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W październiku w ramionach Mamy
Dobrze wiemy, jak to było
w dzieciństwie, gdy wskakiwało się mamie na kolana
i przytulało do niej z całych sił.
Niczego wtedy się nie baliśmy.
Mieliśmy wrażenie, że absolutnie nikt nie może nas skrzywdzić, bo jest ona. Gdy chorowaliśmy, jej ciepłe dłonie mogły
ogrzać najbardziej zmarznięte
stopy, a pocałunek sprawiał,
że każdy ból mijał bezpowrotnie. Tak właśnie jest z mamami. I tak właśnie jest z Mamą,
którą pod krzyżem dał nam
Chrystus.
Październik jest miesiącem różańcowym. Czasem, w którym
spotykamy się w kościołach,
by na różańcowych paciorkach
prosić o wstawiennictwo Tę,
przy której czujemy się najbezpieczniej. Modlitwa ta nie jest
modlitwą do Maryi, ale modlitwą z Maryją.
Ks. dr hab. Kazimierz Pek wykładający na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
lubił podkreślać, że jest to sytuacja, gdy prosząc Maryję o obecność, Ona sama klęka przy nas
i prosi Boga za nami. Gdy chwytamy za różaniec możemy mieć
pewność, że Ona niemal tuli
nas broniąc przed wszystkim,
co może chcieć naszej zguby.
Choć słowa te wydają się być
poetyckim wyobrażeniem, to
w rzeczywistości mają realne
uzasadnienie. Wielu egzorcystów podkreśla, że modlitwa
różańcowa jest silną bronią do
walki ze złem. O tym mówią takR
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że same duchy nieczyste, które
podczas egzorcyzmów błagają,
by odłożyć różaniec. Ta modlitwa przeszywa ich bólem i wzywa Tę, która jest bez grzechu.
Tak było chociażby w przypadku egzorcyzmów, przez które
przechodziła Anneliese Michel.
Świadkiem takich wypowiedzi
szatana był także św. Dominik.

Duchy złe nie były w stanie wypowiedzieć, jak wspaniałą kobietą jest Maryja i jak są przerażone Jej obecnością.
Modlitwa różańcowa jest zatem
opieką Maryi, Jej czułym dotykiem, a zarazem bronią do walki

z szatanem. Jest jednak czymś
znacznie więcej.
- Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Przypisuje się różaniec
św. Dominikowi. Najpierw on
i jego bracia starali się rozpropagować modlitwę „Zdrowaś Mario”, a następnie tę melodię różańca, by wpatrywać się w życie Jej
i Jej Syna. Mamy zatrzymywać

się nad tymi tajemnicami, jakby
w nich być, bo w każdej z nich
objawia się miłość Pana ku nam.
To On przychodzi by nas szukać - powiedział w rozmowie
dla Katolickiego Radia Zamość,
ks. prał. Eugeniusz Derdziuk.

Na pytanie, dlaczego szatan boi
się różańca i Maryi ks. Eugeniusz odpowiedział bez zastanowienia:
- A kto stał pod krzyżem? Komu
zostaliśmy powierzeni? Kto pragnie, byśmy poznawali Pana,
zachwycali się Nim, pochylali się
nad tajemnicami Jego życia tak,
jak czynimy to w różańcu? Kto jak

kto, ale Ona, wybrana została na
Matkę Syna Boga. On Jej zawierzył swojego Syna. Matka chce, by
dzieci do Niej się uciekały. Szatan
jest stworzeniem Bożym, ale tylko stworzeniem i ma respekt do
Boga. Maryja jest kobietą z krwi

i kości, ale z woli bożej jest bez
grzechu poczęta, jest Matką Pana
i on musi się Jej słuchać. Nie jest
w stanie tego znieść, że on, duch
nieczysty, musi słuchać człowieka. Tej, która jest cała piękna. Nie
może tego znieść, że jego pycha
musi ukorzyć się przed jej pokorą
– wyjaśnił.
Niemal przy każdych objawieniach Maryja prosi: Odmawiajcie różaniec. Czy nie mogłaby
wstawiać się za nami bez tak
długich modlitw? Pewnie by
mogła, ale szanuje naszą wolność i jeśli nie chcemy Jej obecności, to nie może zmusić nikogo z nas. We wspomnianych już
egzorcyzmach Annelise Michel
demon mówi: Ludzie coraz rzadziej odmawiają różaniec. Na
szczęście.
Matko Różańca Świętego, módl
się za nami.
Ewa Monastyrska
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Leśne Radio

Akcja „Sprzątanie lasu”
Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie
na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym
miejscem do odpoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie
pasują.
Każdego roku leśnicy usuwają
z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one 1000 wagonów kolejowych. W piątek 20 września
br., kiedy na całym globie trwała akcja „Sprzątanie świata”
w ramach zainicjowanej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę akcji
„Sprzątamy” w każdym z 430
Nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy czekały worki
na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.
W tym dniu Łukasz Kot odwiedził Nadleśnictwo Strzelce. Do
akcji „Sprzątamy” włączyły się
wszystkie Nadleśnictwa w województwie lubelskim.
– Między godziną 11:30 a 13:30
wspólnie z uczniami z różnych
szkół sprzątaliśmy lasy. Akcja
ma na celu rozpropagowanie
wiedzy i dobrych nawyków, żeby
lasów nie zaśmiecać – podkreśla
Marek Danilczuk, specjalista
służby leśnej ds. ochrony lasów
w Nadleśnictwie Strzelce.
Jaka powiedział Pan Marek na
terenie Nadleśnictwa Strzelce
śmieci nie są dużym problemem. O czystość dbają sami
leśnicy:
– Jeśli chodzi o występowanie
śmieci w lesie kiedyś na pewno
było gorzej. Dużo pozytywnego
dała ustawa, która zobowiązuje wszystkich mieszkańców do
opłat za wyrzucane śmieci. Kiedyś ludzie pakowali odpadki na
przyczepkę i wywozili do lasu.

udział w sprzątaniu lasu. Wszyscy spotkali się na parkingu
w leśnictwie Stefankowice.
Młodzież przemierzała obrzeże
lasu w kierunku Maziarni Strzeleckiej oraz miejscowości Stefankowice.
– Zapewniamy rękawiczki i worki. Proszę, żeby przy zbieraniu

wyciszyć się i pomóc troszeczkę
przyrodzie. Młodzi chętnie biorą udział we wszelkich akcjach
i konkursach związanych z tematem ekologii. Lubią kręcić różne
tematyczne filmiki. Nie mieliśmy
żadnego problemu żeby zebrać
grupę. W działaniu biorą udział

staje się coraz bardziej odpowiedzialne i ten problem jest coraz
mniejszy, przynajmniej na terenie
lasów strzeleckich.
Około 30 osób ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowie wzięło

