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Przed nami wyjątkowy czas. 
Czas, który ma nas pobudzić 
do pokuty i nawrócenia. Czas 
wyrzeczeń, ciszy i rozmyślania. 
Wielki Post. Skąd się wziął? Dla-
czego jest tak ważny? Jaka jest 
jego rola?
Gdyby wyjść na ulicę naszego 
miasta i zapytać przechodniów 
o główny sens Wielkiego Postu, 
zdecydowana większość wskaże 
na pokutę i pojednanie. I to praw-
da. Wielki Post wzywa nas do 
tego by się zatrzymać i by jeszcze 
bardziej zaangażować się w dzie-
ło wyzwalania z grzechu, bo sama 
świadomość, że Bóg chce nasze-
go zbawienia to za mało. Bóg chce 
naszego udziału w tym dziele, 
stąd tak ważne jest nasze zaanga-
żowanie, nasze wejście na drogi 
pokuty i nawrócenia. Jest jeszcze 
drugi ważny sens Wielkiego Po-
stu. To refleksja nad tajemnicami 
naszego zbawienia: męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, 
które przyniosły człowiekowi wy-
zwolenie z grzechu. Jak widzimy, 
rola Wielkiego Postu w roku litur-
gicznym jest wielka i bardzo waż-
na dla nas chrześcijan, którym ten 
właśnie czas pomaga przeżyć ta-
jemnice zbawienia i doświadczyć 
je na nas samych. Tu warto wspo-
mnieć, a pominięcie tej prawdy 
byłoby błędem, że liturgia Wiel-
kiego Postu ukazuje nam różne 
znaki i symbole, którym warto się 
przyjrzeć, by zrozumieć przesła-
nie zbawczego planu Boga rów-
nież w stosunku do każdego z nas.

Źródła Wielkiego Postu
O ile na postawione wcześniej 
pytanie o sens Wielkiego Postu 

odpowiedzielibyśmy wszyscy, to 
chyba problemem byłaby odpo-
wiedź na pytanie o jego historię. 
Sięgnijmy zatem do źródeł. Jeśli 
chodzi o historię, to trzeba powie-
dzieć, że okres ten kształtował się 
powoli, przyjmując różne formy, 
by wreszcie osiągnąć znane nam 
dziś oblicze. W pierwszych wie-
kach Wielki Post obejmował tyl-

Na drogach Wielkiego Postu
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ko Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  
W III w. poszczono już cały ty-
dzień, zaś na początku IV w., na 
pamiątkę czterdziestodniowego 
postu Jezusa na pustyni oraz 
czterdziestu lat wędrowania Izra-
elitów po ucieczce z Egiptu, został 
on przedłużony do czterdziestu 
dni. W VII w. za początek postu 

przyjęto szóstą niedzielę przed 
Wielkanocą. Ponieważ niedziele 
były wyłączone z postu, aby za-
chować 40 dni pokutnych, ich po-
czątek przypadał na środę - stąd 
Środa Popielcowa. Od 1570 roku 
był to już zwyczaj powszechnie 
obowiązujący w Kościele. W tym 
dniu na znak pokuty posypywano 
głowy popiołem przypominając 

sobie o prawdziwej wartości życia 
przy Bogu. Po Soborze Watykań-
skim II (1962-1965) ujednolicono 
różnie funkcjonujące nazwy nie-
dziel Wielkiego Postu, tak że dziś 
nazywają się one: pierwsza, dru-
ga, trzecia, czwarta, piąta Wiel-
kiego Postu, szósta natomiast 
nazywa się Niedzielą Palmową, 

czyli niedzielą Męki Pańskiej. 
Okres Wielkiego Postu trwa do 
liturgii Wielkiego Czwartku, która 
z kolei rozpoczyna właściwe jed-
no wielkie Święto Paschalne, ce-
lebrowane w ramach trzech dni, 
tzw. Triduum Paschalne. 

Posypmy głowy popiołem
W czas Wielkiego Postu wchodzi-
my obchodami Środy Popielcowej. 

Podczas liturgii tego dnia, wsłu-
chujemy się w udzielane przez 
Chrystusa wskazówki zapisa-
ne przez ewangelistę Mateusza. 
Chrystusowe pouczenie dotyczy 
modlitwy, postu i jałmużny, a więc 
najważniejszych dobrych uczyn-
ków. Wysłuchanie tych wskazó-
wek i zastosowanie ich w życiu 

przyniesie wiele dobra i pożytku 
w życiu duchowym.
Ponadto w Środę Popielcową ma 
miejsce obrzęd posypania głów 
popiołem, będący wezwaniem do 
pokuty i nawrócenia. Zwyczaj po- 
sypywania głowy popiołem w Śro-
dę Popielcową wprowadził papież 
Urban II w 1091 roku. W tym cza-
sie ustalono także, że popiół do 
posypywania głów wiernych ma 
pochodzić z palm poświęconych  
w Niedzielę Palmową poprzednie-
go roku. Sam popiół jest symbolem 
tego, że wszystko, co materialne 
i doczesne przemija. Kapłan po-
sypujący nasze głowy popiołem 
wypowiada słowa „Prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” lub „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Głównym celem Środy Popielco-
wej oraz obrzędu posypywania 
głów popiołem jest przypomnienie 
o konieczności pokuty i ducho-
wego przygotowania się na zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa.

