W numerze:

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Dodatek
ewangelizacyjny

Listopad 2018
Nr 11 [47]

ISSN 2392-2060
nakład: 10 000 egz.
kolportaż:

Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej
POWIATY: ZAMOJSKI, KRASNOSTAWSKI, HRUBIESZOWSKI, BIŁGORAJSKI, TOMASZOWSKI, LUBACZOWSKI, NIŻAŃSKI

R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

Odkryj swoją podróż
Kolejny rok powoli dobiega
końca. Nadchodzi czas podsumowań, rozliczeń, przemyśleń.
Dla Duszpasterstwa Pielgrzymkowego ICHTIS był to kolejny
rok pod znakiem pielgrzymek.
Wśród stałych propozycji, pojawiły
się również nowości. Była to m.in.
pielgrzymka do krajów nadbałtyckich, czy też pielgrzymka do Gruzji
i Armenii. Gruzja i Armenia zachwyciły nas bez reszty. Na pewno propozycja pielgrzymowania
do tych krajów pojawi się w następnym roku. Żeby opowiedzieć
o wszystkim, co było naszym
udziałem, trzeba by było napisać
oddzielny artykuł, ale to może
w przyszłości. Jedno nie ulega
wątpliwości, Gruzini i Ormianie to
bardzo gościnne i ciepłe narody,
otwarte dla innych. Na przełomie
czerwca i lipca przebyliśmy szlak
św. Pawła podziwiając Grecję.
Dwukrotnie w tym roku nawiedziliśmy Medjugorie. Bardzo dużą
popularnością wśród pielgrzymów
cieszą się pielgrzymki do Ziemi
Świętej, nazywane przez nich
„Pielgrzymkami Życia”. Po powrocie z Ojczyzny Chrystusa każdy
z nas inaczej słucha Słowa Bożego
– wszystko staje się jasne i bardziej
zrozumiałe. Są też takie osoby, które dzielą się swoim świadectwem,
mówiąc o tym, że teraz jest im
łatwiej odmawiać Modlitwę Różańcową, gdyż wszystkie miejsca
z Tajemnic Różańcowych nawiedzamy podczas pielgrzymowania.
Na wiosnę, na przełomie kwietnia i maja pielgrzymowaliśmy do
Lourdes i La Salette. W tym roku
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przeżywaliśmy 160. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Po
drodze zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc, m. in. Carcassonne
ze średniowiecznym, doskonale
zachowanym zamkiem Avignon
z siedzibą papieży i La Salette,
gdzie w maju na szczytach gór
przywitała nas zima. Były też krótsze pielgrzymki, kilkudniowe, np.
do Pragi czy Budapesztu. Miasta

jak np. osoba św. Jana Nepomucena, który bardzo często pojawia
się w małych kapliczkach czy też
jest patronem kościółka na wodzie
w Zwierzyńcu. Odbyliśmy również pielgrzymkę po Sanktuariach
Słowacji i Austrii. Dla tych, którzy
posiadają paszport, była możliwość pielgrzymowania do Lwowa
i Żółkwi – były to tzw. „Weekendy
we Lwowie”, gdzie m.in. pozna-

Rotondo było naszym głównym
celem, ale na naszej drodze nie
zabrakło też wizyty w Watykanie na audiencji generalnej u ojca
św. Franciszka i modlitwy przy
grobie św. Jana Pawła II. Nawiedziliśmy również sanktuarium św.
Michała Archanioła na Półwyspie

Wenecja (fot. uczestnik pielgrzymki)

te zachwycają swoją architekturą,
a historia Czech czy Węgier jest
nierozerwalnie związana z historią Polski, poprzez rody królewskie czy też postaci świętych,

waliśmy kuchnię i kulturę Ukraińską. Na przełomie września i października odbyła się pielgrzymka
do Włoch z okazji 50. Rocznicy
śmierci św. Ojca Pio. San Giovanni

Gargano, Monte Cassino, Neapol,
Pompeje. Wstąpiliśmy również do
św. Antoniego do Padwy, gdzie
przywitał nas zawsze uśmiechnięty i gościnny brat Bazyli Dunka.

Mijający rok to również bardzo dobra współpraca z zakładami pracy
i różnymi instytucjami, dla których
niejednokrotnie organizowaliśmy
kilkudniowe pielgrzymki. Wracacie
do nas, co może tylko świadczyć
o jednym: zaufaliście nam, a my
stanęliśmy na wyskokości zadania
i wykonaliśmy swoją pracę najlepiej jak tylko potrafiliśmy, spełniając Wasze oczekiwania.
Dlaczego warto pielgrzymować?
Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Dopóki sami nie spróbujemy,
pozostanie ono bez odpowiedzi.
Każda odpowiedź będzie inna,
bo każdy z nas w pielgrzymowaniu szuka czegoś innego. Dopiero
podróż i osobiste przeżywanie,
pozwoli nam zrozumieć sens i cel
pielgrzymowania. Rozpoczynając
każdą pielgrzymkę, przytaczam
słowa św. Augustyna: „Świat jest
jak wielka księga, kto nie podróżuje,
czyta tylko pierwszą jej stronę”.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Leśne Radio