śmieci także orientować się w terenie, żebyśmy nie musieli kogoś
szukać. Pełne worki należy dostarczyć na parking – rozpoczął
Marek Danilczuk.
Opiekunką młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowie
była nauczycielka języka polskiego Kamila Tałaj :
– To jest świetna inicjatywa.
Wszędzie mamy ten brud, śmieci. Na co dzień także w szkole
przyuczamy dzieci do dbania
o środowisko i zachowanie czystości w swoim otoczeniu. Mówimy o postawach proekologicznych. Nie tylko chodzi o sprzątanie
lasów, ale także o kwestie związane z oszczędnością wody
i troską o klimat. Dzieci i młodzież
sprzątając w lesie na świeżym
powietrzu mają okazję odpocząć,

uczniowie z klas od szóstej do
ósmej.
Po przeszło półgodzinie jedna
z uczestniczek akcji Natalia odnalazła dzikie wysypisko śmieci:
– Po prostu szłam i zauważyłam
wystające butelki i worek. Podeszłam bliżej i okazało się, że jest
tego bardzo dużo. Butelki, metalowe garnki, zardzewiałe puszki,
kubeczki, folie i leki. Jakieś porozbijane słoiki o które można
było się skaleczyć. Myślałam,
że będzie tego mniej. To musiała
być osoba bez duszy.
Takiej ilości śmieci nie spodziewał się Marek Danilczuk z Nadleśnictwa Strzelce:
– Wydawało mi się, że akurat te
tereny, w które weszliśmy, nie
były aż tak mocno zaśmiecone.
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Oczywiście w takich sytuacjach
ciężko o dopilnowanie całego
terenu leśnego. Współcześnie
wzrasta odpowiedzialność społeczeństwa za środowisko. Jednak
mimo wszystko pojawiają się takie sytuacje w jakimś fragmencie
lasu, że nagle pojawiają się worki
z brudami. Nasze społeczeństwo

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wiadomo, zdarza się, że ktoś
przyjedzie i wyrzuci śmieci, ale
w tak dużej ilości to nie. Nasza
grupa bardzo skrupulatnie podeszła do sprawy i odnalazła miejsce
wyrzuconych śmierci utworzone
przed parunastoma laty. Mówimy tu o ludziach, którzy raczej nie
przyczyniają się do dbania o czystość naszych lasów. Większość
tych śmieci to plastik i szkło, czyli
takie tworzywa, które rozkładają
się przez setki, a może nawet tysiące lat. Pozostawione w lesie są
niebezpieczne zarówno dla roślin
jak i dla zwierząt. Rośliny mają
system korzeniowy, który pobiera
te szkodliwe składniki. Zwierzęta,
szukając pokarmu w glebie mogą
uszkodzić żuchwę czy też inne
części ciała, bo często te kawałki
odpadków są bardzo ostre. Szkło
znajdujące się na powierzchni
ziemi grozi zaprószeniem ognia.
Pożar to najgorszy kataklizm,
jaki może dotknąć las. Apeluję
nie wyrzucajmy śmieci do lasu,
starajmy się zabierać je ze sobą.
Dla tej grupy młodzieży to świetne
doświadczenie. Myślę, że każda
z tych osób, które zobaczyły dzisiaj, jakich można narobić problemów naszej przyrodzie, będzie
także uświadamiać swoich rówieśników. Myślę, że każdy postara
się, żeby w przyszłości takie rzeczy nie pojawiały się w lasach.
Młodzież nie kryła zadowolenia z udziału w akcji sprzątania
lasu:
– Fajnie było. Nazbieraliśmy sporo butelek, papierosów, reklamówek, puszek po piwie, papierów.
Jacyś bezduszni ludzie wyrzucili
to do lasu. Po prostu nie dbają
o środowisko. Taka akcja to świetny pomysł. Fajnie jest przyjechać
do lasu, posłuchać śpiewu ptaków
i zrobić coś pożytecznego dla środowiska. Ponadto pogoda nam
dopisała. Było ciepło i słonecznie.
– W przyszłym roku też będziemy
chcieli uczestniczyć w sprzątaniu lasów – powiedziała jedna
z uczestniczek akcji.
Łukasz Kot
DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
tel. +48 32 364 21 00, faks +48 32 364 21 03
e-mail: drukarnia.sos@pprint.pl
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Wywiad

Skutecznie chronimy Polaków
i niesiemy wymierną pomoc
Minister Marcin Romanowski, jeden z najaktywniejszych graczy w toczącej się kampanii.
Kandydujący do Sejmu polityk PiS z Biłgoraja to prawa ręka Zbigniewa Ziobry. W rozmowie
z nami opowiada o planach powstania ministerialnego centrum informatycznego w Zamościu,
największej kampanii poruszającej problem pijanych kierowców „Trzeźwi na drodze” i ochronie
dzieci.
GR: Jako mieszkaniec Biłgoraja
mocno zabiega Pan o wsparcie
dla naszego regionu…
Znam jego problemy i staram się
je z poziomu centralnego rozwiązywać. To naturalne, że angażuje
się w pomoc mieszkańcom Zamojszczyzny, ziemi chełmskiej
czy Biłgoraja, bo mogę osobiście
zweryfikować czy pomoc jest
skuteczna. Dlatego za ponad
6 milionów złotych udało się
utworzyć ośrodki pomocy ofiarom przestępstw w województwie lubelskim. Wiem, że to dobrze wydane pieniądze, które
trafiają do potrzebujących.
Prezydent Andrzej Duda chwalił Pana we Włodawie za wsparcie dla OSP…
Przez lata brakowało pieniędzy na
jednostki OSP. Modernizacja infrastruktury, zakup pojazdów czy
wyposażenia zawsze schodziły
na dalszy plan, a strażacy musieli
czekać. W Polsce mamy unikatowy system ratowniczo-gaśniczy
w skali Europy i świata. Nasz
system łączy straże zawodowe
z ochotniczymi, które się wzajemnie uzupełniają, działają razem
w akcjach. To się sprawdza i jest to
coś, co warto docenić i rozwijać.
W skali całej Polski do tej pory zawarto 2206 umów na łączną kwotę ponad 108 mln zł. Z ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości
zakupiono m.in. 31 wozów strażackich, 2640 defibratorów oraz
592 narzędzi umożliwiających wydobycie uwięzionych osób z pojazdów. W ramach ogólnopolskiego programu pomocy finansowej
dla OSP województwo lubelskie
otrzymało kwotę dotacji na około 10 mln złotych. W przyszłości
kwota dotacji będzie zwiększana.
Skąd pomysł by serce informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości było w Zamościu?
Od 4 lat uczestniczę w wielkim
zadaniu naprawy państwa. Obecnie jako wiceminister nadzoruję
informatyzację wymiaru sprawiedliwości i wiem, że sprawne działanie sądów zależy od
sprawnie działających w nich
nowych technologii. Wybraliśmy
Zamość, ponieważ początkowo
siedzibą centrum będzie nowo-

