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Dla Zamościa i jego mieszkań- 
ców to będzie szczególny rok. 
Przy rekordowym budżecie, 
przekraczającym 550 mln zł, 
miasto przystępuje do reali-
zacji dwóch niezwykle waż-
nych przedsięwzięć: remontu 
Akademii Zamojskiej i kom-
pleksowej przebudowy tzw. 
obwodnicy zachodniej. Jedno-
cześnie trwa realizacja innych 
ważnych projektów – w wię- 
kszości współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych.
Sama część inwestycyjna to  
175 mln zł, więc trudno się dzi-
wić, że budżet na 2019 rok jest 
rekordowy pod względem wy-
datków. 
Kiedy podczas sesji Rady Mia-
sta debatowano nad finansami 
miasta, ze strony opozycyjnych 
radnych dały się słyszeć głosy  
o tym, że miasto będzie musiało 
się zadłużyć. I faktycznie, deficyt 
w wysokości około 56 mln zł po-
kryty zostanie z emisji obligacji 
komunalnych, jednak łączne za-
dłużenie Zamościa nadal będzie 
bardzo dalekie od progu bezpie-
czeństwa, określonego w usta-
wie o finansach publicznych.
Po pierwsze obwodnica
Największa z planowanych in-
westycji to odcinek drogi kra-
jowej nr 74 o długości 5 km  
400 metrów, który zaczyna się 
na al. 1 Maja (most na Łabuńce), 
a kończy przy szkole rolniczej na 
ul. Szczebrzeskiej (granica mia-
sta), nazywany również obwod-
nicą zachodnią.
Będzie ona realizowana w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Oznacza to, że wykonawca zaj-

mie się zarówno dokumentacją, 
jak i wykonaniem wszystkich za-
planowanych prac.
Przewidywany zakres robót 
obejmuje m.in.: przebudowę  
al. 1 Maja, ul. Dzieci Zamoj-
szczyzny i ul. Szczebrzeskiej,  
a także przebudowę skrzyżowań:  
al. 1 Maja – Dzieci Zamojszczy-

Zamość – miasto wielkich inwestycji
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zny, ul. Dzieci Zamojszczyzny 
– ul. Okrzei – ul. Włościańska,  
ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. 
Sadowa, ul. Dzieci Zamojszczy-
zny – ul. Szczebrzeska – ul. Ślą-
ska, ul. Dzieci Zamojszczyzny – 
ul. Janowicka, ul. Szczebrzeska 
– ul. Błonie – ul. Szkolna. 
Powstaną zatoki autobusowe, 
chodniki, ścieżki rowerowe i no-
woczesne oświetlenie uliczne. 
W planach są również elementy 

inteligentnego zarządzania ru-
chem.
Cała inwestycja będzie uwzględ-
niać wymagania w zakresie 
dostępności dla osób niepełno-
sprawnych. Niezwykle ważne 
dla mieszkańców jest to, że znik-
ną dotychczasowe niebezpiecz-
ne skrzyżowania, a w ich miejsce 

pojawią się ronda. Kolejną waż-
ną sprawą jest to, że przy okazji 
budowy dwupasmówki powsta-
nie również odwodnienie i spora 
część miasta przestanie być pod-
tapiana. 
Pieniądze na realizację tego 
przedsięwzięcia pochodzą w wię- 
kszości z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra- 
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 

Warto podkreślić, że Zamość 
znalazł się w gronie 16 miast, 
które dostały z tego programu 
pieniądze na kluczowe inwe-
stycje drogowe. Co ważne, nasz 
projekt został sklasyfikowany na 
bardzo wysokim, 4. miejscu, co 
w praktyce oznaczało uzyskanie  
100 proc. wnioskowanego wspar-
cia, dokładnie 81 867 760 zł.
Pierwszy przetarg na realiza-
cję tej inwestycji nie doszedł do 

skutku, ponieważ najtańsza zło-
żona oferta przekraczała założo-
ny kosztorys, jednak już wkrótce 
ogłoszony zostanie kolejny. Taka 
sytuacja to obecnie w naszym 
kraju nic nadzwyczajnego. Wy-
nika ona z faktu uruchomienia 
dużych środków z UE i ogólnej, 
bardzo dobrej koniunktury na 
rynku usług budowlanych.
Akademia jak nowa
41,5 mln zł – to z kolei wartość 
projektu „Rewitalizacja historycz-
nego obiektu Akademii Zamojskiej 
w Zamościu”. Został on pozy-
tywnie oceniony w konkursie  
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowiska 
2014-2020 (działanie pn. Ochro-
na dziedzictwa kulturowego  
i rozwój zasobów kultury), ogło-
szonym przez ministra kultury. 
Dla Zamościa oznacza to unijną 
dotację w wysokości 24 mln zł 
i szanse na to, by były budynek 
jednej z najstarszych uczelni 

Tak będzie wyglądała Akademia Zamojska po remoncie. Wizualizacja PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

