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W niedzielę, 13 września do Krasno-
brodu na Diecezjalne Święto Plo-
nów przybyło ponad sześćdziesiąt 
delegacji - przedstawicieli parafii 
z Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej. Organizatorami uroczystości 
byli biskup zamojsko-lubaczowski, 
diecezjalny duszpasterz rolników, 
proboszcz krasnobrodzkiego sank-
tuarium maryjnego i burmistrz 
miasta. Zbiórka delegacji z wień-
cami miała miejsce przy Kaplicy 
Objawień na Wodzie, skąd o godz. 

10.45 przy akompaniamencie 
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej 
wszyscy w korowodzie wyruszyli 
na plac przy sanktuarium. Kilka-
naście minut po 11 rozpoczęła się 
modlitwa różańcowa w intencji 
rolników, którą poprowadził Ze-
spół Folklorystyczny „Wójtowanie” 
z Krasnobrodu, a w samo południe 
Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
z Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
zagrała hejnał maryjny rozpoczy-
nający uroczystą sumę dożynkową. 

Na początku głos zabrał ks. prałat 
Eugeniusz Derdziuk, który powitał 
ks. biskupa Mariusza Leszczyń-
skiego, oraz wszystkich przybyłych. 
Następnie rozpoczął się obrzęd 
przekazania chleba. Starostowie 
dożynek Mariusz Samulak i Lucyna 
Kaznowska skierowali swoje słowa 
do Gospodarza uroczystości składa-
jąc na jego ręce bochen wypieczony 
z tegorocznych zbóż. Po uroczy-
stym przekazaniu chleba rozpo-
częła się Msza święta podczas któ-
rej słowo boże wygłosił ks. biskup. 
O oprawę muzyczną Eucharystii 
zadbali: orkiestra Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury i chór parafialny. 
Następnie dokonano poświęce-
nia wieńców a kolejnym punktem 
uroczystości było złożenie darów 
ołtarza przez delegacje z poszcze-
gólnych parafii. Na zakończenie 
odbyła się Procesja Eucharystyczna 
z wieńcami dożynkowymi. Potem 
podziękowania za udział w dożyn-
kach i pomoc w ich organizacji zło-
żył Duszpasterz Rolników Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Józef 
Bednarski. Po Mszy świętej, na pla-
cu w sąsiedztwie Kościoła, oprócz 

wystaw rolniczych przygotowanych 
przez LODR Oddział w Końskowoli 
oraz Lubelską Izbę Rolniczą odby-
ły się prezentacje artystyczne oraz 
podsumowanie pierwszej edycji 
Roztoczańskiej Listy Przebojów Lu-
dowych Katolickiego Radia Zamość. 

Na scenie kolejno zaprezentowa-
ły się zespoły: „Ogrodniczki” z Ła-
buniek Pierwszych, „Więź” z Soli 
i „Złote kłosy” z Łubcza. Potem głos 
zabrał dyrektor Katolickiego Radia 
Zamość ks. Krystian Bordzań, który 
jako pomysłodawca stworzenia listy 
przebojów ludowych opowiedział 
o tym przedsięwzięciu i przedstawił 
wyniki głosowania. Na scenę zo-
stali zaproszeni reprezentanci wy-
różnionych zespołów, którym dy-
plomy okolicznościowe wraz z ks. 
Bordzaniem wręczali Diecezjalny 
Pasterz Rolników ks. kan. Józef 
Bednarki, starostowie dożynek i ks. 
prałat Eugeniusz Derdziuk. Po wrę-
czeniu wyróżnień nastąpił czas na 

gratulacje dla zwycięzców. III miej-
sce w pierwszej edycji Roztoczań-
skiej Listy Przebojów zajął Zespół 
śpiewaczy z Łukowej Pierwszej, 
na drugiej pozycji uplasowały się 
„Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej 
a laureatem okazał się Zespół folklo-

rystyczny „Wójtowianie” z Krasno-
brodu. Nagrodę dla krasnobrodzkiej 
kapeli odebrała pani Alicja Parkit-
ny- kierownik zespołu, która po-
dziękowała wszystkim za oddane 
głosy, życzliwość i wiele ciepłych 
słów kierowanych pod adresem 
członków grupy. Po zrobieniu pa-
miątkowych zdjęć znowu nadszedł 
czas na muzykę. Dla zgromadzonej 
publiczności zaśpiewali zwycięzcy, 
którzy ze swego bogatego reper-
tuaru zaprezentowali 10 utworów. 
I tak ludowym akcentem zakończy-
ły się tegoroczne obchody święta 
plonów.

Mariola Kawecka

Dożynki Diecezjalne w Krasnobrodzie
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Przełom sierpnia i września to czas 
szczególny, bo jest to czas dziękczy-
nienia za plony. To dziękczynienie 
ma często wymiar parafialny, gmin-
ny a nawet powiatowy. Na terenie 
naszej diecezji w wielu miejscach 
trwało dziękczynienie, które rolnicy 
wraz z rodzinami, duszpasterzami 
i samorządowcami zanoszą do Boga. 
Już 23 sierpnia świętowano m.in. 
w Korytkowie Dużym, gdzie odby-
ły się Dożynki Gminno-Parafialne, 
w których uczestniczyli mieszkańcy 
Gminy Biłgoraj. Uroczystościom prze-
wodniczył diecezjalny duszpasterz 
rolników, pszczelarzy i sołtysów, ks. 
Józef Bednarski, proboszcz z parafii 
w Dąbrowicy. „W każdym położeniu 
dziękujcie – zachęca w Liście do Tesa-
loniczan św. Paweł Apostoł. Dziś peł-
ni radości jesteśmy zgromadzeni na 
dziękczynnej modlitwie, bo chcemy 
podziękować Bogu za to, że pobło-
gosławił naszej pracy, że udzielił bo-
gactwa deszczu i promieni słońca, że 
pozwolił wzejść, rozwijać się i zaowo-
cować temu, co zostało posiane i po-
sadzone” – podkreślił ks. Bednarski.
Również 23 sierpnia, za tegoroczne 
plony dziękowała Bogu społeczność 
Gminy Łukowa. Tradycyjne dożynki 
rozpoczęły się od korowodu dożyn-
kowego, który wyruszył sprzed Ko-
ścioła Parafialnego a zakończył się na 
placu przed Urzędem Gminy, gdzie 
odprawiona została uroczysta Msza 
Święta dziękczynna w intencji rol-
ników, celebrowana przez probosz-
czów z Chmielka, ks. Marka Tworka 
i Łukowej, ks. Waldemara Kostrubca. 
Podobnie jak Gminy Biłgoraj i Łuko-
wa, tego samego dnia za tegorocz-
ne zbiory dziękowała Gmina Tar-
nogród. Uroczystości dożynkowe 
odbyły się na stadionie sportowym 
w Różańcu Pierwszym. Dziękczynnej 
Eucharystii przewodniczył ks. Józef 
Godzisz, proboszcz parafii w Różań-
cu a ks. Jerzy Tworek, dziekan Deka-
natu Tarnogród, wygłosił okoliczno-
ściową homilię, w której zwrócił na 
znaczenie chleba jako owocu ludzkiej 
pracy i Bożej łaski. Za trud rolnikom 
podziękował burmistrz Tarnogrodu, 
Eugeniusz Stróż: - Nasza polska tra-
dycja nakazuje po skończonej pracy 
i zebraniu plonów podziękować Bogu 
za owoce ziemi, a rolnikom za włożo-
ny trud i pracę, których owocem jest 
chleb, symbol dostatku a także pod-
stawą naszych posiłków. 
Niedziela, 23 sierpnia to dzień doży-
nek gminno-parafialnych w Józefo-
wie. Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w kościele parafialnym. Mszy 
Św. przewodniczył ks. kanonik Zenon 
Mrugała, dziekan dekanatu Józefów, 

proboszcz parafii pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Józefowie, któ-
ry w imieniu całej gminy dziękował 
Bogu za urodzaj ziemi. Okoliczno-
ściową homilię wygłosił ks. Paweł 

