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Eskapady Kresowe – I Zamojski Festiwal Podróży

2 października br. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu
rozpoczął się I Zamojski Festiwal Podróży ESKAPADY KRESOWE.

Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Za-
mościa uroczyście otworzył I Festiwal 
Podróży, przedstawiając zaproszonych 
gości: Damiana Miechowicza, Ryszar-
da Pawłowskiego i Jacka Wnuka.
Pierwszą prezentację pt. „Podsumo-
wanie sezonu turystycznego w Za-
mościu w 2015 roku” przedstawił Da-
mian Miechowicz, dyrektor Wydziału 
Turystyki i Promocji Urzędu Miasta 
Zamość. Następnie swoje prezenta-
cje przedstawili kolejni goście: Jacek 
Wnuk „U Hucułów i nie tylko – Karpaty 
Wschodnie” oraz Ryszard Pawłowski 
„Spotkanie z Himalajskim Tygrysem”.

RYSZARD JAN PAWŁOWSKI
Urodzony w Bogatyni w 1950 roku. Zo-
diakalny Rak, ale Tygrys według horo-
skopu chińskiego, inżynier elektryk, in-
struktor alpinizmu, przewodnik górski.
Wziął udział w ponad 300 wyprawach 
w różne góry świata jako uczestnik lub 
organizator. Zdobył dziesięć szczytów 

8-tysięcznych, m. in. K2 (8611 m) płn. 
Filarem od strony chińskiej. Jest jedy-

nym Polakiem, który 5-krotnie stanął 
na szczycie Mt. Everestu (8848 m). Do-

konał wielu wejść trudnymi drogami 
wspinaczkowymi w różnych rejonach 
Ziemi. Był partnerem wspinaczko-
wym Jerzego Kukuczki, Adama Zyza-
ka, Piotra Pustelnika, Janusza Majera, 
Krzysztofa Wielickiego i wielu innych 
sławnych himalaistów.

JACEK WNUK
Miłośnik Karpat Wschodnich, foto-
graf, podróżnik, absolwent Fotografii 
Łódzkiej Filmówki i Geografii UMCS 
w Lublinie. Od wielu lat przemierza 
Wschodnio Karpackie bezdroża, cze-
go efektem są jego projekty, wystawy 
i pokazy slajdów. Współautor tekstów 
albumu Huculszczyzna – Krzysztofa 
Hejke. Uczestniczył w Pomarańczo-
wej Rewolucji na Ukrainie, pracował 
w Międzynarodowej Inicjatywie Hu-
manitarnej w Czeczenii. Redaktor 
i założyciel portalu www.KarpatyW-
schodnie.pl. Pracuje w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Sta-
nisława Pigonia w Krośnie.
Miłośnicy gór mogli zasięgnąć wie-
dzy i informacji „z pierwszej ręki”. Po 
spotkaniu można było nabyć publi-
kacje autorów.
Karpaty Wschodnie – album fotogra-
ficzny Jacek Wnuk
Smak Gór 2 – po 10 latach – Ryszard 
Pawłowski
Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął Prezydent Andrzej Wnuk. 

Gorące podziękowania dla n/w osób 
za pomoc w realizacji Festiwalu.
– Damian Miechowicz, dyrektor Wy-

działu Turystyki i Promocji Urzędu 
Miasta Zamość 

– Andrzej Bubeła, dyrektor CKF Sty-
lowy

– Magdalena Magryta dyrektor hote-
lu Mercure Zamość

– Jarosław Maluha, prezes MZK 
– Piotr Kubina, prezes LOK i właści-

ciel restauracji Muzealna
– Zenon Wilkos, prezes Eurocar Za-

mosc-Renault
– Sylwester Smyk i Zbigniew Mazu-

rek, właściciele firmy Interkres
– Mariusz Szymański, właściciel fir-

my PHU „Relaks” ze Zwierzyńca
– Artur Suski, właściciel firmy rekla-

mowej Mega Print
– Andrzej Kudlicki, właściciel firmy 

turystycznej „Quand”
– Zbigniew Halej, właściciel firmy 

turystycznej „Halej’s Travel”
– Łukasz Kot, Szef anteny Katolic-

kiego Radia Zamość.
Podziękowania dla Tomasza Jagi za 
pomoc techniczną podczas festiwa-
lu, Andrzeja Pogódza i Waldemara 
Siatki oraz Janka i Magdy Cios, Ani 
Podkościelnej za udział przy powsta-
niu wystawy fotograficznej „Powita-
nie z Afryką” w poszukiwaniu śnie-
gów Kilimandżaro.

Jacek Podkościelny
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R E K L A M A

Dziękczynna pielgrzymka do Włoch
z Katolickim Radiem Zamość

W sobotę 10 października na piel-
grzymkę dziękczynną za kanonizację 
św. Jana Pawła II organizowaną przez 
redakcję Katolickiego Radia Zamość 
oraz Biuro Pielgrzymkowe PIELGRZY-
MUJ.PL wyruszyła ponad 40-os. grupa 
pielgrzymów. Opiekunem duchowym 
był ks. Krystian Bordzań – dyr. Katolic-
kiego Radia Zamość zaś pilotem grupy 
pan Włodzimierz Krajewski. Na szlaku 
pielgrzymkowym znalazły się: Bazyli-
ka Świętego Antoniego w Padwie, Ba-
zylika św. Franciszka w Asyżu, Rzym, 
Watykan, San Giovanni Rotondo, 
Sanktuarium Świętej Rodziny w Lore-
to, bazylika, klasztor i polski cmentarz 
wojenny na Monte Cassino, Sanktu-
arium Świętego Oblicza w Manopello 
i Wenecja. W pamięci pielgrzymów 
pozostanie Msza Święta odprawiana 
przy grobie św. Jana Pawła II w kapli-
cy św. Sebastiana w Bazylice Świętego 
Piotra oraz audiencja generalna z Oj-
cem Świętym Franciszkiem. Zaprasza-
my do pielgrzymowania z Katolickim 
Radiem Zamość. Rozmowy z uczest-
nikami pielgrzymki oraz zdjęcia moż-
na posłuchać i zobaczyć na www.ra-
diozamosc.pl w zakładce: AUDYCJA 
i wchodząc na Pielgrzymka dziękczyn-
na do Włoch.