CIĄG DALSZY NA STR. 3

2014-2020 (Priorytet: IV Infra-
struktura drogowa dla miast. 
Działanie: 4.2 Zwiększenie do-
stępności transportowej ośrod-
ków miejskich leżących poza 
siecią drogową TEN-T i odciąże-
nie miast od nadmiernego ruchu 
drogowego). 
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Spotkanie z przyjaciółmi  
w świątecznej atmosferze  
i składanie sobie życzeń to 
zawsze wielka radość. Taka 
atmosfera panowała podczas 
spotkania opłatkowego Kato-
lickiego Radia Zamość, które 
w sobotę (19.01) odbyło się  
w Centrum Kultury Filmowej 
Stylowy w Zamościu.
Uroczystość zgromadziła przed-
stawicieli władz, jednostek, z któ- 
rymi radio współpracuje, pracow- 
ników, wolontariuszy, sponsorów, 
a poprzez transmisję na żywo tak-
że tych, dla których to dzieło jest 
prowadzone - radiosłuchaczy.
Spotkanie otworzył pasterz die-
cezji, ks. bp Marian Rojek, który 
w wygłoszonym słowie przywołał 
postać patrona dziennikarzy ka-
tolickich św. Franciszka Salezego. 
Podkreślał, że motywem działa-
nia świętego była przede wszyst-
kim miłość, a pewne sposoby, 
jakimi ją realizował wyprzedzały 
ówczesny czas:
- To wydarzenie ma swoją atmos-
ferę, swój klimat. Jest jeszcze za-
barwione wyrazem Bożego Naro-
dzenia, a także już ukierunkowane 
na nowy rok Pański 2019. Wiemy, 
że całym fundamentem i kluczem 
do przeżywanych niedawno wy-
darzeń bożonarodzeniowych jest 
prawda o miłości. O miłości Boga 
do człowieka i o miłości człowieka 
do Boga, która konkretnie realizu-
je się i poświadcza poprzez miłość 
człowieka do swojego współbrata.  
W to wszystko wpisane jest w spo-
sób szczególny nasze Katolickie Ra-
dio Zamość, które mówi o miłości, 
ukazuje tę miłość i daje wspaniałe 
przykłady tej konkretnej miłości, 
jakiej doświadczamy na co dzień. 
Ostatni okres czasu bardzo moc-
no był związany z tym wyrazem 
miłości poprzez życzenia, które 
płynęły również na falach nasze-
go Katolickiego Radia Zamość. Za 
niedługi czas będziemy przeżywali 
wspomnienie św. Franciszka Sa-
lezego - patrona katolickich dzien-
nikarzy, którego motywem działa-
nia była przede wszystkim miłość. 
Tajemnica tej miłości w odniesie-
niu do Katolickiego Radia Zamość  
i w ogóle do radia, opiera się na  
3 zasadniczych akcentach. Pierw-
szą rzeczą niezwykle ważną jest 
fakt, który zaistniał, bo jest pre-

Noworoczno-opłatkowe spotkanie 
Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

zentowany przez media ludziom tu 
żyjącym, ale także i żyjącym w szer-
szym kontekście naszej ojczyzny, 
czy nawet całego świata. Chodzi  
o to by te fakty były prawdziwe i za-
wierały w sobie szczególne przesła-
nie dla nas samych. Życzymy na-
szemu Katolickiemu Radiu Zamość, 
by zawsze do faktów podchodziło  
z miłością i ukazywało te fakty, 
które rzeczywiście zaistniały, jakie 

są, jakie się zdarzyły i próbowało 
także odkryć ich tajemnicę. I to jest 
ten drugi wymiar miłości - inter-
pretacja faktu. By ta interpretacja 
była zawsze związana z prawdą 
i z miłością. Trzeci, ostatni akcent 
związany z miłością to pytanie - 
dlaczego mówi się o fakcie, po-
daje się interpretacje tego faktu, 
jaki jest cel naszego działania. Oby 
tym pragnieniem było zawsze do-
bro. To dlatego to nasze Katolickie 
Radio Zamość ma hasło „Radio 
Dobrych Wiadomości”. By to do-
bro dotyczyło rzeczywistych spraw 
człowieka, którymi on żyje i dobro 
przede wszystkim duchowe. I tego 
duchowego dobra życzę wszystkim 
słuchaczom naszego Katolickiego 
Radia Zamość. Życzę tego dobra 
także i tym, którzy w tym radiu 
posługują, pracują, realizując swój 
charyzmat, swoje pasje, ponieważ 
wiemy, że zakres działania Kato-
lickiego Radia Zamość jest bardzo 
szeroki. Wyszukujecie różne oso-
by, które chcą się podzielić swoimi 

umiejętnościami, talentami, swoimi 
skarbami z innymi słuchaczami. 
Pragnę przy tej okazji podziękować 
tym, dzięki którym to radio istnieje  
i funkcjonuje, począwszy od Księ-
dza Dyrektora, poprzez wszystkie 
osoby tam pracujące, organizacje 
które są zaangażowane w działanie 
naszego Katolickiego Radia. Ser-
decznie dziękuję wszystkim naszym 
radiosłuchaczom, lubicie to radio, 

kochacie je za jego wyraźny styl, 
obraz, profil i tak też niech zostanie. 
Niech to wszystko będzie na chwałę 
Bożą i ku pożytkowi drugiego czło-
wieka. Serdeczne Bóg zapłać za to 
dzisiejsze spotkanie. Niech nam 
towarzyszy miłość dobro i pokój.
„Jak osiągnąć sukces? - Syner-
gia radia i społeczności lokalnej  
w kontekście działalności Kato-
lickiego Radia Zamość” – prelek-
cję pod tym tytułem wygłosił do 
uczestników dr Ryszard Pankie-
wicz, zastępca dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pawła 
II w Zamościu, a przez wiele lat 
pracownik Katolickiego Radia Za-
mość. Krótki fragment wykładu 
poniżej.
Każdy człowiek sukces pojmuje  
w sposób subiektywny. Każdy 
osiąga sukcesy w taki sposób, ja-
kie wyznacza sobie cele. Sukces 
to po pierwsze, wyznaczenie celu. 
Gdybyśmy mówili o tych charak-
terystycznych cechach sukcesu 
to niewątpliwie ważny jest efekt, 