Martyniuk, misjonarz z Kazachstanu, 
który podzielił się z wiernymi swoimi 
doświadczeniami z posługi misyjnej. 
Zwrócił uwagę uczestników, iż Pan 
Bóg czuwa nad nami, często w nie-
zrozumiały dla nas sposób, ale nigdy 
nie zapomina o nikim z nas, – dlatego 
dziś dziękujemy Panu Bogu za to, że 
obdarowuje nas swoimi łaskami – 
podkreślał ks. misjonarz.
Tego samego dnia świętowała rów-
nież Gmina Wielkie Oczy. Tegorocz-
ne dziękczynienie za plony odbyło 
się w Żmijowiskach. – Eucharystia 
to znaczy dziękczynienie. Dziękczy-
nienie Bogu za wielkie dzieło zba-
wienia i za wszelkie otrzymane dary 
i łaski. Dzisiaj także pragniemy po-
dziękować za zebrane plony naszej 
ziemi, bo każdy plon to jest dzieło 
Bożego błogosławieństwa i naszej 
pracy, Pragniemy się modlić w inten-
cji wszystkich, którzy pracują na roli, 
aby Pan Bóg im błogosławił i by naj-
bliższe zasiewy wydały plony obfite 
– powiedział na początku Mszy św. 
wicedziekan i proboszcz wielkookiej 
parafii ks. Józef Florek. 
W Gminie Goraj, 30 sierpnia – 
z udziałem reprezentantów wszyst-
kich samorządów Gminnych Po-
wiatu Biłgorajskiego – odbyły się 
Dożynki Powiatowe. Rozpoczęły się 
na rynku w Goraju, gdzie uformo-
wał się dożynkowy korowód, który 
przeszedł do miejscowości Zasta-
wie. Tam miała miejsce Eucharystia, 
której przewodniczył ordynariusz 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 

ksiądz biskup Marian Rojek. - „Pro-
blemem naszego czasu jest to, że lu-
dzie nie są zadowoleni z tego, że po-
siadają, ale wciąż są głodni bogactw. 
Ich współczesne spichlerze są wciąż 
za małe, zbyt wąskie. Czy naprawdę 
aż tyle potrzebujemy do codzienne-
go godziwego życia?” – mówił w ho-
milii Pasterz Diecezji.

W ostatnią niedzielę sierpnia rolni-
cy z Gminy Księżpol podziękowali 
Bogu za łaskę plonów podczas Pa-
rafialno – Gminnych Dożynek. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą świętą, 
której przewodniczył ks. Marian Drą-
żek, zaś w koncelebrze modlił się tak-
że ks. Jan Pysz. – Ogromnie tutaj od 
Bożego Ołtarza cieszę się moi drodzy 
waszą obecnością, która jest potwier-
dzeniem waszego przywiązania do 
pięknej polskiej tradycji. To wyraz 
waszej wiary i zaufania do Boga Ojca, 
z rąk którego otrzymujemy wszystko 
co nam do życia niezbędne. - pod-

kreślał ks. Marian Drążek proboszcz 
parafii w Księżpolu.
 Tradycyjne Święto Plonów w Bisz-
czy odbyło się 30 sierpnia. Tego-

roczne dziękczynienie rozpoczęło 
się Mszą Świętą w kościele parafial-
nym pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Biszczy. Dożynkom towarzyszył 

niezwykły, barwny i humorystyczny 
korowód dożynkowy przygotowany 
przez młodzież KSM działający przy 
parafii w Biszczy. Przed zgromadzo-

ną licznie publicznością wystąpiła 
również Orkiestra Dęta i lokalne Ze-
społy Śpiewacze.

Oprac. KH

Dożynki w regionie
Plon niesiemy, plon, przed Twój – Boże, tron!
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Błogosławieństwo wieńców dożynkowych w Księżpolu – fot. Joanna Ferens

Dożynkowy korowód – fot. Joanna Ferens

Dożynkowy korowód w Biszczy – fot. Joanna Ferens
Dożynkowe wieńce wyglądają cudnie – 
fot. Joanna Ferens

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Józefowie Jerzy Hajduk odebrał chleb 
od starostów dożynkowych
– fot. Joanna Sitarz

Bp Marian Rojek w czasie dziękczynnej 
liturgii w Goraju – fot. Joanna Ferens

Mszy Św. przewodniczył ks. kanonik 
Zenon Mrugała – fot. Joanna Sitarz
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Uroczystość odsłonięcia Kotwicy Halla
przy Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

Działalność morska rozwija się 
w Zamościu od września 1984 
roku,  od chwili, gdy w Szczecinie 
odbyło się poświęcenie bandery 
na m/s „Ziemia Zamojska”. Matką 
Chrzestną statku została wówczas 
Pani Janina Gąsiorowska, która 
przez wiele kadencji pełniła także 
funkcję wiceprzewodniczącej Kra-
jowego Klubu Matek Chrzestnych 
statków Polskiej Żeglugi Morskiej. 
Matką Chrzestną m/s „Roztocze” 
została następnie Pani Aleksandra 
Zamoyska. 

W trakcie wieloletniej współpracy, 
od 2007 roku, zacieśniła się wieź 
Szczecina z Zamościem i w Bursie 
Międzyszkolnej Nr 2 powstało koło 
morskie. Celem koła jest pozna-
wanie i propagowanie obrzędów 
i tradycji morskich, uświadomienie 
młodzieży roli i znaczenia szeroko 
rozumianej gospodarki wodnej i że-
glugi, ochrony środowiska, a także 
sportów wodnych, turystyki i rekre-
acji, rozwijanie twórczości wycho-
wanków poprzez uczestnictwo 
w konkursach, imprezach i innych 

przedsięwzięciach o tematyce mor-
skiej, identyfikację morza jako spe-
cyficznego, regionalnego elementu 
środowiska pracy, kultury i wypo-
czynku.

W uroczystym odsłonięciu Kotwi-
cy udział wzięli zaproszeni goście, 
wśród nich Prezydent Zamościa Pan 
Andrzej Wnuk, Zastępca Prezydenta 
Pan Andrzej Zastąpiło, Pani Wice-
kurator Anna Dudek Janiszewska 
z Lubelskiego Kuratorium Oświa-
ty, Przewodniczący Rady Miasta 

Jan Matwiejczuk, Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Pan Marek Wa-
lewander, Prezesi Stowarzyszeń, 
Matki Chrzestne statków – Pani 
Aleksandra Zamoyska i Pani Jani-
na Gąsiorowska, Delegacja Polskiej 
Żeglugi Morskiej, Dyrektorzy zamoj-
skich szkół i młodzież pod opieką 
Pani Magdaleny Pilip, opiekunki 
koła morskiego bursy. 

Dyrektor Waldemar Leszczyński 
i Pani Janina Gąsiorowska podkre-
ślali w swoich wystąpieniach fakt, 
że Zamość zyskał miano „Miasta 
morskiego” ponieważ koła morskie 
prowadziły przez wiele lat szero-
ko zakrojoną i aktywną działalność 
morską oraz kontynuowały liczne 
wizyty Zamościan w Szczecinie 
i przedstawicieli Polskiej Żeglu-
gi Morskiej w Zamościu. Liczne 
były również artykuły o Zamościu 
w „Bryzie”, „Obserwatorze Morskim” 
oraz w szczecińskiej i zamojskiej 
prasie.

Polska Żegluga Morska doceniła mię-
dzy innymi działalność kół morskich, 
a zwłaszcza kola morskiego bursy, 
którego członkowie biorą udział  
w spotkaniach i otrzymują wyróż-
nienia w konkursach o tematyce 
morskiej. O ich działalności i pełnio-
nym patronacie świadczą obszerne 
kroniki oraz czasopisma i książki 
o charakterze morskim dostępne 
w Kąciku Morskim w Sali Tradycji.

