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Liturgiczny czas Wielkiego Po-
stu w Kościele katolickim trwa 
około 6 tygodni. Jest to czas 
przygotowujący nas do najważ-
niejszych dla chrześcijan świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Wielkanocy. Zanim jednak za-
brzmią rezurekcyjne dzwony  
i wyrazimy naszą radość ze 
zwycięstwa Chrystusa, czeka 
nas czas przygotowania, pełen 
wyciszenia, rozważania i pro-
wadzący do pokuty i nawróce-
nia. Z czasem Wielkiego Postu 
wiąże się wiele nabożeństw, 
symboli i zwyczajów. Zacznij-
my je poznawać od początku.
Posypmy głowy popiołem
W czas Wielkiego Postu wcho-
dzimy obchodami Środy Popiel-
cowej. Podczas liturgii tego dnia, 
wsłuchujemy się w udzielane 
przez Chrystusa wskazówki za-
pisane przez ewangelistę Mate-
usza. Chrystusowe pouczenie 
dotyczy modlitwy, postu i jał-
mużny, a więc najważniejszych 
dobrych uczynków. Wysłuchanie 
tych wskazówek i zastosowanie 
ich w życiu przyniesie wiele do-
bra i pożytku w życiu ducho-
wym.
Ponadto w Środę Popielcową ma 
miejsce obrzęd posypania głów 
popiołem, będący wezwaniem 
do pokuty i nawrócenia. Zwyczaj 
posypywania głowy popiołem  
w Środę Popielcową wprowa-
dził papież Urban II w 1091 roku.  
W tym czasie ustalono także, że 
popiół do posypywania głów wier-
nych ma pochodzić z palm po-
święconych w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku. Sam popiół 
jest symbolem tego, że wszystko 

co materialne i doczesne prze-
mija. Kapłan posypujący nasze 
głowy popiołem wypowiada sło-
wa „Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” lub „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Głów-
nym celem Środy Popielcowej 
oraz obrzędu posypywania głów 
popiołem jest przypomnienie  

Wielki Post – nabożeństwa, symbolika i zwyczaje
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o konieczności pokuty i ducho-
wego przygotowania się na zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dlaczego 40 dni?
Wielki Post trwa dokładnie 40 
dni. W Biblii ta liczba pojawia 
się bardzo często. Już z lekcji ka-
techezy wiemy, że 40 dni trwał 
potop, 40 dni przebywał Moj-
żesz na Synaju przed zawarciem 
Przymierza, przez 40 lat Izrael 
wędrował do Ziemi Obiecanej, 
40 lat trwało panowanie Dawida, 
prorok Eliasz przez 40 dni wędro-

wał przez pustynię, Jonasz ogło-
sił 40 dni jako okres nawrócenia  
i pokuty dla mieszkańców Nini-
wy, wreszcie 40 dni trwał pobyt 
Syna Bożego na pustyni, gdzie 
Chrystus przygotowywał się do 
podjęcia publicznej działalno-
ści, rozpoczynając od głoszenia 
orędzia: „Nawracajcie się”. Kiedy 

już zaczął publiczną działalność, 
nauczał przez 40 miesięcy, zmar-
twychwstał po 40 godzinach,  
a potem przez 40 dni przebywał 
z uczniami aż do dnia Wniebo-
wstąpienia. Warto też dodać, że 
sam post przed Wielkanocą był 
ściśle związany ze starożytnym 
czterdziestogodzinnym postem 
kandydatów do chrztu, który po-
dejmowali również ochrzczeni 
w intencji neofitów. Ta starożyt-
na praktyka przypomina nam, 
że istota tego postu nie dotyczy 

lem 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 pasyj-
nej pieśni ludowej, którą wierni 
znają często na pamięć i którą 
śpiewają na klęcząco przed wy-
stawionym Najświętszym Sa-
kramentem. Te dwa nabożeń-
stwa wielkopostne odbywają się  
w Kościele, co daje im dodat-
kowy atut powagi, skupienia  
i modlitwy. Trudno dziś w naszej 
dobie znaleźć skuteczniejsze for-
my przygotowania do świąt wiel-
kanocnych. 
Niech więc udział w tych nabo-
żeństwach pobudzi nas do żalu 
i nawrócenia oraz do miłosnej 
wdzięczności za dar odkupienia 
jakiego dokonał dla nas Chrystus. 

