroli rynku produk-
cji i sprzedaży tytoniu i jego wyrobów. 
Starosta Biłgorajski Marian Tokarski 
podkreślał troskę producentów tyto-
niu o zbiory oraz życzył dobrych plo-
nów i rynków zbytu. 
Podczas uroczystości wręczono tak-
że okolicznościowe statuetki i po-
dziękowania z okazji 30-lecia Tyto-
niaków. Święto plantatorów tytoniu 
to także wydarzenie kulturalne, pod-
czas którego występują znane zespo-
ły i gwiazdy polskiej sceny muzycz-
nej. W tym roku łukowskie ‚Tytoniaki’ 
poprowadził znany polski prezenter 
Krzysztof Ibisz, zaś na scenie wystą-
piło wiele gwiazd m.in. Norbi, Doda, 
Agnieszka Chylińska i Zespół Perfect.
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Katolickie Radio Zamość jest powoła-
ne do służby. Służy przede wszystkim 
słuchaczom informacjami, reportaża-
mi, modlitwą, katechezą, audycjami, 
transmisjami i dobrym słowem, ale 
też pełni różnorakie funkcje promo-
cyjne i edukacyjne. Aby ta działalność 
mogła być jak najbardziej owocna 
chcielibyśmy zaprosić Was do wspie-
rania naszej rozgłośni poprzez:
HONOROWY COMIESIĘCZNY

„ABONAMENT”
Ustaw stałe zlecenie przelewu:

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

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

banku lub na poczcie

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

ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!

W połowie lipca br. Katolickie Radio 
Zamość zakupiło wóz transmisyjny 
z pełnym wyposażeniem sprzęto-
wym, który 2 sierpnia poświęcił J. E. 
Ks. Bp. Marian Rojek. Bardzo dzię-
kuję wszystkim sponsorom i dobro-
czyńcom naszej rozgłośni za życzli-
wość i wsparcie zakupu samochodu 
do radia.

Ks. Krystian Bordzań

Samochód transmisyjny

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

W tym roku, już po raz drugi Katolic-
kie Radio Zamość zorganizowało Roz-
toczański Festiwal Dobrych Filmów, 
który zagościł w takich miejscowo-
ściach jak: Harasiuki, Józefów, Zawa-
lów, Tarnogród, Lubaczów i Łukowa. 
– Festiwal to spotkanie z pozytyw-
nym przekazem poprzez film, który 
ma pobudzić do dobrego, ma pokazać 
różnego rodzaju sytuacje, które spo-
tykają człowieka, a także ma pomóc 
i dać odpowiedź na to, w jaki sposób 
poradzić sobie z tymi trudnymi mo-
mentami w życiu człowieka – wyja-
śniał ks. Krystian Bordzań, dyrektor 
Katolickiego Radia Zamość.
Pierwsza projekcja filmu w ramach te-
gorocznego festiwalu odbyła się 24 lip-
ca w parafii Harasiuki, gdzie widzowie 

mieli okazję obejrzeć „Próbę ogniową”. 
Ten sam film został zaprezentowany 
26 lipca mieszkańcom Zawalowa i 31 
lipca w Tarnogrodzie. – Bardzo mi się 
podobał. Myślę, że sprawdziłby się dla 
młodych ludzi, którzy są przed ślu-
bem. Przy tym filmie człowiek musi 
myśleć i zastanowić się nad tym co 
ogląda. Ma on jakiś przekaz. Nie jest 
taki pusty jak inne i na pewno coś po 
nim zostaje – komentowała Edyta, 
jedna z uczestniczek festiwalu.
Ks. Robert Fuk, proboszcz parafii Za-
walów również podkreślał pozytyw-
ne aspekty wynikające z obejrzanego 
filmu: – „Próba ogniowa” jest zacząt-
kiem do tego co będzie się działo da-
lej w parafii, bo patrząc na obecność 
ludzi, począwszy od tych, którzy kilka 
dni temu zawiązali związek małżeń-
ski po tych, którzy już kilka, kilkana-
ście lat trwają w małżeństwie to dało 
do myślenia na przyszłość, na rozwój 
tego małżeństwa, trwania w dobrym 
i poszukiwania miłości. Myślę, że taki 
festiwal powinien odbywać się nie 
tylko w wybranych parafiach, ale od 
czasu do czasu w każdej parafii.