czyli dojście do tego sukcesu. 
Jeżeli już wybierze się tą drogę 
dojścia do sukcesu, to trzeba się 
zmagać z wieloma przeciwno-
ściami, trudnościami i wyrzecze-
niami. To również wiąże się z cza-
sem jaki należy poświęcić na to, 
żeby ten sukces osiągnąć. Proces 
ponad 20 lat budowania Kato-
lickiego Radia Zamość tutaj w tej 
społeczności, jedynej stacji radio-

wej na tym terenie i jakże piękny 
sukces. Nowa siedziba, nowe po-
mieszczenia, przede wszystkim 
ludzie, którzy tworzą to radio  
i są jego największą wartością. 
Ale tym efektem finalnym jest 
satysfakcja! Czy to, że dzisiaj 
tutaj jesteśmy, nie czujemy sa-
tysfakcji z tego, że wyznaczone 
cele, które sobie postawiliśmy 
ziściły się? Czujemy się spełnieni 
bo te cele, które sobie założyliśmy 
przyniosły nam poczucie satys-
fakcji. Analizując pojęcie sukcesu  
w płaszczyźnie synergii współ-
pracy fakt, że państwo jesteście 
na uroczystości, której organi-
zatorem jest Radio Katolickie, 
czyż nie jest to sukces tej syner-
gii, współdziałania? Państwo 
macie świadomość tego, że jeśli 
jesteśmy tu i teraz i stanowimy 
całość, to my w całości możemy 
osiągnąć sukces. Ale pojedynczo 
żadnego sukcesu osiągnąć sami 
nie jesteśmy w stanie. I wszyscy, 
którzy sukces osiągnęli, bardzo 

dobrze o tym wiedzą. Sumę tych 
wszystkich kryteriów można 
spiąć klamrą wspólnych warto-
ści i zainteresowań: Katolickiego 
Radia Zamość i państwa, jako 
reprezentantów społeczności lo-
kalnej, czyli chęcią działania dla 
innych i z korzyścią dla innych. 
Życzę wielu sukcesów wszystkim 
uczestnikom dzisiejszego spotka-
nia w różnych obszarach swo-
jego życia, a w szczególności we 
współpracy z Katolickim Radiem 
Zamość.
Podczas opłatkowego spotka-
nia nie mogło zabraknąć kolęd. 
Zaśpiewał je Mariusz Mądrzak, 
któremu akompaniował Arka-
diusz Rozmus.
Po koncercie słowo do zebra-
nych skierowała Grażyna Za-
grobelna, Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Krośnie. 
W imieniu leśników, zarówno 
krośnieńskich jak i lubelskich, 
chciałam serdecznie podzięko-
wać za zaproszenie na dzisiejszą 
uroczystość, ale i za 20 lat dobrej 
współpracy z Katolickim Radiem 
Zamość. Nasza współpraca roz-
poczęła się w 1999 roku kiedy 
tu w Zamościu wszyscy leśnicy, 
zarówno z Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie 
jak i w Lublinie, razem witaliśmy 
papieża Jana Pawła II. Dzisiaj 
chcę podziękować za to, że za-
wsze z nami byliście, zawsze rela-
cjonowaliście nasze uroczystości,  
a szczególnie za to, że już od kilku 
lat Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych ma swoje audycje 
na antenie Katolickiego Radia Za-
mość. Dziękując, mam nadzieję, 
że ta współpraca dalej będzie się 
tak samo układała. Szczęść Boże 
na następne lata, Bóg zapłać za 
dotychczasowę współpracę. Darz 
bór.
List od Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego odczytała Ma-
ria Gmyz. Przemówił także se-
nator Jerzy Chróścikowski. 
Podczas opłatkowego spotka-
nia oprócz życzeń, pojawił się 
także wątek filmowy: uczestni-
cy obejrzeli krótki film promo-
cyjny, który został przygotowa-
ny z okazji 20-lecia Katolickiego 
Radia Zamość.

Joanna Mazurek
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Rzeczpospolitej odzyskał daw-
ny blask i stał się kolejną perełką 
Starego Miasta.
Projekt obejmuje odtworzenie 
pierwotnej bryły budynku daw-
nej Akademii Zamojskiej, grun-
towny remont wnętrz, zagospo-
darowanie terenu (w tym także 
dziedzińca, na którym ma po-
wstać plenerowa scena muzycz-
na) oraz zakup nowoczesnego 
wyposażenia.
To ostatnie jest o tyle ważne,  
że na parterze gmachu zapla-
nowano ekspozycję muzealną 
„Dzieje Akademii Zamojskiej i dru-
karni akademickiej”, zaś poddasze 
w całości zostanie zaadaptowa-
ne na potrzeby Zamojskiej Aka-
demii Kultury. Pod nazwą tej 
instytucji kryją się m.in.:  Zamoj-
skie Centrum Ilustracji (w mie-
ście są niezwykle bogate zbiory), 
mediateka, w której gromadzone 
będą materiały dotyczące Zamo-
ścia, kino studyjne, sala teatral-
na oraz Akademicka Pracownia 
Wielokulturowa.
Z realizacją tych ambitnych pla-
nów wiążą się pewnego rodzaju 
trudności. Podstawową jest ko-
nieczność czasowego przeniesie-
nia I Liceum Ogólnokształcącego. 
Najprawdopodobniej znajdzie 
ono swoją tymczasową siedzibę 
w budynku dawnego Pałacu Za-
mojskich przy ul. Akademickiej, 
opróżnionym przez sąd. Nastąpi 
to najprawdopodobniej w czerw-
cu, po zakończonych maturach  
i niezbędnych remontach pa-
łacowych pomieszczeń. Nieco 
wcześniej miasto ogłosi przetarg 
na realizację prac.
Szkoły, ulice i Rotunda
To oczywiście tylko dwie sztan-
darowe inwestycje, które roz-
poczną się w tym roku. Mniej-
szych przedsięwzięć, w tym 