Ks. Krzysztof Hawro

dosłownie 40 dni, ale tego, aby 
ofiarować czas postu i pokuty za 
innych. Zwłaszcza za tych, którzy 
tego najbardziej potrzebują.
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 
momenty z drogi krzyżowej, ale 
także odnosimy je do aktualnego 
życia i sytuacji.
Gorzkie żale w porównaniu 
z drogą krzyżową mają za-
wężony zakres oddziaływania 
ograniczony do terenów dawnej  
i dzisiejszej Polski, chociaż przez 
Polonię dociera również poza 
granice naszego kraju. Choć ce-
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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”

- Jak wynika ze statystyk przygoto-
wywanych co roku przez Zamojskie 
Centrum Informacji Turystycznej 
i Historycznej, zoo, muzeum i inne 
związane z miastem jednostki, od 
2015 roku notujemy stały wzrost 
liczby osób odwiedzających nasze 
miasto. W ujęciu rok do roku wyno-
si on od kilku do kilkunastu procent 
- wyjaśnia prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk. - Od początku 
kwietnia do końca września 2018 r. 
doliczyliśmy się ponad 300 tys. tu-
rystów. W tym roku powinno być 
jeszcze lepiej.
Jedną z tajemnic rosnącej popu-
larności Zamościa jest atrakcyjna 
oferta różnego rodzaju wyda-
rzeń – od spektakli teatralnych 
po duże koncerty. Co ciekawego 
czeka nas w ciągu najbliższych 
miesięcy?
Sezon tradycyjnie rozpocznie się 
od Zamojskiej Majówki.
- Ponieważ w tym roku kalendarz 
układa się korzystnie dla osób pla-
nujących odpoczynek na początku 
maja, spodziewamy się sporych 
tłumów przyjezdnych - mówi 
Damian Miechowicz, dyrektor 
Wydziału Turystyki i Promocji 
Urzędu Miasta Zamość. - Zamoj-
ski Dom Kultury powoli dopina 
szczegóły związane z szóstą już 
edycją Festiwalu Sztuki Ulicznej 
„Na Bruku”, a jednocześnie trwają 
rozmowy z potencjalnymi gwiazda-
mi Majówki 2019. Również święta 
państwowe, zwłaszcza Konstytucji 
3 Maja, będą miały odpowiednią 

Twierdza otwarta na turystów
Zamość przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego. Jak co roku, będzie on pełen różnego rodzaju wydarzeń  
o charakterze kulturalnym i sportowym, bo taka forma promocji świetnie sprawdziła się w poprzednich latach. 

oprawę, o którą zadbają Zespół 
Pieśni i Tańca Zamojszczyzna oraz 
Orkiestra Symfoniczna im. K. Na-
mysłowskiego. 

Kolejnym dużym wydarzeniem 
będzie organizowany w dniach  
31 maja – 2 czerwca Szturm 
Twierdzy Zamość z udziałem 
ponad 200 rekonstruktorów  
z Polski i z zagranicy, którzy 
odtwarzać będą wydarzenia  
z 1656 roku, kiedy to pod mura-
mi zamojskiej twierdzy stanął  

ze swoimi wojskami król szwedz-
ki Karol X Gustaw. Szturm to jed-
no ze sztandarowych wydarzeń 
promocyjnych Zamościa. 

M.in. dzięki tej markowej impre-
zie kilkanaście miesięcy temu 
miasto otrzymało prestiżowy Cer-
tyfikat Polskiej Organizacji Tury-
stycznej dla Najlepszego Produk-
tu Turystycznego w kraju. W tym 
roku wydarzenie będzie połączone 
z jubileuszowym, 25. Jarmarkiem 
Hetmańskim.

Również następny czerwcowy 
weekend zapowiada się nie-
zwykle atrakcyjnie. W piątek,  
7 czerwca wystartuje Zamojska 

Arlekinada – widowisko ulicz-
ne nawiązujące do karnawału  
w Wenecji, w sobotę, 8 czerw-
ca rozpocznie się 13. Zamojski 
Festiwal Kultury „arte, cultu-
ra, musica e...”, a w niedzielę,  
9 czerwca – organizowany przez 
Zamojski Dom Kultury plenero-
wy festiwal literacki.