Podczas uroczystości Dyrektor 
Waldemar Leszczyński wręczył pa-

miątkowe grawertony osobom naj-
bardziej zasłużonym w działalno-
ści morskiej dla miasta i placówki. 
Prezydent Zamościa, Pan Andrzej 
Wnuk w imieniu władz miasta 
i delegacji Polskiej Żeglugi Morskiej, 
wręczył grawerton Dyrektorowi 
bursy. Dyplomy i nagrody otrzyma-
ła także młodzież koła morskiego 
w ramach Ogólnopolskiego Konkur-
su „Młodzież na morzu 2015”.

Wychowankowie zaprezentowa-
li program artystyczny o tema-
tyce morskiej. Przy akompania-
mentach gitar zabrzmiały szanty 
i wiersze o morzu.  Na zakończenie 
uroczystości Dyrektor Waldemar 
Leszczyński podziękował gronu 
Nauczycieli - Wychowawców, pra-
cownikom administracji i obsługi 
oraz wychowankom za przygotowa-
nie spotkania i występ na wysokim 
poziomie artystycznym i zaprosił 
gości do obejrzenia wystawy w Ga-
lerii Młodych pt. „Działalność Koła 
Morskiego w Bursie Międzyszkolnej 
Nr 2 w Zamościu ” oraz „kącika mor-
skiego” w Sali tradycji. Na wystawie 
przedstawiono m.in. fotografie ze 
spotkań z przedstawicielami PŻM, 
Akademii Morskiej, kapitanem 
Żeglugi Morskiej Panem Gawłowi-
czem, Matką Chrzestną m/s „Ziemia 
Zamojska Panią Gąsiorowską oraz 
fotografie z konkursów, wycieczek 
i konferencji o tematyce ekologicz-
nej. Uczestnicy obejrzeli placówkę 
i zapoznali się z jej działalnością.

monart

www.wybierzpis.org.pl

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu miała miejsce niecodzienna uroczystość – odsłonięty został Symbol-Kotwica „Halla”, który placówka 
otrzymała w darze od NSZZ „Solidarność” Polskiej Żeglugi Morskiej. Jest to trzecia Kotwica, która pozostanie w Zamościu. Pierwsza, jako dar dla 
miasta, pochodzi ze statku „Ziemia Zamojska” i została ustawiona na Rynku Solnym, natomiast druga stanęła przy Zespole Szkół Nr 3 w Zamościu 
i ma przypominać o współpracy szkoły z marynarzami. Starania o przekazanie Kotwicy bursie podjął Dyrektor Waldemar Leszczyński. 
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MATERIAŁ POCHODZI I JEST FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

„Bohaterom
września”

W czwartek, 24 września w Katolic-
kim Liceum Ogólnokształcącym im. 
Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju 
odbyła się niecodzienna lekcja hi-
storii. W specjalnym apelu przypo-
mniano wydarzenia sprzed 76 lat, 
kiedy to Polska w 1939 roku padła 
ofiarą haniebnego morderstwa, któ-
rego sprawcami byli Hitler i Stalin 
działający w zmowie. Społeczność 
Katolickiego Liceum chciała w ten 
sposób uczcić pamięć wszystkich, 
którzy dzielnie bronili naszej ojczy-
zny i walczyli na dwa fronty z na-
dzieją w sercu – na cud. Mimo tak 
tragicznego położenia, Polacy wal-
czyli do samego końca. Uczniowie 
prowadzący apel, Patrycja Sprysak 
i Szymon Brodziak wołali w imieniu 
wszystkich uczniów: „Pamiętajmy, 
że to dzięki nim, Bohaterom Września 
39 żyjemy dziś w wolnej Polsce. Za to 
im cześć i chwała!”. 
Następnie głos zabrał wicedyrektor 
Szkoły, Jan Lisiecki, który podkre-
ślał, jak ważnym faktem dla nas dzi-
siaj jest pamięć o tamtych czasach: 
„Niejednokrotnie na lekcjach historii 
zachęcam do tego, aby porozmawiać 
jeszcze z tymi ludźmi, którzy jeszcze 
żyją, a którzy przeżyli koszmar II woj-
ny światowej, gdyż są to opowieści 
niezwykle wartościowe”.
Organizatorka wydarzenia, nauczy-
ciel historii w Katolickim Liceum, 
Kinga Birut-Solak w rozmowie 

przyznała, że takie spotkania są 
szczególnie potrzebne dla młode-
go pokolenia: „Warto przypominać, 
że wrzesień to jest ten miesiąc, kiedy 
rozpoczęła się wojna, że sierpień to 
pamięć o powstaniu warszawskim. 
Tak naprawdę każdy miesiąc w roku 
jest ważny dla historii Polski. Ucznio-
wie się dowiadują rzeczy, których nie 
pamiętają z lekcji historii, a nawet jeśli 
to dowiedzą się czegoś więcej, uczą się 
w taki sposób patriotyzmu. 

Pamięć o historii i poległych w obro-
nie Ojczyzny to nasze dziedzictwo 
i do nas należy obowiązek przeka-
zywania go następnym pokoleniom, 
aby pamięć tych, co oddawali swe 
młode życie na ołtarzu Ojczyzny ni-
gdy nie zaginęła.

Joanna Ferens
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Zaczęła się szkoła i nawet jeśli 
nie mamy dzieci w wieku szkol-
nym, i nam udziela się powaka-
cyjna gorączka. W sklepach i na 
ulicach jakby coraz większy tłok, 
a tu jak na złość popsuła się po-
goda. Znowu zaczną się przezię-
bienia, warto więc zaopatrzyć 
spiżarnię w lecznicze syropy, na-
lewki, zioła. 
W ogrodzie i na działce czekają 
na nas kolejne zbiory, a zatem 
czas przygotować słoiki różnych 
rozmiarów. Własnoręcznie wy-
konane marynaty, przeciery, 
dżemy, konfitury, susze, mro-
żonki wzbogacą zimą naszą 
kuchnię i ułatwią przygotowanie 
przyjęć i uroczystych posiłków.
Podczas tego jesiennego czasu 
przydadzą się także porady do-
tyczące utrzymania czystości 
w domu. Nie wystarczy sprzątać 
gruntownie przy okazji świąt. By 
dom był oazą spokoju i bezpie-
czeństwa, musi panować w nim 
ład, pachnieć świeże ciasto, 
a zdrowi i pogodni domownicy 
powinni sprawiedliwie dzielić 
się obowiązkami.

Kuchnia
POMIDORY nie popsują się zbyt 
szybko, jeśli ułożymy je szypułką do 
góry. Świeżych ogórków ani innych 
warzyw nie powinno się przecho-
wywać razem z pomidorami, bo wy-
dzielany przez nie gaz przyspiesza 
gnicie tych warzyw.
KONFITURY z całymi owocami 
w środku wyglądają bardzo apetycz-
ne. Aby owoce się nie rozpadały, 
należy je osączyć po zagotowaniu 
i włożyć do słoików. Syrop gotuje-
my tak długo, aż zgęstnieje i dopie-
ro wtedy wlewamy do słoiczków 
z owocami.
Gdy obrodzą WINOGRONA, może-
my mieć kłopot z ich przechowywa-
niem, zanim przygotujemy z nich 
przetwory. Nie zepsują się przez 
dłuższy czas, jeśli powiesimy je za 
ogonki w przewiewnym chłodnym 
miejscu. Wcześniej trzeba usunąć 
nadpsute owoce, a końce ogonków 
zalać woskiem.
SZARLOTKA będzie smaczniejsza, 
jeśli przed włożeniem do piekarnika 
warstwę jabłek przykryjemy mocno 
natłuszczonym pergaminem, który 
trzeba tuż przed zakończeniem pie-
czenia. Można też pokrojone jabłka 

zanurzyć na jakiś czas w białym wi-
nie, dzięki czemu ciasto będzie mia-
ło ciekawszy smak.