W Wenecji

Msza św przy grobie Św. Jana Pawła II

Papież Franciszek blisko naszego sektora

Na statku do Wenecji

Na placu Świętego Piotra

Polski Cmentarz Żołnierski na Monte Cassino

Przed Bazyliką św. Antoniego w Padwie

W Asyżu



4 Nr 11 [11] Listopad 2015  www.radiozamosc.pl

Wywiad

„Himalajski Tygrys” w Zamościu

Małgorzata Godzisz: Naszą rozmo-
wę rozpocznijmy od początku. Jaką 
przeszedł Pan drogę z kopalni po 
najwyższe szczyty gór? Jak pogo-
dził Pan pracę z pasją?
Ryszard Pawłowski: Droga ta była 
najbardziej naturalna jaką bym zale-
cał każdemu z ludzi, którzy poważ-
nie podchodzą do gór. Najpierw były 
jaskinie, a później skałki. Następ-
nie nasze Tatry, Alpy, Kaukaz, góry 
Ameryki Południowej i Północnej. 
Później zaczęły się Himalaje, Ka-
rakorum i góry wyższe. Na począ-
tek pasjonowało mnie wspinanie 
techniczne. Bardzo mnie cieszyło, 
że coraz to lepiej mogłem wspinać 
się w trudnym terenie, w lepszym 
czasie pokonywać przeszkody. 
Z czasem również zachłysnąłem 
się górami najwyższymi chociaż 
na początek nie było to moim ma-
rzeniem, ale coś trzeba robić, roz-
wijać te umiejętności. Z racji takiej, 
że również z wykształcenia jestem 
instruktorem alpinizmu, szkoliłem 
młodych ludzi, ale później byłem 
zapraszany na wyprawy międzyna-
rodowe jako przewodnik. W końcu 
założyłem własną agencję górską, 
która nazywa się „Patagonia”. Zaczą-
łem organizować wyprawy w różne 
góry świata i to od najprostszych 
trekkingów poprzez wyprawy bar-
dzo zaawansowane technicznie dla 
ludzi, którzy posiadają duże umie-
jętności i ambicje, łącznie ze szczy-
tami ośmiotysięcznymi.

 Jak to się stało, że został Pan czło-
wiekiem gór, zachwycił się nimi od-
krywając ich piękno w sposób inny, 
niedostępny dla wielu?
Sprawa była dla mnie oczywista. 
Przyjechałem na Śląsk z Pomorza 
mając 14 lat. Coś musiałem robić. Nie 
wystarczało mi siedzenie w interna-
cie, czy jakieś imprezy. Fascynował 
mnie sport, wysiłek i aktywne spę-
dzanie czasu. A że trafiłem na góry 
i wcześniej na jaskinie, więc tak to 
mi się spodobało, że wiedziałem, że 
będę chciał to robić. Na początek mu-
siałem dzielić to między pracę, naukę 
a wyjazdy. Po pewnym czasie, mając 
wykształcenie inżyniera elektryka 
i 15 lat pracy na kopalni, z czego 10 lat 
zjeżdżałem pod ziemię, zdecydowa-
łem się, że to co chcę robić to są góry 
i wyłącznie góry. To mnie najbardziej 
wciągało. Wiedziałem, że na tym się 
dobrze znam i to jest najlepsza droga 
jaką w życiu mogę obrać. Po jakimś 
czasie zająłem się głównie górami 
i wciąż to trwa. Minęło już ponad 40 
lat i dalej te góry są dla mnie dużą fa-
scynacją.

Ten trudny początek był dobrym 
startem do tego, żeby się otworzyć 
na to, co wysokie?
Myślę, żeby to całkowicie zrozu-
mieć to trzeba by się przenieść te 
40 lat wstecz i sobie wyobrazić jak 
wyglądał Śląsk kiedyś. Był brudny, 
zadymiony, szary. Dla nas każdy 
wyjazd poza Śląsk, Katowice, czy 

Rudę Śląską był olbrzymią przygodą. 
Wtedy nie marzyłem, że kiedykol-
wiek wyjadę w Himalaje. Po prostu 
zwykłe wyjazdy w skałki naszej Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, czy 
w Tatry były dla mnie olbrzymim 

przeżyciem i sprawiały mi ogromną 
radość. Fascynacja wyższymi górami 
na każdym z kontynentów przyszła 
później kiedy już byłem dostrzeżo-
ny, kiedy otworzyły się perspektywy, 
że również my mogliśmy wyjeżdżać 
tak daleko za granicę. Wtedy również 
zaczęła się dla mnie ta pasja i przygo-
da. Byłem nawet w tak egzotycznych 
krajach jak Afganistan, Nowa Zelan-
dia, właściwie na każdym z konty-
nentów.

Pierwszy ośmiotysięcznik, pierw-
sze zdobycie… co wtedy czuje hi-
malaista, który ma się z mierzyć 
z tym co jeszcze nieznane?
Pierwszy mój ośmiotysięcznik to był 
Broad Peak. Rok 1984. Wtedy mia-
łem już dużo dokonań, trudnych 
technicznie przejść gór, ścian, ale 
też szczytów siedmiotysięcznych. 
W końcu przyszła szansa aby wyje-
chać na szczyt ośmiotysięczny i uda-
ło nam się wejść na szczyt. Później 
zaczęła się moja fascynacja górami. 
Prawie każdego roku wyjeżdżałem 
na wyprawy, wchodziłem na szczyty 
ośmiotysięczne i to nie tak jak teraz 
się dzieje, że wybiera się najłatwiej-
sze drogi, z pomocą Szerpów. To były 
wyjazdy czysto sportowe, gdzie sami 

nosiliśmy ekwipunek, sami zakłada-
liśmy liny, sami przygotowywaliśmy 
drogę do wejścia. Wtedy najlepsi 
zdobywali szczyty. Miałem to szczę-
ście, że wspinałem się z najlepszymi. 
Moim partnerem był Jurek Kukucz-
ka, Krzysiu Wielicki, Piotr Pustelnik, 
ale również Adaś Zyzak, Janusz Ma-
jer... czyli wówczas najlepsi, którzy 
działali na terenie Polski i poza Pol-
ską, w górach najwyższych.

W swojej książce „Smak gór”, którą 
polecamy słuchaczom Katolickiego 
Radia Zamość i czytelnikom Roz-
toczańskiego Głosu napisał Pan 
„rzucałem się na góry jak głodny na 
jedzenie”. Co pomagało zaspokoić 
ten głód, zdobywając najwyższe 
góry świata?
Wtedy nie było łatwo wyjechać z Pol-
ski, a mając ograniczone możliwości 
finansowe i czasowe jako, że równo-
cześnie pracowałem, później studio-
wałem, to starałem się wykorzystać 
każdą okazję pobytu w górach. I na-
wet bardzo trudne warunki jak zła 
pogoda czy duże ilości zalegającego 
śniegu nie powstrzymywały mnie 
przed realizacją tego, co sobie zało-
żyłem. Byłem wtedy czynnym spor-
towcem, uprawiałem przez kilka lat 
judo i tą rywalizację miałem we krwi. 
I nie chodzi o to, żeby z kimś rywali-
zować, ale sprawiało mi to olbrzymią 
satysfakcję. Choćby pokonywanie 
własnych słabości i sprawdzanie się 
w różnych trudnych sytuacjach. Jed-
nocześnie góry są fascynującą areną, 
pięknym środowiskiem, gdzie nie 
tylko wysiłek fizyczny, ale również 
predyspozycje psychiczne odgrywa-
ją dużą rolę. I te piękne widoki, pięk-
ne otoczenie - już sam pobyt w gó-
rach daje olbrzymią satysfakcję. 