również współfinansowanych ze 
środków unijnych, będzie dość 
dużo. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w ciągu najbliższych 
miesięcy rozpocznie się m.in. 
długo wyczekiwany i niezwy-
kle potrzebny remont Rotundy. 
O dofinansowanie do tego pro-

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 oddzia-    
      le banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze 
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzi-
siaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Remont obwodnicy zachodniej potrwa kilkanaście miesięcy. Fot. A. Droździel

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

jektu miasto walczyło ponad 
dwa lata. Ostatecznie sprawa 
trafiła do sądu, który nakazał 
poprzedniemu Zarządowi Wo-
jewództwa Lubelskiego ponow-
ne rozpatrzenie wniosku Za- 
mościa. Podczas powtórnej oce-
ny komisja przyznała miastu  
100 punktów na 100 możliwych, 

a to oznacza 6,8 mln na ratowa-
nie zamojskiej nekropolii (całko-
wita wartość projektu: 8,2 mln 
zł). 
Poza kontynuacją wymiany 
oświetlenia ulicznego (na lampy 
led), przebudową przejść dla pie-
szych na bezpieczniejsze i dal-
szą termomodernizacją szkół  

i przedszkoli (w ramach dwóch 
unijnych projektów), miasto 
czeka jeszcze jedno niezwykle 
ważne przedsięwzięcie. To ko-
lejny już „Program gospodarczy 
budowy i przebudowy ulic na te-
renie miasta Zamość”, tym razem 
obejmujący lata 2019-2023. Obej-
mie on 29 ulic, a jego całkowita 
wartość wyniesie 53 mln 237 tys. 
Zgodnie z planem, w tym roku 
za nieco ponad 8,5 mln zł mia-
sto wyremontuje – w całości lub 
częściowo – ulice: Zagrodową, 
Reymonta, Kiepury, Namysłow-
skiego, Mościckiego i Szwedz-
ką. Poza samymi jezdniami,  
w większości przypadków pro-
jekty budowlane uwzględniają 
również kanalizację, infrastruk-
turę telekomunikacyjną, nowe 
lampy, chodniki i ścieżki rowe-
rowe. W planach na rok 2019 
jest również budowa kanalizacji 
deszczowej na ul. Prusa i remont 
dojazdu do Archiwum Państwo-
wego na osiedlu Małe Ciche. 
Kolejne ulice będą odnawiane  
w następnych latach. W progra-
mie znalazły się m.in. główne 
ciągi komunikacyjne Zamościa: 
Lubelska, Piłsudskiego i Party-
zantów. 

M. Gajewski

Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa: 
Pod koniec ubiegłego roku niektórzy podnosili temat rzekomego nadmierne-
go zadłużania miasta. Chciałbym stanowczo podkreślić, że takiego ryzyka 
nie ma. Konieczność zabezpieczenia tzw. wkładu własnego przy projektach 
finansowanych ze środków zewnętrznych to normalna procedura, a moim 
zdaniem teraz jest ostatni moment na to, by Zamość wykorzystał pieniądze 
z UE. 
I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przygotować najbardziej inwestycyjny 
budżet w historii.