Domowe 
porządki
ROLETY wykonane z impregnowa-
nych tkanin należy czyścić na sucho 
ściereczką z mikrofibry lub odkurza-
czem, by usunąć z nich kurz i inne 
zabrudzenia. Niewielkie plamki 
można delikatnie zeskrobać lub wy-
trzeć gumką. Większe zabrudzenia 
można usunąć, wycierając roletę 
wilgotną gąbką namoczoną w letniej 
wodzie z dodatkiem łagodnego de-
tergentu.
Na wysoko zawieszonych SZAF-
KACH łatwo osadza się kurz. Aby 
łatwo dało się zlikwidować, należy 
położyć na szafkach przycięte na 
wymiar gazety, które raz na miesiąc 
należy wymienić.
BRUDNE FUGI łatwo można wyczy-
ścić roztworem z amoniaku. Moż-
na też zanurzyć wilgotną ścierkę 
w proszku do pieczenia i trzeć nim 
zabrudzone miejsca.
LUSTRA należy myć lekkim roztwo-
rem wody z mydłem. Dobre efekty 
przynosi także wyczyszczenie lu-
stra połówką surowego ziemniaka, 
a następnie umyć w ciepłej wodzie 
i wysuszenie papierem toaletowym 
i gazetowym.

Garderoba
SPLAMIONE KRWIĄ TKANINY 
z tworzyw sztucznych należy wy-
płukać w zimniej wodzie, a następ-
nie wyprać w ciepłej. Z tkanin weł-
nianych można je usunąć, smarując 
plamę krochmalem pszennym. Po 
wyschnięciu należy przeskrobać lub 
wykruszyć.
UBRANIA w szafie powinny wisieć 
luźno, bo inaczej nie oddychają i ła-
two się gniotą. Trzeba jednak pamię-

tać, by UBRANIA z DŻERSEJU, dzia-
niny czy wełny nie wisiały zbyt długo 
na wieszakach, bo stracą fason.
PLAMY Z TUSZU DŁUGOPISOWE-
GO zmywa się spirytusem lub wodą 
kolońską. Można też zastosować 
roztwór octu i spirytusu (1:1). 
Jeśli nowe BUTY farbują od we-
wnątrz, należy je w środku natrzeć 
octem lub spryskać lakierem do 
włosów.
POLAROWE BLUZY należy prać 
ręcznie w letniej wodzie, w płynie 
do prania lub delikatnym prosz-
ku. Trzeba je na koniec przepłukać 
w płynie do płukania tkanin, bo po-
lary lubią się elektryzować. Powin-
ny być suszone w pozycji poziomej, 
rozłożone w przewiewnym miejscu 
na suszarce.
RAJSTOPY CZY POŃCZOCHY naj-
lepiej prać ręcznie. Aby dłużej słu-
żyły, należy przed pierwszym uży-
ciem zanurzyć je na chwilę w letniej 
wodzie z dodatkiem łyżki gliceryny, 
a potem dobrze wypłukać.

Zdrowie 
i uroda
JABŁKA, a zwłaszcza ich skórka 
(podobnie jak skórka jagód i wino-
gron) są bogate w silny przeciwu-
tleniacz – kwercetynę, która chroni 
przed wieloma nowotworami, cho-
robą Alzheimera i Parkinsona oraz 
alergiami. Łagodzi też skutki zmę-
czenia i stresu oraz wzmacnia na-
czynia krwionośne.
PIECZARKI stanowią nie tylko 
smaczny dodatek wielu potraw, ale 
mają też korzystny wpływ na wzrost 
kości, zmniejszają ryzyko wystą-
pienia choroby Alzheimera, poma-
gają usunąć chroniczne zmęczenie 
i działają stymulująco na rozwój flo-
ry bakteryjnej w jelitach.
ŚLIWKI są pomocne przy odchu-
dzaniu. Dzięki zawartości pektyn, 
z organizmu lepiej usuwane są 

resztki pokarmów. Pektyny uspraw-
niają i przyśpieszają perystaltykę 
jelit i regulują gospodarkę kwasów 
żółciowych.
Aby zahamować WYPADANIE 
WŁOSÓW, warto od czasu do czasu 
natrzeć skórę głowy papką sporzą-
dzoną z żółtka i kieliszka spirytusu. 
Pomóc może także płukanie włosów 
w odwarze z pokrzywy.
HERBATA zawiera silne przeciwu-
tleniacze, m.in. katechiny, dlatego 
picie naparu z różnych rodzajów 
herbaty chroni przed rakiem i miaż-
dżycą oraz pomaga spalić tłuszcz. 
Herbata z mięty łagodzi migrenę, 
likwiduje małe niedyspozycje prze-
wodu pokarmowego. Wszelkiego 
rodzaju miętowe cukierki działają 
orzeźwiająco.

Pielęgnowanie
roślin
DRZEWA, KTÓRE OWOCUJĄ JE-
SIENIĄ, należy przyciąć zaraz po 
zebraniu owoców. Opadłe liście 
warto na jakiś czas pozostawić pod 
drzewami, bo gromadzące się pod 
nimi zwierzątka i owady rozkładają 
materiał organiczny i zmieniają go 
w substancję przydatną dla roślin.
CIĘTE STORCZYKI będą dłużej 
świeże i piękne, jeśli zamiast do 
zimnej wstawimy je do letniej wody.
ROŚLINOM DONICZKOWYM trze-
ba regularnie się przyglądać. Jeśli 
mają matowe liście, oznacza to, 
że mają za dużo światła, są pokry-
te kurzem lub brudem. Plamy lub 
przebarwienia mogą być wynikiem 
zbyt skąpego podlewania. Aby LI-
ŚCIE KWIATÓW DONICZKOWYCH 
ładnie błyszczały, można je czasem 
przetrzeć szmatką zwilżoną roz-
cieńczonym piwem.

Rubrykę przygotowała
Katarzyna Muszyńska

BUKIETY KWIATY
WYROBOWE

KOMPOZYCJE
KWIATOWE

ZNICZE

WIANKI

KRZYŻE
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Lubaczów
Książka kulinarna 
powiatu 
lubaczowskiego
Niemalże na każdej imprezie miej-
skiej, gminnej czy powiatowej ze swo-
imi potrawami, słodkościami i różnego 
rodzaju trunkami wystawiają się Koła 
Gospodyń Wiejskich z całego powiatu 
lubaczowskiego. Ich kulinarny asor-
tyment cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem i zaspokaja podniebienia 
nawet najbardziej wymagających sma-
koszy. Dlatego też miłośników kuchni 
lokalnej z pewnością ucieszy nowa 
publikacja Powiatowego Centrum 
Kultury w Lubaczowie pt. ‚Nalewki, 
przekąski i zakąski Ziemi Lubaczow-
skiej’, która swoją promocję miała 30 
sierpnia, podczas Dożynek Powiato-
wych w Cewkowie. Do lektury zachę-
cał Józef Michalik, Starosta Powiatu 
Lubaczowskiego. ‚Nalewki, przekąski 
i zakąski Ziemi Lubaczowskiej’, to ko-
lejny album promujący dziedzictwo 
kulinarne i kulturowe ziemi lubaczow-
skiej, w którym zebrano 180 przepisów 
pochodzących od Kół Gospodyń Wiej-
skich, producentów żywności i róż-
nych stowarzyszeń z całego powiatu 
lubaczowskiego. Wśród zebranych 
receptur można znaleźć m.in. przepis 
na dereniówkę i nalewkę z rokietnika 
autorstwa KGW w Starych Oleszycach. 
Książka jest dostępna w Powiatowym 
Centrum Kultury w Lubaczowie przy 
ul. Wyszyńskiego 31.