W przededniu naszej rozmowy 
obejrzałam najnowszą ekranizację 
filmu „Everest”, historię wspinacz-
ki z 1996 roku. Ryszard Pawłowski 
pokazał światu, że nie ma rzeczy 
niemożliwych dla człowieka, który 
pragnie, który chce spełniać te ma-
rzenia. Jako pierwszy i jedyny Polak 
pięciokrotnie dotknął pan tego, co 
nieosiągalne – Mount Everestu, na-
zywanego też boginią Matką Ziemi. 
Czym jest dla pana Mount Everest?
Mount Everest jest najwyższą górą 
świata, więc każdy z himalaistów i nie 
tylko himalaistów chciałby tą górę 
zdobyć, wejść lub zmierzyć się z nią, 
narażając się na niewygody, często 
wydając na to olbrzymie pieniądze. 

Ryszard Pawłowski nazywany „himalajskim Tygrysem”. Człowiek gór. To on jako pierwszy i jedyny polski alpinista 
pięciokrotnie dotknął „dachu świata” Mount Everestu. Zdobywca dziesięciu ośmiotysięczników. Gość specjalny I Zamojskiego 
Festiwalu Podróży Eskapady Kresowe. Rozmawia Małgorzata Godzisz.

Ryszard Pawłowski na Mount Evereście. Źródło: patagonia.com.pl

Everest 2012 – Ryszard Pawłowski. Źródło: patagonia.com.pl
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Dlatego chciałem wejść na Mount 
Everest po raz pierwszy, bo miałem 
już za sobą różne trudne przejścia 
w różnych górach świata, ale też wej-
ścia na szczyty ośmiotysięczne, trud-
nymi drogami, np. na Annapurnę, 
Nanda czy Nanga Parbat. Nie miałem 
tego Mount Everestu i tak naprawdę 
wcale wtedy o nim nie marzyłem. Jed-
nak podczas różnych spotkań dzien-
nikarze i ludzie, którzy przychodzili 

na spotkania ze mną pytali „Rysiek, 
a kiedy w końcu wejdziesz na ten Mo-
unt Everest?”. Dla ludzi Mount Everest 
jest górą najwyższą i o której wszyscy 
wiedzą, że jest najwyższa i wydaje się, 

że najwyższa to jest taka góra, która 
jest marzeniem każdego himalaisty. 
Jest najtrudniejsza do zrealizowania. 
I w końcu mówię, wejdę na ten Mount 
Everest! Chociaż muszę powiedzieć, 
że żeby zdobyć Mount Everest trzeba 
przede wszystkim zdobyć olbrzymie 
pieniądze i je na to przeznaczyć. Ja 
wtedy takich pieniędzy nie miałem, 
ale jedna z agencji amerykańskich Al-
pine Ascents International zapropo-

nowała mi w 1994 r. pracę przewodni-
ka, a za wkład mojej pracy będę miał 
szansę wejścia na najwyższy szczyt 
świata, czyli Mount Everest. Ja to wy-
korzystałem, udało mi się wejść przy 

okazji wprowadzając dwójkę uczest-
ników tej wyprawy. W niespełna rok 
po tym wydarzeniu spróbowałem 
wejść z drugiej, dużo trudniejszej 
strony tybetańskiej i wtedy nie było 
to tak dobrze przygotowane jak na 
tej poprzedniej super komercyjnej 
wyprawie. Nosiliśmy sami sprzęt, je-
dzenie, namioty, zakładaliśmy liny 
poręczowe. I po raz drugi w niespełna 
rok udało mi się stanąć na szczycie 
Mount Everestu. Wtedy moim part-
nerem, z którym weszliśmy na szczyt 
był Piotr Pustelnik. Przez następne 
lata z Piotrem zdobyłem kilka bardzo 
trudnych szczytów: Gaszerbrum I, Ga-
szerbrum II, ale również najtrudniej-
szy szczyt ośmiotysięczny świata K2 
w 1996 r. i to bardzo trudną drogą od 
północy, od strony chińskiej - filarem 
północnym. Ta droga później przez 
całe 16 lat nie miała powtórzenia. To 
było olbrzymie osiągnięcie.

A jaki jest widok będąc na dachu 
świata?
Widok uzależniony jest od pogody. 
Bywało różnie. W roku 1994 jak i 1995 
widoczność była bardzo dobra. Wi-
działem całe morze gór dookoła i cały 
płaskowyż tybetański. To duże prze-
życie. Jeżeli człowiek nie jest zbytnio 
zmęczony to może podziwiać te wido-
ki, może chłonąć, może się cieszyć tym 
wejściem. A jeżeli tak nie jest, kiedy 
nie ma widoczności, kiedy człowiek 
jest skrajnie zmęczony to zadowolenie 
przychodzi dopiero w bazie na dole, 
wtedy kiedy jest się bezpiecznym.

Jak powiedział Piotr Pustelnik, 
z którym pan się wspina i też ceniony 
himalaista, że „niewielu jest takich, 
którzy związaliby się z panem liną”. 
Dlaczego taka opinia, z czego wynika 
i czym dla pana jest wspinanie?
Piotr tak powiedział pewnie dlatego, 
że byłem bardzo często w trudnych sy-
tuacjach, bardzo często podczas tych 
wyjazdów ginęli koledzy bądź part-

nerzy, gdzie wspólnie byliśmy w trud-
nych sytuacjach. Natomiast ja miałem 
szczęście, że udało mi się przeżyć te 
sytuacje. Podczas wyprawy w 1989 
r. wspólnie szliśmy do szczytu z Jur-
kiem Kukuczką na południowej ścia-
nie Lhotse. Byliśmy już bardzo blisko 
szczytu, kiedy wydarzył się wypadek. 
Jurek odpadł ze ściany, lina się zerwa-
ła i zginął. Zginął nasz bardzo dobry 
kolega, mój kolega klubowy, mój part-
ner i jeden z najlepszych himalaistów 
świata. Wtedy tylko dwójka ludzi się 
liczyła, czyli Reinhold Messner i Jurek 
Kukuczka. Oni byli najbardziej znani 
na świecie, gdyż jako pierwsi w świe-
cie zdobyli Koronę Himalajów.