12 czerwca kolejne ważne wyda-
rzenie. To organizowany przez 
Stowarzyszenie Krzewienia Kul-
tury Medialnej im. Jana Pawła II 
w Zamościu i Katolickie Radio Za-
mość z pomocą miasta Zamojski 
Dzień Papieski. Już wiadomo,  
że w tym roku głównym punktem 
programu będzie koncert zespołu 
Golec uOrkiestra. A już osiem dni 
później, w Boże Ciało, na Rynku 
Wielkim odbędzie się Koncert 
Chwały.
To tylko niewielka część oferty 
Zamościa na sezon turystyczny 
2019. W planach na lipiec, sierpień 
i wrzesień są dziesiątki innych wy-
darzeń. Większość z nich organizo-
wana była w latach poprzednich, 
ale pojawią się również nowe.
Warto wspomnieć, że prezydent 
Wnuk prowadzi z władzami TVP 
rozmowy, które dotyczą organi-
zacji zamojskiego przystanku na 
Wakacyjnej Trasie Dwójki. W ubie-
głym roku było to chyba najważ-
niejsze wydarzenie promocyjne - 
koncert w przepięknej scenografii 
Starego Miasta obejrzało w telewi-
zji około 1,8 mln osób. 
Oczywiście wydarzenia to nie 
wszystko. Miasto jest już po tar-
gach turystycznych Tour Salon  
w Poznaniu, a w perspektywie na 
najbliższe tygodnie są imprezy tar-
gowe we Wrocławiu, Łodzi i Gdań-
sku. Oferty miasta z pewnością nie 
zabraknie również w Berlinie i Ki-
jowie. W przygotowaniu są także 
nowe materiały promocyjne. 

Ubiegłoroczny koncert w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki obejrzało w telewizji około 1,8 mln osób. 
Możliwe, że w tym roku TVP ponownie zawita do Zamościa z plejadą gwiazd. (fot. Szymon Łyciuk)
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Jubileuszowa Submisja drewna 
cennego w podkarpackich lasach

Submisja - to rzadko używane 
słowo w języku polskim, oznacza 
pisemną, ofertową licytację po-
szczególnych sztuk drewna gdzie, 
jak to w licytacji bywa, najwyższa 
oferowana cena wygrywa.
Ta forma sprzedaży stosowana 
w podkarpackich lasach uzyskała 
uznanie nie tylko w Polsce, ale na 
trwałe wpisała się do kalendarza 
największych aukcji drewna cen-
nego w całej Europie.
Do sprzedaży jest wystawiane 
drewno z przeznaczeniem do prze-
robu na okleinę (fornir) – głównie 
dąb szypułkowy, ale również buk 
pospolity, olsza czarna, klon jawor, 
jesion wyniosły, dąb czerwony, 
brzoza brodawkowata.

Podkreślić należy, że drewno wy-
stawione podczas submisji jest 
wybierane na składach przejścio-
wych, spośród tysięcy sztuk po-
zyskanych podczas wykonywania 
normalnych zabiegów hodow-
lanych. Następnie zwożone jest 
na dwie składnice, w Oleszycach 
i Załużu k. Leska, gdzie nabyw-
cy mogą dokładnie je obejrzeć,  

ocenić i wycenić. To właśnie ten 
surowiec jest wykorzystywany na 
najcenniejsze wyroby z drewna – 
okleinę zwaną też fornirem. Taki 
surowiec w odcinkach o różnej 
długości np. 1,2m jest skrawany 
poprzecznie w zakładach produ-
kujących okleinę na arkusze o gru-
bości ok. 0,8 mm. Po obróbce ter-
micznej i konserwującej używane 
są do oklejania płyt drewnianych 
używanych do produkcji mebli.  
Z kolei drewniane płyty meblowe 
powstają z rozdrobnionego, za po-
mocą specjalnych rębaków, drew-
na o niewielkich średnicach, gałęzi, 
odpadów drewnianych powstają-
cych w tartakach przy przetarciu 
drewna na deski, bale itp. Powsta-

łe zrębki są w specjalnych kotłach 
mieszane z klejami, następnie 
formowane na różne rozmiary  
i prasowane. Tak powstałe płyty 
meblowe są oklejane fornirem co 
zapewnia meblom, które kupuje-
my ładny i niepowtarzalny wygląd. 
Oczywiście w sklepach można ku-
pić meble z litego drewna, lecz nie-
stety są one znacznie droższe.