Dlaczego 40 dni?
Wielki Post dokładnie trwa 40 dni. 
W Biblii ta liczba pojawia się bardzo 
często. Z lekcji katechezy wiemy, 
że 40 dni trwał potop, 40 dni prze-
bywał Mojżesz na Synaju przed  

CIĄG DALSZY NA STR. 3
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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”

zawarciem Przymierza, przez 
40 lat Izrael wędrował do Ziemi 
Obiecanej, 40 lat trwało panowa-
nie Dawida, prorok Eliasz przez 
40 dni wędrował przez pustynię, 
Jonasz ogłosił 40 dni jako okres 
nawrócenia i pokuty dla miesz-
kańców Niniwy, wreszcie 40 dni 
trwał pobyt Syna Bożego na pu-
styni, gdzie Chrystus przygoto-
wywał się do podjęcia publicz-
nej działalności, rozpoczynając 
od głoszenia orędzia: „Nawracaj-
cie się”. Kiedy już zaczął publicz-
ną działalność, nauczał przez 
40 miesięcy, zmartwychwstał 
po 40 godzinach, a potem przez 
40 dni przebywał z uczniami,  
aż do dnia Wniebowstąpienia. 
Warto też dodać, że sam post 
przed Wielkanocą był ściśle zwią-
zany ze starożytnym czterdziesto-
godzinnym postem kandydatów 
do chrztu, który podejmowali rów-
nież ochrzczeni w intencji neofi-
tów. Ta starożytna praktyka przy-
pomina nam, że istota tego postu 
nie dotyczy dosłownie 40 dni,  
ale tego, aby ofiarować czas postu 
i pokuty za innych. Zwłaszcza za 
tych, którzy tego najbardziej po-
trzebują.

Wymiar liturgiczny
Każdy, kto uczęszczał na lek-
cje katechezy i kto prawdziwie 
przeżywa co roku czas Wielkiego 
Postu wie doskonale, że w ciągu 
całego okresu wędrujemy ślada-
mi biblijnej zachęty: poszczenia, 
modlitwy i jałmużny. Historia 
pokazuje, że przyjmowano różne 
praktyki pokutne, aby uwydat-
nić wagę tego okresu i należycie 
przygotować się do właściwych 
świąt. Obecnie, czerpiąc z bogac-
twa historii i doświadczenia wi-
dzimy, że cała zewnętrzna opra-
wa liturgiczna przyjęła również 
odpowiednią formę: przez cały 
czas Wielkiego Postu na przykład 
nie śpiewa się Alleluja. W jego 

miejsce wykonuje się inny śpiew 
przed Ewangelią. Również szaty 
używane przez kapłana podczas 
liturgii mają kolor fioletowy na 
znak pokuty.
Obecne czasy dają nam możliwość 
pełniejszego obrazu tego, co Wiel-
ki Post rzeczywiście oznacza i jak 
się przez ten czas najlepiej przygo-
tować na święta wielkanocne. Jest 
to przede wszystkim okres du-
chowego przygotowania wnętrza  
(w języku biblijnym: serca) czło-
wieka, któremu towarzyszą ze-
wnętrze przejawy i pewne gesty.

Duchowość Wielkiego Postu
Oprócz historii i wymiaru litur-
gicznego czas Wielkiego Postu 
posiada również wymiar ducho-
wy. Chodzi tu przede wszystkim 
o to, co Kościół nazywa metanoją, 
czyli o trwalsze przylgnięcie do 
Boga, o nawrócenie serca czło-
wieka ku Niemu oraz pojedna-
nie z bliźnimi, wyrażone m.in.: 
w większej wstrzemięźliwości 
w jedzeniu i piciu, większym za-
słuchaniu się w Słowie Bożym,  
w czym mają pomóc również or-
ganizowane rekolekcje parafialne, 
unikaniu zbytecznego rozprosze-
nia w postaci hucznych zabaw, 
większym skupieniu się na mo-
dlitwie, zarówno tej prywatnej 
jak i wspólnotowej, wykazaniu 
większej wrażliwości na potrzeby 
innych, korzystaniu z sakramentu 
pokuty i pojednania, uczestnic-
twie w różnych ćwiczeniach wiel-
kopostnych, np. w nabożeństwach 
wielkopostnych (gorzkie żale, dro-
ga krzyżowa), lub podejmowaniu 
pewnych szczególnych postano-
wień mających wykazać bezin-
teresowność, szlachetność serca, 
uśmiech i życzliwość w stosunku 
do innych.

Rozmyślajmy Mękę Pańską
Od lat mojego dzieciństwa pa-
miętam, jak w czasie Wielkiego 
Postu śpiewano pieśń „Rozmy-