4

Lasy na Kresach

Nr 2 [50] Luty 2019  www.radiozamosc.pl

Dzieje lasów lubaczowskich

W przedmowie Pani Dyrektor Re- 
gionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie Grażyna Za-
grobelna zachęca tymi słowami 
do przeczytania tej książki. I oto 
moje marzenie spełniło się za spra-
wą znakomitej publikacji pana dok-
tora Zygmunta Kubraka, znanego 
historyka, regionalisty, autora wielu 
cennych prac poświęconych Ziemi 
Lubaczowskiej. Sam fakt, że takiego 
opracowania podjął się właśnie tej 
klasy badacz przeszłości, uprawnia 
mnie do rekomendowania Państwu 
książki „Dzieje lasów lubaczow-
skich”. Jestem zachwycona dogłęb-
nym spojrzeniem na materię, która 
na pozór kojarzyć się może jedynie 
z drzewostanem i ludźmi, którzy 
o niego dbają. Tymczasem dzieło 
Doktora Kubraka wprowadza nas  
w tę skomplikowaną tematykę nie-
mal „od Adama i Ewy”, dając moż-
ność zrozumienia procesów przy-
rodniczych w powiązaniu z dziejami 
osadnictwa na tym terenie.
Moją szczególną uwagę pochłonął 
rozdział mówiący o początkach 
służby ochronnej lasów, które się-
gają niemal średniowiecza. To jakby 
wchodzenie w prehistorię zorgani-
zowanego leśnictwa, co dla leśnika 
daje możność nie tylko zdobycia 
wiedzy historycznej, ale też uświa-
domienia sobie rozległości korzeni 
naszej służby i ewolucji jej powinno-
ści względem lasu. Znakomicie udo-
kumentowane źródłowo materiały, 
napisane staranną polszczyzną tek-
sty, to największe spośród licznych 
zalet opracowania.
Z wielkim zainteresowaniem zagłę-
biłam się też w rozdział mówiący  
o leśnictwie w czasach galicyjskich, 
kiedy to zmagano się z problema-
mi diametralnie różnymi od współ-
czesnych. A przecież to zaledwie  
100-150 lat temu, czyli w perspekty-
wie dla lasu wcale nieodległej. Czy-
tając, miałam nieodparte wrażenie,  
że przenoszę się w czasie i żyję pro-
blemami tamtych leśników. 
Jeszcze większe wrażenie wywołuje 
rozdział traktujący o okresie okupa-
cji sowieckiej i niemieckiej – to naj-
tragiczniejsze lata dla Ziemi Luba-
czowskiej. Miały one fatalne skutki 
dla lasu i dla ludzi lasu. Ich wyni-
kiem jest potężna luka kadrowa na 
tym terenie, powiększona po wojnie 
terrorem UPA. O tym po prostu trze-
ba przeczytać i zapamiętać, bowiem 
pamięć jesteśmy winni Tym, którzy 
tu byli przed nami.
Recenzji publikacji podjął się 
profesor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego dr hab. Józef Półćwiartek 

ciepło wyrażając się o autorze  
i wykonanej pracy.
Autor opracowania dr Zygmunt Ku-
brak podjął się wykonania niezwy-
kle ambitnego zadania – wydawać 
by się mogło ponad indywidualne 
możliwości badawcze historyka – 
opracowania „Dziejów lasów luba-
czowskich” na przestrzeni całego 
okresu historycznego towarzyszą-
cego przyrodzie i człowiekowi aż po 
nasze współczesne czasy.
Uwarunkowania środowiskowe 
i własnościowe podjętego tematu 
wymagały od Autora niezwykłej 

pracowitości w zebraniu tak ogrom-
nego materiału badawczego – roz-
drobnionego w licznych archiwach  
i kolekcjach na terenie niemal ca-
łego kraju i za granicą również. Ale 
nie tylko pracowitość warunkowa-
ła prawidłowy warsztat, niezbędny 
bowiem był talent i wielkie doświad-
czenie w badaniach rozległego, ta-
lent wykazany w konstrukcji całości 
opracowania i poszczególnych jego 
części. Ta wizja badawcza zapew-
niła odpowiednie proporcje w przed-
stawianiu przez Autora określonych 
problemów nie tylko w ich opisie, ale 
też w śmiałych ocenach i wnioskach.
Taki warsztat badawczy mógł 
podjąć tylko tak doświadczony  
i wybitny historyk jakim jest  

Chcemy Państwu przedstawić nową pozycję książkową, która 
się ukazała na koniec 2018 r. „Dzieje lasów lubaczowskich”  
Zygmunta Kubraka.

Zygmunt Kubrak. Jego dotychczaso-
we pionierskie badania nad dziejami 
Kresów Wschodnich Rzeczypospo-
litej – nad pograniczem etnicznym 
polsko-ruskim (polsko-ukraińskim) 
czasów nowożytnych – przyniosły 
mu wielkie uznanie w historiografii, 
a opracowanie niniejsze, które mam 
przyjemność kwalifikować do dru-
ku, potwierdza tylko ową ocenę ba-
dawczą Z. Kubraka.
Tekst obszernego opracowania  
z bardzo licznymi ilustracjami, ma-
pami, szkicami, zestawieniami tabu-
larycznymi, fotogramami, rozmieścił 

Autor w ośmiu rozdziałach chrono-
logicznych ukazujących bogactwo 
życia przyrody w lasach lubaczow-
skich i człowieka w ich obszarze. 
Wzajemne oddziaływanie na siebie 
obu żywiołów – w czasach już tak 
odległych od nas współczesnych 
mieszkańców okolicy Lubaczowa 
– znalazło odpowiednie udokumen-
towanie wniesione przez Autora. To 
trzebieże puszczy przez rozwijanie 
w niej rzemiosła i przemysły leśne, 
przez osadnictwo rolnicze. To najo-
gólniej mówiąc czasy staropolskie, 
o których niezbyt obfite dokumenty 
ukazać mogą wzajemną żywą re-
lację systematycznie cofającej się 
puszczy pod nadzorem człowieka. 
To czasy tak trudne w badaniach 

ekonomiczno-społecznych, a tak 
z wielkim znawstwem, wręcz po 
mistrzowsku, potraktowane przez 
Autora. Czasy natomiast nowożyt-
ne i najnowsze w książce o lasach 