Hrubieszów 
i Zamość
Narodowe 
Czytanie „Lalki” 
Bolesława Prusa
„Lalka” Bolesława Prusa to już czwarta 
odsłona ogólnopolskiej akcji Narodo-
wego Czytania zainicjowanej przez 
byłego prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Pierwsza odsłona w 2012 r. pozwoli-
ła zapoznać się nam z historią szla-
checką w poemacie „Pan Tadeusz”, 
w kolejnej edycji mieliśmy okazję 
przypomnieć sobie utwory Alek-
sandra Fredry, który ukazuje polskie 
społeczeństwo takie, jakim ono było 
– z zaletami i wadami, bez upiększeń, 
zakłamań. W ubiegłym roku mogli-
śmy jeszcze raz przeżyć zapierające 
dech w piersiach przygody Sienkie-
wiczowskich bohaterów w „Trylogii”. 
Tegoroczna odsłona Narodowego 
Czytania wypadła w dniu 5 września, 
podczas którego słuchaliśmy „Lalki” 
Bolesława Prusa. W Hrubieszowie to 
wydarzenie zorganizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna, pierwotnie spo-
tkanie miało się rozpocząć o godzinie 
16:00 pod pomnikiem autora utworu, 
lecz z powodu kiepskiej pogody, czy-
tanie rozpoczęło się pod Hrubieszow-

skim Domem Kultury. Wydarzenie 
zaczęło się od odczytania fragmentu 
przez Burmistrza Miasta Hrubie-
szowa Tomasza Zająca, a następnie 
wszyscy chętni mogli spróbować swo-
ich sił z lekturą, począwszy od dzieci, 
aż do osób starszych. Organizatorzy 
i każdy, kto chciał przebrał się w stro-
je charakterystyczne dla czasu roz-
grywającej się akcji powieści. Pomi-
mo niesprzyjającej aury, uczestnicy 
delektowali się dawną polszczyzną, 
popijając przy tym ciepłą herbatę. 
W ramach ogólnopolskiego projek-
tu Narodowe Czytanie również na 
Rynku Wielkim w Zamościu czytano 
„Lalkę” Bolesława Prusa. W Zamo-
ściu wspólne czytanie rozpoczęło się 
o godz. 10.00 na Rynku Wielkim. Dy-
rektor Książnicy Zamojskiej Danuta 
R. Kawałko. przedstawiła pokrótce hi-
storię i cel akcji, zaprezentuje ogólnie 
osoby, instytucje i wszystkich którzy 
zadeklarowali swój udział w wydarze-
niu oraz odczyta fragment powieści 
wprowadzający w spotkanie z lekturą. 
W publicznym czytaniu udział wzięli 
Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk 
oraz radni miejscy, mieszkańcy ulicy 
Prusa w Zamościu, młodzież szkolna, 
seniorzy zrzeszeni w ZUTW. W role 
głównych bohaterów powieści wcielili 
się przewodnicy m.in. ze Stowarzy-
szenia „Turystyka z Pasją”, ucharak-
teryzowani zgodnie z duchem epoki, 
w której dzieje się akcja „Lalki”.

Zamość
Otwarcie mostu 
na ul. Źródlanej
10 września br. odbyło się otwarcie 
mostu na ul. Źródlanej. W otwarciu 
wziął udział prezydent Zamościa An-
drzej Wnuk, przedstawiciele władz 
miasta, radni oraz mieszkańcy osiedla 
Zamczysko.
Most nad rzeką Topornicą został prze-
budowany ze względu na zły stan 
techniczny, który zagrażał bezpie-
czeństwu pieszych i pojazdów. W ra-
mach prac rozebrano dotychczasowy 
most i zbudowano nowy wraz z prze-
budową kolidujących urządzeń in-
frastruktury technicznej. Dodatkowo 
zrekultywowano teren wokół mostu.
Prace nad przebudową rozpoczęły się 
11 marca. Wartość robót to 1 066 709,52 
zł brutto. Dofinansowanie z Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju wyniosło 
541 227,00 zł, reszta to środki Miasta.
Most został zbudowany przez Zakład 
Budowy i Remontu Mostów Euge-
niusz Czyż z Zamościa. Nad całością 
czuwał miejski Zarząd Dróg Grodzkich.

Horyniec-Zdrój
Ponad 20 litrów 
krwi Zebrano 
w Horyńcu-Zdroju
13 września w Horyńcu-Zdroju od-
była się akcja krwiodawstwa ‚Oddaj 

krew-to nie boli” zorganizowana 
przez miejscowy Klub HDK ‚Ratow-
nik”. Jak poinformował Krzysztof 
Kowal, prezes klubu to nie pierwsza 
i najprawdopodobniej nie ostatnia 
akcja w tym roku. W ciągu trzech go-
dzin do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Horyńcu-Zdroju, gdzie znajdo-
wał się punkt poboru krwi zgłosiło 
się 47 dawców, z których 45 oddało 
krew. Wśród osób, które postanowi-
ły pomóc potrzebującym znalazła 
się również młodzież, która dopie-
ro wkracza w dorosłe życie. Zbiórkę 
krwi w Horyńcu-Zdroju przeprowa-
dził personel Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie, Oddział Terenowy w To-
maszowie Lubelskim. Podczas tej ak-
cji udało się zebrać 20,25 l krwi.

Tomaszów 
Lubelski
PSOUU z tytułem 
„Lodołamacza 2015”
Znamy laureatów I etapu konkur-
su „Lodołamacze 2015”. Tytuł naj-
lepszego z najlepszych, czyli ‚Super 
Lodołamacza’ przyznano Polskie-
mu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Tomaszowie Lubelskim. Wyróż-
nienie w tej kategorii powędrowało 
również do Fundacji Fuga Mundi 
działającej w Lublinie.
Konkurs po raz dziesiąty zorganizo-
wała Fundacja Aktywizacji Zawo-
dowej Osób Niepełnosprawnych. 
Lodołamacze to nagrody dla firm, 
jednostek, organizacji, które two-
rzą godne warunki pracy dla osób 
niepełnosprawnych. To dla nas 
duże wyróżnienie – powiedziała 
Stanisława Raczkiewicz wiceprezes 
stowarzyszenia z Tomaszowa. Do-
dajmy, że Stanisława Raczkiewicz 
dodatkowo otrzymała tytuł „Lady 
D”. Jest to tytuł honorowy, przyzna-
wany paniom, które dzielnie sta-
wiając czoła przeciwnościom losu, 
odgrywają kluczową rolę w rozwoju 

naszego regionu. Wyróżnienie to 
kojarzone jest również z tragicznie 
zmarłą księżną Dianą, znaną z dzia-
łalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych.
Laureaci Lodołamaczy szczebla re-
gionalnego będą teraz walczyć o lau-
ry na szczeblu ogólnopolskim w War-
szawie.

Zamość
Nowy blok TBS
16 września br. odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowych mieszkań dla 
zamościan przy ulicy Chłodnej 7. 
W otwarciu wziął udział prezydent 
Zamościa Andrzej Wnuk, prezes 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Tomasz Godek, przed-
stawiciele Powiatowego Banku 
Spółdzielczego w Zamościu oraz 
zaproszeni goście. Zebrani obejrze-
li nową inwestycję, a zamiast tra-
dycyjnego przecięcia wstęgi, pre-
zydent Wnuk wraz z przybyłymi 
gośćmi zasadził dwa drzewa przy 
wjeździe do bloku, przy parkingu dla 
nowych lokatorów.
Przypomnijmy, że Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego spółka z o.o. 
w Zamościu oddało do użytkowania 
blok mieszkalny przy ul. Chłodnej. 
Trzypiętrowy blok z parterem posia-
da 36 lokali mieszkalnych o łącznej 
powierzchni 1799,28 m2 i wyposażo-
ny jest w windę dla niepełnospraw-
nych.
Umowy najmu na wszystkie lokale 
w tym budynku zostały już zawar-
te. Nowe mieszkania stanowią czę-
ściową realizację projektu inwesty-
cyjnego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Zamościu. W ramach 
tego projektu przewidziana jest bu-
dowa kolejnego bloku przy ul. Chłod-
nej w latach 2016-2017. 
Wstępnie wnioski o zawarcie 
umów można składać w biurze TBS 
przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu. 
Więcej informacji na stronie www.
tbs.zamosc.pl lub pod numerem 
telefonu 84 638 74 15.