W pozostałych trzech miejscowo-
ściach, a więc w Józefowie (25 lipca), 
Lubaczowie (1 sierpnia) i w Łukowej (2 
sierpnia) wyświetlony został film pt. 
„Bezcenny dar”, który opowiada o tym, 
jak po śmierci swojego dziadka Jason 
Stevens, spodziewa się sporego spad-
ku. Zamiast tego dziadek przygotował 
dla niego krótki kurs przygotowawczy 
do życia zawarty w 12 zadaniach, które 
sam nazwał „podarunkami”. Starszy 
pan wystawia swojego wnuka na wy-
szukane próby, nakłania do podróży 
w głąb siebie i poszukania odpowiedzi 
na pytanie co tak naprawdę liczy się 
w życiu najbardziej – pieniądze czy 
szczęście? Mieszkańcy Lubaczowa 
zgodnie podkreślali, że dzięki temu 
wydarzeniu mieli okazję obejrzeć 
piękny i wartościowy film: – Bardzo 
życiowy, pokazuje jak rozwiązywać 
różne problemy oraz to, że pieniądze 
nie są najważniejsze w życiu. To jest 

film bardzo pouczający, dla tych któ-
rzy są egoistami. To jest film o życiu, 
o tym jak z bogatego człowieka można 
stać się biednym i trzeba się o wszyst-
ko zatroszczyć i umieć poradzić sobie 
z tą biedą. – Uważam, że film ma po-
nadczasowe wartości, które rzadko 
dostrzegamy w naszym codziennym 
życiu i trzeba rzeczywiście obejrzeć 
taki film, aby zobaczyć co jest najważ-
niejsze.
Wybrane ekranizacje miały na celu 
ukazanie jak istotną kwestią jest chęć 
podjęcia walki z trudnościami dnia 
codziennego. – W tym całym koszy-

ku różnych filmów, które dzisiaj czło-
wiek dostaje, trzeba wybierać te do-
bre, które budują człowieka. Film ma 
pobudzić widza do tego, aby chciał 
zmieniać swoje życie i pokazać, że 
warto podejmować próby – mówił 
ks. Krystian Bordzań, dyrektor Kato-
lickiego Radia Zamość.
Relacje widzów są dowodem na to, że 
idea Roztoczańskiego Festiwalu Do-
brych Filmów została prawidłowo od-
czytana, a człowiek potrzebuje warto-
ściowych ekranizacji filmowych.

Alicja Magura

Dobry film w parafii

Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki

W dniu 3 września 2015 roku o godz. 
17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury odbył się wernisaż wystawy ilu-
stracji pt. „Wiersze, powiastki i rymo-
wanki z przedwojennej czytanki”.
Wystawa, która prezentuje efekty 
pracy uczestników ubiegłorocznych 
Ogólnopolskich Warsztatów Ilustra-
torów składa się z 50 prac 15 auto-
rów. Są nimi wybitni polscy artyści, 
laureaci wielu nagród i wyróżnień, 
którzy swoją twórczością nawiązują 
do dorobku i tradycji „polskiej szkoły 
ilustracji”: Artur Gołębiowski, Hanna 
Grodzka-Nowak, Zbigniew Kołaczek, 
Halina Kuźnicka, Jolanta Marcolla, 
Franciszek Maśluszczak, Aleksandra 
Michalska-Szwagierczak, Krystyna 

Michałowska, Leszek Ołdak, Wanda 
Orlińska, Bogusław Orliński, Stani-
sław Ożóg, Jowita Płoszajska, Mał-
gorzata Sawicka-Woronowicz i Kata-
rzyna Stanny.
Inspiracją do powstania ilustracji 
składających się na wystawę były 
zapomniane wiersze, bajki i opowia-
dania z przedwojennych czytanek, 
z których uczyły się nasze babcie tuż 
po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. Jednym z podstawowych 
źródeł ilustrowanych tekstów był 
podręcznik szkolny Zofii Pfauówny 
i Stanisława Rossowskiego „Pierwsze 
czytania dla szkół powszechnych” 
Część druga dla oddziału trzeciego. 
Wydanie 6., Lwów 1928. Wystawa 