Rykowisko jeleni

łem nadchodzącego niebezpieczeństwa. Z kolei jelenie byki tracą wtedy
czujność – skupiają się przede wszystkim na udziale w rykowisku – spędzaniu łań, walkami i odpędzaniu rywali
oraz donośnym oznajmianiu swojej
siły i pozycji w rykowisku.
Czy miejsce, gdzie odbywa się ten
„spektakl” zawsze jest takie same,
czy są to różne miejsca?
Można powiedzieć, że na terenie Nadleśnictwa Tomaszów są to stałe miejsca. Najczęściej jest to obszar starych
stawów w okolicach Tarnawatki, gdzie
zwierzyna czuje się bezpiecznie, występują poranne mgły i spadki temperatury. O tym, gdzie odbywa się rykowisko tak naprawdę często decydują
łanie. To one wychodząc na żer, ciągną
za sobą byki. Rykowiska często odbywają się także w lesie - w okolicach
Pańkowa, Ulowa czy Tomaszowa.
To zależy też od ilości ludzi penetrujących lasy np. zbierających grzyby.
Elementem rykowiska są pojedynki
byków. Z pewnością musi to widowiskowo wyglądać.
Miałem okazję wiele razy widzieć, jak
walczą byki. Są to widowiskowe pojedynki, poprzedzone całym spektaklem
wzywania rywala do walki. Rywale
wówczas kroczą równolegle do siebie,
wydają najbardziej donośne i agresywne ryki, wywołujące często u obserwujących osób ciarki na ciele. W końcu
byki zderzają się porożami, słychać
szczęk tyk, które często się odłamują.
W niektórych przypadkach walki kończą się nawet śmiercią byka. O intensywności walki świadczy fakt, że byk
w okresie rui traci około 1/3 masy ciała.
Mamy „zwycięzcę” byka i łanie. Czy
jeden byk zapładnia tylko jedną łanię
czy może zapłodnić ich więcej?
Istotą rykowiska jest pokrycie jak największej ilości łań przez najsilniejszego
byka. Często jednak zdarza się, że ten
najsilniejszy byk zaangażowany jest
w walki z równie silnymi rywalami.
Wówczas łaniami interesują się słabsze byki, tzw. kibice, którzy mówiąc
wprost, skutecznie korzystają z jego
nieuwagi.
W rytuale tym chodzi o przekazanie
materiału genetycznego najsilniejszego byka.
Taka jest istota godów u zwierząt,
choć przebiegających w różny sposób
u poszczególnych gatunków, jednak

równie widowiskowy. Najsilniejsze
osobniki dają gwarancję odziedziczenia dobrych cech przez potomstwo.
W przyrodzie o przetrwaniu osobników decyduje przede wszystkim ich
siła, umożliwiająca zdobycie pokarmu
i przetrwanie w trudnych warunkach
zimowych oraz obronę przed drapieżnikami.
Na jakim etapie życia byki i łanie są
gotowe do rykowiska?

Praktycznie wszystkie jelenie łanie
i byki biorą udział w rykowisku. Młode
jednoroczne byczki i tegoroczne cielęta nie biorą jednak czynnego udziału
w rykowisku, przemierzając jedynie
leśne ostępy i knieje wraz z rujnymi
chmarami jeleni. Praktycznie wszystkie łanie po przeżyciu jednego roku
osiągają dojrzałość do rozrodu. Natomiast o udziale byków w rykowisku
decyduje przede wszystkim ich wiek
i siła, ale często łanie pokrywane są
także przez słabe i młode byki.
Kiedy po tym widowisku pojawia się
potomstwo?
Rykowisko trwa zwykle w okresie
wrzesień-październik. Wtedy dochodzi do zapłodnienia łań. Potomstwo
pojawia się po 9-miesiecznym okresie
ciąży, tj. najczęściej pod koniec maja
i w czerwcu. Większość ciąży przebiega w trudnym okresie zimowym i wiosennym, kiedy ograniczone są możliwości dostępu do pokarmu.
Łania musi radzić sobie sama?
Stare samce po rui zaszywają się
w leśnej kniei, intensywnie żerują,
prowadząc skryty tryb życia. Średniowiekowe byki łączą się w chmary
po kilka osobników i również żerują
uzupełniając stratę w masie ciała po
rui. Łanie, cielęta i młode byki gromadzą się zwykle w chmary, składające
się z kilku-, kilkudziesięciu osobników. Ułatwia to im zdobywanie pokarmu i obronę przed drapieżnikami

w okresie zimowym. Chmara ma swoją
hierarchię. Kieruje nią najbardziej doświadczona łania, tzw. licówka. Potrafi
ona wcześnie zauważyć zagrożenie
i dać sygnał do ucieczki. Największym
zagrożeniem dla jeleni na naszym terenie są wilki. Taka struktura chmar
jeleni utrzymuje się do wiosny następnego roku, kiedy to łanie szukają najlepszych miejsc do wydania potomstwa, a byki zrzucają, a później budują
nowe poroże i gromadzą energię do
kolejnego rykowiska.
Jaka jest dogodna pogoda dla rykowiska?
Najlepsza jest pogoda wyżowa z niską
temperaturą. Im niższa temperatura
w okresie rykowiska, a nawet ranne
przymrozki, tym byki bardziej intensywnie i agresywnie ryczą. Każde
załamanie pogody powoduje, że rykowisko ucicha, byki odzywają się niechętnie. Od czasu do czasu postękują
tylko leniwie, sygnalizując swoją ciągłą
obecność w rykowisku.
Czy to zjawisko jest chronione przepisami? Czy w trakcie rykowiska myśliwi muszą chronić zwierzęta?
Nie ma żadnych uregulowań w tej
kwestii. W polowaniu na jelenie obowiązują jednak zasady selekcji osobniczej i realizacja zatwierdzonych planów łowieckich. Okres rykowiska jest
normalnym czasem polowań. Spotkanie starego łownego byka i jego
odstrzelenie praktycznie możliwe jest
tylko w okresie rykowiska. Myśliwi
jednak nie „nadużywają” rykowiska
jako narzędzia do polowania. Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć,
że odstrzelenie kilku byków w okresie
rykowiska nie wpłynęło na ograniczenie populacji jeleni na naszym terenie.
Od wielu lat ilość jeleni inwentaryzowanych na terenie Nadleśnictwa
sukcesywnie wzrasta. Ponadto będąc
w łowisku w trakcie rykowiska rzadko
jest to polowanie. Skupiam się na osobistych wrażeniach, obserwacji zachowania zwierząt w różnych sytuacjach
i próbie naśladowania odgłosów byków.
Jak nazywa się taki sprzęt?
Są to wabiki w postaci tub. Naśladowanie głosów jelenia to właśnie próba
ryczenia przez różnego rodzaju tuby.
Trzeba jednak zdobyć wiedzę, jakie
głosy w jakich sytuacjach wydaje byk.
Przekonałem się osobiście, że nieumiejętnie zastosowany ton lub rodzaj
dźwięku powoduje, że byk albo nie ma
ochoty rozmawiać z potencjalnym rywalem albo odchodzi daleko w knieję.
Czy pobytom na rykowisku towarzyszy Panu również aparat fotograficzny?
Aparat fotograficzny jest podstawowym narzędziem w pracy i życiu leśnika. Przemierzając lasy i knieje stykamy
się z różnymi zjawiskami i sytuacjami,
często unikalnymi i jedynymi w swoim rodzaju. Warto je sfotografować