Wśród himalaistów uważany jest 
pan za szczęściarza, który wiele 
razy cudem uniknął śmierci. Prze-
trwał pan biwak na wysokości 8500 
metrów, bez śpiwora i namiotu. 
Jak pan na to patrzy, doświadcza-
jąc tego co pana spotkało, dostając 
drugą szansę na kolejne życie, na 
kolejny szczyt?
To nie była pierwsza moja tak ekstre-
malna przygoda, ale wtedy w 1999 
r. podczas zejścia ze szczytu Mount 
Everestu w złej pogodzie musiałem 
zabiwakować, bo nie było lin porę-
czowych. Było już szaro, czołówka 
mi się zepsuła, więc musiałem pod-
jąć decyzję czy schodzić w skrajnie 
niebezpiecznych warunkach czy za-
biwakować. Była to wysokość osiem 
i pół tysiąca metrów. Zdecydowałem 
się na to mając pełną świadomość, 
że będzie to skrajnie trudna sytuacja. 
Przetrwałem do rana od pierwszej mi-
nuty mobilizując się, co nie było takie 
łatwe. Dwójka kolegów z innej wypra-
wy, a o sobie nawet nie wiedzieliśmy 
wtedy, też biwakowała w tym samym 
miejscu, bo przypomnę było to zała-
manie pogody. Jeden z nich nie dożył 
do rana, mimo pomocy Szerpów, któ-
rzy podawali mu herbatę i tlen. Nie 
przeżył tego biwaku. Drugi, Portugal-
czyk João Garcia tak się poodmrażał, 
że miał amputowany nos i wszyst-
kie palce u rąk i nóg. Mnie udało się 

przetrwać do rana w tych skrajnych 
warunkach bez żadnych odmrożeń. 
Wtedy po raz kolejny uświadomiłem 
sobie, że być może moja genetyka, 
moja psychika jest troszkę lepsza od 
przeciętnej, że to dar, który otrzyma-
łem od życia, że w ekstremalnych wa-
runkach mogę troszkę więcej znieść. 
I to między innymi uratowało mnie 
przed tą ekstremalną sytuacją, wręcz 
przed utratą zdrowia albo nawet życia.

Niejednokrotnie znalazł się pan w tej 
strefie śmierci. Dlatego też na koniec 
zapytam „himalajskiego Tygrysa” 
– Ryszarda Pawłowskiego jak góry 
zmieniają, jak pana ukształtowały 
na życie i na to, co jest na co dzień?
No cóż, przynajmniej w moim przy-
padku góry wpłynęły bardzo pozy-
tywnie. Na to, co w życiu robię. Tak 
uważam. Każdy lubi się w życiu 
sprawdzać, a ja mam taką mental-
ność, że lubię się sprawdzać. Myślę, 
że sytuacje z gór często przenoszą 
się na te sprawy przyziemne. Wiem, 
że to co wydaje się tu bardzo ważne, 
kiedy wracamy z gór i przeżywamy 
jakąś trudną, ekstremalną sytuację 
to wydają się zupełnie nieważne. Za-
równo dobra materialne i to co uwa-
żamy za problemy tutaj, po powrocie 
z gór nabieramy do tego dystansu. 
Wracamy jakby bardziej oczyszcze-
ni, podchodzimy z takim spokojem 
do codziennego życia. Uważam, że 
jesteśmy bardziej wyrozumiali dla 
innych ludzi, może również dla sie-
bie. Dzięki górom może nie zmieni-
łem się na lepsze, ale to, że tak często 
przebywam w górach, w trudnych 
sytuacjach, na pewno uchroniło 
mnie przed popełnianiem rzeczy 
nieprzemyślanych, takich które czę-
sto przydarzają się w młodym wieku. 
Uważam, że dzięki górom spełniłem 
swoje marzenia i że godnie jak do-
tychczas to swoje życie przeżyłem.

Dziękuję panu za rozmowę 
i cieszę się, że mogłam 

poznać „człowieka gór”.
Ja również dziękuję.

Ryszard Pawłowski. Źródło: patagonia.com.pl

Himalaje 2014. Źródło: patagonia.com.pl
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Porady

Nowy trend w makijażu

Do tego celu najlepiej zastosować 
sypki rozświetlacz w kamieniu 
lub proszku, aplikowany na skórę 
pędzlem z włosia naturalnego (jest 
miękkie i delikatne dla skóry) lub 
sztucznego (idealne dla alergików). 
Nakładamy go na konkretne partie 
twarzy, dokładnie tam, gdzie zała-
muje się światło:
• szczyt kości policzkowych
• pod kością policzkową
• pod i nad łukiem brwiowym
• wewnętrzny kącik oka
• okolica nad górną wargą
• środek czoła, nosa i brody (bardzo 

delikatnie!)

W ten sposób uzyskujemy efekt 
świetlistej, wypoczętej cery. Metody 

strobingu musimy używać z umia-
rem, najmocniej rozświetlajmy partie 
twarzy, które najbardziej w sobie lu-
bimy. Błyszczące refleksy podkreślą 
nasze atuty – zadbane brwi, kształt-
ne usta czy wystające kości policzko-
we. Rozświetlacz optycznie powięk-
sza, przybliża i unosi. Uważajmy 
jednak, przy skórze łojotokowej, bli-
znach i rozszerzonych porach, głę-
bokich zmarszczkach, opadających 
łukach brwiowych czy oczach zbyt 
blisko osadzonych, podkreślając te 
rejony twarzy możemy uzyskać efekt 
odwrotny do zamierzonego.

Reszta makijażu powinna pozostać 
naturalna, w trendzie „nude”. Pamię-
tajmy o doborze rozświetlającego 

podkładu w odcieniu skóry, skorek-
torowaniu niedoskonałości i wykon-
turowaniu twarzy, ale tylko za pomo-
cą jasnego korektora. Rozjaśniamy 
całą okolicę przy oku (oczodół, po-
wiekę, okolicę pod oczami), środek 
nosa, czoła i brody, okolicę przy 
ustach. Gdy wyrównamy już koloryt 
skóry pora na makijaż policzków, 
oczu i ust. Makijaż „nude” wymaga 
od nas stonowania, dlatego kolory 
których będziemy używać powinny 
być jasne, neutralne, delikatnie pa-
stelowe. Policzki subtelnie muśnięte 
różem, oczy pomalowane jasnymi, 
przenikającymi się cieniami i usta 
z odrobiną błyszczyka to esencja de-
likatnego makijażu. Aby uzyskać ten 
efekt używajmy kosmetyków z tej sa-

mej gamy kolorystycznej. Jeśli prefe-
rujemy czerń i srebrną biżuterię nasz 
makijaż powinien być w kolorystyce 
bieli, grafitu i pudrowego różu. Gdy 
natomiast pasuje do nas złota biżu-
teria i kolor brązowy najlepsza ma-
kijażowa paleta powinna składać się 
z kremu, karmelu i brzoskwini.

Tworzenie naturalnego makijażu 
w połączeniu ze strobingiem nie po-
winno nam zająć dłużej niż 15 minut. 
Dzięki zastosowaniu technik nude 
i strobing możemy szybko wykonać 
modny make-up, który z subtelny 
sposób podkreśli nasze naturalne 
piękno!

Monika Szatkowska

STROBING to hit tego sezonu! Polega na umiejętnym rozświetleniu wybranych partii twarzy, dzięki czemu skóra wygląda 
świeżo i promiennie.

Polub fanpage otwartysalon.pl i KRZ 
na Facebook’u, udostępnij nasz post 

KONKURS i odpowiedz na pytanie:
Jaki jest Twój najlepszy 

trik makijażowy?