„DZIEJE LASÓW LUBACZOWSKICH”

dr Zygmunt Kubrak

lubaczowskich zawierają w sobie 
już tak wiele relacji o ciągłym dzia-
łaniu „ludzi lasu” - służby leśnej, tak 
mocno związanych z lasami, z żywą 
duszą funkcjonującej przyrody. 
Przez karty obszernego opracowa-
nia przewija się tak wielu Wielkich 
leśników ich oddaniu się służbie lasu 
aż po śmierć dla lasów wielu z nich. 
To watek chyba najbardziej wrażli-
wych fragmentów książki. To chy-
ba najmocniej trafia do Czytelnika. 
Wprowadził Autor do książki tak 
wielu leśników, zachował ich imiona 
i nazwiska, wielu też na fotografiach 
w publicznej pamięci narodowej. To 
wielka zaleta książki (!).
A ileż przykładów i obszernych opi-
sów rozgrywających się w lasach 

lubaczowskich walk powstańczych 
XIX w., walk z zaborcami czasów 
II wojny światowej – z czerwonym 
zaborcą bolszewickim i brutalnym 
faszystą niemieckim. A potem te 
straszne rozliczenia krwawe z ban-
dycką UPA realizującą tutaj czystkę 
etniczną. Lasy lubaczowskie były ich 
widownią długo jeszcze po zakoń-
czonej wojnie. To straszny rozdział 
w dziejach lasów tego terenu. Ale nie 
można też zapominać o krzywdach 
narzuconych leśnikom i ludziom in-
nych zawodów przez system komu-
nistyczny. Ucieczki do lasu chroniły 
tylko na krótki czas – następowały 
ujęcia i pobyt w kazamatach. Urzę-
du bezpieczeństwa, potem długo-
letnie więzienia i upokorzenia. Tyle 
działo się w lasach lubaczowskich 
za pamięci jeszcze żyjącego współ-
cześnie pokolenia. Książka tak wiele 
o tym wszystkim mówi. Pozostanie 
na przyszłość jako swoiste „silva re-
rum” – dosłownie las rzeczy: zbiór 
najrozmaitszych wiadomości o la-
sach i ludziach w oddziaływaniu la-
sów.
Wiele miejsca zajmują w książce opi-
sy gospodarki w lasach, organizacja 
administracji leśnej i jej działalność 
na rzecz lasów, odnawiania zaso-
bów przyrodniczych lasów, ochrony 
przyrody, pszczelarstwa w lasach, 
łowiectwa, wypoczynku człowie-
ka w obszarach leśnych. Te ważne 
dziedziny związane z lasami prze-
wijają się przez wiele rozdziałów tej 
książki. Ważne też miejsce zajmują 
lasy w krajobrazie kulturowym roz-
ległego terenu. Z licznymi też na ich 
obszarze zachowanymi trwałymi 
zabytkami kultu religijnego a także z 
zabytkami budownictwa sakralnego 
w osadach śródleśnych i we wsiach 
okolicznych. Całość rozważań za-
myka rozdział VIII o edukacji leśnej 
prowadzonej w trzech nadleśnic-
twach lasów lubaczowskich.
Książka ukazała się dzięki stara-
niom trzech nadleśnictw Luba-
czów, Narol i Oleszyce. O piękne 
wydanie postarała się Wydawnic-
two Libra wzbogacone o kolorowe 
zdjęcia i indeksy: osobowy i miej-
scowości.

Materiał nadesłany
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R E K L A M A

„Motion Trio” w Lubaczowie

Ks. Mariusz Pastuszak: Skąd 
wzięła się nazwa, dlaczego 
„Motion Trio”?
Janusz Wojtarowicz: „Motion”  
z j. angielskiego znaczy ruch. 
Jest to zmyślna nazwa i wpada 
w ucho. My lubimy grać muzykę, 
która niesie ze sobą jakiś wigor, 
jakąś emocję. Ten ruch, ta mobil-
ność jest dla nas bardzo intere-
sująca. Takie coś, co się nazywa 
rozwój, taki wewnętrzny, taki 
duchowy, że to jest w pędzie, 
że wszystko się zmienia. I my 
też musimy pracować nad tym, 
żeby na to mieć wpływ. A my  
w tym „motion” jesteśmy kory-
gujący ten ruch.
A jeśli chodzi o granie na akor-
deonach, skąd wzięła się ta pa-
sja?

To tradycja rodzinna. Wszyscy 
pochodzimy z rodzin muzykują-
cych, a ja szczególnie, gdyż mój 
tata był nauczycielem akorde-
onu. Teraz jest na emeryturze. 
Jest również wybitnym orga-
nistą. Całe moje rodzeństwo,  
a mam trójkę, jest muzykami. 
Brat skończył organy, siostra or-
gany, brat skrzypce, ja jestem 
akordeonistą. Jesteśmy muzy-
kującą rodziną i stąd ta pasja, 
którą tak naprawdę ojciec mój 
Eugeniusz w nas zaszczepił wie-
le lat temu. 
Jest was trzech, a skąd pocho-
dzi tych dwóch?
Marcin Gałażyn pochodzi z Au- 
gustowa, Paweł Baranek z Ko-
złowa. To jest troszkę nad Kra-
kowem. Spotkaliśmy się w Aka-

demii Muzycznej w Krakowie  
i tam pojawiła się taka idea, któ-
rą chciałem uskutecznić, by grać 
coś własnego. By z tym akorde-
onem wyjść w świat. I ten po-
mysł, który powstał 20 lat temu, 
co chwilę dojrzewa i jest w nie-
zmienionym składzie. Podkre-
ślam, to też jest ważne.
Granie na akordeonie nie nudzi 
się, po tylu latach?
Ja nie wiem czy się nie nudzi. 
Myślę, że to zależy od ludzi. My 
się sobą nie nudzimy. To jest naj-
ważniejsze. A później to wszyst-
ko idzie dalej. Czyli muzyka jak-
by tworzy się przez osoby, przez 
ich kontakt, przez ich relacje. Nie 
może być tak, że trzech niemi-
łych panów w stosunku do siebie 
i niemiłych do otoczenia, tworzy 