ilustracji wzbogacona została o tek-
sty w oryginalnym brzmieniu.
Wernisaż rozpoczął się od powita-
nia zebranych, którego dokonała 
Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Wśród osób biorących udział 
w spotkaniu było liczne grono auto-
rów prac prezentowanych na wysta-
wie oraz uczestnicy odbywających 
się w tym czasie X Ogólnopolskich 
Warsztatów Ilustratorów, a wśród 
nich Teresa Wilbik z Warszawy oraz 
Anna Sędziwy i Elżbieta Wasiuczyń-
ska z Krakowa. Były też władze sa-
morządowe Krasnobrodu w osobach 
burmistrza Kazimierza Misztala 
i doradcy burmistrza Janusza Osia, 
mieszkańcy Krasnobrodu i innych 
miejscowości oraz reprezentacja 
miejscowego zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie”.
Na wernisażu nie mogło zabraknąć 
autorki projektu i kuratora wystawy 
Marii Grażyny Szpyra, która w swo-
im wystąpieniu wprowadziła w te-
matykę wystawy i przybliżyła ideę 
krasnobrodzkich spotkań twórczych 
ilustratorów. Nawiązując do przypa-
dającego w tym roku jubileuszu 10. 
warsztatów przypomniała poprzed-
nie ich edycje, wymieniając efekty 
tych spotkań w postaci licznych wy-

staw oraz publikacji książkowych. 
Podziękowała też osobom, dzięki 
którym tradycja krasnobrodzkich 
warsztatów się rozpoczęła i była kon-
tynuowana, tj. zamojskim lekarzom 
– Jolancie Pielach i Jackowi Szpin-
dzie, którzy również swoją obecno-
ścią zaszczycili uroczystość, ówcze-
snemu burmistrzowi Krasnobrodu 
Januszowi Osiowi oraz dyrekcji i pra-
cownikom Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury.
Wspomniała też o bieżących, jubile-
uszowych warsztatach, których tema-
tem jest przypadająca w przyszłym 
roku 1050 rocznica chrztu Polski.
Następnie głos zabrał burmistrz Kra-
snobrodu Kazimierz Misztal, który 
podziękował Pani Grażynie Szpyra 
oraz ilustratorom za ich działalność 

twórczą i artystyczną oraz promocję 
naszego miasta poprzez ilustracje, 
wystawy i publikacje książkowe. Do 
podziękowań dołączone były kwiaty, 
które Burmistrz wręczał wraz dorad-
cą burmistrza Januszem Osiem. Bur-
mistrz podziękował również dyrekcji 
i pracownikom Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury. Ponadto wyraził na-
dzieję na kontynuację tych spotkań 
i zadeklarował pomoc w ich realizacji.
W imieniu ilustratorów głos zabrała 
Elżbieta Wasiuczyńska dziękując za 
możliwość spotkań twórczych, pod-
kreśliła również szczególny charak-
ter Krasnobrodu, w którym artyści 
dobrze się czują oraz ciepło i życzli-
wość jego mieszkańców.

M. Czapla
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Sport

Za nami XXVIII Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci 
Dzieci Zamojszczyzny 2015

W dniach 26-29 sierpnia br. odbył się 
XXVII Czteroetapowy Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Cha-
rakter biegu oddał hołd Dzieciom 
Zamojszczyzny, których tragiczny los 
łączy się z historią naszego regionu. 
Pierwszego dnia przed pomnikiem 
Dzieci Zamojszczyzny na ul. Akade-
mickiej w Zamościu odbyła się uro-
czysta inauguracja biegu i powitanie 
wszystkich zawodników: biegaczy, 
rolkarzy, osób niewidomych, niedo-
widzących oraz osób na wózkach. 
W tegorocznym biegu wystartowało 
dziewięćdziesiąt osiem osób, które 
przybyły z terenu całej Polski jak rów-
nież z zagranicy Słowacji i Ukrainy.
Każdego dnia uczestnicy biegu po-
konywali dziesiątki kilometrów ko-
lejno: z Zamościa do Zwierzyńca (35 
km), z Zamościa do Skierbieszowa 
(20 km), z Zamościa do Krasnobrodu 