Nagroda: profesjonalny kosmetyk 
firmy Bandi – Odmładzający 

Krem na Dzień z serii FitoCare 
(wartość nagrody 60zł)

Uwaga 
KONKURS!
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W dniu 22 października Akademia 
Myśli Chrześcijańskiej i Biblioteka 
Pedagogiczna w Biłgoraju zorganizo-
wały spotkanie z działaczem opozy-
cyjnym antykomunistycznej Polski, 
Stanisławem Schodzińskim. Tema-
tem spotkania były porozumienia 
sierpniowe 1980 roku i wydarzenia 
tamtych lat w Powiecie Biłgorajskim. 
35 lat temu, w lipcu 1980 roku na Lu-
belszczyźnie wybuchły robotnicze 
strajki, które uruchomiły falę prote-
stów w całej Polsce. Kolejne strajki do 
których doszło w Polsce już w sierp-
niu 1980 roku przyniosły powstanie 
NSZZ „Solidarność”, która przyczyni-
ła się do przełomu polityczno-spo-
łecznego w 1989 roku. 31 sierpnia 
1980 roku przedstawiciele strajkują-
cych robotników i komunistycznych 
władz podpisali w gdańsku porozu-
mienia sierpniowe. 
„W działalność opozycyjną zaangażo-
wałem się podczas studiów na Politech-
nice Lubelskiej, w ramach działalności 
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela. Brałem także udział w spotka-
niach Duszpasterstwa Akademickiego. 
W kolejnych latach dostarczałem m. 
in. do Biłgoraja literaturę bezdebitową 
i zaangażowałem się w naszym Regio-
nie w działalność środowiska „Solidar-
ności”. Z powodu tej działalności i kon-

W dniach 26-27 października w Bił-
goraju w sali kameralnej Biłgorajskie-
go Centrum Kultury miały miejsce 
I Mistrzostwa Debat Oksfordzkich dla 
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 
pod hasłem „Liderzy przyszłości”. Pro-
jekt realizowany jest przez Biłgorajską 
Telewizję Kablową w ramach kon-
kursu „Działaj Lokalnie IX” dofinan-
sowaną przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, samorządy Mia-
sta i Gminy Biłgoraj oraz sponsorów 
indywidualnych.
Debaty oksfordzkie to sztuka dialogu 
i rodzaj dyskusji, w której zabronione 
jest obrażanie, bądź wyśmiewanie 
mówców strony przeciwnej, a zada-
niem debaty jest dyskusja nad tezą. 
Uczestnicy debaty opowiadają się za 
lub przeciw postawionej na początku 

tezie. I jak sama nazwa wskazuje, po-
chodzi ona z Uniwersytetu Oksfordz-
kiego.
Jak wyjaśnia prowadząca debatę 
Joanna Wyrostek, mistrzostwa De-
bat Oksfordzkich dla Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych mają na celu 
zapoznanie młodzieży z zasada-
mi publicznej debaty prowadzonej 
w sposób merytoryczny, na trafne 
i spostrzegawcze argumenty, z po-
szanowaniem oponenta, a także 
wyłonienie grupy liderów, którzy po-
radzą sobie w dyskusji nad tezą. Są 
oni oceniani przez Loże Ekspertów, 
Publiczność i Marszałka. Debaty te 
odbywają się według ściśle określo-
nych zasad. Biorą w niej udział czte-
roosobowe drużyny, które wybierają 
spośród siebie lidera. Każdy z przed-

stawicieli drużyny ma określony czas 
na wypowiedź i argumentację. Z ko-
lei Marszałek Debaty Oksfordzkiej to 
osoba, która prowadzi debatę, czuwa 
nad jej przebiegiem i oddaje głos po-
szczególnym uczestnikom. Zaś Loża 
Ekspertów to trzyosobowy zespół 
wybrany i zaproszony przez orga-
nizatorów, który pełni rolę opiniu-
jącą i oceniającą. Również Publicz-
ność zebrana w Sali ma prawo głosu 
w czasie dyskusji. 
W Mistrzostwach Debaty Oksfordz-
kiej w Biłgoraju udział wzięły czte-
roosobowe drużyny reprezentujące 
biłgorajskie szkoły, tj. LO im. ONZ, 
Regionalne Centrum Edukacji Zawo-
dowej, Zespół Szkół Budowlanych 
i Ogólnokształcących, Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących, 
Zespół Szkół Leśnych i Zespół Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska 
w Zwierzyńcu. Tematyka trzech 
pierwszych debat dotyczyła tez: 
„Imigranci i uchodźcy szansą dla Eu-
ropy”, „Internet zagrożeniem dla kon-
taktów międzyludzkich” oraz „Polska 
jest krajem tolerancyjnym”. 
W pierwszym etapie Mistrzostw od-
były się trzy debaty, zaś finał zapla-
nowany jest na połowę listopada.

Joanna Ferens

taktów z działaczami związkowymi 
z Biłgoraja, Zamościa i Lublina byłem 
inwigilowany i kontrolowany przez SB 
oraz zatrzymany – mówił Stanisław 
Schodziński podczas konferencji.
Podczas spotkania naoczny świadek 
tamtych czasów przedstawił gene-
zę wydarzeń z lipca i sierpnia 1980 
roku, działalność opozycji w Biłgo-
raju i Regionie, działalność władz 
komunistycznych i system represji, 
okres wprowadzenia stanu wojen-
nego i internowanie działaczy biłgo-
rajskiej „Solidarności”. Mówił o pod-
ziemnej prasie i publikacjach, oraz 
działalności opozycyjnej. Wspomniał 
osoby zaangażowane w tworzenie 
ruchu niepodległościowego w tym 
okresie w Biłgoraju i na Zamojsz-
czyźnie oraz klimat panujący wśród 
działaczy i sympatyków „Solidarno-
ści”. W swym wystąpieniu poświęcił 
także uwagę samemu ruchowi „Soli-
darności”.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież 
biłgorajskich szkół średnich, a spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa ksią-
żek drugiego obiegu, kopii dokumen-
tów IPN oraz materiały Instytutu 
Pamięci Narodowej związane z tam-
tym okresem historii Polski.