czesny budynek w pełni zelektronizowanego Sądu Okręgowego.
W nowej instytucji znajdzie pracę
100 operatorów systemów i informatyków. Głównym argumentem
była spora liczba młodych ludzi
z naszego regionu z odpowiednim, technicznym wykształceniem. Takich osób będziemy szukać do nowej instytucji. Centrum
będzie obsługiwane przez pracowników z wyższym technicznym wykształceniem. Będzie to
informatyczna baza systemów
dla sądownictwa. Zajmie się
monitorowaniem, wspieraniem
i bezpieczeństwem danych dla
sądów. Ma też czuwać nad bezpieczeństwem usług cyfrowych
przedsiębiorców. Zamość stanie
się siedzibą placówki o oddziaływaniu na skalę ogólnokrajową.
Ośrodek będzie odpowiedzialny
za obsługę blisko miliona użytkowników systemów i rejestrów
sądowych. Będzie funkcjonował
w dużej mierze dzięki pracy absolwentów oraz pracowników
naukowych uczelni technicznych zlokalizowanych w całym
województwie.
Czy temu służy też porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Chełmie?
Ministerstwo chce współpracować ze szkołą w zakresie działalności naukowej i badawczej,
a także prowadzenia wspólnych
projektów teleinformatycznych,
której działania adresowane
będą do studentów i pracowników naukowych uczelni. Absolwenci będą mieli też szanse na
dobrze płatną pracę w powstającym ministerialnym centrum
informatycznym w Zamościu.
Młoda i wykwalifikowana kadra
techniczna będzie mogła znaleźć
atrakcyjne zatrudnienie pozostając na Lubelszczyźnie. Wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne
usługi techniczne o charakterze
informatycznym, logistycznym
i komunikacyjnym oraz wzrost
potencjału intelektualnego do wykorzystania w badaniach technologicznych na gruncie lokalnego
szkolnictwa zawodowego i akademickiego przyczyni się znacząco
do rozwoju całego regionu.

Dał się Pan poznać jako osoba
o jasno zdefiniowanych poglądach. Zamojscy radni stanęli
w obronie arcybiskupa Jędraszewskiego po Pana mocnych
wystąpieniach w mediach.
Jestem człowiekiem wierzącym, patriotą. Bronię interesów
polskiej rodziny. Chronię nasze
dzieci przed szkodliwą ideologią
LGBT. Nie boję się nazywać zła
złem. Gdy lider Koalicji Obywatelskiej na Lubelszczyźnie poparł
adopcję dzieci przez pary homoseksualne od razu zapowiedziałem, że nie ma na to naszej zgody.
Nie ma zgody na demoralizowanie naszych dzieci i niszczenie rodzin. Jarosław Kaczyński
mówił niedawno, że są dzisiaj
w naszym kraju tacy, którzy chcą
się wedrzeć do naszych rodzin,
do naszych szkół, do przedszkoli, do naszego życia. Którzy chcą
odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność, nasze prawa. Którzy
oszukują nasze świętości, atakują Kościół. To przykre, że opozycja, która w ostatnich latach tak
często odwoływała się do Konstytucji, teraz otwarcie stara się
ją łamać. Zapewniam, że konsekwentnie będziemy bronić polskich dzieci przed szkodliwym,
deprawującym wpływem ideologii LGBT. Dla Ministerstwa Sprawiedliwości ochrona dzieci jest
niezwykle istotna. Przypomnę,
że to z naszej inicjatywy zostały
upublicznione dane osób, które
dopuściły się przestępstw seksualnych. Nazwiska i inne dane
najgroźniejszych gwałcicieli oraz
pedofilów są dzisiaj w pełni jawne. Każda zmiana w prawie, która
pozwoli na jeszcze lepszą ochronę naszych dzieci spotka się z naszym poparciem.
Ostatnio za cel wziął Pan sobie
walkę z pijanymi kierowcami…
Media przyzwyczaiły nas do liczb
w opisie wypadków na drodze
z udziałem pijanych kierowców.
W tysiącach liczymy wypadki
i rannych, w setkach liczbę ofiar.
Dziesiątki tysięcy opisują liczbę
zatrzymanych za jazdę na podwójnym gazie. W tym zestawieniu parametr - ponad pół promila
we krwi, uświadamia nam jak

niewiele trzeba by spowodować
śmiertelne zagrożenie na drodze dla drugiego człowieka. Bo
za tymi liczbami stoją konkretne
osoby, ich rodziny i tragedia, która
ich dotyka. Ułamki sekund przekładają się na długie lata – żałoby,
leczenia urazów, traumy powypadkowej. Mimo ogromu cierpień spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców czytamy
w prasie kolejne historie, w których kolejny zamroczony alkoholem kierowca pędzi po autostradzie potężnym, dwutonowym
autem przez ponad 300 km.
Mimo, że mamy restrykcyjne
przepisy, wymierzane kary są
zbyt niskie, aby spełniały swoją
rolę. Jazda w stanie nietrzeźwym
jest przestępstwem z art. 178a par.
1 k.k., za które grozi do dwóch lat
więzienia. Z tego artykułu w 2017 r.
sądy skazały ok. 48 tys. osób,
jednak co piątej wyrok zawiesiły. Za kraty trafiło tylko 660 osób.
Jedynie ośmiu wymierzono najwyższą karę. Zwykle sądy stosują grzywny i to minimalne, czyli
do 1 tys. zł.
Ministerstwo Sprawiedliwości
pod kierownictwem Zbigniewa
Ziobry zawsze stara się być blisko spraw ważnych dla Polaków.
Poważnie podchodzimy do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa
w naszym kraju, dlatego mocno
wspieramy takie kampanie społeczne jak „Trzeźwi na drodze”.
Wyznaczyliśmy sobie też trzy
główne cele, które realizujemy
w tym obszarze. Pierwszym
z nich jest podniesienie ogólnokrajowej świadomości Polaków
dotyczącej przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drugi
polega na przypomnieniu o nieuchronności grożącej kary za popełniony czyn zabroniony. Trzeci
i ostatni na rozpowszechnianiu
informacji o możliwości otrzymania kompleksowej pomocy Funduszu Sprawiedliwości dla osób
pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Jesteśmy władzą, która
chce nie tylko chronić i zapobiegać, ale również pomagać i leczyć.
Jesteśmy władzą, która zawsze
będzie stała po stronie ofiar, a nie
przestępców. Pod koniec ubiegłe-

