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Krzyż głupstwem dla świata
Wielki Post często kojarzy się wyłącznie ze smutkiem tak bardzo
niechętnie przyjmowanym przez
współczesnego człowieka. Tak
widzi go także świat, który od samego początku nazywa krzyż
znakiem przekleństwa i głupstwa.
A jak kojarzy się chrześcijaninowi?
Dlaczego Kościół wszędzie akcentuje przedmiot, który wydaje się
znakiem porażki? Można odnieść
wrażenie, że w dzisiejszych czasach ten krzyż na nowo budzi odrazę, niechęć a nawet nienawiść.
Z jakiego powodu?
Ukrzyżowanie było najokrutniejszą karą śmierci stosowaną w starożytności. Powszechnie zostało
ono przyjęte przez Rzymian, którzy
w ten sposób karali niewolników,
zbrodniarzy, ludzi nie będących
obywatelami rzymskimi, a także
przestępców politycznych. Rzymianie zasłynęli ze szczególnej brutalności stosowanej względem skazańców. Poza samym przybiciem
do krzyża wielokrotnie biczowano,
wyśmiewano, katowano i wyszydzano sprawców przestępstw, by
w ten sposób robić dodatkowe widowiska. Skazaniec idący drogą
najczęściej miał na szyi umieszczoną tabliczkę z napisem winy, by
stać się przestrogą dla pozostałych.
Po niewyobrażalnych kaźniach
człowiek przybity do krzyża umierał najczęściej poprzez uduszenie
i odniesione obrażenia wewnętrzne. W starożytności była to zatem
kara budząca odrazę i obrzydzenie.
Dlaczego zatem sam Chrystus decyduje się na ten rodzaj haniebnej
męki? Krzyż po ludzku jest odrażający i niepożądany. Nie ma najmniejszego sensu pochylać się nad

nim, zgadzać na cierpienie, wyrzeczenia, ból, bo jest to nieprzyjemne
i wymagające od nas poświęcenia.
Tak na krzyż patrzy świat. Odrzucanie krzyża połączone z gorliwą
nienawiścią obserwujemy coraz
częściej poprzez dewastacje świątyń, tworzenie z nich restauracji,
profanację miejsc i rzeczy świętych,
a także przez wulgarny język stosowany względem krucyfiksu. Coraz

wać się znakiem zwycięstwa szatana nad Chrystusem. Jak mawiał
A. de Saint-Exupéry „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Choć faryzeusze cieszyli się, że na
zawsze pokonali Jezusa, to tak naprawdę największa walka dopiero się rozpoczęła. Chrystus zszedł
do Szeolu, by odzyskać tych, którzy odeszli zanim On się narodził.
Choć z zewnątrz krzyż wydaje się

ale nieskończoną Miłość, która zaprasza do życia wiecznego w szczęściu. Choć krzyż wydaje się trudny i
taki właśnie jest, to Chrystus obiecuje, że kto przejdzie tę wąską bramę,
ten osiągnie wieczność (Mt 7,14 spr).
Dla chrześcijan krzyż oznacza jednak coś więcej. W Piśmie czytamy
słowa Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech

źródło: pixabay.com

bardziej popularna staje się filozofia Nietzshego mówiąca o tym,
że „Bóg umarł” stoi w sprzeczności z nienawiścią względem Boga.
Gdyby krzyż oznaczał wyłącznie
przegraną Chrystusa i Kościoła, nie
byłoby tak wielu buntujących się
przeciwko niemu, ponieważ nielogicznym byłaby walka z czymś,
co nie istnieje. Krzyż może wyda-

być porażką to w rzeczywistości
ukrytej, niewidzialnej, dokonuje
się cud miłości i zwycięstwa. Nie
oznacza on przegranej, ale walkę,
którą zwyciężył Niezwyciężony.
Nie jest to porażka, ale triumf życia nad śmiercią, która już nigdy
nie będzie miała ostatecznej władzy nad człowiekiem. Chrześcijanin nie dostrzega w krzyżu końca,

Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Myśl
o dźwiganiu krzyża cierpienia,
choroby, bólu, samotności i rozpaczy obezwładnia człowieka. Męka
i śmierć Chrystusa miały stać się dowodem na to, że przez każdy lęk i ból
Jezus przeszedł jako pierwszy. Choć
w życiu czeka nas wiele trudnych doświadczeń, to zawsze
na ich końcu czeka radość

Miłości, która zwycięża wszystko.
Zmuszanie chrześcijan do odrzucenia krzyża i zakrywania go
w imię błędnie pojmowanej tolerancji, jak ma to miejsce w niektórych krajach, profanacje miejsc
i przedmiotów kultu, a w skrajnych
przypadkach zabijanie chrześcijan, to próba zabrania człowiekowi
tego, co dla niego najważniejsze
– wiary w wieczność i zwycięstwo
Chrystusa. Przekornie, chrześcijanie nie czują się zniechęceni, lecz
tym bardziej dostrzegają wartość
tego, co próbuje się im zabrać. Na
nowo odkrywany jest sens cierpienia i śmierci Jezusa, która jest znakiem sprzeciwu nieskończenie od
2 tysięcy lat.
Niespokojny czas, który staje się
naszym udziałem to także ciężar,
który Chrystus chce dźwigać wraz z
nami. Pragnie towarzyszyć i wspierać we wszystkim tym, co nas przytłacza. Nie jest obojętny na nasze
łzy, lecz każdą z osobna liczy i wyciera jak troskliwy Ojciec. Na końcu
zawsze czeka zwycięstwo. Wystarczy tylko zaufać. Gdy dla jednych
krzyż jest głupstwem, dla drugich
stanowi zwycięstwo nad wszystkim, co nas przytłacza, krzywdzi
i odrzuca.
Ewa Monastyrska
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Z życia Kościoła

Wielki Post czasem symbolu i miłości
Liturgiczny czas Wielkiego Postu w Kościele katolickim trwa około 6 tygodni. Jest to czas przygotowujący nas
do najważniejszych dla chrześcijan świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanocy. Zanim jednak zabrzmią
rezurekcyjne dzwony i wyrazimy naszą radość ze zwycięstwa Chrystusa, czeka nas czas przygotowania, pełen
wyciszenia, rozważania i prowadzący do pokuty i nawrócenia. Z czasem Wielkiego Postu wiąże się wiele
nabożeństw, symboli i zwyczajów. Zacznijmy je poznawać od początku.
Posypmy głowy popiołem
W czas Wielkiego Postu wchodzimy obchodami Środy Popielcowej. Podczas liturgii tego
dnia, wsłuchujemy się w udzielane przez Chrystusa wskazówki zapisane przez ewangelistę
Mateusza. Chrystusowe pouczenie dotyczy modlitwy, postu i jałmużny, a więc najważniejszych dobrych uczynków.
Wysłuchanie tych wskazówek
i zastosowanie ich w życiu przyniesie wiele dobra i pożytku
w życiu duchowym.
W Środę Popielcową ma miejsce
obrzęd posypania głów popiołem
będący wezwaniem do pokuty
i nawrócenia. Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę
Popielcową wprowadził papież
Urban II w 1091 roku. W tym czasie ustalono także, że popiół do
posypywania głów wiernych ma
pochodzić z palm poświęconych
w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Sam popiół jest
symbolem tego, że wszystko, co
materialne i doczesne przemija.
Kapłan posypujący nasze głowy
popiołem wypowiada słowa:
„Prochem jesteś i w proch się
obrócisz” lub: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Głównym celem Środy Popielcowej
oraz obrzędu posypywania głów
popiołem jest przypomnienie
o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dlaczego 40 dni?
Wielki Post dokładnie trwa
40 dni. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często. Już
z lekcji katechezy wiemy, że 40
dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed
zawarciem Przymierza, przez
40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwało
panowanie Dawida, prorok

Zdrapki. Pierwsze zadanie odsłoni Trójcę Świętą i Ewangelię
odnoszącą się do hasła tegorocznej Zdrapki. Zdrapka Wielkopostna 2021 otrzymała tym razem
oblicze fioletowe, gdzie fiolet nie
jest tylko kolorem Wielkiego Postu, ale i oczekiwania na lepsze
jutro.
Rozmyślajmy nad Męką Pańską
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Eliasz przez 40 dni wędrował
przez pustynię, Jonasz ogłosił
40 dni jako okres nawrócenia
i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie 40 dni trwał
pobyt Syna Bożego na pustyni,
gdzie Chrystus przygotowywał
się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie
się”. Kiedy już zaczął publiczną 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 związany ze starożytnym
czterdziestogodzinnym
postem kandydatów do chrztu,
który podejmowali również
ochrzczeni w intencji neofitów. Ta starożytna praktyka
przypomina 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

potrzebują.