ślajmy dziś wierni chrześcijanie”. 
Pierwsze słowa tej pieśni zachę-
cają do tego, by rozważać mękę 
i śmierć Pana Jezusa, który „był 
przebity za nasze grzechy, zdru-
zgotany za nasze winy. Spadła 
Nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w Jego ranach jest nasze zdro-
wie” (Iz 53,5). Praktyka kościoła 
wyrobiła w swej długiej historii 
dwie formy pobożności wielko-
postnej: Drogi krzyżowej i Gorz-
kich żali. Obydwie formy mają 
charakter pobożności ludowej od 
początku krzewionej z powodze-
niem przez wiernych.
Nabożeństwo drogi krzyżowej 
ma za zadanie przypomnieć lu-
dowi o cenie życia, jaką zapłacił 
Jezus dokonując naszego odku-
pienia. W oparciu o Pismo św. 
utworzono 14 stacji drogi krzyżo-
wej, wspominając podczas każ-
dej z nich ważniejsze momenty  
z drogi krzyżowej Jezusa. Pod-
czas poszczególnych stacji nie 
tylko rozważamy konkretne mo-
menty z drogi krzyżowej, ale tak-
że odnosimy je do aktualnego ży-
cia i sytuacji.
Gorzkie żale w porównaniu z dro-
ga krzyżową mają zawężony za-
kres oddziaływania, ograniczony 
do terenów dawnej i dzisiejszej 
Polski, chociaż przez Polonię 
dociera również poza granice 
naszego kraju. Choć celem obu 
nabożeństw jest pobudzenie 
ludu wiernego do miłości Boga, 
nawrócenia i dzieł miłosierdzia, 
to jednak forma gorzkich żali 
jest inna. Korzysta się tu przede 
wszystkim z pasyjnej pieśni lu-
dowej, którą wierni znają często 
na pamięć i które śpiewają na 
klęcząco przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Te 
dwa nabożeństwa wielkopostne 
odbywają się w Kościele, co daje 
im dodatkowy atut powagi, sku-
pienia i modlitwy. 

Trudno dziś w naszej dobie zna-
leźć skuteczniejsze formy przy-
gotowania do świąt wielkanoc-
nych. Niech więc udział w tych 
nabożeństwach pobudzi nas do 
żalu i nawrócenia oraz do miło-
snej wdzięczności za dar odku-
pienia, jakiego dokonał dla nas 
Chrystus.

Odnaleźć Boga
Przytoczone przeze mnie powy-
żej wielkopostne zachęty zbiera 
tradycyjna praktyka wielkopo-
stnego skupienia się na modli-
twie, poście i jałmużnie. W rze-
czywistości wszystkie one mają 

na celu wskazanie, że Bóg jest 
pierwszym działającym w na-
szym życiu i to On jest w stanie 
skutecznie pokierować nasze 
życie, uleczyć nasze ewentualne 
zagubienie się w grzechu i pysze, 
czy zatrzymać choćby na chwilę 
nasze ciągłe zabieganie. Oczywi-
ście, my ze swojej strony podej-
mujemy te działania mając na 
uwadze zbawcze posłanie Jezu-
sa Chrystusa, a szczególnie Jego 
decyzję ofiarowania swego życia 
za nas, bo to jest główny motyw 
naszego nawrócenia.

ks. Krzysztof Hawro
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Las zimą nie śpi 

Leśnicy w okresie zimowym 
wykonują szereg ważnych 
czynności takich jak: pozyski-
wanie drewna, szacunki bra-
karskie, zbiór nasion drzew 
leśnych, wywieszanie oraz 
czyszczenie budek lęgowych 
czy też dokarmianie ptaków.
Pozyskiwanie drewna zimą ma 
wiele zalet. Przede wszystkim 
pozyskiwany surowiec ma lepsze 
parametry, które wpływają na ja-
kość drewna. Dodatkowym atu-
tem jest pokrywa śnieżna, która 
znacząco wpływa na ochronę 
ściółki i gleby podczas pozyski-
wania, a przede wszystkim zryw-
ki drewna. Pomaga ona również 
ochronić młode pokolenie przed 
niepożądanymi otarciami i odar-
ciami z kory. Prace związane  
z pozyskiwaniem drewna porą 
zimową mają również korzystny 
wpływ dla ptaków żyjących w la-
sach, ponieważ nie wyprowadza-
ją one w tym okresie lęgów. 
Porą zimową wykonuje się rów-
nież szacunki brakarskie, które 
polegają na wyznaczeniu i po-
mierzeniu drzew planowanych 
do pozyskania w przyszłym 
roku. Wyróżniamy kilka metod 
szacunków brakarskich, m.in. 
przez porównanie, metodą po-
sztuczną, metodą masową oraz 
metodą obrębową. Prawie każ-
da z tych metod wymaga wy-
znaczenia drzew w terenie. Za-
stosowanie metody zależy od 
rodzaju użytkowania. 
W Nadleśnictwie Oleszyce  
w przypadku drzewostanów 

 Łosie w uprawie sosnowej (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

Zima to okres, który wydaje się być stanem spoczynku w lesie, 
ponieważ drzewa zakończyły okres wegetacji i czekają na nadejście 
wiosny, aby znów móc rozwinąć liście i uruchomić wszystkie procesy 
wzrostu. Natomiast z punktu widzenia leśnika zima jest okresem 
równie pracowitym jak i inne pory roku.