(35 km) oraz kryterium uliczne im. 
Lucjana Ksykiewicza (15 km) ulicami 
Zamościa.
Uczestnicy biegu rywalizowali z cza-
sem, ponieważ na pokonanie każde-
go etapu trasy mieli limit czasowy 
czterech godzin. W klasyfikacji in-
dywidualnej tegoroczny bieg wygrał 
Sergii Ukrainets z Ukrainy, który po-
konał dystans stu kilometrów w cza-
sie 06:02:07. Drugie miejsce zajął Da-
riusz Kuzdra, biegacz z klubu „Agros” 
Zamość, a jednocześnie pracownik 
zamojskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Przebiegnięcie całości biegu 
zajęło mu 06:14:58. Na trzecim miej-
scu uplasował się Krzysztof Pachuta 
z Opola, który trasę pokonał w czasie 
06:5:52. 
Po przebiegnięciu całego dystansu, 
na mecie Rynku Wielkiego w Zamo-
ściu wszystkim zostały wręczane pa-

miątkowe medale, a najlepsi w swo-
ich kategoriach wiekowych otrzymali 
nagrody pieniężne oraz rzeczowe, 
które wręczyli organizatorzy.
Podczas tegorocznego biegu pogoda 
dopisała, zatem dużo kibiców stoją-
cych na trasie dopingowało zawod-
ników brawami i serdecznymi okrzy-
kami. 
Tadeusz Lizut, dyrektor tegorocz-
nego biegu poinformował, że bieg 
zakończył się pomyślnie. – Trasa dla 
zawodników  była  trudna  ze  względu 
na  upały.  W  tym  roku  wystartowało 
dziewięćdziesiąt osiem osób, jednak do 
ostatniego etapu przystąpiło dziewięć-
dziesięciu uczestników. Powodem były 
liczne  kontuzje.  Była  rekordowa  ilość 
osób na wózkach, a także rolkarze i bie-
gacze  –  amatorzy,  którzy  tutaj  przy-
jechali  aby  wystartować,  sprawdzić 
swoje siły, a przy okazji uczcić pamięć 

Dzieci Zamojszczyzny, bo oprócz spor-
towej rywalizacji to jest najważniejsze. 
Wszyscy  są  szczęśliwi  i  XXVIII  Bieg 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
przeszedł do historii.
Głównym organizatorem biegu Po-
koju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
mościu, a sędzią głównym biegu był 
Zbigniew Kierepa.
Honorowy Patronat nad biegiem ob-
jął Prezydent Miasta Andrzej Wnuk 
i Marszałek Województwa Lubelskie-
go Sławomir Sosnowski.

WYNIKI:
Klasyfikacja po 4 etapach
Mężczyźni:
1. Ukrainets Sergii (SK Kovel)
 06.02.07 
2. Kuzdra Dariusz (OSIR Zamość)
 06.14.58 
3. Pachuta Krzysztof (Opole) 06.51.52 
Kobiety:
1. Bondara Sylwia (OTK 

RZEZNIK JBRT) 08.09.01 
2. Uszyńska (Aldona OTK 

Rzeźnik Gliwice) 08.23.28 
3. Wdowicz Monika (Witar 

Tarnobrzeg) 08.37.30

Klasyfikacja zawodników
na rolkach: 
1. Umer Jakub (Tomaszów 

Lubelski) 03.43.24 
2. Parkot Andrzej (UKS Gim Dwójka 

Tomaszów Lub.) 03.43.25 
3. Zaczkowska Wioletta 

(Tr Starblade) 03.46.17 
Klasyfikacja niepełnosprawnych 
– HANDBIKES 
1. Wandachowicz Zbigniew (GTM 

Start Szczecin) 02.48.58 
2. Kukla Daniel (Handbike 

Team Slovakia) 02.51.27 
3. Nowicki Robert( DSSN 

Aktywni Wrocław) 02.51.29 
Klasyfikacja niewidomych 
i niedowidzacych:
1. Chmurzyński Tomasz (OCULUS 

BYDGOSZCZ) 07.25.52 
2. Ziółkowski Jacek (OCULUS 

BYDGOSZCZ) 07.54.51 
3. Badowski Krzysztof (OCULUS 

BYDGOSZCZ) 09.30.08 
Klasyfikacja drużynowa: 
1. SBD ENERGETYK 

RYBNIK 22.53.00 
2. OTK RZEZNIK JBRT 23.01.52 
3. LW BOGDANKA 23.26.45 

Mat. Małgorzata Kryk
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Nauka i rozrywka