Wielkopostna zdrapka
Pięknym zwyczajem związanym z okresem wielkopostnym
jest „Zdrapka Wielkopostna”
obchodząca w tym roku szóstą
rocznicę „narodzin”. Akcja ta
od 2015 roku organizowana jest
przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego będącą jedynym w
świecie stowarzyszeniem ludzi
świeckich zainspirowanych duchowością świętego Ignacego z
Loyoli. W Polsce istnieje między
innymi w Białymstoku, Kaliszu,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie,
Trójmieście, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, a za granicą
na przykład w Chicago w USA.
Początki Zdrapki mają miejsce w Polsce, gdzie w 2015 roku
trafiła do kilkuset uczestników.
Z czasem zyskała na popularności, trafiając do setek tysięcy jej
sympatyków. Dotarła z Polski
za granicę: do Niemiec, Danii,

Norwegii i Szwecji, a nawet do
Kanady, USA, Kazachstanu, na
Syberię, do Hong Kongu, Tajwanu i Australii. Otrzymało ją około
miliona Polaków mieszkających
w kraju i za granicą.
Zdrapka wielkopostna, organizowana po raz szósty przeznaczona jest dla wszystkich, zwłaszcza
dla rodzin, na przykład dla rodzin
z dzieckiem pierwszokomunijnym. Jest świetnym pomysłem
na czas pandemii. Może stanowić wspaniały prezent dla rodziny, przyjaciół i znajomych,
uzmysławiający ważne treści
ubogacające życie, ale i pozwalający dojrzalej przeżyć Wielki
Post. Zdrapka może zawitać do
Twojego domu i uatrakcyjnić
niekiedy trudne chwile codzienności. Także w tym roku Zdrapka
obejmuje czterdzieści poleceń,
gdzie jedno zadanie przypada na jeden dzień, łącząc się
z modlitwą, postem i jałmużną.
Zamieszczone na planszy polecenia są proste i jasne, dostosowane do możliwości uczestnika

Od lat mojego dzieciństwa pamiętam, jak w czasie Wielkiego
Postu śpiewano pieśń „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie”. Pierwsze słowa tej pieśni
zachęcają do tego, by rozważać
mękę i śmierć Pana Jezusa, który „był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze
zdrowie” (Iz 53,5). Praktyka kościoła wyrobiła w swej długiej
historii dwie formy pobożności
wielkopostnej: Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali. Obydwie formy
mają charakter pobożności ludowej od początku krzewionej
z powodzeniem przez wiernych.
Choć celem obydwóch 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 pasyjnych pieśni
ludowych, które wierni znają
często na pamięć. Te dwa nabożeństwa wielkopostne odbywają
się w Kościele, co daje im dodatkowy atut powagi, skupienia
i modlitwy. Trudno dziś w naszej
dobie znaleźć skuteczniejsze
formy przygotowania do świąt
wielkanocnych. Niech więc
udział w tych nabożeństwach
pobudzi nas do żalu i nawrócenia oraz do miłosnej wdzięczności za dar odkupienia jakiego
dokonał dla nas Chrystus.
Ks. Krzysztof Hawro
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Życie wokół nas

Oddaj serce - transplantacja szansą na życie
Mała Emilka głośno śmieje się i z łobuzerskim charakterem zdobywa świat. Pani Ewelina zakochana
w mężu korzysta z życia otaczając się zwierzętami. Te historie potoczyły się tak dzięki ludziom, którzy wyrazili
zgodę na pobranie organów. Niestety liczba dawców wciąż nie jest wystarczająca. Okazuje się, że nasze jedno „tak”
może uratować wiele istnień.
Choć dzięki transplantacji udało się
uratować życie wielu ludzi, to nadal pozostaje ona tematem, który
rzadko podejmowany jest podczas
rozmów z najbliższymi. Zgodnie
z polskim prawem każda osoba,
która nie figuruje w Centralnym
Rejestrze Sprzeciwów, czyli nie
wyraziła bezpośrednio sprzeciwu
odnoszącego się do pobrania od
niej organów, stanowi potencjalnego dawcę. Lekarze szanują jednak
decyzję rodziny i jeśli jej członkowie stanowczo sprzeciwiają się
pobraniu narządów od zmarłego,
wówczas szpital odstępuje od tych
czynności.
- Przeszczep ratuje życie lub bezpośrednio poprawia jego jakość. Ze
względu na epidemię COVID-19 sytuacja, co do liczby pobrań pogorszyła
się ponieważ wykonywane są dodatkowe badania. Pozwolę sobie przytoczyć statystykę, która nie jest optymistyczna. We wrześniu czekało na
serce 426 osób, a tylko 18 otrzymało
ten narząd. Trzeba zaznaczyć, że na
serce pacjenci nie mogą czekać zbyt
długo, bo najczęściej kończy się to
śmiercią. Wątrób przeszczepiono 25,
a oczekuje 136 osób. Nerek przeszczepiliśmy we wrześniu w całej
Polsce 65, a oczekuje na nie ponad
1000 osób. Na przeszczep płuc czeka 158 osób, a we wrześniu otrzymało je tylko 5. Na rogówki czekało ponad 3 tyś. osób we wrześniu,
a otrzymało je tylko 16 osób. Sytuacja jest dramatyczna – powiedziała
koordynatorka ds. transplantacji
w Szpitalu Jana Pawła II w Zamościu, Anna Gradziuk.
Osób oczekujących na przeszczep
jest nadal znacznie więcej niż dawców. Wiele osób bezpośrednio nie
zgadza się, by od ich najbliższych
pobierane były narządy. Wielokrotnie wynika to z braku wiedzy na temat transplantacji.
- Wiele osób nie zdaje sobie sprawy,
że o śmierci człowieka mówimy, gdy
następuje śmierć mózgu. Funkcje
pozostałych narządów są podtrzymywane za pomocą specjalnej aparatury. Rodziny wielokrotnie widzą
swojego najbliższego, któremu serce
bije, klatka piersiowa unosi się dzięki
respiratorowi i nie mogą uwierzyć, że
on rzeczywiście już umarł. Za każdym
razem tłumaczymy, czym jest śmierć
mózgu i że wszystkie narządy powoli
tracą swoją wydolność i jeżeli rodzina
odwleka swoją decyzję wówczas dochodzi do zatrzymania ważnych narządów i wtedy pobranie serca czy nerek nie jest po prostu możliwe. Nie jest

też tak, że my w jednej chwili decydujemy się na pobranie narządów i od
razu to robimy. Stwierdzenie śmierci mózgu wymaga potwierdzenia,
które dokonywane jest kilkukrotnie
w różnych odstępach czasu – wyjaśniła Anna Gradziuk.
Pracownicy zamojskiego szpitala
podkreślają, że warto rozmawiać
z rodziną na temat bycia potencjalnym dawcą, ponieważ w nagłej
sytuacji zdejmujemy z najbliższych
ciężar podejmowania decyzji w naszym imieniu. Rodzice i współmałżonkowie w momencie otrzymania informacji, że członek rodziny