REDAKTOR NACZELNY:

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

REKLAMA:

Andrzej Rzemieniak

Łukasz Kot, Kamila Basaj,

reklama@radiozamosc.pl

andrzej.rzemieniak@radiozamosc.pl

Andrzej Kurantowicz,

SKŁAD I ŁAMANIE:

tel. kom. 515 167 756

Andrzej Rzemieniak

reklama@radiozamosc.pl

O rykowisku jeleni opowiada gość audycji
„Leśne Radio” Grzegorz Dżugaj - inżynier
nadzoru Nadleśnictwa Tomaszów, myśliwy,
pasjonat łowiectwa, ekologii oraz przyrody.
Rozmawia Łukasz Kot.
Łukasz Kot: Czy mógłby Pan wyjaśnić czym jest rykowisko?
Grzegorz Dżugaj: Rykowisko to jesienny okres godowy jeleni, charakteryzuje
się bardzo głośnymi odgłosami wydawanymi przez byki jeleni, ich wzajemnymi walkami o łanie i najlepszą pozycję w rykowisku. W czasie rykowiska
byki szukają łań, przemierzając leśne
knieje i ostępy. W tym czasie cała gama
osobników, zarówno łań jak i byków,
gromadzi się w określonych miejscach
w lesie lub niedostępnych szuwarach.
Tam najsilniejsze samce rykiem oznajmiają swoją siłę i próbują zgromadzić
wokół siebie jak największą ilość łań.
Każdy z nich chciałby zająć centralne miejsce w rykowisku. To świadczy
o sile i pozycji samca w hierarchii jeleni. Wprawiony myśliwy potrafi zrozumieć co byk w danej chwili mówi. Wiemy, kiedy szuka łani, wyzywa rywala
do walki, odpędza rywala, czy też jest
zmęczony. Rykowisko trwa zwykle od
połowy września do połowy października. Uzależnione jest to jednak od warunków pogodowych i często pierwsze
odgłosy jeleni byków słychać już pod
koniec sierpnia, a ostatnie poryki na
naszym terenie słyszałem pod koniec
listopada. Tak naprawdę o tym, kiedy
się zakończy, decyduje ilość rujnych
łań w łowisku.
Jak wiele jeleni jest na terenie Nadleśnictwa Tomaszów? Czy można
mówić o stałych miejscach, gdzie odbywają się rykowiska?
Nadleśnictwo Tomaszów posiada swój
obwód łowiecki o powierzchni około
18,5 tys. ha na którym staramy się prowadzić wzorcową gospodarkę łowiecką. Ciężko jest stwierdzić, ile dokładnie
jeleni jest w momencie rykowiska.
Miejsca rykowiska to zwykle tereny
niedostępne i szuwary, gdzie jelenie
mają spokój i czują się bezpiecznie.
Często rykowisko odbywa się na bardzo rozległym terenie – w lasach, na
łąkach i polach. W takich obszarach
zbierają się osobniki przybywające
z sąsiednich obwodów, przemierzające nawet kilkadziesiąt kilometrów.
Czy łanie też wydają odgłosy w trakcie rykowiska?
Łanie rzadko się odzywają. Wydają odgłosy tylko w momencie dostrzeżenia
zagrożenia bądź przywołując cielęta.
W trakcie rykowiska łanie zachowują
czujność. To one są pierwszym sygnaADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Katolickie Radio Zamość
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i pokazać innym ludziom, pochwalić
przy tym doznaniami i wrażeniami.
Fotografujemy wiele zwierząt, roślin,
pejzaży i zjawisk przyrodniczych. Najciekawsze zdjęcia wzbogacają stronę
internetową Nadleśnictwa.
Rykowisko jest jednym z najbardziej
atrakcyjnych wydarzeń dla osób fotografujących?
Myślę, że tak. W rykowisku dużo się
dzieje. Często widać wiele osobników
zwierząt w jednym miejscu zachowujących się w różny sposób. Najsilniejsze byki dostojnie przechodzą przy
łaniach, groźnie przy tym rycząc. Co
pewien czas zaganiają odchodzące od
chmary łanie lub w galopie odpędzają
kibiców. W innym miejscu dwa byki
zwarte porożem nie chcą sobie ustąpić na krok, słychać szczek łamanych
odnóg. Łanie spokojnie obserwują
zmagania rywali i jednocześnie stale
reagują na pojawiające się zagrożenia.
Gdzieś w oddali inny byk tęsknym głosem oznajmia, że szuka łań. A najważniejsze, że spektaklowi temu często
towarzyszy malowniczy wschód lub
zachód słońca z bielejącymi kłębami
mgły. Podobne rzeczy dzieją się na rui
łosi. W naszym regionie jest ich coraz
więcej. Dostajemy sygnały o miejscach, w których od kilku lat występuje coraz większe bukowisko, czyli ruja
łosi. Podczas bukowiska zwierzęta też
ze sobą walczą, słychać szczęk łamanych łopat.
Czy zwykły śmiertelnik może uczestniczyć w takim wydarzeniu?
Każdy ma prawo uczestniczyć w rykowisku. Każdy w czasie tego spektaklu
może znaleźć coś dla siebie. Podczas
patroli terenów administracyjnych
Nadleśnictwa spotykamy wiele osób
z różnych stron kraju, chcących korzystać z uroków rykowiska. Ważne,
aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać
i nie tworzyć niepotrzebnych konfliktów. Często turyści pozostawiają po
sobie sterty śmieci i zniszczone ambony łowieckie. Szanujmy pracę innych
i nasze wspólne środowisko.
Czy byki lub łanie mogą się spłoszyć,
kiedy poczują zapach człowieka?
Zapach człowieka jest podstawowym
czynnikiem, który płoszy zwierzynę.
Jelenie słyszą człowieka nawet z odległości nawet ok. pół kilometra. Równie szybko zwietrzą zbliżającego się
turystę, dlatego warto podchodzić pod
wiatr. Wówczas pospiesznie odchodzą
w gęstwiny. Obserwując i nasłuchując
czekają, aż zagrożenie się oddali i wtedy normalnie funkcjonują. Bez obaw
można spacerować po wyznaczonych
drogach. Zachowując ciszę i uwagę na
pewno niezapomniane wrażenia są
w zasięgu każdego. Zapraszam więc
czytelników Roztoczańskiego Głosu
do lasów Nadleśnictwa Tomaszów na
rykowisko.
Dziękuję za rozmowę.
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
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Tak, to prawda. Podróżowanie rozwija. Często w pielgrzymkach biorą udział całe rodziny z dziećmi.
To dzieci właśnie są najlepszym
przykładem na to, że każda podróż
służy naszemu rozwojowi, duchowemu i intelektualnemu. To dzieci zadają najciekawsze pytania, są
najbardziej spostrzegawcze i chłoną wiedzę przekazywaną podczas
podróży. Z niektórymi rodzinami
pozostaję w kontakcie jeszcze po
zakończonym pielgrzymowaniu
i wiem z relacji rodziców, że dzieci stają się bardziej otwarte na innych, szybciej i łatwiej nawiązują
kontakty z innymi dziećmi czy dorosłymi, wykazują dużo większe
zainteresowanie otaczającym je
światem, a przede wszystkim rodzicom jest łatwiej dbać o ich rozwój duchowy.
Na swojej drodze spotykałem ludzi, którzy na pielgrzymkę pojechali wyłącznie dla celów turystycznych, bo oferta była bardzo
interesująca i korzystna cenowo.
Pan Bóg miał jednak dla nich swój
plan. Ci ludzie wracają do Duszpasterstwa na kolejne pielgrzymki
i dają świadectwo o swoim nawróceniu. Po wielu latach przystępują
do kratek konfesjonału, od nowa
budują swoją więź z Bogiem. Bo
tak jak kiedyś ktoś powiedział:
„Pan Bóg to wielka kultura – nic na
siłę”. To prawda, w najmniej oczekiwany sposób odnajduje i przygarnia do siebie tych zagubionych.
Chciałbym tu przytoczyć dwa krótkie świadectwa, które w piękny
sposób mogą zobrazować sens
pielgrzymowania: „Moją pierwszą
pielgrzymkę z Duszpasterstwem
Pielgrzymkowym ICHTIS odbyłam
w czerwcu do Medjugorie. W sercu
wiozłam intencję o dar potomstwa
dla syna i synowej, którzy mimo
długoletnich starań, nie mieli dzieci.
Po powrocie z Chorwacji, zapisa-

liśmy się we trójkę na kolejną pielgrzymkę, tym razem w sierpniu do
Budapesztu, żeby wspólnie prosić
Matkę Bożą o dziecko. I na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem otrzymuję wiadomość, że zostanę babcią. Ta pielgrzymka, była
już dla mnie pielgrzymką dziękczynną.” Joanna z Zamościa.

zaniesione przez pielgrzymów aż
do Betlejem: „Witam, czy ktoś z pielgrzymów przywiózł może proszek
z Groty Mlecznej i mógłby się okruszyną podzielić? Nie mogę mieć dzieci, leczymy się z mężem od 2,5 roku
i nic. Usłyszałam o tej grocie parę dni
temu na rekolekcjach w naszej parafii w Lubyczy Królewskiej. Nie stać

„Moją główną intencją byłą intencja
dziękczynna (...) Moja siostra dwa
lata temu zachorowała na nowotwór
(...) to też dało mi potrzebę modlitwy, potrzebę rozwoju duchowego.
Wszystko się dobrze skończyło, siostra wróciła do zdrowia” Anna z Zamościa.
Są osoby, które z różnych powodów nie mogą wziąć udziału
w pielgrzymkach. Często proszą
o modlitwę i wstawiennictwo.
Przytoczę jedno ze świadectw
właśnie takiej osoby, która została
wysłuchana, a jej modlitwy były

nas na pielgrzymkę dlatego szukam
wszystkimi innymi sposobami. (...)
(...) Szczęść Boże, to znowu ja, osoba, która nie mogła mieć dzieci, nie
miała pieniędzy i możliwości pojechania do Groty Mlecznej. Dzięki
takim pielgrzymkom i dobrym ludziom, którzy przywożą innym ten
cudowny proszek, jest zawsze nadzieja. Ja go dostałam (...) i dziękuję
Maryi, że wysłuchała mojej prośby,
bo jestem w 4 miesiącu ciąży. Niemożliwe staje się możliwe, tylko trzeba wierzyć i trwać....” Anna z Lubyczy Królewskiej.