Joanna Ferens

Uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Biłgoraju

Konferencja 
„Porozumienia sierpniowe 1980”

„Liderzy przyszłości” w Biłgoraju

W poniedziałek, 19 października 
w kościele pw. Jerzego w Biłgora-
ju odbyły się uroczystości religij-
no-patriotyczne z racji 31. rocznicy 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe i LO im. ONZ 
w Biłgoraju. We wstępie do Mszy 
Świętej ks. proboszcz Stanisław Bu-
dzyński podkreślał wartość postaci 
bł. ks. Jerzego dla naszego narodu: 
„Zanosimy dziś swe modlitwy przed 
Boży Tron, w sposób szczególny 
modlimy się o rychłą kanonizację 
ks. Jerzego Popiełuszki, dziś błogo-

sławiony „Kapelan Solidarności” jest 
obecny w swych relikwiach. Do na-
szych intencji dołączmy modlitwy za 
Ojczyznę oraz za ludzi sumienia, któ-
rzy będą trzymali stery Polski”.
W nabożeństwie uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych po-
wiatu, miasta i gminy Biłgoraj, poczty 
sztandarowe, młodzież oraz miesz-
kańcy Biłgoraja, zaś Mszy Świętej 
przewodniczył dyrektor Domu Księży 
Seniorów w Biłgoraju, ks. Andrzej Nie-
dużak, który do biłgorajskiego kościo-
ła św. Jerzego, specjalnie na uroczy-
stość przywiózł relikwie bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki. Dyrektor Domu 
Księży Seniorów w Biłgoraju mówił 
o wychowaniu jakie błogosławiony 
Jerzy odebrał w domu rodzinnym 

oraz w seminarium duchownym, 
mówił o jego umiłowaniu prawdy, 
umiłowaniu Bożych Przykazań oraz 
szczególnym umiłowaniu Ojczyzny: 
„W Biłgoraju jest klimat, który służy 
poniekąd oddawaniu czci błogosła-
wionemu księdzu Jerzemu Popie-
łuszce. Nasza obecność podyktowana 
jest różnymi motywami, jedni muszą 
w nich uczestniczyć, innym wypada, 
ale zawsze z takiego spotkania wy-
nosi się konkretne przesłanie, prze-
słanie następującej treści: życie jest 
tylko jedno – musimy je przeżyć god-
nie. Uświadommy sobie, że mamy 
tylko jedno życie, stańmy w pokorze 
przed Bogiem i zweryfikujmy czym 
się w życiu kierujemy, za co musimy 
przepraszać, co poprawić, z czego zre-
zygnować, by życia nie zmarnować”.
Po Mszy Świętej odbył się specjalny 
montaż słowno-muzyczny ku czci 
błogosławionego ks. Jerzego, przy-
gotowany przez młodzież z ONZ-tu 
i nauczycielkę Małgorzatę Polańską. 
Głos zabrał również Starosta Biłgo-

rajski Marian Tokarski: „Dzisiejsza 
uroczystość jest przypomnieniem 
tragicznych wydarzeń sprzed trzy-
dziestu jeden laty, to wspomnienie 
trudnej historii naszego narodu. Po 
raz kolejny już spotykamy się w mu-
rach tej świątyni w rocznicę mę-
czeńskiej śmierci księdza Popiełusz-
ki. Pragniemy w dniu dzisiejszym 
oddać hołd niezwykłemu kapłanowi 
– błogosławionemu księdzu Jerzemu 
Popiełuszce. Jesteśmy tu również po 
to, aby przypomnieć i uświadomić 
sobie do czego prowadzi totalita-
ryzm i jakie było prawdziwe oblicze 
komunizmu. Jesteśmy tu także po to, 
by ogarniać refleksją te trudne czasy 
i wyciągnąć wnioski na przyszłość”.
Na zakończenie uroczystości złożo-
no kwiaty pod tablicą wmurowaną 
w ścianę kościoła św. Jerzego, na któ-
rej upamiętniono osobę i przesłanie 
błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki – Kapelana „Solidarności”.

Joanna Ferens
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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!

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

Paweł Fajdek
– kariera sportowa 
mistrza świata w rzucie młotem
Dnia 25 września br. na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu odbyło się kolejne spotkanie 
„Czwartków Lekkoatletycznych”, Mi-
strzostwa Miasta Zamość i Powiatu 
Zamojskiego LZS. Specjalnym go-
ściem był Paweł Fajdek – dwukrotny 
mistrz świata w rzucie młotem (Mo-
skwa 2013, Pekin 2015), zawodnik 
KS „Agros” Zamość. Spotkał się on 
z uczestnikami konkurencji lekko-
atletycznych, którzy reprezentowali 
szkoły podstawowe i gimnazjalne 
z Zamościa i powiatu zamojskiego. 
Mistrz świata spotkał się również 
z prezydentem Zamościa Andrzejem 
Wnukiem w sali Consulatus zamoj-
skiego Ratusza, gdzie uhonorowany 
został medalem „Zasłużony dla mia-
sta Zamość”.
Z PAWŁEM FAJDKIEM, mistrzem 
świata w rzucie młotem rozmawia 
Małgorzata Kryk

Jak wyglądały początki Twojej ka-
riery sportowej?
Moje początki były dość trudne, po-
nieważ zanim rozpocząłem treno-
wać lekkoatletykę byłem namawiany 
przez dwa lata szkoły podstawowej 
przez moją pierwszą trenerkę Jolantę 
Kumor. Jako dzieciak byłem uparty, 
więc cały czas oddalałem wizytę na 
treningu. W końcu po dwóch latach, 
kiedy poszedłem do I-ej klasy gimna-
zjum trafiłem na Jolę po raz kolejny, 
bo znowu uczyła mnie wychowania 
fizycznego. Kiedy spotkaliśmy się 
po raz kolejny poszedłem na trening 
i tak zostało, więc było to już bardzo 
dawno temu (śmiech).

Czy jako uczeń wyróżniałeś się 
w gronie rówieśników w jakiś szcze-
gólny sposób podczas lekcji wycho-
wania fizycznego?
Byłem na pewno jednym z więk-
szych chłopców. Jola mówiła zawsze, 
że mam doskonałe warunki, żeby 
rzucać młotem. To ona przekonała 
mnie do trenowania. Sprawiało mi 
to ogromną radość. Było widać, że 
jestem uparty i nie lubię przegrywać. 
Wszystko co robiłem sam lepiej mi 
wychodziło niż w grupie – chociażby 
gra w piłkę nożną, gdzie czeka się na 
podania albo trzeba komuś dograć 
i wszyscy się denerwują. W rzucie 
młotem każdy pracuje na siebie i taki 
sport zdecydowanie był dla mnie. 

Czym jest dla Ciebie konkurencja, 
która uprawiasz?
Oj... (śmiech). Na początku była 
ogromną pasją i czymś w czym speł-

niałem się, w czym widziałem siebie 
w przyszłości. Aktualnie jest to moja 
praca. To poprawianie komfortu ży-
cia, namawianie dzieci do aktywne-
go trybu życia, generalnie do uzupeł-
niania wizerunku sportu. To bardzo 
szerokie pojecie, bo każdy widzi coś 
dla siebie i dla innych. Fajne jest to, 
że poprzez rzucanie młotem mogę 
zachęcać dzieci do uczestnictwa 
w lekcjach wychowania fizycznego. 
Tak samo akcje typu: „Czwartki Lek-
koatletyczne”, „Stop zwolnieniom 
z WF-u” czy „Lekkoatletyka dla Każ-
dego” wszystko ma swoje odbicie. 
W momencie kiedy mogę w tym 
uczestniczyć, przyjść, zachęcić i po-
kazać jak rzucać młotem dzieci za-
czynają rozumieć, że na lekcjach 
wychowania fizycznego można robić 
dużo ciekawych rzeczy.