Gromada
„Rodzinne pieczenie 
ziemniaka”
Integracyjne rodzinne spotkanie 
odbyło się w niedzielę 20 września 
br. w Gromadzie, była to już siód-
ma odsłona „Rodzinnego Pieczenia 
Ziemniaka”. Organizatorem pikniku 
byli pracownicy Placówki Wsparcia 
Dziennego „Skrzydła”.
Na początku spotkania wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w integracyj-
nym tańcu z kolorowymi chustkami. 
Następnie na scenie wystąpiły na-
stolatki z koła teatralno-wokalnego 
‚Funny Kids’, które zaprezentowały 
swoje talenty wokalne i taneczne. Gru-
pa przygotowała występy pod opieką 
Małgorzaty Szcząchor w ramach pro-
jektu ‚Tacy My’, realizowanego dzięki 
wsparciu finansowemu firmy MODEL 
Opakowania. Rodziny zbierały punkty 
biorąc udział w przygotowanych kon-
kurencjach. Należały do nich m.in. 
najdłuższa obierka, rzut ziemniakiem 
do celu, ziemniaczany slalom, sadze-
nie ziemniaków Dodatkowo każda 
rodzina miała za zadanie wykonanie 
ziemniaczanej kukiełki. Po zsumowa-
niu punktów zwycięska rodzina w na-
grodę otrzymała worek ziemniaków.
Po zabawach rodzinnych dzieci od-
powiadały na pytania związane z ich 
prawami, a także i obowiązkami. Wy-
czekiwanym momentem przez dzieci 
było ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego pt: ‚Prawa dziecka’. Na-
grody wręczyli Marian Łosiewicz Dy-
rektor Wioski Dziecięcej w Biłgoraju 
i Wiesław Różyński Wójt Gminy Bił-
goraj. W kategorii wiekowej klas 1-3 
pierwsze miejsce zajął Paweł z Rudy 
Solskiej, drugie Natalia z Bukowej, 
a trzecie miejsce przypadło Dominice 
z Gromady. W kategorii klas 4-6 pierw-
sze miejsce zdobyła Oliwia z Groma-
dy, drugie Aleksandra z Rodzinnego 
Domu „Puchatek” w Biłgoraju, trzecie 
natomiast zajęła Martyna z Gromady.
Spotkanie zakończyło się wspólnym 
pieczeniem ziemniaków i ich degu-
stacją.

R E K L A M A
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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!

Drodzy Słuchacze!
Katolickiego Radia Zamość i czytelnicy miesięcznika Roztoczański Głos!

Papież Franciszek w Orędziu na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego hasło brzmi „Przekaz ukazujący rodzinę jako 
sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości” napisał, że „rodzina pomaga nam zrozumieć czym jest naprawdę komunikacja 
jako budowanie bliskości między ludźmi. (...) W rodzinie istnieje przede wszystkim zdolność do wzajemnego akceptowania się, wspierania, 
towarzyszenia sobie, odczytywania spojrzeń i milczenia, wspólnego śmiania się i płakania, między osobami, które nie wybrały siebie nawzajem, 
a jednak są tak ważne dla siebie”. Papieskie orędzie nawiązuje do zaplanowanego w Rzymie na październik 2015 r. zwyczajnego synodu biskupów 
poświęconego rodzinie.

Jako „pracownicy prasy, radia, te-
lewizji oraz Internetu i portali spo-
łecznościowych, czyli cyfrowego 
kontynentu, mamy zatem do zre-
alizowania bardzo ważną misję 
wobec rodziny, która jest najwspa-
nialszym wynalazkiem Pana Boga, 
jako sanktuarium życia i miłości” 
- pisze w swoim przesłaniu do lu-

dzi mediów Przewodniczący Rady 
ds. Środków Społecznego Przekazu 
Konferencji Episkopatu Polski, abp 
Wacław Depo. Dlatego nie ulega 
wątpliwości, że jako rozgłośnia ka-
tolicka mamy „umacniać świado-
mość świętego i nierozerwalnego 
charakteru małżeństwa i rodziny, 
głosić cywilizację życia oraz zwra-

cać uwagę na pielęgnowanie postaw 
otwarcia wobec każdego poczętego 
dziecka”. Katolickie Radio Zamość 
jest rozgłośnią dla całej rodziny.
Drugim bardzo ważnym środ-
kiem społecznego przekazu w Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
promującym rodzinę, jest Tygo-
dnik Katolicki „Niedziela” z edy-
cją diecezjalną. Pismo to dociera 
do każdej parafii naszej diecezji 
przekazując, co dzieje się zarów-
no na świecie, w Watykanie, Pol-
sce, jak też w swojej i sąsiedniej 
wspólnocie parafialnej. Przekazuje 
informacje z życia Kościoła lokal-
nego i regionu, o których nie prze-
czytamy w innych czasopismach. 
Dziękuję wszystkim czytelnikom 
za to, że kupują i czytają „Niedzie-
lę”, a przez to poznają Kościół oraz 
umacniają i kształtują swoją wiarę. 
Dzisiaj, w trzecią niedzielę września, 
gdy w całej Polsce obchodzony jest 
Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu, chcę podziękować wszystkim 
słuchaczom, przyjaciołom, darczyń-
com, instytucjom państwowym 
i samorządowym oraz sponsorom, 
którzy wsparli naszą diecezjalną 
rozgłośnię składając ofiary, a także 
przekazując 1% podatku. To dzięki 
Waszej życzliwości i wsparciu mo-
gliśmy polepszyć i zwiększyć zasięg 
sygnału nadawania Katolickiego Ra-
dia Zamość, umieszczając nadajnik 

radiowy na maszcie radiowo-telewi-
zyjnym w Tarnawatce oraz zakupić 
wóz transmisyjny z profesjonalnym 
wyposażeniem sprzętowym pozwa-
lającym transmitować wydarzenia 
z terenu całej diecezji. Nasza roz-
głośnia razem ze Stowarzyszeniem 
Krzewienia Kultury Medialnej im. 
Jana Pawła II w Zamościu, co roku 
organizuje Zamojski Dzień Papieski 
oraz Roztoczański Festiwal Dobrych 
Filmów. Jest także wydawcą płyty 
„Miłosierni” zawierającej diecezjalny 
hymn Światowych Dni Młodzieży 
oraz bezpłatnego miesięcznika „Roz-
toczański Głos”.
Chciałbym zaprosić Państwa do sys-
tematycznego wspierania naszego 
radia poprzez HONOROWY COMIE-
SIĘCZNY „ABONAMENT”. Pozwoli 
nam to uniknąć problemów finanso-
wych i przyczyni się do jeszcze bar-
dziej owocnej działalności radia.