Monte Cassino (fot. ks. Wojciech Steć)

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede
wszystkim słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami, transmisjami
i dobrym słowem, ale też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność mogła
być jak najbardziej owocna chcielibyśmy zaprosić Was do wspierania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania. Wśród stałych miejsc, do
których pielgrzymujemy każdego
roku, pojawiają się również nowości. I tak, zaczynamy „Sylwestrem
i Nowym Rokiem w Ziemi Świętej”
- jest to pielgrzymka na przełomie
roku. Nowy Rok będziemy witać
w Ojczyźnie Jezusa. Druga propo-

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
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

zycja to NOWOŚĆ: „Pielgrzymka
do Egiptu” od 20 do 27 stycznia
2019 roku. Bardzo bogaty i ciekawy
program. Dla wszystkich tych, którzy urlop mogą wykorzystać tylko
podczas ferii lub wakacji, mamy
propozycję „Ferie w Ziemi Świętej” od 16 do 23 lutego 2019 roku.
I kolejna NOWOŚĆ w naszej ofercie: „Pielgrzymka do Libanu do
św. Charbela” od 25 lutego do
3 marca 2019 roku. W ostatnich latach kult tego świętego, żyjącego
u schyłku XIX w., rozlał się niemal
na cały świat. Jest on uważany

za Orędownika w bardzo trudnych
i często beznadziejnych sytuacjach. Jest już ponad 24 tys. wpisów
dokumentujących cuda i łaski wymodlone za Jego pośrednictwem.
Od 27 kwietnia do 4 maja 2019
roku zapraszamy na pielgrzymkę do Francji, Hiszpanii i Włoch
(m.in. Barcelona-Montserrat-Genua-Beziers-Girona-Monako-Werona) – jest to długi majowy
weekend. Wystarczą tylko dwa dni
urlopu w pracy i mamy wspaniały odpoczynek pielgrzymując po
południowych krańcach Europy.
W jednej z audycji, uczestniczka
naszych pielgrzymek wypowiedziała bardzo mądre słowa: „Zawsze wybieram ofertę, która jest
formą pielgrzymki, bo nie jest to czas
stracony, ponieważ oprócz walorów turystycznych, zawsze cenię
sobie czas spędzony na modlitwie.
Mam wtedy więcej czasu, nie jestem
związana z pracą, mogę spokojnie
przemyśleć sobie wszystko.” Maria
z Tomaszowa.
Następnie wybieramy się do Paryża w dniach od 18 do 25 maja – to
również jest NOWOŚĆ. Podczas tej
pielgrzymki odwiedzimy Łagiewniki, Reims, Lisieux, Strasburg
i Pragę oraz Piekary Śląskie.
Cały czas opracowujemy kolejne
programy pielgrzymek, które nie
są jeszcze umieszczone na naszej
stronie internetowej, ale już wkrótce zapraszamy po więcej szczegółów na www.pielgrzymki-ichtis.pl.
Zapraszamy do śledzenia naszej
oferty, każdy znajdzie dla siebie
coś odpowiedniego i interesującego.
Do zobaczenia na szlaku pielgrzymkowym. Szczęść Boże.
Ks. Wojciech Steć
Diecezjalny Moderator
Duszpasterstwa Pielgrzymkowego
ICHTIS
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Lasy na Kresach

Adam Loret - architekt polskiego leśnictwa
Historia Lasów Państwowych jest ściśle związana z osobą Adama Loreta, pierwszego
dyrektora tej organizacji, urodzonego 26 grudnia 1884 roku w Jaśle na terenie obecnego
Nadleśnictwa Kołaczyce RDLP Krosno.
Adam Loret pochodził z rodziny
francuskich hugenotów, którzy
w XVII w., w czasie prześladowań religijnych, emigrowali do
krajów protestanckich lub bardziej tolerancyjnych niż ówczesna Francja.
Loretowie prawdopodobnie przybyli na teren monarchii habsburskiej, gdzie z czasem przeszli na
katolicyzm. Na świat przyszedł
w jednym z budynków kolejowych. Ojciec Adama, Sydon Karol
Loret był inżynierem kolejnictwa.
Z końcem XVIII w. jako fachowiec
od budowy torów kolejowych
przybył on z Austrii do Galicji, która była wówczas prowincją cesarstwa austro-węgierskiego. Dzięki
zachowanej księdze chrztów parafii farnej w Jaśle wiemy, że został ochrzczony 1 marca 1885 roku
w kościele farnym, zaś ówczesny
proboszcz zapisał go jako Adama
Stefana Loreta.
W Jaśle przyszły leśnik spędził
dzieciństwo, uczył się w jasielskim
gimnazjum, ale dokumentacja na
ten temat jest skąpa ze względu na
wielkie zniszczenie Jasła w czasie
II wojny światowej. Choć w archiwach szkolnych nie zachował się
żaden ślad nauki Adama w Jaśle,
to wiadomo, że mieszkał w mieście przynajmniej do piętnastego
roku życia.
Studia leśne rozpoczął w 1904
roku. Uczęszczał wówczas do Krajowej Szkoły Lasowej we Lwowie.
Był współorganizatorem strajku
studentów we Lwowie, którego
celem było poprawienie warunków studiów. Został wyrzucony
z uczelni. Od 1907 roku kontynuował studia w Akademii Leśnej
w Tharandt w Saksonii - była to
najlepsza szkoła ówczesnej Europy.
Po ukończeniu studiów rozpoczął
pracę zawodową w Biurze Urządzania Lasu, a następnie jako zarządca lasów dóbr prywatnych
Sucha koło Żywca. Szybko awansował w wieku 37 lat na naczelnika w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Warszawie,
a od 1925 r. na dyrektora Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie. W 1926 r. minister rolnictwa,
któremu wówczas podlegało leśnictwo, powołał Adama Loreta
na nadzwyczajnego delegata do
spraw administracji lasów państwowych, później został kierownikiem nowo utworzonej Dyrekcji
Naczelnej Lasów Państwowych,
a od 1933 roku był dyrektorem naczelnym LP.