Marcin Romanowski

go roku Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro przyjął trzyletni
program tworzenia tego systemu
pomocowego ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, a ja przystąpiłem do jego
realizacji. Chcemy, aby w ciągu
najbliższych trzech lat powstało
w Polsce 400 punktów pomocy.
Na ten cel zostanie przeznaczonych 350 mln zł. Poważnie podchodzimy do składanych obietnic
i już w tym roku otworzyliśmy ponad 300 placówek.
Kierowany przez Pana Fundusz
Sprawiedliwości to wymierna
pomoc dla ofiar przestępstw…
Dla nas najważniejszy jest człowiek i każdemu z pokrzywdzonych należy umożliwić powrót
na właściwe tory. Dla ofiar często
ważne jest wymierzenie sprawcy
ich dramatu sprawiedliwości, ale
to często nie kończy sprawy. Bezinteresowna, bezpośrednia pomoc (często psychologiczna czy
materialna) jest tym, czego poszkodowani przestępstwem potrzebują. Aksjologiczne zorientowanie polityki karnej nie jest proste. Często pojawiają się pytania, który jej aspekt umieścić na
pierwszym miejscu. Jedni wskażą resocjalizację, inni prewencję.
W naszej opinii istotne jest niewątpliwie ukaranie sprawcy, a niejednokrotnie i wysoka kara za
najcięższe przestępstwa. Budujemy w ten sposób zaufanie do
państwa i jego organów. Sprawcy
przestępstw nie są bezkarni i to
nieuchronność kary jest czynnikiem zniechęcającym do zejścia
na drogę przestępstwa.
Marcin Romanowski jest doktorem nauk prawnych, w latach
2016-2019 był dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pełnomocnikiem Ministra
Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa
oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości (2018-2019), ekspertem
tzw. komisji w sprawie Rywina
(2003-2004) i współautorem raportu przygotowanego przez tę
komisję, a w latach 2005-2007
oraz 2015-2019 doradcą Ministra
Sprawiedliwości.
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Po amerykański sen do Polski
12 września br. w Grabniku została otwarta rozlewnia wody Rodowita z Roztocza. Poznaliśmy
niezwykłe tajniki powstawania tej firmy i to, co uczyniła ona na ziemi Roztocza.
Prawdziwym
zaskoczeniem
było powstanie rozlewni wody Rodowita z Roztocza firmy Nativiana w Grabniku koło
Krasnobrodu. Choć pomysł na
wykorzystanie tego terenu sięga pamięcią aż kilkunastu lat
wstecz, to jednak dopiero teraz
znaleziono projekt, który można było zrealizować na terenie
uzdrowiska, którym jest Krasnobród.
- Dla Krasnobrodu jest to spory zastrzyk promocji, możliwość
zatrudnienia mieszkańców tego
terenu, możliwość rozwoju. Niebagatelne też będą wpływy z podatków, które będziemy otrzymywali
w związku z otwarciem tej rozlewni - przyznał burmistrz Krasnobrodu, Kazimierz Misztal.
Pomysł na rozlewnię zrodził się
w głowach zagranicznych, głównie amerykańskich inwestorów,
którzy odkrywając Polskę zakochali się nie tylko w jakości
powietrza, wody czy terenu,
ale także w ludziach.
- Przyroda obdarzyła ten rejon
źródłem wody mineralnej, która
jest wysokiej jakości, jest ultraczysta, średniozmineralizowana
i chcemy podzielić się tą wodą
z wszystkimi Polakami. Zainwestowaliśmy ponad 75 mln złotych
w nasz zakład i ponad półtora miliona złotych w projekty społeczności i różne wydarzenia - powiedział podczas otwarcia prezes
zarządu Nativiany, Jack DeVito.
Zaskoczeniem dla władz gminy Krasnobród oraz dla samych
mieszkańców było zaangażowanie inwestorów i założycieli
rozlewni w życie Polaków na
Roztoczu. Zanim powstała Nativiana, pomysłodawcy rozlewni
podejmowali rozmowy z mieszkańcami przedstawiając im swój
projekt i pomysł na firmę. Jak
podkreślał wielokrotnie prezes
zarządu, Jack DeVito, chcieli być
dobrymi sąsiadami. W myśl tego
zdania została wyremontowana
droga, wybudowane chodniki
i oświetlenie na drodze dojazdowej do Grabnika, wspierane były
także wydarzenia kulturalne takie jak Dni Krasnobrodu, a także
religijne jak chociażby koncerty
organowe przy krasnobrodzkim
sanktuarium. Dlaczego akurat
to miejsce zostało wybrane i docenione przez zagranicznych inwestorów?
- Inwestorzy doświadczyli tu tego,
co i inne osoby odwiedzające nasz
region. Zobaczyli piękne tereny,

poznali ludzi, przyjaznych, no
i przede wszystkim, co sami podkreślali, ciężko pracujących. A oni
to doceniają. I w ten sposób powstał ten biznes no i woda, ultraczysta, w pięknym miejscu, jakim
jest uzdrowisko. Nie mogło być
inaczej - wyjaśnił Jacek Baranowski, dyrektor rozlewni wody
Rodowita z Roztocza.
Przy zakładaniu firmy inwestorzy i pracownicy Nativiany przebadali jakość wody, która okazała się być jedną z najlepszych
w Polsce. Jednocześnie okazało
się, że mieszkańcy nie muszą
bać się o to, że wody może zabraknąć. Szczegółowe badania
wykluczyły taką możliwość.
Niezwykłe jednak podczas powstawania firmy, były historie życia pracowników, którzy
przeszli rekrutację. Wielu z nich

mówiąc, że jest możliwość pracy
w Polsce, przy naszym rodzinnym
domu. Zaproponował, żebym złożył podanie. Początkowo odmówiłem. To był dla mnie ogromny
stres, ale ostatecznie to zrobiłem.
Zadzwonił do mnie Nick, prowadzący nas tu w Polsce i rozmawiałem z nim dwie godziny. Podbudował mnie, dodał sił, wszystko
wyjaśnił. Nie mogłem zjechać do
Polski na rozmowy rekrutacyjne,
więc Nick przyjechał do mnie do
Anglii. Decyzja o naborze przyszła pozytywna. W przeciągu kilku
tygodni musieliśmy pozamykać
wszystkie sprawy, spakować się
i wrócić do Polski. Cieszę się bardzo, że wróciliśmy. Jestem wśród
przyjaciół, mam konkretną pracę. Tutaj jest przyszłość. Można
się rozwijać. Czasami tęsknimy
za Anglią - za mniejszymi proble-

dyrektorem. W moim przypadku
było podobnie, jak u Artura. Dostałem informację, że będzie rekrutacja. Złożyłem papiery po czym
zadzwonił do mnie Nick. Pytał
o wszystko. Z tym człowiekiem
rozmawiało się jak z dziadkiem. Po
dwóch tygodniach zadzwonił do
mnie i powiedział, że się dostałem.
Bardzo się ucieszyłem. Kupiłem
bilet w jedną stronę i już tylko odliczałem dni. Początkowo myślałem
nawet, że nie będę potrzebował
samolotu, bo odlecę na rękach. Nie
jestem w stanie powiedzieć, co czułem na myśl, że wrócę do rodziny,
do chrześniaków - powiedział Jacek.
- W sumie przez trzy lata mieszkałem w stolicy i tam też pracowałem. Wraz z żoną postanowiliśmy jednak wrócić. Możliwość
pracy w Nativianie dała mi przede

wróciło do swoich domów zza
granicy czy też innych zakątków Polski. Tęskniąc za domem
mogli po wielu latach wrócić do
kraju i do swoich domów, gdzie
czekali na nich przyjaciele, rodzice, żony.
- Byliśmy wraz z żoną w Anglii.
Chcieliśmy wziąć ślub, a wiadomo,
że w Polsce zarobki nie są na tyle
duże by zarobić wystarczająco.
Początkowo miało to być tylko pół
roku. Mieliśmy tam dobrą pracę.
Było nam tam dobrze ale od samego początku brakowało nam
tego czegoś. Jestem człowiekiem,
którego bardzo ciągnie do rodziny,
przyjaciół. Do Polski przyjeżdżaliśmy co kilka miesięcy, a potem
wracaliśmy z płaczem. Myśleliśmy o powrocie do kraju, ale nie
ma tu wystarczających zarobków,
by utrzymać rodzinę. Pewnego
dnia zadzwonił do mnie kolega