Z zapewnieniem o modlitwie
Ks. Krystian Bordzań

Dyrektor Katolickiego Radia Zamość
Redaktor odpowiedzialny

za Edycję Zamojsko-Lubaczowską 
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Zapraszam 
do słuchania 
Katolickiego 
Radia Zamość 
na częstotliwości 
90,1 FM, czytania 
miesięcznika 
Roztoczański Głos
i Tygodnika 
Katolickiego 
„Niedziela”
oraz odwiedzania 
regionalnego portalu 
informacyjnego
www.radiozamosc.pl

Ks. Krystian Bordzań, Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

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

Sport to moje życie

Od zawsze byłeś kojarzony ze spor-
tem, ale kiedy tak naprawdę zaczą-
łeś się nim fascynować?
To wszystko zawdzięczam swoje-
mu tacie, który od najmłodszych lat 
wciągał nas w temat sportowy. Dużo 
biegaliśmy, ja dodatkowo ćwiczyłem 
gimnastykę sportową, ponadto tato 
zapisał nas na karate tradycyjne i tak 
to się złożyło, że całe nasze życie wy-
pełniał sport. Wiadomo, gdy byłem 
młodszy, to ćwiczenia traktowałem 
jako zabawę, a kiedy przychodziły 
chwile zwątpienia, to do dalszej pracy 
mobilizował mnie tato. Z wiekiem jed-
nak rosła świadomość, że sport to coś 
dobrego, co może dawać dużą radość. 
Tak naprawdę kickboxingiem zająłem 
się w wieku 20 lat. To wtedy przyszła 
taka pełna świadomość, po co ja to ro-
bię i co chcę w życiu osiągnąć.
Na swoim koncie masz już niejeden 
sukces. Z którego osiągnięcia naj-
bardziej jesteś zadowolony?
Ciężko jest mi wyróżnić jakieś jedno 
osiągnięcie, ponieważ każdy złoty, 
srebrny a nawet brązowy medal jest 
uwieńczeniem całorocznej pracy 
przygotowań do zawodów. Jednak 
chyba najbardziej zadowolony je-
stem z odzyskania tytułu Mistrza 
Polski w kwietniu 2015 roku, dlate-
go że w większości przygotowywa-
łem się sam. Byłem wtedy w szkółce 
w Bydgoszczy i nie miałem możliwo-
ści trenować pod opieką profesjonal-
nych trenerów, tylko wszystko robi-
łem sam i to daje podwójną radość.
Klub Kickboxing Game Over Luba-
czów, który założyłeś jest już oficjal-
nie wcielony do Polskiego Związku 
Kickboxingu. Jakie możliwości daje 
to członkostwo?
Daje nam to możliwość startu w tur-
niejach organizowanych przez in-
nych członków Polskiego Związku 
Kickboxingu, a nawet w turniejach 

międzynarodowych, które są organi-
zowane przez członków międzyna-
rodowej organizacji World Associa-
tion of Kick-Boxing (WAKO).
We wrześniu wznowiliście trenin-
gi po przerwie wakacyjnej. Jakieś 
zmiany?
 Ruszamy z nowa grupą, a mianowi-
cie z grupę dziecięcą w wieku od 6 
do 12 lat. Stawiamy głównie na roz-
wój młodych adeptów, jako narybek, 
który w przeciągu kilku lat może da-
wać mocne podstawy do tego, aby 
tworzyć w Lubaczowie nowych Mi-
strzów Polski a nawet Świata.
Podczas wakacji trenowałeś na świe-
żym powietrzu. Mieszkańcy osiedla, 
na którym mieszkasz niejednokrot-
nie z zaciekawieniem przyglądali się 
tym treningom, w których uczestni-
czyli również członkowie Twojego 
klubu. Co to za treningi?
Prowadziliśmy treningi cross-fit. 
Jest to trening siłowo-wydolnościo-
wy z dużym obciążeniem. Stawiam 
przede wszystkim na siebie, bo przy-
gotowuję się do mistrzostw świata, 
które odbędą się pod koniec listopada, 
ale przy okazji każdy mógł skorzystać 
trenując ze mną. Nie jest, to trening 
dla każdego. Na pewno trzeba mieć 
dużą siłę woli i charakteryzować się 
dość dużą siłą fizyczną, ponieważ 
jeżeli ktoś nie jest mocno rozwinięty 
fizycznie, nie będzie wstanie podołać 
tym obciążeniom. Trening układam 
typowo pod siebie, stąd takie obcią-
żenia. Trenujemy systemem Tabaty, 
czyli 4 minuty trwa jeden obwód, 
gdzie pracy jest 20 s, następnie 10 s 
przerwy na przejście na nowe stano-
wisko, których jest osiem: przerzuca-
nie dużej opony, uderzanie młotem 
w oponę, wyskoki na skrzynie, pra-
ca z liną treningową, ze sztangami, 
sprinty, sprinty w formie koperty.
Razem z Tobą ćwiczy nie tylko brat, 
ale i ojciec.
Na początku, kiedy jeszcze byliśmy 
młodzi to mój brat zaczął trenować 
kickboxing, a ja poszedłem w jego 
ślady. Później kickboxing zanikł 
w Lubaczowie i nie było gdzie tre-
nować. Treningi wznowiłem na stu-
diach i wtedy sytuacja się odwróci-
ła-to ja ponownie brata wciągnąłem 
w kickboxing i teraz razem prowa-
dzimy Klub Kickboxing Game Over 
Lubaczów . Natomiast ojciec, to jest 
można powiedzieć człowiek sportu. 
Całe życie uprawiał sport i przy tym 
wszystkim sam stawia na rozwój fi-
zyczny no i jak powiedział: „ dopóki 
będzie mógł chodzić, będzie ćwiczył”.

Pracowałeś jako ratownik medycz-
ny, teraz pracujesz w Straży Pożar-
nej w Tomaszowie Lubelski. Jak 
znajdujesz czas na realizowanie 
swojej pasji?
Jak coś się lubi, to można wykorzy-
stywać czas wszędzie gdzie się jest 
i w każdej formie. Gdy pracowałem 
jako ratownik medyczny, miałem 
inny system pracy, więc pozwalało 
mi to na treningi. Trzeba było kom-
binować z grafikiem, brać urlopy, aby 
móc realizować swoją pasję. Od po-
czątku 2015 roku jestem strażakiem 
w Tomaszowie Lubelskim. Początki 
nie były łatwe, ponieważ pojecha-
łem do Bydgoszczy na prawie 5-mie-
sięczny kurs i tam wszystkie treningi 
musiałem robić sam, indywidualnie. 
Komendant tamtej szkoły nie robił 
mi problemów z wyjazdem na zawo-
dy i zgrupowania, dlatego mogłem 
dalej się rozwijać. Teraz już wróciłem 
do Lubaczowa i jeżdżę do Toma-
szowa Lubelskiego do pracy, a ona 
umożliwia mi trenowanie, ponieważ 
pracujemy w systemie 24-godzin-
nym. Zatem można spełniać swoje 
marzenia.
Czy w tym wszystkim znajdujesz 
czas dla znajomych?
Tak. Można powiedzieć, że tym cza-
sem są treningi, bo ponieważ więk-
szości trenuję z kolegami. Spotykam 
się i przed i po treningach, aby omó-
wić nowe aspekty zajęć, no i planu-
jemy swoją przyszłość. Jakby nie pa-
trzeć sport łączy ludzi.
Swoją pasją zarażasz wiele młodych 
osoby, które nie tylko wiernie Ci ki-
bicują, ale aktywnie uczęszczają na 
Twoje zajęcia. Czy to miłe uczucie, 
gdy jesteś rozpoznawany i stawiany 
jako wzór do naśladowania?
Przede wszystkim dla mnie najważ-
niejsza jest promocja sportu. Forma 
jaką my wykonujemy, czyli kick-
boxing to już można powiedzieć wy-
specjalizowanie, gdzie młodzi mogą 
oderwać się od codzienności, od 
pokus codziennego życia i uderzać 
właśnie w sport. To daje mi ogromną 
satysfakcję, bo podczas całorocznej 
pracy widzę jak duże postępy robią 
ludzie, którzy przychodząc na tre-
ning mieli problemy z motoryką i ko-
ordynacją, a po roku czasu, zaczynają 
dorównywać tym, którzy przez całe 
życie uprawiali sport. To jest właśnie 
najpiękniejsze. Można powiedzieć, 
że spełnia się moje marzenie, aby za-
razić swoją pasją innych i tworzyć coś 
nowego, w takim małym mieście jak 
Lubaczów.