Na tym stanowisku pozostał do
końca okresu międzywojennego.
Zasługi Adama Loreta dla rozwoju leśnictwa w Polsce są bardzo
duże. Stworzył od podstaw strukturę Lasów Państwowych, która
przetrwała do dziś. Obecnie na tysiąc hektarów lasu przypada trzy
razy mniej leśników niż w czasach Loreta, ale też nie ma takich
powinności, nie ma tak mocnej
funkcji ochrony lasów przed kradzieżami, nie ma tylu strażników
leśnych, którzy pilnowaliby lasów
przed kłusownictwem, bo zmieniły się realia.

z użytkowania 5 tys. hektarów
i utworzył Nadleśnictwo Rezerwat. Utworzył Instytut Badawczy
Lasów Państwowych, a w nim
Oddział Rezerwatów odpowiedzialny za tworzenie parków narodowych oraz rezerwatów i pomników przyrody.
Mimo że działalność Loreta przypadła na trudny czas kryzysów
politycznych i społecznych, to
pod jego zarządem wzrosła powierzchnia Lasów Państwowych.
Lasy przed wojną gospodarowały
majątkiem o wiele mniejszym niż
dzisiaj, na mniejszym obszarze.

łowę dowódców oddziałów partyzanckich to byli leśniczowie. Wiadomo też, że leśniczówki, gajówki
w okresie okupacji były punktami
oporu. Dlatego wielu leśników
zginęło w czasie wojny, bo udzielali schronienia partyzantom, byli
zakonspirowanymi członkami oddziału.
Adam Loret uważany jest za twórcę
nowoczesnej administracji leśnej
okresu międzywojennego, dobrze
funkcjonującej firmy, rozwijającej się, o wzrastającym potencjale
finansowym i kadrowym. Zarządzając dziś lasami skarbu państwa

Loret sprzeciwił się masowej wycince lasów niszczonych wyrębami
przez zagraniczne firmy. Doprowadził do zerwania niekorzystnych
umów koncesyjnych na eksploatację drzewostanów z polskimi
i zagranicznymi firmami, w tym
z angielską Century. Angielska firma wycinała w pień całe połacie
Puszczy Białowieskiej, puszcz nadniemeńskich i Loret wypowiedział
tę umowę. Wiązało się to z wypłaceniem wysokiego odszkodowania, ale uratowano lasy, które dziś
wchodzą m.in. w skład Białowieskiego Parku Narodowego.
Adam Loret założył także firmę
Paged – Polska Agencja Drzewna,
która zajmowała się transportem
oraz eksportem drewna na rynki
zachodnie. Była to spółka, w której
90% udziału finansowego miały
Lasy Państwowe i 10% Żegluga
Morska w Gdyni.
Działania Adama Loreta doprowadziły do powstania w 1932 roku
Białowieskiego Parku Narodowego. To Loret podpisał wyłączenie

Loret zaczynał na 2 mln hektarów lasów państwowej własności,
dziś jest to prawie 8 mln hektarów.
Zaczynał, mając zasobność nie
przekraczającą 150 kubików na
hektar, dziś mamy 270 kubików na
hektar. Jego idee hodowli lasu, powiększania zasobów przetrwały
do dziś. To był też pomysł Loreta,
żeby skupować grunty pod zalesienia. Wiemy z przekazów, że był
bardzo aktywny, jeździł po Polsce,
doglądał osobiście leśnictw, nadleśnictw, potrafił egzekwować swoje
zarządzenia bardzo starannie.
Ewenementem w skali Europy
było wprowadzenie Przysposobienia Wojskowego Leśników.
Uczestniczyli oni w miesięcznych
kursach wojskowych. 14 września 1939 roku Adam Loret wydał
w Pińsku ostatnie zarządzenie
jako dyrektor naczelny LP w sprawie włączenia się leśników do
organizowanych oddziałów partyzanckich przeciwko Niemcom.
Nic dziwnego, że w niektórych
okolicach okupowanej Polski po-

mamy świadomość, że nie jest
to własność leśników czy jakiejś
spółki, ale dobro ogólnospołeczne.
Zacytować warto myśl Adama Loreta: „Tylko państwo, jako właściciel,
jest w stanie racjonalnie gospodarować lasami, uwydatniając wszystkie
ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe korzyści płynące z nich dla kraju”.
Jednocześnie wskazywał też na
zasadę samofinansowania się gospodarki leśnej.
Okoliczności śmierci Adama Loreta do dziś nie zostały wyjaśnione.
Po ataku Niemców na Polskę we
wrześniu 1939 roku dyrektor Loret
wraz z najbliższymi współpracownikami ewakuował się z Warszawy
na Wileńszczyznę.
Po drodze zatrzymał się w Nadleśnictwie Naliboki w województwie
nowogródzkim, gdzie postanowił
przenocować. Na wieść o tym,
że Armia Czerwona zaatakowała
Polskę od wschodu, Adam Loret
wraz z towarzyszami postanowili
wrócić w stronę Polesia. Niestety,
tuż po opuszczeniu lasu natknę-