nie narządów może być niezgodne
z wiarą katolicką. Czy rzeczywiście
jest to dyskusyjne?
- O transplantacji mówimy
w dwóch przypadkach, gdy pobranie pochodzi od żywego dawcy, tak
jak na przykład pobranie krwi czy
szpiku, oraz pobranie od zmarłego dawcy. Niektórzy martwią się,
że rozczłonkowane ciało będzie niekompletne i pozostaje pytanie, jak to
będzie ze zmartwychwstaniem? Wiele zwłok jest rozczłonkowanych w wyniku wypadku czy katastrof. Myślę,
że Pan Jezus nie będzie miał problemu
ze zmartwychwstaniem naszych

jako trzymiesięczne dziecko. Wątroba przestała być wydolna i konieczny był przeszczep. W rzeczywistości dokonany on został
dopiero 11 lat temu, kiedy narząd
zupełnie przestawał funkcjonować. Dawcą dla pani Eweliny stał
się 13-letni chłopak, który zginął
podczas wypadku.
- Nikt z nas nie myśli, że może to
dotknąć kogokolwiek z nas. To był
wyrok. Czekałam 3 miesiące na
przeszczep. Byłam na najpilniejszej liście. Do przeszczepu doszło
dopiero za trzecim podejściem. To
było dla mnie nowe życie. Dziękuję

umarł są w szoku i rozpaczy, przez
co nie są w stanie podejmować decyzji odnoszącej się do ciała zmarłego. Poprzez rozmowy i jasne deklaracje wprost mówimy o naszych
planach stanowiących jednocześnie ostatnią wolę, która może uratować życie kilku osobom.
Zaskakującym jest fakt, że najmniej osób wyraża zgodę na pobranie rogówki. Wynika to najczęściej
z obawy, że twarz zmarłego zostanie zniekształcona. Przemysław
Kwiatuszewski ze Szpitala im.
Jana Pawła II w Zamościu zapewnił, że pobranie rogówki nie wymaga pobrania całego oka. Gdyby
jednak okazało się konieczne pobranie całej twardówki, wówczas
następuje protezowanie oka. Za
każdym razem osoby pobierające
narządy, zobowiązane są do przywrócenia estetycznego wyglądu.
Niektórzy obawiają się, że pobra-

ciał. Większy problem będzie miał
z gotowością naszych dusz do tego,
by spędzić z Nim całą wieczność.
Pismo mówi, że będziemy sądzeni
z miłości. Transplantacja jest takim
wydarzeniem, w którym dajemy
siebie do samego końca, a nawet
i jeszcze bardziej. Oddajemy komuś
kawałek swojego życia. Jeśli to nie
jest miłość, to co to jest miłość? –
poddał pod refleksję teolog moralista, ks. Piotr Kieniewicz MIC.
Jaki wpływ na życie niektórych osób miała transplantacja? Znaczący, ponieważ dzięki
udanemu przeszczepowi żyją.
Ewelina
Mika
zachorowała

rodzinie tego chłopczyka. Nigdy bym
nie chciała stanąć w ich sytuacji. Zgoda na pobranie narządów daje szansę na przedłużenie życia także tego,
które się zakończyło. Ten chłopak
13-letni żyje we mnie. – podkreśliła
Ewelina Mika.
Dziś pani Ewelina pomaga innym
przejść przez trudny czas oczekiwania na przeszczep i wspiera
rodziny osób potrzebujących.
Cieszy się życiem i wielokrotnie
przypomina sobie historię chłopca,
który dał jej drugie życie.
Z prawdziwym dramatem borykają
się rodzice, których dziecko umiera na ich oczach, a jedyną szansą

źródło: http://elements.envato.com/

jest przeszczep. Małych dawców
jest bardzo niewielu i szansa na
uratowanie dziecka często graniczy z cudem. Jednak szansa na
przeszczep to szansa na szczęście
całej rodziny.
- 10 lat temu zaczął się nasz dramat. Nasza heroiczna walka o życie
i oddech Emilki. Dziecko urodziło się
z bardzo ciężką wadą serca. Doktor,
która nam o tym powiedziała dodała: nie martwcie się, jesteście jeszcze
młodzi, będziecie mieli jeszcze dzieci. Oznaczało to, że nasze dziecko
nie ma zbyt wielu szans na to, by
przeżyć. Następnym krokiem był
transport do Lublina. Tam usłyszeliśmy to samo. Emilka w Międzylesiu
dowiedziała się, że jedyną szansą
jest przeszczep. Udało się go zrobić
w Zabrzu. To było bardzo emocjonujące. Emilka czuła się dobrze więc
baliśmy się podjąć decyzję o przeszczepie. Pamiętam ostatnią noc
z Emilką i moment, gdy oddaliśmy
ją na blok operacyjny. Bałam się, że
oddaję ją na zawsze. Operacja trwała 10 godzin i udała się. Było to serduszko od chłopca. Mam nadzieję, że
rodzina wiedząc, że serce ich dziecka
żyje w innym dziecku jest szczęśliwa.
Pierwsze odczucie, gdy Emilka po raz
pierwszy wyszła ze szpitala i zaczęła
biegać, pomyślałam, że nasza córka tak naprawdę teraz się urodziła.
Przestałam się bać, że jej serduszko
w każdej chwili może się zatrzymać
– powiedziała Edyta Skiba, mama
Emilki.
Emilka ma 10 lat i musi być pod
stałą kontrolą lekarzy, brać leki, ma
słabszą odporność, jednak mimo
wszystko jest radosną, pełną życia dziewczynką. Pani Edyta także
działa obecnie na rzecz transplantologii, bo jak sama mówi, „wie, co
to znaczy cieszyć się z życia każdego dnia”.
Warto rozmawiać na temat
transplantacji ze swoimi najbliższymi. Każdy z nas może także
nosić w swoim portfelu kartę stanowiącą oświadczenie woli o gotowości do zostania dawcą. Dzielenie się sobą, w dosłownym sensie,
to najwyższy wymiar miłości.
Ewa Monastyrska
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Z lasów oleszyckich do Powstania Styczniowego
U schyłku XVIII w. Rzeczpospolita Obojga Narodów w wyniku rozbiorów utraciła niepodległość. Polacy
podejmowali kilkakrotnie próby odzyskania utraconej ojczyzny. Kolejne zrywy niepodległościowe - Insurekcja
Kościuszkowska i Powstanie Listopadowe, mimo niepowodzenia, nie zniechęciły Polaków do dalszych działań .
Klęska Rosji w wojnie krymskiej
w drugiej połowie XIX w., rozbudziła
kolejny raz nadzieje Polaków. Rozpoczęto organizowanie stowarzyszeń
spiskowych, których uczestnicy podjęli przygotowania do walki z Imperium Rosyjskim.
W obliczu rosnących dążeń niepodległościowych, w dniu 14 października
1861 r. władze rosyjskie wprowadziły
na terenie Królestwa Polskiego stan
wojenny. Rosjanie ściągnęli do Warszawy dodatkowe oddziały wojskowe z prowincji. Car Aleksander II starał się uspokoić sytuację w Królestwie
wprowadzając stopniowe reformy.
Nie uspokoiło to jednak sytuacji
w Królestwie i w październiku 1862 r.
Wielopolski wprowadził nowe zasady poboru do wojska rosyjskiego, tak
zwanej „branki” – stała się ona bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego.
Powstanie swoim zasięgiem objęło ziemie Królestwa Polskiego oraz
wschodnie województwa Rzeczypospolitej Polskiej zagarnięte w latach
1772–1795 w wyniku rozbiorów przez
Imperium Rosyjskie. Mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków
kadrowych powstańcy podjęli walkę
z wojskami rosyjskimi, których liczba
na początku 1863 r. wynosiła około
100 tys., a pod koniec roku zbliżyła
się do 200 tys. w samym tylko Królestwie.
W latach 60. XIX w. teren obecnego
powiatu lubaczowskiego znajdował
się w zaborze austriackim, w obwodzie żółkiewskim, który graniczył
bezpośrednio z Imperium Rosyjskim
– gubernią lubelską, obwodem zamojskim. Warunki naturalne, lesisty
teren pogranicza Królestwa Polskiego i Galicji był odpowiednią bazą organizacyjną i wypadową dla oddziałów powstańczych.
Jednym z miejsc formowania oddziału powstańczego były dobra
rodów Zamoyskich, Działyńskich
i Sapiehów: Oleszyce, Cewków,
Zapałów (Stare Sioło, Miłków).
Dowódcą powstającego oddziału
z rozkazu gen. Józefa Wysockiego został płk Leon Czechowski. Na
miejsce koncentracji wyznaczono
plac w lasach oleszyckich zwany
„tartakiem”, nieopodal miejscowości
Cewków.Leon Czechowski urodził się
7 lipca 1797 roku w Myślatyczach pod
Przemyślem. Będąc pod wrażeniem
przemarszu wojsk Józefa Poniatowskiego planował karierę wojskową,
wstąpił do armii Królestwa w Warszawie i w 1824 roku uzyskał nominację na podporucznika. Był instruktorem kompanii grenadierów gwardii