Na co dzień poświęcasz wiele czasu 
na treningi. Co jest Twoim hobby 
w wolnym czasie?
Aktualnie nie mam na to czasu, bo 
moje hobby przeszło pod nazwę „ro-
dzina”. Powiększyła mi się rodzina, 
mam wspaniałą córkę i pomiędzy 
treningami i zawodami wolny czas 
staram się spędzać z najbliższymi. 
Nie zawsze łatwo jest to pogodzić. 
W przeciągu dwóch tygodni odkąd 
zakończyłem sezon tylko raz udało 
mi się pograć z kolegami w kosza. 
Kiedyś robiłem to bardzo często – 
trzy, cztery razy w tygodniu.

W ubiegłym sezonie towarzyszył Ci 
ból pleców. Jaki jest teraz Twój stan 
zdrowia?
Ubiegły sezon był bardzo trudny. Do 
ostatniej chwili nie wiedziałem czy 
wystartuje w głównej imprezie sezo-
nu w Mistrzostwach Europy. Pięcio-
krotnie walczyłem z bólem pleców 
i za każdym razem kiedy już wra-
całem do formy to pojawiał się jakiś 
element, który znowu powodował 
straszny ból. Najbardziej bolesny mo-

ment przydarzył mi się trzy tygodnie 
przed ME, kiedy wstawałem z krzesła 
i po prostu zaczęły boleć mnie plecy. 
Cały sezon się załamał i stanął w krop-
ce, ale jakoś poradziłem sobie z tym. 
Zrobiłem wspaniały wynik, rzuciłem 
ponad 82 m. Takiego poziomu na ME 
można tylko pozazdrościć.

W Pekinie obroniłeś tytułu Mistrza 
Świata wywalczonego przed dwo-
ma laty w Moskwie. Jak wyglądały 
Twoje przygotowania do zawodów 
rangi światowej?
W tym roku było dużo zwrotów i pro-
blemów, ponieważ tak naprawdę 
na początku sezonu dzień po mo-
ich pierwszych zawodach urodziła 
mi się córka. Parę dni uciekło, szał 
radości, trzeba było nadrabiać i zno-
wu startować. Kiedy wszystko już 
zaczęło się układać przydarzył się 
wypadek z trenerem. Od 17 czerwca 
byłem zmuszony przygotowywać się 
sam, co później oczywiście zostało 
zmienione. Do końca sezonu zajęła 
się mną moja pierwsza trener - Pani 
Jola. Dużo, dużo takich pobocznych 
sytuacji, które nie pozwoliły myśleć 
za bardzo o Pekinie i o tym wszyst-
kim. Dzięki temu takie wspaniałe 
wyniki, które osiągnąłem. Lepiej się 
już nie dało. Dodatkowo w pełnym 
spokoju, na pełnym luzie wygrane 
Mistrzostwa Świata w Pekinie. To 
pokazało, że stać mnie na bardzo 
dużo. Zwłaszcza ostatni start, kiedy 
na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie na memoriale Kamili Skolimow-
skiej byłem w stanie rzucić jeszcze 
81,99 m. Przyleciałem wtedy bezpo-
średnio z Włoch, gdzie dzień wcze-
śniej starowałem i rzuciłem młotem 
prawie 81 m. Super początek, środek 
i zakończenie sezonu - cały tak jak 
sobie tylko zaplanowałem i wyma-
rzyłem tak się ziściło.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
i życzę sukcesów w dalszej 

karierze sportowej.
Dziękuję.
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Nauka i rozrywka

Leonidy – nadchodzi noc „spadających gwiazd”!

Czym są Leonidy? Nazwa roju pochodzi od łaciń-
skiej nazwy konstelacji Lwa (Leo). W granicach 
tego gwiazdozbioru znajduje się radiant, czyli 
punkt na niebie z którego pozornie we wszystkie 
strony wylatują meteory. Zjawiska te są zazwy-
czaj bardzo jasne i niekiedy pozostawiają „ślad” 
w postaci smugi. Leonidy można obserwować już 
w pierwszych dniach listopada, jednak w nocy 
17/18 listopada przypada tzw. maksimum. 
Jest to czas kiedy Ziemia przecina na swej dro-
dze najwięcej materiału metoroidalnego, czyli 
fragmentów skał, lodu i pyłu pozostawionych na 
orbicie Ziemi przez kometę 55P/Tempel-Tut-
tle. Kometa ta pojawia się na niebie co 33 lata i za 
każdym razem kiedy zbliża się do Słońca, lód na 
jej powierzchni topi się i uwalnia się pył. Czasem 
jego część rozprzestrzenia się wokół orbity kome-
ty, jednak większa pozostaje blisko niej. Wynikiem 
przejścia Ziemi przez gęstą chmurę pyłów jest 
właśnie spektakularny deszcz meteorów, które 
wpadając w atmosferę ziemską spalają się pozo-
stawiając na niebie jasne smugi. Rozmiary tych 
fragmentów wahają się w przedziale od wielkości 
ziarnka piasku do pestki grochu. 
Leonidy to obok Perseidów najbardziej znany rój 
meteorów. Podczas nocy maksimum będzie moż-
na zobaczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu me-
teorów na godzinę. Obserwacje należy prowadzić 

w zaciemnionym miejscu z dala od 
wszelkich sztucznych źródeł światła, 
aby nie zaświetlały nam nieba. Zja-
wisko to można obserwować różny-
mi sposobami. Najpopularniejsze to 
oczywiście zerkanie okiem „nieuzbro-
jonym” lub poprzez lornetkę o sto-
sunkowo dużym polu widzenia ale 
można też zarejestrować przelatujący 
meteor za pomocą aparatu fotogra-
ficznego.
Leonidy są bardzo szybkie, wkracza-
ją w atmosferę ziemską z prędkością 
dochodzącą do 72 kilometrów na 
sekundę. W przeszłości rój tworzył 
spektakularne „deszcze meteorów”, 
np. w roku 1833 w Ameryce Północ-
nej odnotowano prawie 26700 me-
teorów na godzinę, a w roku 1966 ob-
fitość roju oszacowano na 140 000. 
Ze względu na powrót komety 55P/
Tempel-Tutlle w lutym 1998 roku, 
w latach 1998-2002 notowano bardzo 
wysoką aktywność, sięgającą nawet 
3000 meteorów na godzinę. W 1998 
roku zaobserwowano 250-300 na 
godzinę, w 1999 aż 3700 na godzinę 
i 480 na godzinę w roku 2000.

Jak obserwować Leonidy? Na zdjęciu 
widzimy mapę nieba z naszkicowa-
nym położeniem radiantu roju. Nie 
należy patrzeć dokładnie w punkt, 
z którego Leonidy wychodzą, a ob-
serwować obszar wokół niego. Jeśli 
pogoda nie dopisze w czasie mak-
simum roju, czyli w nocy z 17 na 
18 listopada nie należy się zbytnio 
martwić: aktywność roju przypada 
w okresie od 8 do 21 listopada, więc 
każdy ma szansę obejrzeć przynaj-
mniej kilka „spadających gwiazd” 
podczas długich jesiennych nocy.