Zmiany w szkoleniu – jakie zmiany?
Od lat ilość aut w Polsce systema-
tycznie rośnie. W 1989 roku po na-
szych drogach jeździło… niecałe 330 
tyś samochodów, obecnie jest ich 
ok 20 mln. Gwałtowny rozwój mo-
toryzacji nie idzie jednak w parze 
ze zmianami w procesie szkolenia. 
Wprawdzie samo szkolenie i egzami-
nowanie zmieniało się na przestrze-
ni lat kilkukrotnie, nigdy jednak tak 
naprawdę nie odzwierciedlało aktu-
alnego zapotrzebowania na wiedzę 
i umiejętności przyszłych kierow-

ców. Przykład ostatnich lat: gwał-
townie wzrosła liczba dróg szybkiego 
ruchu, czyli tak naprawdę wzrosła 
prędkość podróżowania, zmiany 
w procesie szkolenia: wprowadze-
nie innych testów na prawo jazdy, 
cofnięcie obowiązkowego szkolenia 
po 3 niezdanych egzaminach i wpro-
wadzenie… ekojazdy, która według 
wymagań egzaminacyjnych ma się 
nijak do techniki jazdy.
Czym jest Akademia Auto Świat?
Akademia Auto Świat jest profesjo-
nalną szkołą nauki jazdy powstałą 

z inicjatywy najpoczytniejszego i jed-
nego z najstarszych w Polsce tygo-
dników motoryzacyjnych. Program 
szkolenia kandydatów na kierowców 
oparty jest o metodologię śledzenia 
postępów. Pozwala on na szybsze 
i efektywniejsze pozyskiwanie wie-
dzy i doświadczenia za kierownicą. 
Trenerzy Akademii kładą szczególny 
nacisk na bezpieczeństwo i pewność 
zachowań na drodze. Kurs nauki jaz-
dy w Akademii ma przede wszystkim 
przygotować przyszłego kierowcę do 
samodzielnego poruszania się po dro-
dze. Egzamin nie jest tak naprawdę 
celem szkolenia, a jedynie natural-
nym zakończeniem jednego etapu.
Akademia skupia ludzi, dla których 
praca nie jest tylko dochodem ale pasją 
i misją, stąd szereg działań które podej-
mujemy poza kursem na prawo jazdy:
• Auto Asertywni. Cykl szkoleń 

prowadzonych w szkołach śred-
nich przez trenerów Akademii, 
których celem jest pokazanie 
i uzmysłowienie, że tak napraw-
dę nauka samodzielnej jazdy – 
bez instruktora obok – zaczyna 

się po zdaniu egzaminu. Co jeśli 
obok usiądzie kolega lub kole-
żanka, którym chcesz pokazać 
jak dobrym jesteś kierowcą?

• Wspieranie lokalnych akcji jak np 
Kilometry Dobra,

• Eventy, pokazdy – promocja 
bezpiecznego zachowania za 
kierownicą. W imprezach wyko-
rzystywany jest symulator da-
chowania, alkogoogle, symulator 
jazdy, symulator zderzeń

• nielimitowana liczba godzin jazd 
w charakterze obserwatora

• nielimitowany przebieg kilome-
trów – jazdy poza obszarem za-
budowanym drogami o podwyż-

szonej prędkości odbywają się na 
odcinku ponad 100 km.

• udział instruktora na egzaminie
• wycieczka do WORD – oprowa-

dzenie po ośrodku, wytłumacze-
nie i pokazanie egzaminu na pra-
wo jazdy

• opcjonalne szkolenie z techniki 
realizowane przez instruktorów 
techniki jazdy na płycie poślizgo-
wej ośrodka doskonalenia tech-
niki jazdy.

Słuchaj audycji „Jak zdać egzamin 
na prawo jazdy i być dobrym kie-
rowcą” na antenie Katolickiego Ra-
dia Zamość w każdy piątek o godz. 
9:45 i wygraj kurs na prawo jazdy!!!