Berlin, Bruksela, Kijów, Londyn, Moskwa, Paryż, Praga, Rzym, Seul, Szanghaj, Tokio, 
Waszyngton, Warszawa, Wiedeń - to tylko niektóre miejsca, w których na przestrzeni  
22 lat koncertował zespół „Motion Trio”. Ta grupa akordeonowa grająca w najlepszych salach 
koncertowych świata odwiedziła (06.01) Lubaczów. Przybyła na zaproszenie Proboszcza  
parafii pw. Świętego Karola Boromeusza, ks. Romana Karpowicza. O genezie powstania zespołu, 
jego nazwy, pasji gry na akordeonie i najnowszej płycie „Historie akordeonowe” opowiada lider 
i założyciel grupy Motion Trio, Janusz Wojtarowicz.

Janusz Wojtarowicz

piękną muzykę. My tak nie po-
trafimy. Być może tak gdzieś w 
świecie jest, ale to nie jest naszą 
dewizą. I myślę, że nie znudzili-
śmy się sobą, bo jest gdzieś jakaś 
głęboka więź między nami. Mię-
dzy naszymi rodzinami. To jest 
bardzo ważne.
Zatem jesteście przyjaciółmi. 
A wiadomo, że prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w bie-
dzie. Czy może była jakaś taka 
historia, kiedy było można na 
tego drugiego brata, tak na-
prawdę liczyć?
Wielokrotnie przechodziliśmy 
ciężkie choroby w naszym ze-
spole. I po tylu latach, to jest 
prawie ćwierć wieku już razem, 
wiele rzeczy mogło się - że tak 
powiem kolokwialnie przypętać. 

I zawsze mogliśmy na siebie li-
czyć, na pomoc, na wyrozumia-
łość, na takie ludzkie spojrzenie 
chorobie w oczy. Lepiej się cho-
ruje we trzech, kiedy jeden jest 
chory, niż zostawienie jednej 
osoby samej z własnymi pro-
blemami. Myślę, że takich sytu-
acji nie było. Nie chcę tutaj tak 
upiększać naszego wizerunku. 
Przeżyliśmy tyle lat w niezmie-
nionym składzie i potrafimy się 
nie tylko na koncertach do sie-
bie uśmiechać. Potrafimy jechać  
w samochodzie, blisko siebie,  
a nie siedzieć w samolotach roz-
dzieleni, jak wielu artystów, któ-
rzy przyjaźnią się tylko na scenie. 
U nas tak nie jest. I to jest bardzo 
ważne - to jest duża wartość.

CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Bobby McFerrin, Tomasz Stań-
ko, Krzysztof Penderecki. Czo-
łówka światowej muzyki. Skąd 
te inklinacje, aby grać z najlep-
szymi?
To się w zasadzie samo pojawia-
ło. Ponieważ, mimo wszystko 
trio akordeonowe, to jest dosyć 
taki niestandardowy skład, który 
świetnie brzmi z innymi instru-
mentami, szczególnie z trąbką.  
A kiedy pojawią się wybitni kom-
pozytorzy, którzy mają wrażliwe 
ucho, wtedy takie różne ciekawe 
zderzenia artystyczne następu-
ją. Czasami były jednorazowe, 
czasami trwały wiele lat. Chodzi 
o pokazywanie nie tylko tego, 
jak ciekawym jest zestawieniem 
głos trąbki, czy wokalu, czy ja-
kiejś kompozycji. Ważna jest  
prawda. I w momencie, gdy to 
zestawienie brzmi prawdziwie 
dla nas, to też będzie brzmieć 
dobrze dla słuchacza. Te inklina-
cje, te pomysły nie powstawały 
pod kątem jakiegoś komercyjne-
go zestawienia, które może na-
tychmiast rozbić bank koncerto-
wy. Bo nigdy nasz zespół do tego 
tak nie podchodził i nie pod-
chodzi. Myślę, że zachowaliśmy  
w sobie tę zdrową krew przez to, 
że nie jesteśmy wewnętrznie, 
ani zewnętrznie przelansowani. 
To pomaga wielu organizato-
rom i wybitnym wykonawcom 
odkrywać nas na nowo, po swo-
jemu. Nie dowiadują się tego  
z wielkich afiszów, chociaż gra-
my po całym świecie, a przez 
pocztę pantoflową, że ktoś tu 
występował, że to są całkiem  
fajni ludzie, że da się z nimi po-
rozmawiać nie tylko o muzyce, 
że mają jakiś szeroki wachlarz 
zainteresowań. I myślę, że tym 
wygrywamy.
Dobre wieści nie potrzebują 
żadnych posłańców, one same 
się rozchodzą. A z kim najlepiej 
się współpracowało?
Najlepiej współpracuje nam się 
ze sobą (śmiech). Wspaniale nam 
się współpracuje z Leszkiem 
Możdżerem, Małgorzatą Walew-
ską, Krzysztofem Pendereckim. 
Każdy wnosi coś nowego. Oczy-
wiście, są lepsze i gorsze owo-
ce tej współpracy. Dla mnie tak 
naprawdę muzyka nie jest naj-
ważniejsza. Najważniejszy jest 
kontakt. Doszedłem do takiego 
etapu w życiu, że mało rzeczy  

w muzyce może mnie zasko-
czyć. Jeśli człowiek myśli, mówi 
jaka jest jego historia, to potra-
fi mnie bardzo zaskoczyć. Po-
trafi mnie zaskoczyć 6-letnie 
dziecko mówiące taką historię. 
I to jest dla mnie fascynujące. 
Muzyka jest dla mnie tylko pre-
tekstem do kontaktu z ludźmi. 
Gdybym nie był muzykiem,  