.

rębnych szacunki wykonujemy 
metodą posztuczną, która po-
lega na pomiarze wszystkich 
drzew w drzewostanie, aby 
określić ilość oraz jakość drew-
na planowanego do pozyskania.
Podczas wykonywania szacun-
ków w drzewostanach młod-

szych stosowana jest metoda 
przez porównanie. Polega ona 
na określeniu ilości drewna do 
pozyskania na podstawie wy-
ników z lat ubiegłych. Do tego 
celu wykorzystuje się bazy ze-
branych wcześniej danych. 
Kolejną metodą wykorzystywa-
ną w Nadleśnictwie Oleszyce 
jest metoda masowa. Dotyczy 
ona drzewostanów przygod-

nych. Prace, jakie są wykony-
wane podczas tej metody to 
szacowanie miąższości oraz 
udziału procentowego sorty-
mentów na podstawie oceny 
drzewostanu bez wykonywa-
nia pomiarów. Po wykonaniu 
szacunków brakarskich dane 

liczbowe gromadzone są w taki 
sposób, by można się było nimi 
posłużyć w następnych latach. 
Innymi pracami wykonywa-
nymi w okresie zimowym jest 
zbiór nasion niektórych drzew 
leśnych, które później posłużą do 
wyprodukowania sadzonek, nie-
zbędnych podczas odnowienia 
lasu. Nasiona są zbierane z wyse-
lekcjonowanych drzewostanów 

nasiennych. W przypadku wyłą-
czonych drzewostanów nasien-
nych oraz plantacji nasiennych 
nasiona pobierane są bezpośred-
nio z drzew stojących. Do takiej 
pracy potrzebne są odpowiednio 
wykwalifikowane osoby wyko-
nujące pracę na wysokości. Drze-

wostany te są niezmiernie cenną 
bazą nasienną, która pozwala na 
zachowanie wartości rodzimych 
ekotypów drzew. Kolejnym spo-
sobem zbioru nasion jest zbiór 
z drzew ściętych. Odbywa się 
to w przypadku gospodarczych 
drzewostanów nasiennych. Są 
one uwzględnione w planie 
cięć z tym, że wycięte powinny 
być po osiągnięciu odpowied-
niego wieku i w latach dobrego 
urodzaju nasion. Drzewostany 
te w gospodarce nasiennej sta-
nowią podstawową bazę na-
sienną. Nadleśnictwo Oleszyce  
w swojej działalności wykorzy-
stuje wszystkie wyżej wymie-
nione metody zbioru nasion. 
Zimą zbierane są szyszki sosny 
pospolitej, modrzewia europej-
skiego oraz świerka pospolitego. 
Po zbiorze są one wyłuszczane 
w specjalnych wyłuszczarniach 
przy zastosowaniu odpowied-
niej obróbki termicznej. Następ-
nie próbki pozyskanych nasion 
przekazywane są do stacji oce-
ny nasion, gdzie określana jest 
masa 1000 sztuk nasion, zdol-
ność kiełkowania czy chociaż-

by żywotność. Są to niezbędne 
wskaźniki, które ułatwiają siewy 
w szkółce leśnej. 
Podczas pozyskiwania drewna 
zostawiane są części wierzchoł-
kowe drzew w lesie po to, aby 
zapewnić zwierzynie łatwo do-
stępną bazę żerową w postaci 
świeżej kory i igliwia. Dzięki ta-
kim działaniom leśnicy ograni-
czają penetrację upraw leśnych 
przez zwierzynę, która z powo-
du braku bazy żerowej na polach 
w okresie zimowym chętnie wy-
korzystuje uprawy i młodniki, 
jako łatwe pożywienie. Z tego 
względu leśnicy stosują grodze-
nia upraw leśnych w celu zapo-
biegnięcia niszczeniu młodych 
drzewek przez zwierzynę. Okres 
zimowy to czas, w którym doko-
nywane są przeglądy szczelno-
ści grodzeń po to, aby uniknąć 
swobodnego przedostawania 
się zwierzyny do wnętrza ogro-
dzonych upraw przez powstałe 
dziury. 
Dodatkowymi obowiązkami le-
śników w okresie zimowym jest 
wywieszanie nowych i czyszcze-
nie wcześniej już wywieszonych 
budek lęgowych dla ptaków. Pra-
ce te odbywają się zimą z racji 
tego, iż ptaki nie wyprowadzają 
w tym okresie lęgów, a dodat-
kowo będą miały zapewnione 
nowe miejsca do odbywania lę-
gów w okresie wiosennym. 
W naszym Nadleśnictwie co-
rocznie wywiesza się budki lę-
gowe typu A przystosowane dla 
sikor, muchołówek, mazurków, 
wróbli i małych dziuplaków oraz 
budki lęgowe typu B dla nieco 
większych ptaków, takich jak 
szpaki, dudki, kowaliki, kręto-
głowy. Niezbędne jest również 
dokarmianie ptaków, które zimą 
mają trudności z pobieraniem 
pokarmu ze względu na pokry-
wę śnieżną. Leśnicy wywieszają 
wcześniej przygotowane specjal-
ne mieszanki nasion oleistych 
w celu łatwiejszego dostępu do 
pokarmu ptakom. Dzięki temu 
ptaki wiosną odwdzięczają się 
leśnikom zbierając szkodliwe dla 
lasów larwy i owady, a dodatko-
wo przenoszą nasionka drzew  
i krzewów biocenotycznych.