Czym właściwie jest „nauka jazdy”?
„Koń jaki jest każdy widzi” pisał Benedykt Chmielewski w pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej. Oczywiście to określenie nie wyczerpuje 
w pełni definicji. Podobnie jest z nauką jazdy – nie jest taka jak się powszechnie wydaje, a przynajmniej nie musi być i to stara się pokazać Akademia 
Auto Świat.
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 Poniedziałek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia Bogurodzica, 
Ewangelia i rozważanie 
– ks. Jarosław Przytuła

 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/Pogoda
 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. Rudolf Karaś
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości + Poranny 

Serwis Sportowy/Pogoda
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:45 Audycje tematyczne 

– Medyczne
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Powitanie, o dniu, kalendarium
 10:15 Książka na antenie
 10:40 Radio w ZOO (2 i 4 pon.m)
 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/Pogoda
 12:15 Konkurs
 12:40 Audycja z Głosu Ewangelii 

– Rozmowy z Łukaszem
 12:50 Kuchnia radiowa – 

Justyna Żołnierczuk
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

serwis sportowy/Pogoda
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Katecheza – ks. Rudolf Karaś
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
  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/Pogoda
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Zjednoczeni w Duchu
 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. Rudolf Karaś
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
 23:00 Magazyn watykański

 Wtorek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
   Ewangelia i rozważania 

– ks. Rafał Plichta
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
   Ruch Światło-Życie/

Domowy Kościół (1 pon. m.)
  KSM (2 pon. m.)
  Neokatechumenat (3 pon. m.)
  Galilea – Wspólnota Chrystusa 

Zmartwychwstałego (4 pon. m.)
 03:00 Zapowiedzi muzyczne 

(powtórka)
 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/Pogoda
 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/Pogoda
 09:15 Kropla Wieczności
 09:45 Audycje tematyczne – Prawne

 10:00 Wiadomości+Informacje 
z przejść granicznych/Pogoda

 10:13 Powitanie, o dniu, kalendarium
 10:15 Książka na antenie
 11:00 Wiadomości+Radio z kierowcą
 11:15 Rozmowa dnia – Arkadiusz Efner
 11:40 Wychowywać, ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

serwis sportowy/Pogoda
 12:15 Konkurs
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis sportowy/Pogoda
 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
   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/Pogoda
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:00 Ecclesia
 18:00 Transmisja Mszy św. 

z Katedry Zamojskiej 
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Fair play
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
 22:00 Effata – ks. Marcin Jakubiak
 23:00 Magazyn watykański

 Środa 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  Ewangelia i rozważanie 

– ks. Wiesław Galant
 01:00 Fair play
 03:00 Effatha
 04:30 Ecclesia
 05:55 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu
 06:35 Ewangelia i rozważanie 

– ks. Wiesław Galant
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości/Pogoda
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio 

z kierowcą/Pogoda
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Marek 

Mazurkiewicz
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości+Poranny 

serwis sportowy/Pogoda
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:45 Audycje tematyczne – Rolnicze
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych/Pogoda
 10:13 Powitanie, o dniu, kalendarium
 10:15 Książka na antenie
 11:00 Wiadomości+Radio 

z kierowcą/Pogoda
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać, ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

serwis sportowy/Pogoda
 12:15 Konkurs
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Leśne radio
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis Sportowy/Pogoda
 14:20 Książki na fali
 14:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
  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/Pogoda
 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.)
  Audycja Julii Rodzik (3 śr. m)
  Audycja pielgrzymkowa (4 śr. m.)
 18:00 Transmisja Mszy św. 

z Sanktuarium Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej/
Nawiedzenia NMP

 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 Mazurkiewicz
 22:00 Nocna zmiana

 Czwartek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  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 śr. m.)
  Spotkanie ze świętym (2 śr. m.)
  Audycja Julii Rodzik (3 śr. m.)
  Audycja pielgrzymkowa (4 śr. 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/Pogoda
 07:10 Transmisja Mszy św. 

z Kaplicy św. Sebastiana 
w Bazylice Watykańskiej

 08:00 Wiadomości+Radio 
z kierowcą/Pogoda

 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Krystian Malec
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości + Poranny 

serwis sportowy/Pogoda
 09:15 Kropla Wieczności
 09:45 Audycje tematyczne – Dla Pań
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych/Pogoda
 10:15 Książka na antenie
 10:20 Roztoczański Informator 

Kulturalny
 11:00 Wiadomości+Radio 

z kierowcą/Pogoda
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać, ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