Oprac. Andrzej Rzemieniak

W ciągu całego roku kalendarzowego zdarzają się noce, kiedy można podziwiać więcej „spadających gwiazd” niż zazwyczaj. 
Właśnie taka okazja nadarzy się w połowie listopada. Wszystko to za sprawą bardzo obfitego roju meteorów jakim są Leonidy.

Leonidy

Leonidy – radiant roju
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 Poniedziałek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia Bogurodzica
  Ewangelia i rozważanie – 

ks. Zygmunt Jagiełło
 01:00 Muzyczny przekładaniec
 03:00 Niedziela radiowa
 04:30 Koncert życzeń
 05:55 Poranny pacierz i Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:35 Ewangelia i rozważania – 

ks. Zygmunt Jagiełło
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Jacek Rak
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości/Poranny 

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

z przejść granicznych
 10:13 Informacje o dniu
 10:16 Kalendarium
 10:20 Książka na antenie
 10:40 Radio w ZOO
 11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać, ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Południowy 

serwis sportowy
 12:15 Konkurs
 12:40 Audycja z Głosu Ewangelii 

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

serwis sportowy
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Katecheza – ks. Jacek Rak
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:20 Ewangelia i rozważania – 

ks. Zygmunt Jagiełło
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Zjednoczeni w Duchu:
  Ruch Światło-Życie/Domowy 

Kościół (1 pon.m.)KSM (2 pon.m.)
  Neokatechumenat (3 pon.m.) 

Galilea – Wspólnota Chrystusa 
Zmartwychwstałego (4 pon.m.)

 18:00 Transmisja Mszy św. 
z Katedry Zamojskiej

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

Rudolf Karaś (1 i 3 pon.m)
  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
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej

 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości/Poranny 

serwis sportowy
 09:15 Kropla Wieczności
 09:45 Twoje Prawa
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Informacje o dniu
 10:16 Kalendarium
 10:20 Książka na antenie
 11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać,ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Południowy 

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

serwis sportowy
 14:20 Filmy, które warto znać
 14:40 Powiedz życiu TAK
 14:50 Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:20 Ewangelia i rozważania 

– ks. Rafał Plichta
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Ecclesia
 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 Effatha
 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
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza – ks. Marek Mazurek
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości/Poranny 

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

z przejść granicznych
 10:13 Informacje o dniu
 10:16 Kalendarium
 10:20 Książka na antenie
 11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać,ale jak?
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Południowy 

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

serwis sportowy
 14:20 Książki na fali
 14:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

 15:20 Ewangelia i rozważanie 
– ks. Wiesław Galant

 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 18:00 O młodych dla młodych (1 śr.m.)
  Spotkanie ze świętym (2 śr.m.)
  W obronie życia (3 śr.m) 
  Audycja pielgrzymkowa (4 śr.m.)
 17:00 Transmisja Mszy św. 

z Sanktuarium Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej

 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Co przyniósł dzień?
 21:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
 22:00 Nocna zmiana
 23:00 Magazyn watykański

 Czwartek 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, 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.)
  W obronie życia (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
 07:10 Transmisja Mszy św. 

z Kaplicy św. Sebastiana 
w Bazylice Watykańskiej

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

serwis sportowy
 09:15 Kropla Wieczności
 09:45 Świat Oczami Kobiety
 10:00 Wiadomości/Informacje 

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

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

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

serwis sportowy
 14:25 Diecezjalne Wiadomości 

Światowych Dni Młodzieży
 14:40 Katecheza – ks. Krystian Malec
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:20 Ewangelia i rozważania 

– ks. Michał Maciołek
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 Transmisja Mszy św. 

z Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej 
w Tomaszowie Lubelskim

 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
 07:10 Kalendarium
 07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
 07:40 Przegląd prasy regionalnej
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 08:07 Piosenka tygodnia
 08:20 Katecheza 

– ks. Bartłomiej Garczyński
 08:40 Alfabet Naszej Wiary
 09:00 Wiadomości/Poranny 

serwis sportowy
 09:13 Informacje o dniu
 09:15 Kropla Wieczności
 09:20 Bankomat
 09:45 Jak zdać egzamin na prawo 

jazdy i być dobrym kierowcą
 10:00 Wiadomości/Informacje 

z przejść granicznych
 10:13 Informacje o dniu
 10:16 Kalendarium
 10:20 Książka na antenie
 10:40 „Niedziela” na antenie KRZ
 11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
 11:15 Rozmowa dnia
 11:40 Wychowywać,ale jak
 11:55 Z wiarą szukam
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Południowy 

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

serwis sportowy
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Zapowiedzi sportowe
 14:50 Katecheza 

– ks. Bartłomiej Garczyński
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:20 Ewangelia i rozważanie – 

ks. Grzegorz Chabros
 15:25 Złota Księga dobrodziejów radia
 15:35 Kalendarium
 15:40 Rozmowa dnia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Co przyniósł dzień?
 17:00 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 Audycja Światowe Dni Młodzieży
 23:00 Magazyn watykański

 Sobota 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  Ewangelia i rozważanie 

– ks. Mateusz Januszewski
 01:00 Audycja Światowe Dni Młodzieży
 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
 09:15 „Niedziela” i „Gość Niedzielny” 

na antenie KRZ
 09:35 Na ganku
 10:00 Wiadomości
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości
 11:15 Audycja samorządowa
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 W duchu św. Dominika 

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

– podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości
 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
 15:20 Ewangelia i rozważanie 

– ks. Mateusz Januszewski
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła
 16:07 Piosenka tygodnia
 16:10 Patron dnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:00 Muzyka Aniołów
 17:15 Ratunek – Konferencje 

modlitewne (1 sob.m)
  Szkoła im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie (2 sob.m)
  Krucjata różańcowa (3 sob. M)
  Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Biłgoraju (4 sob.m)

 18:00 Transmisja Mszy św. 
z Konkatedry Lubaczowskiej

 19:00 Różaniec
 19:30 Złota księga dobrodziejów radia
 19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista 

Przebojów Ludowych
 21:00 Apel Jasnogórski
 21:30 Serwis z życia kościoła
 21:50 Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
 22:00 Wiara i nauka
 23:00 Magazyn watykański

 Niedziela 
 00:00 Modlitwa na początek 

dnia, Bogurodzica
  Księga – ks. Piotr Pawlukiewicz
 01:00 Ratunek. Konferencje 

modlitewne (1 sob.m)
  Szkoła im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie (2 sob.m)
  Krucjata różańcowa (3 sob.m)
  Katolickie Liceum im. 

Papieża Jana Pawła II 
w Biłgoraju (4 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 Katedry Zamojskiej
 13:30 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 15:25 Złota księga dobrodziejów radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:40 Patron dnia
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:00 Niedziela radiowa
 18:15 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
 23:00 Magazyn watykański