Opracował: Paweł Dyś

Budka lęgowa (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

Pozyskane drewno w okresie zimowym na submisji drewna cennego (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)
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EKO - WYWIAD

Smacznie, naturalnie i po sąsiedzku

Farmy Roztocza to lokalna firma  
z Księżpola, zajmująca się pro-
dukcją ekologicznych wędlin, 
mięsa oraz przetworów. Su-
rowiec jest pozyskiwany wy-
łącznie od lokalnych rolników 
i hodowców. Farmy Roztocza 
posiadają certyfikat produkcji 
ekologicznej. 
Agnieszka Kaniewska: Jaka jest 
historia powstania firmy? Czy 
wyrób wędlin to rodzinna tra-
dycja? 
Krystian Wolanin: Tak, to rodzin-
na firma, powstała niemal 30 lat 
temu, dokładnie w 1991 roku na 
terenie malowniczego Roztocza, 
w województwie lubelskim. Od 
tego czasu wyrabiamy nasze pro-
dukty z największą starannością  
i dbałością o najwyższą jakość  
i bezpieczeństwo, zachowując 
przy tym tradycyjne receptury  
i troskę o środowisko.
Klienci chętnie sięgają po wy-
roby Farmy Roztocza. Na czym 
polega tajemnica ich smaku? 
Smak to przede wszystkim dobry 
surowiec opatrzony starannym 
przygotowaniem i naturalnymi-
metodami produkcji. Wszystkie 
surowce są najwyższej jakości, 
od naszych stałych dostawców  
z ekologicznych upraw i hodow-
li. Mięso pozyskujemy od lokal-
nych rolników, dla których pod-
stawą są naturalne i ekologiczne 
metodyprodukcji rolnej. Nasze 
wędliny wieprzowe, drobiowe  
i wołowe doprawiamy tylko na-
turalnymi przyprawami oraz tra-
dycyjnie pieczemy i wędzimy. To 

Zdrowe produkty oraz żywność, to podstawa naszego zdrowia i samo- 
poczucia. Tylko produkty bez konserwantów, sztucznych nawozów są  
w stanie nam zapewnić długowieczność i zdrowie. Mając na uwadze te 
aspekty stworzyliśmy firmę, która dba o zdrowie Konsumentów oraz 
zrównoważony rozwój - mówi w wywiadzie z Agnieszką Kaniewską 
współwłaściciel firmy FARMY ROZTOCZA Krystian Wolanin.

właśnie daje ten niepowtarzalny, 
naturalny i prawdziwy smak 
Skąd pomysł na wyrób wędlin  
w jakości ekologicznej? 
Zabrzmi to zapewne banalnie, 
ale powstał z troski o środowisko  
i zdrowie naszych Klientów. To 

nie chwilowy zamysł podykto-
wany modą, tylko przemyślany  
i świadomy wybór produkcji. 
Żywność ekologiczną produkuje 
się w jasny i przejrzysty sposób. 
Naszym celem jest zrównoważo-
ny rozwój, który polega na dąże-
niu do uzyskania stabilnej i jedno-
cześnie opłacalnej ekonomicznie 
oraz akceptowanej społecznie 
produkcji w sposób niezagraża-
jący środowisku. Stawiamy na 
współpracę z lokalnymi rolnika-

mi, którzy stosują wolny wybieg  
i pasze wolne od GMO. Tym sa-
mym wspieramy lokalnych rol-
ników z małych i średnich gospo-
darstw. 
Czym różnią się ekologiczne 
wędliny od konwencjonalnych? 

Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Produktów 
konwencjonalnych jest tak dużo,
że trudno „wrzucać je do jednego 
worka”. Na rynku dostępne są wę-
dliny produkowane w sposób tra-
dycyjny, całkiem niezłe, ale są też 
takie, które w swoim składzie za-
wierają czasem nawet mniej niż 
50% mięsa i są z bardzo słabych 
surowców. Wędliny ekologicz-
ne gwarantują przede wszyst-
kim jakość i bezpieczeństwo. 

Nie są zanieczyszczone środka-
mi produkcji rolnej, takimi jak 
pestycydy, hormony czy nawo-
zy sztuczne. Mięso wytwarzane  
w sposób ekologiczny ma wyso-
kie walory odżywcze. Wynika to 
ze stosowania naturalnych pasz, 

np. traw czy zbóż, dzięki czemu 
jest nie tylko smaczniejsze, ale 
przede wszystkim zdrowsze. 
Proszę o powiedzenie naszym 
czytelnikom, dlaczego używa 
się w wędlinach azotanu sodu? 
Czy próbują Państwo znaleźć 
coś zastępczego?
Azotan sodu to konserwant do-
dawany do produktów spożyw-
czych. W środowisku naturalnym
występuje on jako bezbarwny mi-
nerał, znany również pod nazwą 

saletry sodowej czy saletry chilij-
skiej. Używany był już w czasach 
Starożytnego Egiptu do peklo-
wania mięsa. Azotan sodu jest 
konserwantem, który zapobiega 
rozwojowi bakterii jadu kiełba-
sianego oraz przeciwdziała sza-
rzeniu mięsa. Sam azotan sodu 
nie jest szkodliwy dla organizmu 
ludzkiego. Wykazuje on silne 
działanie bakteriobójcze i hamu-
jące rozwój drobnoustrojów. Na-
sze produkty zawierają niewiele 
tych substancji konserwujących, 
przez co są w pełni bezpieczne  
i neutralne dla zdrowia. 
Czy Państwa oferta będzie się 
poszerzać, jakie są plany na 
przyszłość? 
Z pewnością. Świadomość Klien-
tów jest coraz większa i wycho-
dząc naprzeciw ich potrzebom 
i oczekiwaniom mamy zamiar 
sukcesywnie poszerzać swoją 
ofertę o produkty ekologiczne. 
Zamierzamy uściślić współpracę 
z lokalnymi rolnikami i pozyski-
wać kolejnych. Bardzo ważne jest 
dla nas wspieranie małych i śred-
nich gospodarstw rolnych oraz 
lokalnych hodowców zwierząt. 
Obecnie posiadamy kilkanaście 
sklepów firmowych, planujemy 
rozbudować sieć handlową, aby 
dotrzeć do jak najliczniejszej gru-
py Klientów. Jesteśmy dumni, że 
poprzez smak naszych wędlin 
można poznać przepiękną część 
południowo-wschodniej Polski, 
jaką jest Roztocze.