Już po raz 20–ty Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie zorganizowała sprzedaż drewna cennego w formie 
submisji.

Innym, bardziej wysublimowa-
nym zastosowaniem drewna jest 
tzw. drewno rezonansowe. Ka-
rierę na Submisjach zrobił jawor  
o falistym układzie włókien, który 
używany jest do produkcji instru-
mentów strunowych jak skrzyp-
ce, wiolonczele. Klienci z Austrii 
oferowali za 1 m3 takiego jaworu  
26 tys. zł. Falisty układ włókien, 
który przy produkcji desek jest 
wadą, w instrumentach muzycz-
nych znacznie poprawia jakość 
dźwięku. Można powiedzieć, że 
faliste jawory z Podkarpacia, po-
przez zbudowane z nich instru-
menty muzyczne, cieszą ucho lu-
dzi w najlepszych filharmoniach 
świata. Nie wiemy, jak powstaje  
i od czego zależy ta „wada”. Spoty-
kana jest w jaworach dość rzadko 
i tylko w Bieszczadach i Pogórzu 
Przemysko-Dynowskim.
Podkarpackie drewno w najróż-
niejszych produktach trafia nie-
mal na cały świat. Z kolei drewno 
takich gatunków jak jesion, wiąz, 
dąb wykorzystywane jest przez 
producentów najbardziej elitar-
nych marek samochodów do wy-
kończenia desek rozdzielczych, 
paneli, kierownic.
Jubileuszowa, 20-sta submisja 
drewna cennego na Podkarpaciu 
sprzyja podsumowaniom. 
W przeciągu 20 lat w tej formie 
sprzedano 29.600 m3 drewna, w 
tym: buk zwyczajny – 11.760 m3 
w średniej cenie – 800 zł/m3, dąb 
szypułkowy – 7.500 m3 w średniej 
cenie – 1800 zł/m3, jawor – 4.850 
m3 w średniej cenie 1600 zł/m3.
Podkreślenia wymaga fakt, że ilość 
sprzedanego drewna cennego sta-
nowi 0,1% masy sprzedanego drew-
na ogółem.
W bieżącym roku dla klientów 
przygotowano 1.396 m3 drewna 
okleinowego, w tym: dąb szypuł-
kowy – 942 m3, jesion wyniosły – 
203 m3, jawor – 162 m3, dąb czer-
wony – 44 m3, buk – 22 m3, wiąz 
szypułkowy – 13 m3, olcha czarna 
– 10 m3.
Warty zauważenia jest promocyj-
ny charakter Submisji. Nie tylko 
dla Lasów Państwowych, ale rów-
nież dla naszego regionu, dla na-
szej małej Ojczyzny.
W przeciągu 20 lat funkcjonowa-
nia Submisji gościliśmy klientów 
z całej Polski, ale także z: Niemiec, 

Austrii, Francji, Słowacji, Włoch, 
Estonii, a nawet z dalekiej Japonii.
Jak większość rzeczy dla ludzi na 
tym świecie powstaje, za pomocą 
boską, dzięki pomysłom i pracy 
ludzkiej. 
Przedsięwzięcie i sukces tego przed-
sięwzięcia zawdzięczamy naszym 
leśnikom: pani Grażynie Zagrobel-
nej, ówczesnej i obecnej Dyrektor 
RDLP w Krośnie, pracownikom 

Drewno dębu szypułkowego czeka na nabywców (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

RDLP w Krośnie: Mieczysławowi 
Zaniewskiemu, Piotrowi Myćce. 
We wdrożeniu projektu dużo pra-
cy włożyli: Czesław Książek, Tade-
usz Mędrek, Andrzej Dąbrowski,  

śp. Zygmunt Jurasz, Andrzej Modli-
szewski i niżej podpisany.
Na składnicy w Oleszycach zgro-
madzono większość w/w surow-
ca. 
Zapraszam szanownych czytel-
ników do obejrzenia wystawio-
nego do sprzedaży surowca. Jest 
co oglądać. Skład znajduje się 
obok siedziby Nadleśnictwa Ole-
szyce przy ulicy Zielonej.