Serwis sportowy/Pogoda
 12:15 Konkurs
 12:30 Dobre słowo. Spotkanie 

z ks. Markiem Bałwasem
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

Serwis sportowy/Pogoda
 14:15 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Katecheza – ks. Krystian Malec
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
  Ewangelia i rozważania 

– ks. Michał Maciołek
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia 

Kościoła/Pogoda
 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

 17:45 Powołanie
  – ks. Dominik Samulak
 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
 22:00 Porozmawiajmy o…
  ks. Krzysztof Ślepokura
 23:00 Magazyn watykański

 Piątek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  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/Pogoda
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości+Radio 

z kierowcą/Pogoda
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza
  – ks. Bartłomiej Garczyński
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości+Poranny 

serwis sportowy/Pogoda
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:45 Audycje tematyczne 

– Bezpieczeństwo
 10:00 Wiadomości+Informacje 

z przejść granicznych/Pogoda
 10:13 Powitanie, o dniu, kalendarium
 10:15 Książka na antenie
 10:40 „Niedziela” na antenie KRZ
 11:00 Wiadomości+Radio 

z kierowcą/Pogoda
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości+Południowy 

serwis sportowy/Pogoda
 12:15 Konkurs
 12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości+Popołudniowy 

serwis sportowy/Pogoda
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Światowe Dni Młodzieży
 14:50 Katecheza
  – ks. Bartłomiej Garczyński
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
  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/Pogoda
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień
 17:00 Audycja ministrancka – Króluj 

nam Chryste (1, 2, 4 pt. m.)
  Audycja alkoholowa (3 pt. m.)
 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 Światowe Dni Młodzieży – flesz
 22:05 Światowe Dni Młodzieży 

prowadzi ks. Piotr Brodziak
 23:00 Magazyn watykański
 23:20 Labirynt moralny

 Sobota 
00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Mateusz Januszewski
 01:00 Światowe Dni Młodzieży 

prowadzi ks. Piotr Brodziak
 03:00 Audycja ministrancka – Króluj 

nam Chryste (1, 2, 4 pt. m.), 
  Audycja alkoholowa (3 pt. m.)
 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
 07:35 Alfabet naszej wiary
 08:15 Kalendarium
 08:20 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
 09:00 Wiadomości/Pogoda
 09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 

na antenie KRZ
 09:35 Na ganku
 10:00 Wiadomości/Pogoda
 10:15 Leśne Radio

 11:00 Wiadomości/Pogoda
 11:15 Audycja samorządowa
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Pogoda
 12:10 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana 

– podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Pogoda
 14:15 W służbie ewangelizacji. 

Szkice z historii Kościoła 
w Polsce XX wieku

 14:40 Biuro Prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
  Ewangelia i rozważanie
  – ks. Mateusz Januszewski
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Pasterski głos – bp Marian Rojek
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 16:35 Wiara i nauka
 17:00 Muzyka Aniołów
 17:15 Ratunek – Konferencje 

modlitewne (I sob.m)
  Szkoła im Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie (II sob. m.)
  Krucjata różańcowa – ks. 

Sylwester Zwolak (III sob. m.)
  Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Biłgoraju (IV 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 Hip Hop z Jezusem/

Odnowa w Duchu św.
 23:00 Magazyn watykański

 Niedziela 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  Ewangelia i rozważanie
 01:00 Ratunek – Konferencje 

modlitewne (I sob. m.)
   Szkoła im Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie (II sob. m.)
  Krucjata różańcowa – ks. 

Sylwester Zwolak (III sob. m.)
  Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Biłgoraju (IV sob. m.)

 03:00 Leśne Radio
  (powtórka z soboty)
 04:30 Muzyka Aniołów 

(powtórka z soboty)
 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
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:15 Modlitwa w drodze
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Msza z zamojskiej katedry
 13:15 Pasterski Głos – Bp Marian Rojek
 13:35 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:40 Patron dnia
 16:45 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:00 Niedziela radiowa
 18:15 Betel (1 i 3 ndz. m.) 
  Audycja Frondy (2 i 4 ndz. m.)
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Księga
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Światowe Dni Młodzieży
  – wiadomości diecezjalne
 21:50 Katecheza
  – ks. Grzegorz Chabros
 22:00 Okruchy dnia, okruchy tygodnia
 23:00 Magazyn watykański