MOTION TRIO w Lubaczowiea pracował gdzieś w biurze, 
byłbym w zamkniętym środo-
wisku. Natomiast jako muzycy 
koncertujący, jeżdżący po świe-
cie, mamy możliwość kontak-
tu nie tylko z publicznością ale  
i z ludźmi. I to nam daje ogrom-
ną satysfakcję i bardzo nas roz-
wija.
A jakaś ciekawa historia, o któ-
rej można opowiedzieć, coś co 
zdarzyło się na przestrzeni lat, 
co się bardzo dobrze pamięta?
Historii jest bardzo dużo. A cho-
ciażby jedna z podróży: lecąc na 
koncerty do Japonii weszliśmy 
do największego z możliwych 
samolotów na świecie czyli Air-
bus A-380. I jakie było nasze 
zdziwienie kiedy okazało się,  
że oprócz naszej trójki plus na-
szego dźwiękowca, do Tokio lecą 
jeszcze tylko cztery osoby. To 
był czas, kiedy nad Islandią wy-
buchł wulkan i pyły wulkaniczne 
przysłoniły niebo. To spowodo-

wało, że Japończycy wystraszyli 
się lotów do Europy. I były takie 
momenty, że zrezygnowali z bu- 
kowania biletów i lecieliśmy tyl-
ko my. Było to coś niezwykłego, 
jakby przelot prywatnym samo-
lotem. Takich historii jest bar-
dzo dużo. Na przykład anegdota: 
graliśmy koncert we Wrocławiu i 
zapowiadał nas aktor Teatru Pol-

skiego: Przed Państwem „Motion 
Trio”. Już mamy zaczynać ten 
koncert, kiedy pewna pani w 
pierwszym rzędzie nie wytrzy-
mała i zadała pytanie: Szanow-
ni Panowie, dlaczego jest Was 
trzech? Odpowiedziałem, edu-
kując panią: Droga Pani trio to ze-
stawienie trzech artystów, trzech 
wykonawców, stąd nazwa „Trio”. 
A „Motion Trio” bo taka jest na-
zwa własna naszego zespołu. My-
ślałem, że to wystarczy za cały 
komentarz, ale pani z uporem 
maniaka ciągnęła dalej mówiąc: 
Bo ja słyszałam, że wystąpi „Mąż i 
trio”. Brakowało jeszcze męża do 
tej naszej trójki. (śmiech). Arty-
ści kabaretowi powiedzieliby, że 
się „zgotowali”. My się „gotowa-
liśmy” przez cały ten, skądinąd 
bardzo trudny koncert (śmiech). 
Trudno było utrzymać emocje, 
zachować spokój i opanowanie  
poważnego muzyka. Takich hi-
storii jest bardzo wiele.

Najnowsza płyta nosi nazwę 
„Historie akordeonowe”. Skąd 
inspiracja do tych utworów?
Po latach grania utworów in-
nych kompozytorów doszedłem 
do wniosku, że powinniśmy coś 
od serca zagrać, coś własnego, by 
zmierzyć się z własnymi emo-
cjami, które często są schowane. 
Opowiedzieć to, co jest w środku.  

Tak właśnie powstała uwertura 
zimowa Pawła, który lubi jeździć 
kuligiem - i to mu wyszło. Zaczę-
liśmy robić takie penetracje, taki 
remanent wewnętrzny, co nas 
cieszy albo niepokoi. I tak po-
wstały nasze „Historie akorde-
onowe”. Myślę, że w nich jest ta 
wartość. Powiem nieskromnie, 
my już raczej umiemy grać na 
akordeonach. Nie musimy  już 
pokazywać jak jesteśmy biegli 
technicznie. Natomiast możemy 
odkrywać, co w nas jeszcze jest. 
Jesteśmy ludźmi, odczuwamy. 
Przeżywamy swój lęk, radości  
i smutki. Przeżywamy elementy, 
z których składa się nasza kon-
strukcja. I potrafimy to w spo- 
sób artystyczny pokazać. To da- 
je nadzieję, bo są to utwory, które 
nie tworzą negatywnych emocji. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi, któ-
rzy dążą do góry, dążą do Pana 
Boga. Dlatego nie mamy się co 
martwić. Podążamy właściwą 
drogą. I to też jest na naszej naj-
nowszej płycie.
Przepięknie dziękuję za roz-
mowę. Życzę kolejnej udanej 
płyty i dalszych dobrych kon-
certów.
Serdecznie dziękuję. W imie-
niu „Motion Trio” pozdrawiam 
słuchaczy Katolickiego Radia 
Zamość i czytelników Rozto-
czańskiego Głosu. Trzymajcie się 
ciepło w Nowym Roku.

Ks. Mariusz Pastuszak

R E K L A M A

„Historie akordeonowe” - najnowsza płyta MOTION TRIO
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 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 katedry 
 zamojskiej 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
 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 dzień
 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 kościoła  

pw. św. Brata Alberta w Zamoś-
ciu / z Dąbrowicy (2 n. m-ca)

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
 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 Wiadomości/Prognoza pogody

 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:10 Audycje samorządowe
 11:50 Pasterski Głos
 11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika 
  - ks. Grzegorz Chabros
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 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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