Pomnik Adama Loreta w Jaśle

Adam Loret

li się na oddział sowiecki i zostali
odstawieni do więzienia w Nowogródku.
Zachowały się dwa dokumenty,
rodzaj pamiętników uczestników
tragicznych wydarzeń w roku
1939 i 40, których autorzy podają,
że Loret został zastrzelony przez
NKWD w czasie tzw. próby ucieczki. To był dość często stosowany
pretekst mordowania jeńców. Tak
było z Loretem, który został wywieziony z więzienia wraz z grupą
więźniów do lasu celem zbierania
opału. Tam został odciągnięty na
stronę przez NKWD i zastrzelony. Leśnicy podejmowali starania
o znalezienie miejsca pochówku
na obecnej Białorusi. Niestety archiwa białoruskie i rosyjskie są dla
nas niedostępne. Loret był przedstawicielem pierwszego garnituru
władzy II RP. Dyrektor naczelny
Lasów Państwowych był zbyt niebezpieczny dla władzy radzieckiej. Podkreślić należy fakt, iż Loret otrzymał od rządu propozycję
bezpiecznego przedarcia się przez
granicę, znalezienia azylu w Rumunii, ale z niej nie skorzystał.
Przez całe dziesięciolecia o Lorecie
nie mówiono. Nawet podkreślając
sukcesy przedwojenne lasów państwowych, rzadko wskazywano,
kto był ich architektem. Pomysł
na organizację, rozwój, na wiele
przedsięwzięć, które wtedy powstały, a które dziś kontynuujemy,
pochodzi od Adama Loreta. Zapomniany przez fakt, że zginął nie
w tym miejscu, gdzie trzeba. Ale
jego dzieło przetrwało.
W Polsce nie ma zbyt wielu miejsc
upamiętnienia osoby pierwszego
dyrektora Lasów Państwowych.
Jest kilka szkół jego imienia, obelisk z tablicą w Białowieży, tablica
w Jaśle w I LO, pomnik w Warszawie przed budynkiem Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych
dłuta Mariusza Białeckiego, w jasielskim parku obelisk z popiersiem Adama Loreta wykonanym
przez Grzegorza Tomkowicza.
Loret był wybitnym leśnikiem,
działaczem gospodarczym. Miał
wizję, jak z leśnictwa zrobić taką
gałąź narodowego gospodarstwa,
żeby zachowywała przyrodniczą
substancję, dawała zysk, a ludziom
pracę. Lasy zatrudniały dziesiątki
tysięcy ludzi. Budowały tartaki,
zakłady meblowe. To rzeczy, o których mało kto pamięta.
Materiał nadesłany
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Gala „UBI CARITAS”
W sobotę 29 września Caritas
Polska już po raz 17 zorganizowała Galę UBI CARITAS. Tym
razem odbyła się ona w podziemiach katedry św. Floriana
w Warszawie.
Ubi Caritas to uroczystość wręczenia nagród, przyznawanych
za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział
w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie tą nagrodą
Caritas Polska pragnie wyrazić
wdzięczność tym wszystkim,
którzy dają w szczególny sposób
świadectwo miłosierdzia i pomagają w codziennej służbie na
rzecz ubogich i potrzebujących.
Nagroda w postaci statuetki
św. Faustyny, wręczana jest w
trzech kategoriach: Darczyńca,

Świadectwo, Współpraca. W Gali
uczestniczą osoby duchowne
i świeckie, m.in. dyrektorzy, pracownicy i wolontariusze Caritas
diecezjalnych, Caritas Polska,
przedstawiciele organizacji ekumenicznych,
przedstawiciele
władz państwowych, mediów,
instytucji i firm wspierających
dzieła charytatywne oraz goście
specjalni.
W tym roku w gali uczestniczyli także przedstawiciele Caritas
Zamojsko-Lubaczowskiego. Nasza obecność była tym większa, że kapituła gali nominowała do nagród osoby związane
z naszą działalnością. W kategorii Darczyńca nagodzona została
Linia Hutnicza Szerokotorowa –
w imieniu pana Prezesa dyplom

odebrał ks. Bogdan Jaworowski
– kapelan kolejarzy w diecezji.
W kategorii Współpraca nagrodę otrzymał pan Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Nagrodę
w imieniu prezydenta odebrała
pani Anna Bałdyga – na co dzień
pracująca w Miejskim Centrum
Pomocy Rodzinie. Ku wielkiej naszej radości Medal In Servire Caritate otrzymała i odebrała osobiście pani Jolanta Maciołek. Pani
Jolanta jest wieloletnim koordynatorem wolontariatu w naszej
diecezji, w rejonie lubaczowskim.
To ogromna radość, że nasza diecezjalna Caritas została zauważona i nagodzona w skali całego kraju. To także motywacja do pracy
i wysiłku na przyszłość.

Liga Wolontariatu Caritas
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w ramach
konkursu „100 projektów na
100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” realizuje projekt
pn. „Liga Wolontariatu Caritas”.
Projekt ten polega na zorganizowaniu z minimum 40 grup

Szkolnych Kół Caritas naszej
diecezji - ligi podobnej do ligi
piłkarskiej, która wyłoni mistrzowską grupę.
Za określone działania każda
z grup otrzymuje punkty, jak
w lidze piłkarskiej. Formacja
SKC, która do końca listopada

br. zgromadzi najwięcej punktów zostanie nagrodzona wyjazdem edukacyjno-integracyjnym.
Szczególnie punktowane są
działania na rzecz seniorów,
działania patriotyczne oraz
działania, w które zaangażują

się rodzice lub osoby dorosłe.
Zaktualizowana
informacja
o miejscu zajmowanym w tabeli przez SKC oraz ilość posiadanych punktów jest publikowana w zakładce LIGA
WOLONTARIATU na stronie
internetowej www.zamosc.caritas.pl
Finał Ligi Wolontariatu Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wraz z wręczeniem nagród
odbędzie się na gali podczas

obchodów Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza.