w dywizji gen. Żymirskiego. W obronie niepodległości brał udział w ataku
na Arsenał 29 listopada 1830 r,
walczył w Powstaniu Listopadowym, po klęsce powstania walczył
jeszcze u boku Józefa Bema, a po
kolejnej klęsce wyjechał na emigrację
do Paryża. Po 10-letnim pobycie za
granicą wrócił na wezwanie Rządu
Narodowego, aby przejąć dowództwo oddziałów powstańczych w Galicji Wschodniej.
Od 10 marca 1863 r. na miejsce formowania oddziałów Czechowskiego zaczęli przybywać ochotnicy ze
Lwowa: „pieszo, konno, koleją, furmankami kierowali do Przemyśla lub
Jarosławia a stamtąd do Cywkowa”.
Byli to ludzie młodzi, w dużej mierze nie obeznani ze sztuką wojenną
i użyciem broni. Oddział wyposażony został przez Adama Sapiehę z Oleszyc i hr. Augusta Łosia z Werchraty.
Uformowany oddział liczył 500 ludzi
i składał się z podzielonej na dwa bataliony piechoty, uzbrojonej w kosy
oraz belgijskie sztucery a także jazdy
wyposażonej w lance, pałasze i pistolety.
14 marca 1863 roku odział był gotowy
do wymarszu. Nabożeństwo odprawił ks. Bernard Bulsiewicz.
Dowództwo nad batalionami objął
major Jan Żalplachta – Zapałowicz
i major Władysław Englert, a nad kawalerią rotmistrz Czyżewicz.
15 marca oddział Leona Czechowskiego w sile 500 ludzi przekroczył granicę pod Luchowem i wszedł do woj.
lubelskiego. W Krzeszowie powstańcy proklamowali władzę powstańczą.
Rosjanie po uzyskaniu informacji,
że w okolicach stacjonują oddziały
powstańcze w rejon ten skierowali
dwie kolumny wojska. Pierwsza dowodzona przez kapitana Zawadzkiego w liczbie jednego plutonu ułanów
i półtorej kampanii piechoty wyruszyła przez Hutę Krzeszowską i Harasiuki do Krzeszowa. Druga kolumna
pod dowództwem majora Sternberga w sile dwóch kompanii piechoty
i 37 kozaków została skierowana
w stronę Biłgoraja.
Zadaniem oddziałów rosyjskich było
jednoczesne uderzenie na zgromadzone oddziały powstańcze. Pierwsza potyczka oddziałów powstańczych z Rosjanami miała miejsce
rankiem 20 marca. Po kilkugodzinnej
walce sukces zapisano po stronie
powstańców Czechowskiego. Straty powstańców wynosiły 4 zabitych
oraz trzech rannych, natomiast po
stronie rosyjskiej co najmniej 16 zabitych. Po zwycięskiej bitwie oddziały
zostały przemieszczone w kierunku

Tanwi, gdzie założono obóz w lesie
koło wsi Suszki.
O godz. 15 oddziały rosyjskie zaatakowały obóz powstańczy. Pierwszy atak
został skutecznie odparty. Rosjanie
skierowali do ataku piechotę, której
zadaniem było przekroczenie rzeki
i zaatakowanie oddziałów powstańczych. Atak nie powiódł się i w tej
sytuacji Rosjanie zdecydowali się na
atak oskrzydlający oddziały powstańcze. Płk. Leon Czechowski postanowił wycofać oddziały w kierunku wsi
Suszki, Po kilkugodzinnej wymianie
ognia. Płk Czechowski zdecydował
o wycofaniu wojsk do granicy z Galicją. Tu, pomiędzy miejscowościami
Ciosmy i Huta Krzeszowska, wojska
rosyjskie urządziły zasadzkę. W dwudniowym boju (21 i 22 marca), mimo
bohaterskiej postawy powstańców,
Czechowski zdecydował o wycofaniu się i przekroczeniu granicy austriackiej. Po przekroczeniu granicy
oddział został rozproszony – część
powstańców trafiła do oddziału Marcina Borelowskiego Lelewela, natomiast Leon Czechowski został aresztowany przez Austriaków i więziony
w Przemyślu. Na wolność wyszedł w
1866 roku.
Przez wiele lat Leon Czechowski
mieszkając w Jarosławiu jako uczestnik wielu zrywów niepodległościowych cieszył się wielkim szacunkiem
mieszkańców. Zmarł w 1888 roku
w wieku 90 lat. Powstańców poległych w bitwie pochowano na cmentarzu parafialnym w Hucie Krzeszowskiej.
Warto wspomnieć o bitwie pod
Kobylanką. Na północ od Nowego
Lublińca w kierunku Huty Różanieckiej, na skraju Puszczy Solskiej.
W dniach od 1 do 6 maja 1863 roku
w lasach, już nieistniejącej wsi Kobylanka, rozegrała się jedna z największych bitew leśnych Powstania Styczniowego. Tam oddział
składający się z około 800 żołnierzy
polskich, dowodzonych przez gen.
Antoniego Jeziorańskiego, pokonał
w dwóch bitwach wojska zaborcy
rosyjskiego. Pierwszy atak wojsk
rosyjskich nastąpił 1 maja o świcie.
Po kilku godzinach walki Rosjanie
zaczęli się wycofywać zostawiając
23 zabitych, broń i amunicję. Wieść
o zwycięstwie rozeszła się błyskawicznie po Galicji. Pod Kobylankę
zaczęli nadciągać nowi ochotnicy. Do
obozu przybył m.in. książę Sapieha,
„główny inicjator i niejako sponsor
wyprawy Jeziorańskiego”. 6 maja
nastąpił drugi atak Rosjan. Podczas
tego natarcia Polacy mieli przeciwko sobie 5 tys. żołnierzy rosyjskich.

Edukacja Leśna (fot. archiwum Nadleśnictwa Oleszyce)

Straty w ludziach po obu stronach
były poważne. Po tej bitwie gen. Jeziorański wraz z oddziałem wycofał się do Galicji. Ranny ukrył się w
chłopskiej chacie, a następnie pojechał leczyć się do Przemyśla. Oddział
został rozwiązany. Powstańcze władze gen. Jeziorańskiemu zarzuciły
dezercję. W niedługim czasie został
z tych zarzutów oczyszczony.
Zaangażowanie powiatów przygranicznych: lubaczowskiego i cieszanowskiego w pomoc powstaniu.
Przygraniczne powiaty galicyjskie:
powiat lubaczowski i cieszanowski były bezpośrednim zapleczem
działań partyzanckich województwa lubelskiego. Na ich obszarze
według instrukcji z dnia 27 kwietnia
1863 r. zorganizowany był kordon
lekarski. Kordon składał się z trzech
linii: nadgranicznych punktów opatrunkowych, tzw. linia obywatelska
pogranicza, stacji lekarskich z przynajmniej jednym lekarzem, tzw. linia
lekarska, oraz tzw. linia lazaretów.
Pierwsza linia miała za zadanie przyjmować rannych i udzielać im pierwszej pomocy, następnie odsyłać ich
do linii lekarskiej, a później w razie
potrzeby dalej do szpitali. Linie obywatelskie znajdowały się blisko granicy. Stacje lekarskie organizowano
w miejscowościach, gdzie był lekarz,
jak Lubaczów i Oleszyce, oraz tam
gdzie mógł być on dowieziony, jak
Cewków, Podemszczyzna, Łówcza.
Szpitale powstańcze znajdowały się
w Narolu i Cieszanowie.
Szpital powstańczy w Narolu mieścił się we dworze Marii. Pierwsi ranni powstańcy pojawili się
w szpitalu już 6 kwietnia 1863 r.
i pochodzili z małego oddziału rozbitego przez Rosjan w okolicach miejscowości Paary – Narol Wieś. Szpital
powstańczy w Cieszanowie był jednym z największych w ówczesnej