 
Materiał nadesłany

Znaczącą ofertą Farm Roztocza są produkty bez konserwantów, które doceniane są za-
równo przez dorosłych, jak i przez dzieci. Jesteśmy świadomi, że tylko naturalne surowce  
i produkty to podstawa produkcji. Stawiamy na tradycyjne, sprawdzone receptury w opar-
ciu o nowoczesne technologie. Nie stosujemy sztucznych aromatów dymu wędzarniczego 
ani ulepszaczy. Nasze wędliny są wędzone w naturalnym dymie olchowym w piecu kon-
wekcyjnym. Doprawiamy je tylko naturalnymi, certyfikowanymi przyprawami. 
Posiadamy sieć kilkunastu sklepów firmowych. Swoje produkty oferujemy m.in.  
w sklepach online Farm Roztocza, Organic Farma Zdrowia, Carrefour, Bio Planet, Piotruś 
Pan, PSS Społem oraz wielu innych.
Zamierzamy podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wiemy, jak ważne jest po-
szanowanie środowiska naturalnego, rozsądne korzystanie z zasobów. Dzięki temu mo-
żemy zachować w nienaruszonym stanie świat, który nas otacza i przekazać go przyszłym 
pokoleniom. 
Zapraszamy do sklepu firmowego Farmy Roztocza nr 10 przy ul. Mikołaja Reja 21  
w Zamościu, do sklepów partnerskich Nieścior, na stronę www.farmroztocza.pl oraz na 
nasz Fanpage na Facebooku.



6

Zdrowie

Nr 2 [62] Luty 2020  www.radiozamosc.pl

Co robimy, by zdrowo spać 
Czy zdarzyło Ci się w ciągu ostatniego tygodnia iść do pracy zmęczonym, niewyspanym? Nie móc zasnąć  
lub budzić się kilkukrotnie w nocy? Być może warto spróbować poprawić jakość snu i zacząć od tego,  
co możemy zmienić najłatwiej i najszybciej, czyli od swojej sypialni.
W salonie Dr Materac podpo-
wiadamy, jak zadbać o kom-
fort swojego odpoczynku oraz 
w jaki sposób wybrać „materac 
idealny”. Wszystko po to, żeby 
zagwarantować sobie zdrowy, 
regenerujący sen - bez względu 
na wiek, wagę czy indywidual-
ne potrzeby.

Co zrobić, aby poprawić jakość 
snu?
W 2015 roku zostały przepro-
wadzone przez firmę Hilding 
Pierwsze Ogólnopolskie Badania 
Jakości Snu Polaków. Przecięt-
ny człowiek potrzebuje od 7 do  
8 godzin snu na dobę, co ozna-
cza, że 1/3 życia spędzamy w łóż-
ku. Okazuje się, że Polacy w ciągu 
tygodnia pracy zbyt mało czasu 
przeznaczają na sen, pomimo 
posiadanej wiedzy w tym zakre-
sie, a zalecanej przez lekarzy spe-
cjalistów.
Podczas snu ciało regeneruje 
się, mięśnie rozluźniają, a umysł 
uspokaja. Zdrowy sen sprawia, 
że mamy duży zasób energii, by 
stawić czoła wszystkim czynno-
ściom codziennego dnia.

Pierwszą podstawową kwestią 
jest odpowiednie przygotowa-
nie warunków, w jakich się śpi: 
stonowane oświetlenie, cisza, 
uprzednie wietrzenie pomiesz-
czenia, optymalna temperatura w 
pomieszczeniu do snu to 18/210C. 
Idealny regeneracyjny sen trwa 
stosunkowo krótko, a czas jego 

trwania i re-gularność w niewiel-
kim stopniu wpływa na jego ja-
kość.
Trendem wśród Polaków staje się 
więc dążenie do wydzielenia od-
dzielnej sypialni przeznaczonej 
do spania, a niezdrowe tapczany 
i sofy, które powinny pozostać do 
użytkowania siedzącego, odcho-
dzą do lamusa. Wieczorny ruch, 
spacer, delikatne ćwiczenia rów-
nież pomagają nam w uzyskaniu 
jak najlepszej jakości snu, gdyż 
zmęczenie fizyczne powoduje, 
że sen staje się głębszy i dłuższy. 
Pamiętajmy – nie ćwiczmy 3 go-
dziny przed planowanym snem. 
Za to najbardziej przyjemnym 
rytuałem stosowanym przed od-
poczynkiem jest relaksująca wie-
czorna kąpiel.