Pomoc pogorzelcom z Gruszki Dużej
W ciągu kilku chwil stracili dom i cały dobytek. Pożar
strawił dorobek całego życia.
4-osobowa rodzina z 8-letnim chłopcem z Gruszki Dużej
czeka na pomoc. Potrzebuje
wszystkiego, zwłaszcza materiałów do odnowienia i wykończenia domu.

W jednej chwili straciliśmy dach
nad głową - powiedziała Ewelina Tur.
Z pomocą pośpieszyli sąsiedzi, znajomi, także miejscowy
proboszcz, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nieliszu
i prywatni przedsiębiorcy - powiedziała Aleksandra Gąska

z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nieliszu:
Obecnie rodzina mieszka w lokalu zastępczym, ale chciałaby
powrócić do swojego domu.
Marzeniem jest, by Święta Bożego Narodzenia spędzić już
u siebie. Będzie to możliwe tylko
wówczas, jeśli otrzyma pomoc.

Zachęcamy Państwa do wsparcia rodziny z Gruszki Dużej.
Można go udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nieliszu
(kontakt: Aleksandra Gąska, tel.
84 687 94 89) oraz za pośrednictwem Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Środki finansowe można wpłacać na konto bankowe: PKO BP
61 1020 5356 0000 1802 0173 6941

z dopiskiem: „dla pogorzelców
z Gruszki Dużej”.
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Głosy Kniei,
Z powołanymi o powołanych,
Z Bogiem przez świat,
Inżynieria duchowości
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja Mszy św.
z sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Niedziela Radiowa/
Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy
w 100-lecie niepodległości
14:45 Patron Dnia
14:50 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zjednoczeni w Duchu:
Domowy Kościół
Panamajoven.pl
		 Neokatechumenat
Przyjaciele Oblubieńca
18:00 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu w intencji
radiosłuchaczy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:10 Audyje samorządowe
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
21:30 Misja Specjalna/Na zdrowie
- ks. Czesław Koraszyński
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna/Na zdrowie!
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody

07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki
Objawień św. Antoniego
w Radecznicy
18:00 Miłosierni to my
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:05 Fair play - ks. Tomasz Winogrodzki
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
21:30 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak
i ks. Rafał Kowalczuk
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Fair play
03:00 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak
i ks. Rafał Kowalczuk
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10		 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 Bankomat
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody

13:10 Leśne Radio
14:00		 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy
na 100-lecie niepodległości
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:05 Moja mała i duża Ojczyzna
- ks. Rudolf Karaś)/Rak to nie wyrok
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 nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
21:30 Porozmawiajmy o...
- ks. Krzysztof Ślepokura
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzieńt
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Moja mała i duża Ojczyzna/
Rak to nie wyrok
03:00 Porozmawiajmy o...
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
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
06:25 Semper Fidelis
06:30 Powitanie
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy
św. Sebastiana w Bazylice
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:05 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
18:00 Transmisja Mszy św. z zamojskiej
katedry
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Króluj nam Chryste
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego

21:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
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
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Króluj nam Chryste
03:00 Music Box
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
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
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Lasy na Kresach
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
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
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
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
o Niepokalanym Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
		 - ks. Mirosław Sawka
08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry

09:00
09:15
10:00
10:15
11:00
11:10
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
		
13:00
13:10

Wiadomości/Prognoza pogody
Przegląd prasy katolickiej
Wiadomości/Prognoza pogody
Leśne Radio
Wiadomości/Prognoza pogody
Audycje samorządowe
Pasterski Głos
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Anioł Pański
Wiadomości/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
- ks. Grzegorz Chabros
Wiadomości/Prognoza pogody
Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:15 AgroKwadrans
14:35 Boży Rolnik - ks. Józef Bednarski
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. Mirosław Sawka
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
15:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
17:15 Szkoły z wartościami
18:00 Transmisja Mszy św.
z lubaczowskiej konkatedry
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 rodzinie
		 - ks. Mirosław Sawka
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:15 Księga
01:00 Leśne Radio
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:15 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 św.
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o chrzcie św.
		 - ks. Miłosław Żur
08:40 Patron dnia
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:45 Pasterski Głos
11:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
		 Semper Fidelis
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o chrzcie św.
		 - 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
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zamościu
18:58 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Głosy kniei/Z powołanymi
o powołanych/Z Bogiem przez
świat/Inżynieria duchowości
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o chrzcie św.
		 - ks. Miłosław Żur
21:30 Okruchy tygodnia
22:35 Wybrani - Posłani
23:00 AgroKwadrans
23:55 Pasterski Głos
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Rozrywka

Już jest nowy kalendarz Katolickiego Radia Zamość na 2019 rok, do nabycia we wszystkich parafiach
diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz w siedzibie naszej rozgłośni, przy ulicy Zamoyskiego 1.
Myślą przewodnią wydania jest osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 20 laty złożył wizytę apostolską w Zamościu.
To wydarzenie utrwalone na zdjęciach będzie można oglądać przez cały 2019 r. kupując nasz kalendarz. Cena za egzemplarz wynosi 6 zł.
Kupując kalendarz wspierasz Katolickie Radio Zamość!
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