Galicji. Przebywało wielu rannych
powstańców z różnych bitew i potyczek z woj. Lubelskiego.
Upadek powstania
W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r.
aresztowano dyktatora powstania
Romualda Traugutta. 19 lipca 1864 r.
po brutalnym śledztwie rosyjski sąd
wojskowy skazał go na śmierć przez
powieszenie. Wyrok wykonano
5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli Warszawskiej w obecności 30-tysięcznego tłumu. Walki w Królestwie
ustały na jesieni 1864 r.
Po upadku powstania styczniowego uczestników powstania dotknęły
represje ze strony władz rosyjskich
m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie
kontrybucje, a przede wszystkim
wzmożona rusyfikacja. Za udział
w powstaniu władze carskie skazały
na zesłanie na Syberię około 40 tysięcy ludzi, a ok. 700 na śmierć. Język polski został usunięty ze szkół
i urzędów. Miastom, które czynnie
popierały powstanie odebrano prawa miejskie, powodując ich upadek.
W 1867 r. zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, nazywanego odtąd
Krajem Przywiślańskim. Wszystko to
miało na celu upodobnienie Królestwa do innych prowincji Imperium
Rosyjskiego.
Powstanie styczniowe miało najmniejsze szanse powodzenia ze
wszystkich powstań w XIX w., jednak
przyniosło ono największe korzyści
dla sprawy polskiej. Pomimo tego,
że zakończyło się klęską, zaborcom
nie udało się złamać w narodzie ducha oporu, czego skutkiem była tzw.
praca u podstaw, praca organiczna,
co w efekcie pozwoliło na odzyskanie
niepodległości po I wojnie światowej.
S. Zagrobelny, N. Hamułka
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Wiadomości z powiatu hrubieszowskiego

Bogactwo Powiatu Hrubieszowskiego

Aneta Karpiuk

Słowem wstępu
Powiat Hrubieszowski to jedno
z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc położonych na
wschodnim krańcu Polski w ramionach rzeki Huczwy i Bugu,
na terenach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Powiat zachwyca przyrodą i naturalnym pięknem. Ziemia Hrubieszowska jest typowym obszarem
pogranicza, na którym od wieków
przenikały się wpływy wielu kultur ludności zamieszkującej te tereny, nadając tym ziemiom specyficzny charakter.
Żyzne ziemie Powiatu
Hrubieszowskiego sprzyjają rozwojowi rolnictwa. „Hrubieszowskie czarnoziemy”, ”, rędziny oraz
gleby brunatne wytworzone na
lessach, należą do jednych z najlepszych w Województwie Lubelskim, a nawet w całym kraju. Z tego
też względu, rolnictwo stanowi
jeden z najważniejszych działów

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników
Roztoczańskiego Głosu, do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego
w comiesięcznym cyklu prezentującym jego bogactwo kulturowe
i historyczne, a także - mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej.
lokalnych rolników, decydując się
tym samym na stworzenie nowatorskiej promocji szkoły.
Akcja promocji zdrowej
żywności ukazuje również zdolną
młodzież, która jest ważną częścią
Powiatu Hrubieszowskiego i udowadnia sobie i innym, że ciężka
praca może prowadzić do sukcesu.
Miód z Powiatu Hrubieszowskiego zdobywa Holandię, wkracza do Belgii!!!
Na szczególną uwagę
zasługują przedsiębiorcze umiejętności absolwentów, zdobyte
podczas nauki w Zespole Szkół nr
4 w Hrubieszowie. Ich wyniki możemy stale obserwować poprzez
prężnie rozwijające się gospodarstwa rolne, produkcję i sprzedaż
zdrowej żywności
o zasięgu nie tylko regionalnym czy
krajowym, ale także zagranicznym.
Doskonałym tego przy-

Damian Bielak

W swoim asortymencie
posiada miód fasolowy, wielokwiatowy, leśny i lipowy. Sprzedaż
odbywa się również przez Internet. Firma pana Damiana stale się
rozwija, dlatego musiał zatrudnić
jeszcze dwóch pracowników. Planem na przyszłość jest dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Miody Damiana Bielaka (fot. archiwum Starostwa)

od zawsze – jak wielu jego rówieśników pomagał rodzicom w gospodarstwie. Nauka w ZS nr 4 w
Hrubieszowie utwierdziła go tylko
w przekonaniu, że prowadzenie
gospodarstwa jest jego pasją na
całe życie.

,,Wołowina od krów na wypasie
z Powiatu Hrubieszowskiego”
Łuszków to piękna miejscowość
w Powiecie Hrubieszowskim, położona z dala od zgiełku, gdzie wyłania się dorodne stado bydła należące do pana Rafała, absolwenta
Technikum Agrobiznesu w Hrubieszowie. Z produkcją zwierzęcą
i
roślinną
był
zawiązany

Krowy Rafała Usowskiego
(fot. archiwum Starostwa)

Zespół Szkół nr 4 (fot. archiwum Starostwa)

gospodarki Powiatu Hrubieszowskiego. Doskonałe warunki klimatyczno-glebowe sprzyjają rozwojowi gospodarstw ekologicznych,
produkujących zdrową żywność
.
Promocja zdrowej żywności
Mając na uwadze dobro
mieszkańców regionu oraz ich stale rosnącą świadomość na temat
roli zdrowego odżywiania, Powiat
Hrubieszowski wraz z Zespołem
Szkół Nr 4 w Hrubieszowie rozpoczął akcję promocji zdrowej
żywności produkowanej przez

kładem jest historia pana Damiana
absolwenta Zespołu Szkół Nr 4
w Hrubieszowie, którą można
opisać stwierdzeniem ,,Do odważnych świat należy”.
Pan Damian, pochodzący z Kopyłowa po ukończeniu Technikum Agrobiznesu,
postanowił zająć się produkcją
miodu z własnej pasieki. Od
2018 roku dostarcza z naszego regionu około 500 kg miodu miesięcznie. Odbiorcami
są nie tylko polskie sklepy ze
zdrową żywnością, ale również sklepy w Holandii Belgii.

jest niezwykle kruche i miękkie.
Obok produkcji zwierzęcej, gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej,
głównie uprawie zbóż i roślin
strączkowych.
Pan Rafał jako młody rolnik, zamierza w najbliższej przyszłości powiększyć gospodarstwo,
aby było bardziej nowoczesne,
wydajne, z większym parkiem
maszynowym.
Pomimo wciąż rosnącej
mechanizacji rolnictwa, zawód
rolnika jest często niedoceniany.
Praca na roli pozostaje wciąż ciężkim zadaniem, uzależnionym często od nieprzyjaznych warunków
pogodowych i wahających się cen
płodów rolnych.
Materiał nadesłany

Rafał Usowski

W osiągnięciu zamierzonego celu,
pomógł mu program - „Premia dla
młodego rolnika”. Uzyskane środki
przeznaczył między innymi na zakup jałówek rasy Limousine. Jest
to rasa o imponującym umięśnieniu, dużą zdolnością przystosowawczą do warunków klimatycznych i żywieniowych, łatwością
ocieleń i dużą żywotnością cieląt.
Zwierzęta u pana Rafała utrzymywane są przeważnie
w chowie ekstensywnym na pastwisku. Dodatkowym atutem
tej rasy jest uzyskane mięso, odznaczające się wysoką jakością –