mami w urzędach czy mniejszymi
kolejkami w sklepach. Teraz z chęcią i z siłą wraz z żoną i córką na
nowo wszystko budujemy w Polsce - opowiedział swoją historię
Artur, pracownik Nativiany.
- W Anglii byłem 1305 dni to jest
3 lata 6 miesięcy i 25 dni. Naprawdę liczyłem każdy dzień. Mój
scenariusz to taka samotność
w Anglii. Nie miałem nikogo. Ze
znajomymi i rodziną rozmawiałem
tylko przez Skype, Internet i różne
aplikacje. Patrzyłem w okno, nie
miałem gdzie wyjść albo chodziłem
sam. Zarobki w Polsce były nieduże, potrzebowałem czegoś więcej.
Tam pieniądze były może lepsze,
ale nie było rodziny, przyjaciół. Nie
było uśmiechu na co dzień. A teraz wstaję i uśmiecham się. Idę do
pracy i się cieszę. Widzę tu ludzi,
z którymi chcę pracować, przybijamy „piąteczki”, także z panem

wszystkim spokój, dobrą atmosferę w pracy no i powrót do domu.
Krasnobród jest mniejszy, ale nie
miałem żadnych wątpliwości.
W Warszawie człowiek jest anonimowy. Są duże perspektywy
zawodowe, ale jednocześnie duża
pogoń za pieniądzem, za tym,
co kto ma, a nie kim jest. Tu, na
Roztoczu jest większa szansa budowania domu, koszty utrzymania są mniejsze, a w przyszłości,
gdybyśmy chcieli posłać dzieci do
szkoły to chcielibyśmy, żeby i one
miały spokój. Żeby mogły wyjść
na dwór, pograć w piłkę, a nie być
w metrze wokół tysiąca ludzi prześcigając się, kto ma lepszy telefon
- przedstawił swoje argumenty
powrotu Krystian.
- Pochodzę z Krasnobrodu, a w firmie Nativiana pracuję od stycznia
2019 roku. Wcześniej pracowałem
w innych krajach Unii, takich jak

fot. Ewa Monastyrska

fot. Ewa Monastyrska

Niemcy, Holandia, Belgia - czyli
dużo poza domem. Żona musiała
zostać w Polsce, bo miała tu swoją pracę. Zawsze był ten smutek
i żal, że dzieli nas tyle kilometrów.
W rozłące byliśmy około 11 lat.
Wyjeżdżałem np. na dwa miesiące
za granicę, wracałem na dwa tygodnie i znów musiałem wyjeżdżać.
Nie było ciekawie. Teraz pracuję
tutaj i jestem bardzo zadowolony. Jest fajna grupa, wspaniała
dyrekcja. Cieszy się cała rodzina.
Osiem miesięcy temu narodził nam
się synek, Alanek więc jest super.
Wszystko wiąże się w jedną całość. Teraz jesteśmy naprawdę
szczęśliwi - opowiedział o swoim
powrocie Adam.
Dyrekcja rozlewni nie kryje zadowolenia ze swoich pracowników.
- Cieszę się, że możemy pracować z ludźmi, którzy są związani
z Krasnobrodem. Te osoby wkładają całe swoje serce w biznes Rodowitej. W naszej głównej polityce
jest założenie, żebyśmy pracowali
z ludźmi, którzy są związani z tym
miejscem. I to jest siła tej rozlewni.
Jestem z nich dumny, gdy widzę
jak pracują, starają się, bez kłótni,
ale za to z ogromnym wsparciem.
Oczywiście, że można powiedzieć,
że zatrudnienie osób niezwiązanych z pracą w rozlewni wody to
ryzyko. Jednak z drugiej strony
jest też chęć nauki. Wszystkie osoby, które zostały wyrekrutowane
udźwignęły to, spełniły nasze założenia, a nawet więcej, przeszły
same siebie. W tej linii, która teraz
pracuje robią wszystkie interwencje pod kątem utrzymania ruchu,
jakości. Niejednokrotnie grupy dużych korporacji potrzebują lat by
uzyskać to, co my otrzymaliśmy
w przeciągu kilku miesięcy. Wynika to z zaangażowania tych osób.
Myśmy oczywiście dali możliwość
szkolenia się, ale nasi wszyscy
pracownicy chcieli w to wejść. Oni
podnieśli tę rękawicę i pokazali:
tak, my możemy być najlepsi. I oni
są najlepsi – spuentował dyrektor rozlewni, Jacek Baranowski.
Choć pierwsze butelki z roztoczańską wodą wyszły z rozlewni
w lipcu tego roku, to już znajdują się na półkach sklepów całej
Polski, a kontrakty podpisywane
z dużymi sieciami handlowymi
i dystrybutorami zapewniają
zdrową, ultraczystą wodę z Roztocza konsumentom w naszym
kraju.
Ewa Monastyrska
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Remont „Wikarówki” przy Zamojskiej
Katedrze
Termin zakończenia prac w ramach projektu Remont zabytkowego
budynku „Wikarówki” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji
wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca Historii,
Sztuki i Nauki” w Zamościu dobiega końca. Prace zaplanowano na dwa
lata i każdy, kto przechodzi obok zauważy, że zostały wykonane w terminie.

Wikarówka to dawny Dom
Wikariuszy, budynek powstały w połowie XVII w., przebudowany 100 lat później przez
Jerzego de Kawe, architekta
pozostającego w służbie ordynatów zamojskich.

Budynek wchodzi w skład zespołu katedralnego i leży w bezpośrednim sąsiedztwie katedry.
Prace remontowe „Wikarówki”
zakładały odtworzenie historycznej bryły budynku, stąd
odtworzona została jej historyczna bryła. Kluczową sprawą
stała się tu przebudowa dachu
przywracająca jego historyczną formę (odtworzono wysoki
dach mansardowy z lukarnami
i wolimi oczkami). Dach „Wikarówki” pokryty został dachówką

ceramiczną. Prace remontowe
dały także możliwość monitoringu, zabezpieczenie na wypadek zagrożeń oraz modernizację infrastruktury technicznej
i sanitarnej. Ponadto obiekt został przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W odnowionym budynku „Wikarówki” swoją nową lokalizację znajdą m.in. Muzeum
Katedralne, którego przeniesiona ekspozycja zajmie większą powierzchnię, dzięki której

Wikarówka (fot. Janusz Kawałko)

możliwe będzie utworzenie pomieszczeń ekspozycji czasowej
dla poszerzenia oferty tematycznej. Będą także dodatkowe pomieszczenia, w których
możliwe będzie organizowanie
spotkań i warsztatów muzealnych. W projekcie przewidziano też fundusze na wyposażenie budynku oraz konserwację
zbiorów muzeum.