Jawor na składnicy (fot. Nadleśnictwo Oleszyce) Dąb szypułkowy (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

Wskazany wcześniejszy kontakt 
telefoniczny (660 740 016), w mia-
rę możliwości zapewnimy prze-
wodnika.

Stanisław Zagrobelny

Buk zwyczajny (fot. Nadleśnictwo Oleszyce)

fot. Nadleśnictwo Oleszyce
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Rusza nowa inwestycja w Rogóźnie! 
W dniu 23 stycznia 2019 r. Marze-
na Czubaj–Gancarz Wójt Gmi- 
ny Tomaszów Lubelski pod-
pisała umowę na wykonanie 
operacji pn. „Zagospodarowanie 
przestrzeni zbiornika wodnego  
w Rogóźnie gmina Tomaszów 
Lubelski” dofinansowaną z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze 2014 – 2020”. Wykonaw-
cą zadania wybranego w trybie 
przetargu nieograniczonego bę- 
dzie firma Praktibud Adam 
Gwizdała. Wartość robót opiewa 
na kwotę 548.565,09 zł, zaś dofi-

nansowanie Unii Europejskiej to 
kwota 225.000,00 zł. Inwestycja 
zostanie zakończona w 2019 r.  
W ramach operacji zostaną wy-
konane:
1. Promenada drewniana  
     z miejscami do odpoczynku.
2. Wiata z miejscem na ognisko.
3. Pomosty z ławkami wchodzą 
     ce w głąb zbiornika wodnego.
4. Elementy małej infrastruktury 
     tj.: ławki drewniane, tablice 
     edukacyjne, kosze na śmieci.
5. Nawierzchnia żwirowa.

Materiał nadesłany

Solary i pompy ciepła dla mieszkańców 
Gminy Tomaszów Lubelski
W dniu 15 lutego 2019 r. Marze-
na Czubaj – Gancarz podpisała 
umowę na wykonanie instalacji 
kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła w budynkach miesz-
kalnych. Wykonawcą zadania 
będzie firma Solartime spółka 
z.o.o. z Rzeszowa. Na inwesty-
cji w odnawialne źródła energii 
skorzystają przede wszystkim 
mieszkańcy, ponieważ zmniej-
szą się ich wydatki na utrzyma-
nie gospodarstw oraz polepszy 
się jakość powietrza. Realizacja 
obejmie łącznie 485 instalacji 

solarnych i pomp ciepła u osób 
fizycznych, które zostaną wyko-
nane już 2019 roku. Środki na ten 
cel Wójt Gminy pozyskała z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego. 
Wartość projektu stanowi kwotę 
4,8 miliona złotych, w tym środ-
ki z dotacji Unii Europejskiej to 
kwota 3,3 miliona złotych. Ter-
min wykonania całego projektu 
jest wyznaczony na koniec lipca 
2019 roku. 

Materiał nadesłany

Schemat instalacji solarnej

Ogniwa solarne

Pompa ciepła

Marzena Czubaj-Gancarz 

Absolwentka Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych 
i Amerykanistyki w Warszawie 
Wydziału Nauk Politycznych 
o specjalności Administracja 
Rządowa i Samorządowa. 
Stanowisko Wójta Gminy To-
maszów Lubelski sprawuje nie-
przerwanie od 2014 roku. Pani 
Marzena Czubaj – Gancarz jest 
również strażakiem ochotni-
kiem w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łaszczówce.

Wizualizacje nowej inwestycji w Rogóźnie
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Łukawiec gościł Gosię Andrzejewicz

Ks. Mariusz Pastuszak: Jak to 
się stało, że kolędy i pastorałki 
znalazły się w Pani repertu-
arze?
Gosia Andrzejewicz: Muszę 
powiedzieć, że zawsze to było 
moim marzeniem. Od dziec-
ka uwielbiałam śpiewać kolędy  
i pastorałki, a Święta Bożego 
Narodzenia to był mój ulubio-
ny czas w ciągu roku. Długo 
myślałam nad tym, aby zrobić 
takie koncerty kolędowe. Pró-
bowałam przekonać chłopców 
z mojego zespołu, że to jest do-
bry pomysł, ale wcześniej zaję-
ci byliśmy różnymi projektami 
popowymi i nigdy nie było na 
to czasu. W ubiegłym roku po 
spotkaniu z ks. Pawłem Dynaką 
wpadliśmy na ten pomysł. To on 
nas zachęcił do tego, aby zrobić 
taki koncert. Zaprosił nas tutaj, 
do kościoła w Łukawcu. Przygo-
towania do koncertu zaczęliśmy 
tak naprawdę w grudniu.