Krowa Rafała Usowskiego
(fot. archiwum Starostwa)
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Życie wokół nas

MarceLove czytanki, czyli jak pomóc?
Zbyt rzadko zastanawiamy się, jakim dobrem i błogosławieństwem jest nasze zdrowie.
Szybko przyzwyczajamy się do śmiechu dziecięcego i codzienności jaką jest chodzenie,
mówienie czy siedzenie. Są jednak dzieci, których start w życie nie był taki sam, jak innych
dzieci. Do tego, by żyć godnie potrzebują drugiego człowieka. Możesz nim być Ty.
Marcel Hałasa z powiatu tomaszowskiego urodził się w 25 tygodniu ciąży. Ważył zaledwie 7200 g,
a jego każda sekunda na świecie była walką o życie. Nikt nie
miał pewności, że chłopcu uda
się wziąć samodzielnie oddech.
Jednak wola życia była u chłopca większa niż strach lekarzy.
Jednak tak wcześnie urodzone
dzieci często borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi.
U chłopca zdiagnozowano miedzy
innymi niedoczynność tarczycy,
wiotkość krtani, hipoplazję nerwu

skorzystali z tej formy terapii, mamy
również nadzieję, że Marcelowi także one pomogą. Niestety terapia ta
nie jest refundowana przez NFZ.
Koszt jednego podania komórek
macierzystych to kwota około 7 tys.
złotych. Potrzebnych jest 5 podań.
Po każdym podaniu zalecana jest
intensywna rehabilitacja. Jest to dodatkowych 6 tysięcy. W skali roku
generuje to ogromne koszty. Nie poradzimy sobie sami – powiedziała
mama Marcela, Aneta Hałasa.
W krótkim czasie wśród rodziny
i przyjaciół chłopca pojawiły się

wzrokowego, mózgowe porażenie
dziecięce, padaczkę lekooporną
i ogólne opóźnienie w rozwoju
psychoruchowym. Gdy pojawiła
się szansa na poprawę stanu zdrowia Marcela rodzina nie czekała
ani chwili, by znaleźć odpowiednią dla niego pomoc.
- Jest szansa, że podanie komórek macierzystych może poprawić
funkcjonowanie Marcela. Nikt nam
nie daje takiej gwarancji dlatego, że
leczenie komórkami macierzystymi
w Polsce jest w fazie testów, ale czytając opinie innych rodziców, którzy

pomysły, jak zebrać potrzebne
pieniądze. Założono blog „Marcelowe codzienne zmagania Małego
Muszkietera”, gdzie opisywane są
postępy chłopca. Na Facebooku
powstała także strona „MarceLove charytatywne licytacje bazarkowe”, na których można zakupić
wystawiony przez innych przedmiot, a następnie kwotę za którą
wylicytowano przedmiot wpłacić na konto Marcela na stronie
www.siepomaga.pl.
Marcel wymaga stałych wizyt u
wielu specjalistów, m.in. endokry-

nologa, neurologa, okulisty i rehabilitantów. Jak również ciągłej,
intensywnej rehabilitacji, która go
usprawnia. Częste wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka i rehabilitacja
generują ogromne koszty, dlatego
postanowiliśmy założyć tę grupę –
napisano na grupie licytacyjnej
w imieniu rodziny Marcela. Pojawił się także szereg innych akcji,
które wspierają chłopca, a mianowicie „bałwanek dla Marcela” lub
#Marceloveczytanki.
- Czytanie obniża poziom kortyzonu, poprawia nasza pamięć, pobu-

Dla Marcelka bardzo ważne jest uczucie bliskości (fot. arch. rodzinne)
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dza wyobraźnie, wycisza, poszerza
nasze słownictwo. Postanowiliśmy
wykorzystać to dobrodziejstwo,
by ratować Marcelka. Każda z nominowanych osób ma za zadanie
przeczytać minimum 6 zdań swojej ulubionej książki. Czemu sześć?
Dlatego, że imię „Marcel” składa się
właśnie z 6 liter. Następnie należy wpłacić minimum 6 złotych na
stronę siepomaga.pl na #marceloweczytanki, nominować następne trzy osoby, instytucje, firmy do
wykonania zadania. Czas na realizacje zadania to 48 godzin. Filmik

z wykonanego zadania wrzucamy
na swój profil wraz z nominacjami,
aby informacja o akcji rozprzestrzeniała się w coraz szerszych kręgach
– wyjaśniła inicjatorka akcji „czytankichallange”, Sylwia Hałasa.
Akcja #Marceloveczytanki rozprzestrzeniła się na terenie całej
Polski. Biorą w niej udział mieszkańcy województwa podkarpackiego, mazowieckiego, a także
wielkopolskiego.
Największą grupą, która zaangażowała się w czytanie dla Marcela są mimo wszystko mieszkańcy
powiatu tomaszowskiego, urzędnicy, samorządowcy, firmy, szkoły,
placówki, fundacje, a także osoby
prywatne. Szybko sprawą zainteresowały się także media: rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne,
gazety i portale internetowe.
- Pracownicy GOK Susiec oraz
GOKowskie Krasnale zostały nominowane przez OSP Rybnica
i KGW Oseredek do udziału w akcji
#czytankichallenge. Przeczytaliśmy
bajkę Czerwony Kapturek w leśnej
scenerii przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu i nominowaliśmy kolejne osoby, wpłacając
pieniądze na konto Marcela. Nie było
nawet takiej myśli, by nie dołączyć
do akcji. To nie jest tylko poświęcenie
czasu, ale przede wszystkim ogromny gest ludzi dobrej woli, którzy chcą
pomagać. Pomagajmy i pamiętajmy, że dobro wraca – powiedziała
dyrektor Gminnego Ośrodka w Suścu, Joanna Kowalczuk.
Marcel nieustannie jeździ na turnusy rehabilitacyjne, by poprawić
swoją sprawność psychoruchową.
Nie chodzi, nie mówi, lecz mimo
wszystko daje swojej rodzinie
dużo ciepła i miłości. Wola walki
jest ogromna nie tylko w chłopcu,
ale i w jego najbliższych
- Obserwowanie jego cierpienia
jest dla nas potwornym doświadczeniem, a świadomość tego, że
w tym momencie nie możemy mu
zapewnić tego, czego potrzebuje

Marcel Hałasa

najbardziej, jest ogromnym ciosem.
Musimy podjąć tę walkę! Musimy
prosić o pomoc! To ty, to wy możecie
zmienić codzienność naszego dziecka! Możecie podarować mu najlepszy możliwy prezent - zdrowie lub
jego namiastkę – wpisała na stronie
siepomaga.pl mama Marcela.
Cała akcja pokazuje wartość człowieka o którego należy walczyć
pomimo wszystko. Rodzice z chorym dzieckiem nie pozostali ani
przez chwilę osamotnieni. Otoczyło ich grono życzliwych osób,
którzy postanowili pomóc. Niestety wciąż trwa wyścig z czasem.
Potrzebną kwotę należy zebrać do
końca lutego.
Wszyscy, którzy zechcieliby pomóc Marcelkowi mogą wpłacić
choćby niewielką sumę na konto
www.siepomaga.pl/marcel-halasa. Każda złotówka może
przyczynić się do podjęcia terapii
chłopca, który nie wie, co znaczy
żyć pełnią życia. Większość z nas
miała to szczęście, by ot tak, po
prostu stanąć na własnych nogach
i pójść przed siebie. Marcelek nie
wie, czym jest samodzielne chodzenie. Pierwsze słowa sprawiały
nam trudność do drugiego roku
życia. Marcelek chciałby powiedzieć mamie, jak bardzo ją kocha,
ale może wyłącznie patrzeć na nią
z miłością wierząc, że ten wzrok
będzie miał jak najdłużej. Jeśli
możemy pomóc, nie wahajmy
się. Pieniądze dzielą tę rodzinę od
uśmiechu i ogromnego szczęścia.
Rodzina przekazuje wszystkim
serdeczne podziękowania za pomoc.
Ewa Monastyrska
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Z kraju i ze świata