Nie objadajmy się przed snem! 
Może to spowodować bóle, zga-
gę albo niestrawność żołądka. 
Powoduje także przybieranie na 
wadze, gdyż sen to również czas 
odpoczynku dla naszych orga-
nów wewnętrznych, więc i one 
nie pracują najlepiej w porze noc-
nej. Melatonina jest hormonem 
wpływającym na jakość snu,  
a witamina B6 znajdująca się  
w rybach i bananach wpływa na 
jej produkcję.
Zanim przejdziemy do najważ-
niejszej kwestii, czyli na czym 
spać, otulmy nasze ciało po-
ścielą wykonaną z naturalnych 
tkanin, takich jak bawełna. Jest 
ona idealna dla zachowania od-
powiedniej oddychalności skóry 
i zapewnia komfort snu. Koł-
dry syntetyczne posiadają dużą 
zaletę, bo można śmiało prać 
w pralce w wysokiej tempera-
turze bez utraty właściwości. 
Poszewkę wykonaną z baweł-
ny najlepiej wybierać o gęstym 
splocie (np.Batyst). Pokrycie 
bambusowe bądź z domieszką 
bambusa jest higieniczne, prze-
wiewne, szybkoschnące i oddy-
chające. Różnego rodzaju poszew-
ki, wypełnienia pościeli, pierza, jak  
i syntetyków można odnaleźć  
w firmie AMZ. W szerokim wybo-
rze asortymentu każdy znajdzie 
odpowiedni produkt dla indywi-
dualnych potrzeb. Coraz częściej 
wybieramy poduszki profilowane  
z pianki termoelastycznej, któ-
ra zapewnia stabilne podparcie 
karku, a wraz z dobrze dobranym 
materacem pomaga zachować 
naturalną krzywiznę kręgosłupa. 
Idealne ułożenie ciała zapewnia 
nam swobodny przepływ krwi  
i zdrowy sen.
Jaki materac wybrać – miękki, 
twardy, bardzo twardy?
Stereotypem jest stwierdzenie, 
że twardy materac jest najlepszy 
dla naszego kręgosłupa. Przede 
wszystkim chodzi o to, aby ma-
terac był dostosowany do wagi 
i wzrostu użytkownika. Jest on 
głównym czynnikiem wpływa-
jącym na jakość snu. Duży jest 
nadal odsetek osób, które nie 
potrafią do końca określić, jaki 
materac jest dla nich optymalny  
i czym powinny się kierować przy 
wyborze. Nowoczesne pianki, 
tradycyjne sprężyny, innowacyj-
ne wkłady kieszeniowe oraz pro-

pozycje w pełni antyalergiczne  
z warstwą lateksu - każdy posia-
da inne właściwości i odpowiada 
na różne potrzeby użytkownika. 
Wyspecjalizowana kadra pra-
cownicza Dr Materaca, posiada 
certyfikaty doboru optymalnej 
twardości, doradzi i scharaktery-
zuje interesujący nas produkt.
W jaki sposób wybrać ten naj-
lepszy dla siebie?
Najważniejszym wyznacznikiem 
wyboru materaca są indywidual-
ne preferencje i odczucia, to jak 

materac współpracuje z sylwet-
ką.
Zachęcamy do przeprowadzenia 
testów ergonomicznych w salo-
nie Dr Materac. Dobrze dobrany 
materac zagwarantuje Ci wyso-
kiej jakości nocny wypoczynek, 
dzięki czemu rano będziesz miał 
mnóstwo energii do działania. 
Obudzisz się bez bólu pleców,  
co pozwoli Ci lepiej funkcjono-
wać w ciągu dnia.

Materiał nadesłany

Zapraszamy: Dr Materac – salon łóżek i materacy – ul. Lubelska 35, 22-400 Zamość, e-mail: zamosc@drmaterac.pl, tel. 791 209 301
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Jak zmienić rozmiar 
54 na 38?

Studio Figura Zamość to 
miejsce dla kobiet, które pra-
gną w kameralnej i przytulnej 
atmosferze zadbać o swoje 
ciało.
Jest to miejsce dla kobiet star-
szych i młodszych. Dla kobiet, 
które są szczuplejsze i takich, 
które wciąż zmagają się ze 
zbędnymi kilogramami. Zale-
ży nam, aby Klientka uzyskała 

Jak pokonać słabości? Jak uwierzyć w siebie? Jak wejść 
na „wyższy etap świadomości żywieniowej”? Na te  
i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w Studio 
Figura Zamość. 

od nas kompleksową i fachową 
pomoc, dlatego tworzymy in-
dywidualnie dopasowany plan 
dietetyczny, oraz indywidualny 
plan zabiegowo-treningowy. 
Jesteśmy inni niż wszyscy, gdyż 
wszystkie kroki, które podej-
muje klientka, są dostosowane 
indywidualnie, a różnorodność 
urządzeń oraz ustawień ich 
parametrów pozwala stworzyć 

niezliczoną ilość treningów dla 
każdej Pani z osobna. 
Studio Figura to nie tylko dba-
nie o swój wygląd, ale przede 
wszystkimm o zdrowie, zmia-
nę nawyków żywieniowych, 
stylu życia. 
Nasze zabiegi i ćwiczenia wpły-
wają na polepszenie zdrowia  
i lepszego samopoczucia.