Całkowity koszt prac to
8 694 082,89 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich
– 7 025 576,94 zł. Dodatkowo
776 379,92 zł dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie promesy.
Pozostała kwota to wkład własny parafii.
Ks. Krzysztof Hawro
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Choroby oczu jako istotny problem naszego społeczeństwa
Oczy – to jedna z najdelikatniejszych części naszego ciała. To
dzięki nim nawet 80% informacji
dociera do naszego mózgu. Nie
możemy bagatelizować jakichkolwiek problemów ze wzrokiem. Z
lekarzem medycyny specjalistą
okulistyki Stanisławem Misztalem rozmawia Joanna Mazurek.
Pracujemy dzisiaj przed komputerami, posługujemy się smartfonami i światło wydzielane przez
te urządzenia powoduje przy złej
korekcji czy chorobach oczu zmęczenie. Panie doktorze, problem
wzroku dotyczy właściwie każdego z nas od najmłodszych do najstarszych lat. Dlatego szczególnie
ważne jest abyśmy mogli jak najszybciej dostać się do specjalisty.
Stanisław Misztal: Jeżeli chodzi o
jak najszybsze dostanie się do okulisty, to pierwszym krokiem powinno
być zniesienie skierowań, wydawanych przez lekarzy rodzinnych, co
spowodowałoby skrócenie oczekiwania na wizytę okulistyczną. Natomiast wydłużenie tej drogi może powodować groźne zaburzenia wzroku.
Panie doktorze, poważnym problemem naszego społeczeństwa
jest niestety także zaćma.
Pacjenci cierpiący na zaćmę narzekają na pogorszenie się pola widzenia,

obniżenie znaczne lub umiarkowane
ostrości wzroku. Obraz jest najczęściej mętny. Powodem takiego stanu
jest zmętnienie naszej soczewki, która ogniskuje światło i przyczynia się
do powstawania obrazu.
Czy zaćmę można wyleczyć i operować?

Na początku krople do oczu, a w razie postępu zaćmy, operuje się. Operacja ta polega na zastąpieniu naszej
soczewki, soczewką sztuczną.
A jak jest z kolejkami do operacji
zaćmy?
Wcześniej kolejki wynosiły nawet
do kilku lat. Na szczęście dzisiaj te

kolejki znacznie się skróciły, nawet do kilku dni, dzięki poważnym
środkom finansowanym z Ministerstwa Zdrowia.
Jaskra - to choroba, która rozwija
się powoli i niezauważalnie.
Tak. Jaskra najczęściej długo nie daje
żadnych objawów. Jest to choroba,

która uszkadza nerw wzrokowy. Pogarsza nam się wzrok, może nawet
doprowadzić do jego utraty. Jeżeli
zaobserwujemy u siebie objawy:
widzenie jak za zaparowaną szybą,
koła tęczowe, może to oznaczać, że
mamy początki jaskry. Najczęstszą
przyczyną powstawania jaskry

jest wysokie ciśnienie w gałce
ocznej.
Wykryciu chorób oczu służą specjalistyczne badania, a jednym
z nich jest rezonans elektromagnetyczny.
Jest to bardzo nowoczesne badanie, które potrafi zobrazować
gałki oczne, nerw wzrokowy
i mózg. Dzięki temu badaniu można wykryć bardzo groźne choroby,
a szczególnie choroby nerwu
wzrokowego, czy też różne guzy
pozagałkowe czy wnętrza oczodołu.
Jak długo musimy czekać na wykonanie rezonansu elektromagnetycznego i tomografię komputerową?
Jeżeli chodzi o czas badania został
nie tak dawno znacznie skrócony,
dzięki zniesieniu limitów przez
Ministerstwo Zdrowia. Spowodowało to skrócenie kolejek i czasu
oczekiwania na te badania.
Na czym polega rehabilitacja
w sanatorium okulistycznym?
W sanatorium stosuje się różne zabiegi, w tym przymoczki na gałki
oczne, różne bioprądy. Gama takich
usług jest niesamowicie szeroka, co
ma odzwierciedlenie w skuteczności
takiego sanatorium. W przyszłości
zamierzam starać się o przywróce-

nie refundacji z NFZ na sanatorium
okulistyczne.
Jak dbać o swój wzrok i wzrok
naszych dzieci?
Pacjenci w każdym wieku powinni zgłaszać się okresowo na
badania okulistyczne. Wpłynie to
na dość wczesne wykrycie groźnych chorób, które wcześniej nie
dają żadnych objawów, jak jaskra
czy choroba plamki żółtej, którą
we wczesnym jej etapie łatwiej
jest leczyć. Na podstawie badania
dna oka można wykryć poważne choroby XXI wieku jakimi są
omawiane choroby oczu, ale także choroby ogólne. Każdy pacjent
powinien raz do roku zgłosić się na
badania kontrolne do okulisty.
Joanna Mazurek
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Wywiad

Niepodległościowiec
Rozmowa z Marcinem Dybowskim, katolikiem, antykomunistą, działaczem opozycji od 1976 r.
Redaktor i wydawca (ANTYK, ABC), zagorzały przeciwnik okrągłego stołu.
Ostatnio głośno było o Pana wystąpieniu na Radzie Miasta Zamościa w obronie Ks. Abpa Jędraszewskiego. Dlaczego zdecydował
się Pan poprzeć tę uchwałę?
Marcin Dybowski: Stąd pochodzi moja rodzina po kądzieli. Mój
dziadek Feliks Kowalski był przed
wojną majorem 9 Pułku Piechoty
z Zamościa i pojął za żonę pannę
z Sitańca. Moja mama urodziła się
w Zamościu, jestem honorowym
członkiem Stowarzyszenia Dzieci
Zamojszczyzny. Występowałem
na zaproszenie zamojskiego oddziału Ruchu Kontroli Wyborów –
Ruchu Kontroli Władzy, któremu
zawdzięczamy ograniczenie fałszerstw wyborczych. Każdą władzę należy kontrolować i dopingować w dobrych działaniach.
Nie możemy się zgodzić na pozbawianie prawa głosu Ks. Abpa
Jędraszewskiego i słusznie radni
go poparli. Powołaniem pasterzy i przywódców jest zabieranie
głosu w sprawach fundamentalnych dla narodu. Oni od tego są,
czy to jest władza świecka, czy
też duchowna – musi mieć swobodę pouczania społeczeństwa,
gdy dotyczy to sprawy obrony
dobra i piętnowania zła. Możemy tolerować odmienne i merytoryczne zdanie przeciwników
Ks. Abpa, ale nie wolno zgodzić
się na publicznie organizowane
nagonki na duchownych, a takich
akcji domaga się lewica. Przecież
Ks. Abp Jędraszewski głosi to czego wymaga od pasterza sam Chrystus. Nagonka i zamykanie ust,
to są metody z czasów komunistycznej okupacji. Zwycięstwo
tzw. poprawności politycznej,
która zakazuje zajmowania stanowiska w sprawach zupełnie
oczywistych i zdroworozsądkowych, pogrążyła już wystarczająco Zachód i niszczy cywilizację
łacińską na całym świecie. Gdy
byłem asystentem w Parlamencie
Europejskim śp. posła Filipa Adwenta naoglądałem się we Francji
i Belgii cenzurowania ludzi wybitnych, którzy ostrzegali Europejczyków przed grożącymi im
niebezpieczeństwami, a później
zostali zmuszeni do milczenia.
Dziś widzimy do jakiego upadku
to doprowadziło tamte kraje.
Poruszył Pan także problem
polskich rodzin w kontekście
stanowiska, jakie miała zająć
rada – dlaczego powiązał Pan to
z kwestią LGBT?