Unia vs wartości
Jakie wartości przedstawia Unia Europejska? Czy są one niezgodne
z polskim prawem? Czy jesteśmy świadkami presji ideologicznej?
Na te pytania odpowiedział Wiceminister Sprawiedliwości,
Marcin Romanowski.
przeprowadzana jest rewolucja
obyczajowa. Pozbawiony jakiejkolwiek odpowiedzialności
brukselski aparat biurokratyczny poprzez arbitralne decyzje
stara się przemycać dewiacje
oraz szkodliwe inicjatywy dotyczące upowszechnienia ideologii gender, a mainstreamowe media mu w tym pomagają.
Marcin Romanowski, Wiceminister Sprawiedliwości

Wiele mówi się dziś o tradycji
i wartościach. Czy UE wywołuje ideologiczne naciski na
Polskę w tych sprawach?
W ostatnich miesiącach na
szeroką skalę możemy obserwować ideologiczny nacisk
na demokratycznie wybrane
władze Polski i jej obywateli.
Zgoda na mechanizm „pieniądze za praworządność” zamieR

E

K

L

A

M

A

niła unię gospodarczą w unię
ideologiczną. Dała UE narzędzia do wywoływania presji
na wprowadzenie w Polsce tak
szkodliwych rozwiązań jak adopcja dzieci przez homoseksualistów, aborcja na żądanie czy
zabijanie osób chorych i w podeszłym wieku w majestacie
prawa. W ten sposób, na naszych oczach pod sztandarem
lewicowego
establishmentu

Na czym polega zagrożenie
związane z promocją ideologii gender?
Promocja ideologii gender,
przede wszystkim w szkołach,
jest indoktrynacją i seksualizacją polskich dzieci. Oznacza
zgodę na naukę masturbacji
kilkuletnich dzieci przez seks-edukatorów. Ideologia gender stwierdza, że mężczyźni
deklarujący się jako kobiety

mają być traktowani jako kobiety. Oznacza to w praktyce,
że mogą oni odtąd startować
w kobiecych zawodach, ubiegać się o stypendia dla kobiet,
czy korzystać z damskich szatni. Nie ma mojej zgody na tolerowanie takich dewiacji w polskim ładzie społecznym.
W jaki sposób Solidarna Polska sprzeciwia się presji ideologicznej?
Solidarna Polska zawsze kieruje się polskim interesem
narodowym, stojąc na straży konstytucyjnej tożsamości i suwerenności Polaków
i sukcesywnie odpierając zagraniczne ataki. Stanowczo
sprzeciwiamy się wszystkim
inicjatywom, które mają na
celu przemycić totalitarną no-

womowę środowisk LGBT do
polskiego
ustawodawstwa.
Przykład stanowi nasz opór
wobec Konwencji Stambulskiej, która jest genderowym
bełkotem sprzecznym z art. 18
polskiej Konstytucji, określającym małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny. W zamian wprowadzamy rozwiązania, które chronią rodziny, jak
chociażby ustawa antyprzemocowa. Zawsze stoimy też
po stronie życia, bronimy życia
każdego polskiego obywatela, także poza granicami kraju. Przykładem była tu nasqza
walka do samego końca z bezdusznymi brytyjskimi lekarzami o umożliwienie transportu
chorego Polaka z Plymouth do
Polski.
Artykuł nadesłany

www.radiozamosc.pl
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Kuchnia

Pyszności na tłusty czwartek
Nim rozpocznie się Wielki Post przed nami tradycyjne ostatki, które
w kontekście kulinarnym kojarzą nam się najczęściej z pączkami i
faworkami. Każdego roku poszukujemy nowych przepisów, które
„muszą” nam się udać i spenić oczekiwania najbliższych. Tym razem
spieszymy z przepisami, które sprawdziły się w naszym regionie.

źródło: pixabay.com

Nikt z nas nie jest sobie w stanie
wyobrazić tłustego czwartku bez
pączków, które jak się okazuje
nie zawsze muszą mieć w swoim składzie drożdże. Jak zrobić
je szybko i skutecznie? Tą wiedzą
dzieli się z nami pani Anna Zgnilec z KGW Zawady.
Życzymy smacznego!
Pączki w 5 minut
Składniki:
•
2 jajka
•
2 serki homogenizowane waniliowe
•
2 szklanki mąki pszennej
•
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
•
1 litr oleju do smażenia.
Wykonanie:
Zaczynamy od rozgrzewania oleju
w garnku. Do miski wbijamy jajka,
dodajemy serki homogenizowane, mąkę, proszek do pieczenia,
a następnie wszystko miksujemy.
Jedną łyżką nakładamy ciasto,
a drugą zsuwamy je do rozgrzanego oleju. Gdy pączek zbrązowieje
odwracamy go, by usmażył się
z obu stron. Gotowe pączki posypujemy cukrem pudrem lub polewamy lukrem.

je na gorącym tłuszczu na blado
złoty kolor. Gotowe faworki układamy na ręczniku papierowym
i posypujemy cukrem pudrem.
Faworki pięknie rosną podczas
smażenia, są miękkie w środku,
a na zewntrz chrupiące. Przygotowując składniki na ciasto musimy pamiętać, by były one zimne.
Gwarantuje to, że ciasto będzie
kruche.

Faworki na piwie

Róże karnawałowe

Składniki:
•
55 dkg mąki pszennej tortowej
•
125 ml piwa
•
4 żółtka
•
4 łyżki kwaśnej śmietany 12%
lub 18%
•
4 łyżki cukru
•
5 dkg rozpuszczonego masła
•
1 łyżka curku wanilinowego
•
olej lub smalec do smażenia
•
cukier puder do posypania
Wykonanie:
Żółtka ubijamy z cukrem na jasną
masę, następnie dodajemy roztopione masło, piwo, śmietanę
i cukier wanilinowy. Wszystko
dokładnie miksujemy. Do powstałej mieszanki dodajemy mąkę
- najpierw wszystko mieszamy
a następnie zagniatamy ciasto.
Powinno być ono gładkie i elastyczne. Ciasto przekładamy do
miski, przykrywamy ściereczką
i odkładamy na 15 minut. Następnie dzielimy na dwie części, by łatwiej można je było rozwałkować.
Ciasto wałkujemy dość cienko,
tniemy na pasy a nastpnie na prostokąty, które nacinamy na środku. Zawijamy faworki i smażymy

Składniki na ok. 25 szt.:
•
2 szklanki mąki pszennej
•
4 żółtka
•
1 łyżka spirytusu lub octu 6%
•
1/2 łyżeczki cukru
•
1/2 łyżeczki soli
•
ok. 5 duzych łyżek gęstej kwaśnej śmietany
•
olej lub smalec do smażenia
•
cukier puder
•
dowolny dżem lub konfitura
Wykonanie:
Przygotowujemy 3-5 szklanek,
kieliszków lub okragłych foremek

różnej wielkości. Mąkę mieszamy
z cukrem i solą. Dodajemy żółtka,
spirytus i śmietanę. Ciasto zagniatamy na jednolitą masę. Ciasto
przekładamy na blat i „zbijamy”
drewnianym wałkiem ok. 10-15
minut. Należy uderzać w ciasto
rozpłaszczając je po czym zwinąć
i ponownie zbijać ciasto. Dzięki
zbijaniu ciasto będzie elastyczne,
jednolite, a po smażeniu kruche
i z dużą ilością bąbelków. Ciasto
rozwałkowujemy porcjami cienko
na blacie posypanym lekko mąką.
Ciasto oczekujące na rozwałkowanie należy przykryć ściereczką,
żeby nie obsychało.
Z ciasta wykrawamy krążki różnej
wielkości. Nacinamy je w kilku
miejscach, aby uformować płatki.
Nakładamy 3-5 krążków jeden na
drugim od największego do najmiejszego tak, aby nacięcia się
nie nakładały. Naciskamy mocno palcem na środku, aby krążki
się zlepiły. Róże smażymy z obu
stron na złoty kolor. Róże należy
wkładać do rozgrzanego tłuszczu