Mateusz Kubiszyn, obecny Mistrz Polski w kickboxingu w formule full contact (86 kg), 
ratownik medyczny, strażak, ale przede wszystkim młody chłopak spełniający swoje 
marzenia. O treningach, zawodach, kolegach i rodzinie z Mateuszem Kubiszynem 
rozmawiała Alicja Magura.
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Nauka i rozrywka

Jest to propozycja niezwykłych, kre-
atywnych spotkań przygotowanych 
specjalnie dla dzieci nie uczęszczają-
cych jeszcze do przedszkola, w wie-
ku od 2,5 do 4 lat.
Zajęcia dostosowane do wieku, sty-
mulować będą rozwój umiejętności 
i wiedzy dzieci, a także przygotowy-
wać do bezstresowego startu przed-
szkolnego.
Kameralna grupa, przyjazna atmos-
fera, kolorowa przestrzeń sprzyjać 
będzie nauce i wesołej zabawie.
Półtoragodzinne spotkania przepla-
tane są blokami edukacyjnymi, mu-
zyczno-ruchowymi, plastycznymi, 
w trakcie których zadbamy o rozwój 
koncentracji, pamięci, koordynacji 
wzrokowo-słuchowej, dużej i małej 
motoryki oraz dobre maniery.
Podczas zajęć rozwiniemy zdolno-
ści twórcze, umiejętność 
logicznego myślenia, na-
turalną ciekawość pozna-
nia świata, a przy tym bę-
dziemy się wesoło bawić 
i integrować.
Opiekunów zachęcamy 
do aktywnego uczestnic-
twa w zajęciach – niech 
będzie to czas w całości 
poświęcony dziecku, po-

Nietypowe i rzadkie zjawisko, jakim 
jest całkowite zaćmienie Superksię-
życa mogliśmy oglądać na terenie 
Polski w nocy z 27 na 28 września 
2015 roku. Astronomiczne zjawisko 
rozpoczęło się kilka minut po godz. 
2 w nocy, a zakończyło około godz. 
6.30, kiedy Księżyc schował się za 
horyzontem.

O zjawisku całkowitego zaćmienia 
Księżyca mówimy wówczas, gdy 
Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się 
w jednej linii. Cień rzucany przez na-
szą planetę jest wtedy na tyle duży, 
że Srebrny Glob może się w nim 
schować. A ponieważ nasz natural-
ny satelita świeci światłem odbitym 
od Słońca, jego zablokowanie po-

woduje, że tarcza Księżyca 
przestaje świecić… ale na-
biera wyjątkowego koloru. 
Jak opowiadał Karol Wój-
cicki z Centrum Nauki Ko-
pernik i planetarium Niebo 
Kopernika w Warszawie 
-„Księżyc nie zniknął całko-
wicie, ale miał krwistoczer-
woną barwę. To dlatego, że 
oświetlała go rozświetlona 
przez światło słoneczne 
ziemska atmosfera. To ten 
sam efekt, który obserwu-
jemy podczas wschodu czy 
zachodu Słońca”.
Tegoroczne zaćmienie było 
wyjątkowe. Księżyc zbliżył 
się do Ziemi na odległość 
niecałych 357 tys. km. Było 
to największe zbliżenie 
(perygeum) w całym 2015 
roku. Księżyc, który znaj-
duje się tak blisko Ziemi 
określany jest mianem 
Superksiężyca. Obserwa-
torom na Ziemi wydaje się 

o ok. 10% większy niż zazwyczaj.
Sytuacja, w której perygeum Księży-
ca występuje razem z jego zaćmie-
niem w ostatnim stuleciu, wydarzy-
ła się zaledwie pięć razy. Następna 
okazja, aby zobaczyć Superksiężyc 
podczas zaćmienia będzie dopiero 
w 2033 roku.

Oprac. Andrzej Rzemieniak

głębianiu więzi, uczeniu się wspa-
niałych sposobów na wspólne spę-
dzanie czasu.
Jest to szansa na pogłębienie umie-
jętności wychowawczych, a także 
na wymianę doświadczeń z innymi 
rodzicami.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygo-
dniu, we wtorki w godz. 11.00-12.30, 
opłata miesięczna wynosi 30 zł.
Prowadzi je Marta Czerwieniec _ pe-
dagog, oligofrenopedagog, animator. 
Mama dwóch uroczych nastolatek, 
właścicielka dwóch równie uroczych 
psów.

Obowiązują zapisy:
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22-400 Zamość
tel. 84 639 20 21

KLUB DZIELNEGO
PRZEDSZKOLAKA
edukacja i zabawa

Całkowite zaćmienie Księżyca za nami!!!
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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/Pogoda
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Jacek Rak
 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/Pogoda
 10:13 Powitanie, o dniu,
 10:16 Kalendarium
 10:20 Książka na antenie
 10:40 Radio w ZOO (2 i 4 pon. m.)
 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
 12:40 Audycja z Głosu Ewangelii 

– Rozmowy z Łukaszem
 12:50 Kuchnia radiowa
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Popołudniowy 

serwis sportowy/Pogoda
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Katecheza – ks. Jacek Rak
 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:
  Ruch Światło-Życie/Domowy 

Kościół (1 pon. m.) Ewa Szamik
  KSM (2 pon. m.) 

ks. Stanisław Książek
  Neokatechumenat (3 pon. m.)
  ks. Jarosław Feresz
  Galilea – Wspólnota Chrystusa 

Zmartwychwstałego (4 pon. m.)
  ks. Piotr Jakubiak, Andrzej Ziomek
 18:00 Transmisja Mszy św. 

z Katedry Zamojskiej
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Audycja samorządowa
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza – ks. Jacek Rak
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna 

– ks. Rudolf Karaś (1 i 3 pon. m.)
  Audycja dla chorych 

– Boży Holter
  – ks. Jacek Kania (2 i 4 pon. m.)
 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
 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/Pogoda
 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,
 10:16 Kalendarium
 10:20 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 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
 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 sportowa – 

ks. Marek Mazurek
 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, solenizanci
 10:16 Kalendarium
 10:20 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
 18:00 O młodych dla młodych (1 śr. m.)
  Spotkanie ze świętym (2 śr. m.)
  Audycja Julii Rodzik (3 śr. m.)
  Audycja pielgrzymkowa (4 śr. m.)
 17:00 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 sportowa – 

ks. Marek Mazurek
 22:00 Nocna zmiana
 23:00 Magazyn watykański

 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 Świat Oczami Kobiety
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych/Pogoda
 10:15 Kalendarium
 10:20 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
 12:50 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
 21:50  Katecheza – Krystian Malec
 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 o miłosierdziu 

– 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 Jak zdać egzamin na prawo 

jazdy i być dobrym kierowcą
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych/Pogoda
 10:13 Powitanie, o dniu, solenizanci
 10:16 Kalendarium
 10:20 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 Diecezjalne Wiadomości 

Światowe Dni Młodzieży
 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
 08:15 Kalendarium

 08:20 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
 08:40 Alfabet naszej wiary
 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 – 

ks. Grzegorz Chabros
 13:00 Wiadomości/Pogoda
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana 

– podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Pogoda
 14:15 Jak zdać egzamin na prawo 

jazdy i być dobrym kierowcą
 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.)
  Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 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
  Księga – ks. Piotr Pawlukiewicz
 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 im. Papieża Jana 

Pawła II w Biłgoraju (IV sob. m.)
 03:00 Leśne Radio
 04:30 Muzyka Aniołów
 05:55 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:30 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 07:30 Patron dnia
 07:40 Księga
 08:40 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 09:00 Ecclesia
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:15 Modlitwa w drodze
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. 

z Zamojskiej Katedry
 13:15 Pasterski Głos
 13:30 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:40 Patron dnia
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:00 Niedziela radiowa
 18:15 Fronda
 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Księga
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Diecezjalne Wiadomości ŚDM
 21:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 22:00 Okruchy dnia, okruchy 

tygodnia – ks. Jacek Rak, 
ks. Grzegorz Chabros

 23:00 Magazyn watykański