Musimy sobie odpowiedzieć,
jakiej Polski chcemy i czy popieranie, ochranianie obcych nam
kulturowo i mentalnie wzorców ma być odpowiedzią na to,
co naprawdę trapi naszą Ojczyznę i rodzinę. Czy chcemy „Polski 100 milionów”, bo o takiej
marzył Ks. Prymas Wyszyński,
która będzie na tyle silna, by
oprzeć się naciskom z zewnątrz,
będzie zintegrowana kulturowo i religijnie, silna wielodzietnymi rodzinami, czy też mamy
przyjąć fałsz teorii multikulti
i bezradnie patrzeć na degradację naszych dzieci, jak chłopcy nie chcą podejmować roli
mężczyzn - przyszłych ojców,
a dziewczęta nie chcą podejmować roli kobiet - przyszłych matek. Czy zatem chcemy Polski
zdrowych moralnie, licznych
rodzin, wychowujących kolejne
pokolenia w odpowiedzialności,
czy też Polska ma się stać miejscem kolorowych, coraz liczniejszych korowodów zdziecinniałych ludzi, którzy nie są nawet
w stanie odpowiedzialnie zaakceptować swojej płci, a życie dla
nich ma być nieustanną zabawą
na koszt rodziców, czy w ogóle
ciężko zapracowanego otoczenia.
Jaką w tej sytuacji postawę zachowuje państwo?
Państwo udaje, że nie ma na to
wpływu i że nie jest już w stanie,
tak jak dawniej, rozróżnić dobro
od zła.
A jaka jest postawa Kościoła,
skoro można słyszeć sprzeczne
głosy, szczególnie dochodzące
od niemieckich biskupów?
To zamieszanie w dużej mierze
jest spowodowane kryzysem
chrześcijaństwa, nad którym od
wielu wieków pastwią się różni
rewolucjoniści. Obecnie także
toczy się bój o Kościół. Chodzi
o to, by w Polsce, tak jak jest to już
w krajach UE, zarazić nas liberalizmem i uczynić podatnym na
zmiany, by zerwać ze spuścizną
Prymasa Wyszyńskiego i w ogóle
z Tradycją. Po wtóre chodzi o uzyskanie wpływów politycznych by
zawładnąć poparciem Kościoła
w sytuacji przełomu politycznego. Już od lat Kościół paraliżowany jest metodą tworzenia
konfliktów zastępczych. Obecne
przypadki to ciąg dalszy tych
działań zastraszania, zahukania,
wpędzania w kompleksy, po-

czucie winy, przepraszanie. Nie
ma jak konflikty wewnątrz katolicyzmu. W tym celu kreowane są i finansowane środowiska
np. katolewicy, a na postawę
hierarchii i zwykłych wiernych
wpływa się np. poprzez manipulacje ustawą chroniącą życie. Ten kryzys można i trzeba
przezwyciężyć, a tu właśnie, na
ziemi zamojskiej narodziła się
w Trzęsinach, w parafii Ks. Juliana Brzezickiego idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
By zwyciężyć w walce o duszę
Narodu potrzebna jest duchowa mobilizacja i wystarczą do
tego zwykłe środki, jak Msze za
Ojczyznę i modlitwa różańcowa. Od lat przecież w Zamościu
w każdą 3 niedzielę miesiąca
w Pokutnym Marszu Różańcowym modlimy się za naszą Ojczyznę. To samo w każdą 2 niedzielę w Biłgoraju.
No ale przecież spodziewamy
się zwycięstwa w obecnych
wyborach obozu, który nawiązuje do chrześcijaństwa.
Odpowiem w ten sposób – uważam, że naszym problemem
nie jest to czy elektorat prawicy
wygra te wybory, bo wszystko
wskazuje na to, że wygra, tylko
jakimi ludźmi wygramy. Jeśli
wypowiadam się krytycznie, to
tylko dlatego, że chciałbym, żeby
to nasze zwycięstwo było dziełem tych ludzi, którzy nie zawiodą oraz żeby katolicy kolejny raz
nie byli jedynie maszynką wyborczą. Chodzi o to, żeby wreszcie runął układ okrągłego stołu.
Wygraliśmy wówczas wybory,
wydawało się, że pokonaliśmy
komunę, a okazało się, że z list
„Solidarności” weszli ludzie, którzy tę komunę później podtrzymali.
Pana poglądy są dość jednoznaczne?
Tak, już od młodości byłem niepodległościowcem i antykomunistą. Działaczem podziemia,
kolporterem, drukarzem i wydawcą książek. Jestem za wartościami tradycyjnymi, które
zostały sprawdzone przez wieki,
czyli nowoczesność nie może
być wprowadzana kosztem wartości chrześcijańskich. Dla mnie
najistotniejszą kwestią nie jest
jedynie np. kwestia inflacji i to,
czy poziom wzrostu dochodu
narodowego wzrośnie o 1 czy
2 punkty. Decydująca batalia

o przyszłość Polski rozegra się
bowiem o wartości. Zasadniczą
kwestią jest to, czy nasze działania będą wzmacniały cywilizację
łacińską, czy będą ją osłabiały.
Jeśli opowiadamy się za obniżeniem podatków, to nie dlatego, że jest to jakaś czarodziejska
różdżka dla gospodarki samej
w sobie, tylko dlatego, że jeśli silniejszy będzie polski przemysł,
handel i rolnictwo to silniejsza
będzie polska rodzina i silniejsze
będzie polskie państwo. Tylko
w takiej sytuacji lepiej zabezpieczone będą nasze interesy. Interesy jednostek, ale też rodziny,
narodu i państwa. Dlatego wraz
ze śp. Filipem Adwentem czyniliśmy wszystko, co możliwe by
pomagać polskiemu rolnictwu
i szukaliśmy z powodzeniem
zbytu na zdrową polską żywność
w Europie. Niestety tragiczna
śmierć posła, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach,
przerwała te skuteczną prace dla
Polski. Jeśli chodzi o ostatnie lata
poprawia się nasza sytuacja ekonomiczna lecz Polska nie może
być tylko zdrowiejącym ciałem
jednak bez duszy. Myślę, że
w perspektywie tych najbliższych czterech lat to nie kwestie
gospodarcze będą dominowały w
życiu politycznym, lecz zostanie
ono zdominowane przez kwestie
związane z polską polityką zagraniczną, czyli przez zagadnienie naszej roli w ramach NATO
(a więc sprawa bezpieczeństwa)
i ograniczania nas przez Unię
Europejską. Tak naprawdę chodzi o to, że Polska musi mieć
bardzo twardych negocjatorów
w trakcie rozmów z Unią Europejską. Muszą to być ludzie,
którzy są eurosceptykami, a nie
euroentuzjastami. Jeśli wpuścimy do Sejmu i Senatu ludzi, którzy są euroentuzjastami, którzy
będą z góry podpisywali każdy
dokument UE, nawet bez wysiłku jego tłumaczenia na język polski i bez chęci zrozumienia, czy
to nam zapewnia rozwój i wzrost
naszej pozycji, to przegramy bitwę o Polskę. Skazą naszej polityki zagranicznej, nie tylko teraz,
ale w całej naszej historii jest to,
że my sami zawsze wyrywaliśmy się do wyciągania cudzych
kasztanów z ognia, nie bacząc na
własny interes. Rozważmy kwestię NATO. Jeśli my mamy być
państwem, które weźmie na sie-