źródło: pixabay.com

najmniejszym krążkiem do dołu.
Wyjmujemy je łyżką cedzakową
i odsączamy na ręczniku papierowym. Gdy ostygną posypujemy
obficie cukrem pudrem. Na środku róży umieszczamy gęsty dżem,
konfiturę lub wiśnię.
Pączki z ziemniakami
Tym ciekawym przepisem podzieliła się z nami p. Lucyna Kozyra z Sosnowego Zacisza w Suścu.
Składniki:
•
1 kg mąki
•
1/2 kg ugotowanych, zmielonych ziemniaków
•
1/2 rozpuszczonej margaryny
•
4 jajka
•
1 cukier wanilinowy
•
1/2 szklanki cukru
•
szklanka ciepłego mleka
•
8 dag drożdży
•
sól
•
dżem do nadzienia
Wykonanie:
Najpierw robimy rozczyn z drożdzy, odrobiny mleka, cukru i mąki.
Gdy ciasto podrośnie, dodajemy pozostale produkty, czyli jajka roztrzepane z cukrem, mąkę
i mleko. Margarynę, sól i spirytus
dodajemy na późnijeszym etapie. Zagniatamy ciasto i stawiamy
w cieple do wyrośniecia. Nastepnie dodajemy rozpuszczoną margarynę, spirytus i odrobinę soli.
Ponownie zostawiamy ciasto do
podrośnięcia. Wałkujemy ciasto
na pół centymetra i wycinamy
krążki. Nadziewamy dżemem
i smażymy na goracym tłuszczu.
Zebrała Ewa Monastyrska
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Program Katolickiego Radia Zamość na czas Wielkiego Postu
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Głosy Kniei/Z powołanymi o
powołanych/Misyjne spotkania/
05:05 Poranny pacierz i Godzinki
o Męce Pana Jezusa
05:50 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium MB 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 o rodzinie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/ Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody
11:00		 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50		 Boże Słowo
11:55		 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05		 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:35		 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
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 Posługa egzorcysty
14:40 Patron Dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
14:55		 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangelia dnia
15:25		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10		 Zjednoczeni w Duchu
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła MBKP w Zamościu
18:55		 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza o rodzinie
21:30		 Audycje samorządowe
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:05 Poranny pacierz i Godzinki
o Męce Pana Jezusa
05:50 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
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
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z przejść
granicznych/Prognoza pogody

11:00		 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
11:40		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50		 Boże Słowo
11:55		 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05		 Wiadomości/ Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10		 Piosenka Tygodnia
12:30		 Wiadomości z życia Kościoła
12:35		 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna
14:55		 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20		 Ewangelia dnia
15:25		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10		 Reportaż Głosu Ewangelii/
Audycja pielgrzymkowa
18:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
18:55		 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Nocna zmiana
21:00 Apel Jasnogórski
21:20		 Katecheza biblijna
21:30		 Music Box
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Music Box
05:05 Poranny pacierz i Godzinki
o Męce Pana Jezusa
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
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 życiu Jezusa
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
Prognoza pogody
11:00		 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40		 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości /
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
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 Zdrowo i naturalnie
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o życiu Jezusa
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Kobiety na medal/Ludzie z
pasją/Catechesi Tradendae
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 AMDG
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o życiu Jezusa
21:30 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:02 Boże Słowo
00:05 Ewangelia dnia
00:10 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:20 SKKM
03:00 Porozmawiajmy o.../
Pójdź za Mną!
05:05 Poranny pacierz i Godzinki
o Męce Pana Jezusa
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości/ Prognoza pogody
07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Serwis z
przejść granicznych/
		 Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 Verbum Ecclesiae
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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Zamojszczyzna mniej znana
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/
		 Transmisja Mszy św. kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Świat jest ciekawy
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o kapłaństwie
21:30 Króluj nam Chryste
23:00 Co przyniósł dzień?
23:45 Verbum Ecclesiae
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia

00:20
00:30
01:00
03:00
05:05
06:00
06:10
06:15
06:25
06:30
07:00
07:20
07:40
08:00
08:10
08:20
08:40
09:00
09:40
10:00
		
11:00
11:40
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:30
12:35
12:40
12:50
13:00
		
13:10
14:00
14:10
14:20
14:40
14:50
14:55
15:00
15:20
15:25
15:30
16:00
17:10
18:00

18:55
19:00
20:00
21:00
21:20
21:30
23:00
23:45
23:55

Złota Księga Dobrodziejów Radia
Poradnik radiowy
Świat jest ciekawy
Króluj nam Chryste
Poranny pacierz i Godzinki
o Męce Pana Jezusa
Wiadomości z życia Kościoła
Pasterski Głos
Ewangelia dnia
Semper Fidelis
Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
Wiadomości/ Prognoza pogody
Patron dnia
Przegląd portali regionalnych
Wiadomości/Radio z
kierowcą/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Katecheza o wierze
Rozmowa dnia
Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
Poradnik radiowy
Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
Prognoza pogody
Wiadomości/ Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Wiadomości z życia Kościoła
Semper Fidelis
Verbum Ecclesiae
Radiowa kuchnia
Wiadomości/
Prognoza pogody
Muzyka do obiadu
Wiadomości/Serwis
sportowy/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Zapowiedzi sportowe
Patron dnia
Katecheza o wierze
Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Ewangelia dnia
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Droga Krzyżowa
Co przyniósł dzień?
Lasy na Kresach
Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m-ca)/
z santuarium w Nabrożu
Semper Fidelis
Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
Siloe
Apel Jasnogórski
Katecheza o wierze
Exodus młodych
Co przyniósł dzień?
Verbum Ecclesiae
Pasterski Głos

Sobota
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe
03:00 Exodus Młodych
05:05 Pacierz i Godzinki o
Męce Pana Jezusa
05:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:50 Patron dnia
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza maryjna
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
11:15 Audycje samorządowe
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia

11:50
11:55
12:00
12:05
		
12:10
12:15
13:00
		
13:10
14:00
		
14:10
14:40
14:50
14:58
15:00
15:20
15:25
		
15:40
16:00
16:10
16:15
16:40
17:15		
18:00
18:55
19:00
19:35
19:50
20:00
21:00
21:20
21:30
		
23:55

Boże Słowo
Pasterski Głos
Anioł Pański
Wiadomości/
Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
Wiadomości/
Prognoza pogody
Zamojszyzna mniej znana/
Podróże bliskie i dalekie
Wiadomości/
Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Patron dnia
Katecheza maryjna
Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Ewangelia Dnia
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Felieton Fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”
Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
Aktualności Radia
Watykańskiego
Kwadrans organowy
Szkoły z wartościami/
Kwadrans akademicki/
Młodzi o młodych i dla młodych
Transmisja Mszy św.
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
Semper Fidelis
Różaniec
Złota Księga
Dobrodziejów Radia
Dobranocka
Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
Apel Jasnogórski
Katecheza maryjna
Muzyczne retrospekcje
- ks. Wojciech Iwanicki
Pasterski Głos

Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
00:15 Księga
05:05 Pacierz i Godzinki o
Męce Pana Jezusa
06:50 Złota Księga Dobrodziejów Radia
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
o fundamentach wiary
08:40 Patron dnia
08:50 Semper Fidelis
09:00 Księga
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
11:50 Pasterski Głos
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
13:05 Gorzkie Żale
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o
fundamentach wiary
14:58 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:10 Piosenka Tygodnia
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Głosy Kniei/Z powołanymi o
powołanych/Misyjne spotkania/
Inżynieria duchowości
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza o
fundamentach wiary
21:30 Okruchy Tygodnia
22:40 Posługa egzorcysty
23:10 Reportaż Fundacji
Głos Ewangelii
23:55 Pasterski Głos
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