STUDIO FIGURA
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Adam Malinowski
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 01:00 Głosy Kniei,  

Z powołanymi o powołanych, 
Inżynieria duchowości

 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:15 Pacież i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Adam Malinowski
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z Sanktuarium 

Matki Bożej Szkaplerznej  
w Tomaszowie Lubelskim

 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy - policyjny
 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Jana Pawła II 
czyta ks. Krzysztof Paluch

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Niedziela Radiowa/

Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Posługa egzorcysty
 14:40 Patron Dnia
 14:50 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Adam Malinowski
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zjednoczeni w Duchu
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Msza Św. z Katedry Zamojskiej 

w intencji radiosłuchaczy 
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Misja specjalna
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 21:30 Audycje samorządowe
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Jana Pawła II 
czyta ks. Krzysztof Paluch

 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Wiesław Galant
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
 03:00 Misja specjalna
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Wiesław Galant
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości

 09:40 Poradnik radiowy 
 - Kulturalnie. Po polsku

 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Franciszka 
czyta ks. Paweł Cisek

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Wiesław Galant
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 17:00 Msza Święta z Bazyliki Objawień 

św. Antoniego w Radecznicy
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Fair play  

 - ks. Tomasz Winogrodzki
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
 21:30 Music Box: Effatha/ Ewangelia 

 w piosence/ Jazz - muzyka 
serca/ Hip-Hop z Jezusem

 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Franciszka 
czyta ks. Paweł Cisek

 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Maciej Banach
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Fair play
 03:00 Music Box
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Maciej Banach
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z kościoła pw.  

św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o Eucharystii  

 - ks. Michał Maciołek
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy - pierwsza 

pomoc przedmedyczna
  10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Benedykta XVI 
 czyta ks. Mateusz Kozyra

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Metamorfozy 
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza o Eucharystii 

 - ks. Michał Maciołek
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. Maciej Banach
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Kobiety na medal/Męska strona/ 

 Ludzie z pasją/Audycja Caritas 
 18:00 Transmisja nowenny do MB 

Nieustającej Pomocy i Mszy 
św. z kościoła pw. Świętej Bożej 
Opatrzności w Zamościu

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 AMDG Lista przebojów
   - ks. Mariusz Pastuszak  

 i ks. Grzegorz Bartko
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o Eucharystii 

 - ks. Michał Maciołek
 21:30 Porozmawiajmy o... /Na zdrowie!
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Benedykta XVI 
 czyta ks. Mateusz Kozyra

 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Kobiety na medal/Męska 

strona/Człowiek z pasją/
Audycja Caritas 

 03:00 Porozmawiajmy o.../
Na zdrowie!

 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 06:23 Semper Fidelis
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:08 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki 

św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o kapłaństwie 

 - ks. Krzysztof Portka
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy  

Mamy o mamach/
Poradnik logopedy 

 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE -Teksty 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
 czyta ks. Michał Efner

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o kapłaństwie  

 - ks. Krzysztof Portka
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zamojszczyzna mniej znana/ 

Podróże dalekie i bliskie 
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. św. Brata Alberta  
w Zamościu/z kościoła  
w Dąbrowicy (2 czw.m.)

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana  

 - ks. Rafał Kowalczuk 
 i ks. Konrad Bulak

 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o kapłaństwie 

 - ks. Krzysztof Portka
 21:30 Króluj nam Chryste
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE -Teksty 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
 czyta ks. Michał Efner

 23:55 Pasterski Głos

 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Króluj nam Chryste
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy 

Poradnik konsumenta/ 
Poradnik strażacki

 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Teresy od Jezusa 
czyta ks. Wiesław Górniak

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Lasy na Kresach 
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła  
w Zamościu/ z kościoła pw. 
 św. Jana Chrzciciela w Lipsku 
 k. Zamościa (1 pt.m.)

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Koronka do Przenajdroższej 

Krwi Pana Jezusa
 20:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 21:30 Exodus Młodych
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Teresy od Jezusa 
czyta ks. Wiesław Górniak

 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:00 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Rajmund Cur
 00:20 Złota Księga 

Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
 03:00 Exodus Młodych
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Rajmund Cur
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:15 Amerykańska Częstochowa
 07:30 Z Fatimą w przyszłość (1 sb.m.)
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko
 08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 09:00 Wiadomości

 09:15 Przegląd „Niedzieli”
 10:00 Wiadomości
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości
 11:10 Audycje samorządowe
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika 
  - ks. Grzegorz Chabros
 13:00 Wiadomości
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana/ 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 AgroKwadrans
 14:40 Boży Rolnik
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Felieton Fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10 Piosenka Tygodnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Bitwa Warszawska – stulecie  

wiktorii
 17:15 Ze szkolnej kroniki
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów  

Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko 
 21:30 Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 23:55 Wywiad z człowiekiem
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:15 Podzielmy się Słowem
 03:00 Muzyczne retrospekcje
 05:10 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Księga
 06:55 Semper Fidelis
 07:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:40 Patron dnia
 09:00 Podzielmy się Słowem
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:10 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Pasterski Głos
 11:53 Anioł Pański
 11:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 12:00 Transmisja Mszy Świętej 
 13:05 Semper Fidelis
 13:30 Muzyczny przekładaniec
 14:45 Patron dnia
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:05 Niedziela Radiowa 
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zamościu

 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Głosy kniei/Z powołanymi  

o powołanych/Z Bogiem przez 
świat/Inżynieria duchowości

 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Okruchy tygodnia
 22:40 Posługa egzorcysty
 23:00 Wybrani - Posłani
 23:55 Pasterski Głos
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