Marcin Dybowski

bie ciężar pierwszego uderzenia,
to dzięki temu NATO chyba coś
zyskuje? W związku z tym powinniśmy sobie zagwarantować
w sojuszu odpowiednią pozycję,
żeby znów nie doszło do tego,
że Zachód nie będzie chciał
„umierać za Gdańsk”, a my będziemy umierać za Paryż, za
Londyn, za Bonn, za Berlin. Jak
zwykle „za wolność nasza i waszą”, a właściwie za „waszą” i bez
gwarancji na obronę polskiej suwerenności, naszych rodzin, naszego dobytku, naszych domów.
Rozumiem, że w zasadzie uznaje Pan za słuszny nasz udział
w NATO i Unii Europejskiej?
Uważam, że przede wszystkim
Polska powinna zapewnić sobie
gwarancje bezpieczeństwa. Takie gwarancje możemy uzyskać
tylko ze strony NATO. Nie możemy jednak być w NATO i UE na
kolanach.
Jak Pan widzi rolę Senatu w systemie ustrojowym państwa?
Senat powinien reprezentować tradycyjne wartości. Sejm
to izba uwikłana w doraźną grę
polityczną, Senat zaś powinien
być ciałem strzegącym rozsądku
politycznego, polskiej tożsamości narodowej i wartości chrześcijańskich. Poza tym uważam,
że parlamentarzyści reprezentujący nasz kierunek powinni
ściśle kontaktować się ze swoim
elektoratem, powinni starać się
obudzić tego „śpiącego olbrzyma”, jakim jest elektorat katolicki.
Trzeba zaproponować konkretne
formy działania tym ludziom,
którzy np. tak entuzjastycznie
i przez całe lata witali Ojca Świętego, którzy tak masowo protestowali przeciwko lewicowej
konstytucji. Chodzi o to, żeby
o swoim elektoracie posłowie czy
senatorowie nie przypominali
sobie tylko w momencie kampanii wyborczej. Dobry przykład
tego, jak należy wyjść do ludzi
daje Radio Maryja. Trzeba ludzi
zaprosić do wspólnego działania.
Przecież ci ludzie, którzy tak masowo zaangażowali się w działania Radia Maryja szukali takiej
możliwości wcześniej w różnych
strukturach – i jej nie znaleźli.
Jako katolicy musimy odzyskać
swoją podmiotowość.
Materiał nadesłany
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Głosy Kniei,
Z powołanymi o powołanych,
Z Bogiem przez świat,
Inżynieria duchowości
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:15 Pacież i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy - policyjny
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Jana Pawła II
czyta ks. Krzysztof Paluch
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Niedziela Radiowa/
Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Posługa egzorcysty
14:40 Patron Dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zjednoczeni w Duchu
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Msza Św. z Katedry Zamojskiej
w intencji radiosłuchaczy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Audycje samorządowe
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:20 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
21:30 Misja specjalna
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Jana Pawła II
czyta ks. Krzysztof Paluch
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości

09:40
10:00
10:10
11:00
11:40
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:30
12:35
12:40

Poradnik radiowy
Wiadomości
Piosenka Tygodnia
Wiadomości
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości
Piosenka Tygodnia
Książka na antenie
Wiadomości z życia Kościoła
Semper Fidelis
VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Franciszka
czyta ks. Paweł Cisek
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Planuję długie życie - audycja
Ministerstwa Zdrowia
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
17:00 Msza Święta z Bazyliki Objawień
św. Antoniego w Radecznicy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Fair play
- ks. Tomasz Winogrodzki
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
21:30 Music Box: Effatha/ Ewangelia
w piosence/ Jazz - muzyka
serca/ Hip-Hop z Jezusem
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Franciszka
czyta ks. Paweł Cisek
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Fair play
03:00 Music Box
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z kościoła pw.
św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy - pierwsza
pomoc przedmedyczna
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Benedykta XVI
czyta ks. Mateusz Kozyra
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Metamorfozy
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach

15:25
15:40
16:00
17:10

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Rozmowa Dnia
Co przyniósł dzień
Kobiety na medal/Męska strona/
Ludzie z pasją/Audycja Caritas
18:00 Transmisja nowenny do MB
Nieustającej Pomocy i Mszy
św. z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 AMDG Lista przebojów
		 - ks. Mariusz Pastuszak
i ks. Grzegorz Bartko
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
21:30 Porozmawiajmyo.../Nazdrowie!
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Benedykta XVI
czyta ks. Mateusz Kozyra
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Kobiety na medal/Męska
strona/Człowiek z pasją/
Audycja Caritas
03:00 Porozmawiajmy o.../
Na zdrowie!
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
06:23 Semper Fidelis
06:40 Audycja Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:08 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE -Teksty
kard. Stefana Wyszyńskiego
czyta ks. Michał Efner
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Audycja Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/z kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m.)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Nocna zmiana
- ks. Rafał Kowalczuk
i ks. Konrad Bulak
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
21:30 Króluj nam Chryste
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień

23:45 VERBUM ECCLESIAE -Teksty
kard. Stefana Wyszyńskiego
czyta ks. Michał Efner
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Króluj nam Chryste
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Teresy od Jezusa
czyta ks. Wiesław Górniak
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Planuję długie życie.
Audycja Ministerstwa Zdrowia
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Lasy na Kresach
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu/ z kościoła pw.
św. Jana Chrzciciela w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m.)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
21:30 Exodus Młodych
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Teresy od Jezusa
czyta ks. Wiesław Górniak
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:00 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Rajmund Cur
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
03:00 Exodus Młodych
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Rajmund Cur
06:25 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:30 Z Fatimą w przyszłość (1 sb.m.)
08:10 Piosenka Tygodnia

08:20 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
09:00 Wiadomości
09:15 Przegląd „Niedzieli”
10:00 Wiadomości
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości
11:10 Audycje samorządowe
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 W duchu św. Dominika
		 - ks. Grzegorz Chabros
13:00 Wiadomości
13:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 AgroKwadrans
14:40 Boży Rolnik
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 AktualnościRadiaWatykańskiego
16:40 Bitwa Warszawska – stulecie
wiktorii
17:15 Ze szkolnej kroniki
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
23:55 Rozmowa z człowiekiem
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:15 Podzielmy się Słowem
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:10 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Księga
06:55 Semper Fidelis
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Duchu Świętym
- ks. Miłosław Żur
08:40 Patron dnia
09:00 Podzielmy się Słowem
10:00 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Pasterski Głos
11:53 Anioł Pański
11:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
12:00 Transmisja Mszy Świętej
13:05 Semper Fidelis
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o Duchu Świętym
- ks. Miłosław Żur
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:05 Niedziela Radiowa
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Zamościu
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Głosy kniei/Z powołanymi
o powołanych/Z Bogiem przez
świat/Inżynieria duchowości
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:20 Katecheza o Duchu Świętym
- ks. Miłosław Żur
21:30 Okruchy tygodnia
22:40 Posługa egzorcysty
23:00 Wybrani - Posłani/
Myśl trzeźwo (2 niedziela m-ca)
23:55 Pasterski Głos
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