Wcześniej była Norwegia i inne 
międzykontynentalne projek-
ty?
Muszę powiedzieć, że jestem 
bardzo szczęśliwa, że dostałam 
zaproszenie do Oslo na koncert. 
To był koncert z okazji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Inicjatywa tego koncertu wy-
szła organizatorów. Z przyjem-
nością tam polecieliśmy, a przy 
okazji pooglądaliśmy przepięk-
ne widoki. Byliśmy zaskocze-
ni gościnnością i życzliwością 
publiczności, głównie Polaków, 
którzy mieszkają w Norwegii. 
Bardzo przyjemnie nam się tam 
śpiewało i grało.
A tutaj, na tym terenie, tej na-
szej przepięknej podkarpackiej 
miejscowości?
Również cudownie. Jestem za-
chwycona publicznością, która 
jest rozśpiewana, bardzo życzli-
wa i ciepła. Właśnie w takich wa-
runkach tak naprawdę najlepiej 

się gra. Nawet pomimo tego, że 
w kościele na samym począt-
ku było dosyć zimno. To była 
jedyna rzecz, której się obawia-
łam. Bo jednak dla głosu to nie 
są komfortowe warunki. Nato-
miast kiedy publiczość zaczęła 
rozgrzewać atmosferę, było w 
pewnym momencie po prostu 
gorąco (śmiech). Naprawdę je-
stem zachwycona i mam na-
dzieję, że wrócę tutaj niedługo, a 
może w okolicach Łukawca będę 
miała jakieś koncerty. Także już 
teraz wszystkich serdecznie za-
praszam.
Jak to się stało, że śpiewa Pani 
tak przepięknie? Czy to tak 
zawsze: od urodzenia, od ko-
łyski? Czy może był jakiś mo-
ment w życiu, że postanowiła 
Pani zacząć śpiewać?
Śpiew zawsze był dla mnie 
czymś naturalnym. Od kiedy 
pamiętam lubiłam śpiewać. 
Bardzo szybko uczyłam się 

Gosia Andrzejewicz w okresie świąt Bożego Narodzenia wyruszyła w trasę koncertową  
z koncertem kolęd i pastorałek. Polska piosenkarka wykonująca muzykę pop i dance, mająca 
na koncie dwie złote płyty, która swoim przepięknym głosem porusza wiele serc, 20 stycznia 
odwiedziła Łukawiec..

Gosia Andrzejewicz

melodii, uczyłam się tekstów 
piosenek. Wszystko to co sły-
szałam w radiu, bardzo szybko 
przyswajałam i potrafiłam po-
wtórzyć. Bardzo łatwo uczyłam 
się wszelkiego rodzaju utworów. 
Natomiast w moim przypadku 
to nie było tak, że urodziłam się 
z odpowiednią techniką śpie-
wania. Na początku ten głos był 
zupełnie nieoszlifowany. Wy-
magało to wielu lat ćwiczeń.
Początkowo, jako nastolatka 
startowałam w różnych konkur-
sach piosenek. Między innymi 
w konkursach kolęd i pastorałek, 
także poezji śpiewanej, piosen-
ki angielskiej. Tych konkursów 
było kilkadziesiąt i byłam bardzo 
szczęśliwa, że udało mi się oko-
ło czterdziestu konkursów wy-
grać. To były moje małe sukcesy  
w wieku nastoletnim, które do-
dawały mi skrzydeł, motywowa-
ły do pracy nad sobą, nad głosem 
i były dowodem na to, że warto 

pracować także nad charakte-
rem. Bo sam śpiew, to jest jedno 
ale trzeba mieć też odpowied-
ni charakter do tego, by wyjść 
na scenę. Od początku mojej 
kariery byłam bardzo nieśmia-
łą osobą. A teraz wszyscy się 
dziwią, jak to w ogóle możliwe,  
że występuję na scenie. Bo naj-
więcej pracy musiałam włożyć 
na pokonanie swojej nieśmia-
łości, bo kiedy się wychodzi na 
scenę, to trzeba być odważnym. 
Na scenie trzeba swoją duszę 
otworzyć do publiczości. A kiedy 
ktoś rodzi się nieśmiały, to jest 
mu trudno ale pracując nad sobą 
można się tego nauczyć.

CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Bytom to przepiękne miasto na 
Śląsku, miejsce Pani urodze-
nia. Czy trudno było tam roz-
poczynać karierę wokalną?
Bardzo lubię Bytom. Często się 
zastanawiałam nad tym pyta-
niem: czy jeślibym się urodziła  
w innym miejscu, to czy byłoby 
mi łatwiej, a może trudniej? Mu-
szę powiedzieć, że w Bytomiu 
były bardzo dobre nauczycielki. 
Zaczynałam od, pewnie wszyst-
kich zdziwię, sekcji teatralnej, 
która była w Domu Kultury.  
I tam uczyła mnie aktorka, dosyć 
znana w latach siedemdziesią-
tych, która nauczyła mnie miło-
ści do muzyki i takich różnych 
tajników. Bardzo się cieszyłam, 
że w tym Domu Kultury znala-
złam taką osobę. Kolejną taką 
osobą była pani, która prowa-
dziła sekcję baletową. Ona też 
bardzo dużo wniosła w moje 
życie. Bardzo lubiłam wszyst-
ko, co było związane z muzyką, 
taniec również. Te wszystkie 
techniki, których mnie nauczy-
ła sprawiły, że teraz pewniej się 
czuję na scenie. Na koncertcie 
kolęd i pastorałek nie było tego 
wiadać ale na moich koncertach 
dużo się ruszam. Osoba pro-
wadząca sekcję baletową skie-
rowała mnie na zajęcia wokal-
ne, dzięki którym startowałam  
w różnych konkursach wokal-
nych. Nie wiem czy w Domach 
Kultury w innych miastach też 
były takie możliwości. Teraz są 
takie czasy, że korzystając z In-
ternetu można brać lekcje śpie-
wu u pani np. w Los Angeles. 
Świat się otworzył. Kiedyś tego 
nie było. Moje szczęście polega-
ło na tym, że wiedza i umiejęt-
ności tych pań uczących dzieci  
w bytomskim Domu Kultury 
były naprawdę na bardzo do-
brym poziomie. Kiedy nauczy-
łam się od nich tych wszystkich 
technik, wysyłały mnie wyżej, 
jeszcze wyżej, do lepszych spe-
cjalistów. Jestem szczęśliwa, że 
urodziłam się w Bytomiu. Czę-
sto jest tak, że im więcej mamy 
trudności do pokonania, tym 
bardziej kształtujemy swój cha-
rakter do pokonywania tych 
trudności. Wierzymy w siebie. 
Walczymy o nasze marzenia.  
I nam się to udaje. Natomiast 
jeśli mamy wszystko podane na 
tacy, to po prostu nam się nie 
chce. Wszystko to, o co musimy 
walczyć, lepiej smakuje.
W 2006 roku Pani kariera za-
czyna nabierać tempa. Jak to 
się stało, że właśnie wtedy Pani 
utwory nabrały takiego rozgło-
su? I ten śpiew zaczął być sły-
szany w całej Polsce?
W 2006 roku profesjonalna wy-
twórnia płytowa wydała mój 
pierwszy singiel. Jak to się stało? 
To była droga naprawdę trudna. 
Wcześniej miałam napisane pio-

senki na swoją pierwszą płytę i 
byłam zmuszona wydać swoją 
pierwszą płytę własnym sump-
tem, bo nikt z wytwórni płytowej 
nie chciał mi jej wydać. Mimo 
tego, że na płycie znajdowały 
się już naprawdę bardzo znane 
utwory. Sama wyszukałam pro-
ducentów, sama też napisałam 
teksty, melodie. Po prostu wło-

Koncert kolęd i pastorałek Gosi Andrzejewicz w parafii pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

żyłam całe swoje serce, cały swój 
czas na to, by tą pierwszą płytę 
nagrać. Wiedziałam, że nie mogę 
się poddać. Nagranie płyty to 
było to, o czym marzyłam przez 
cały ten nastoletni czas. Ale bra-
kowało wydawcy, który by spra-
wił, że cała Polska dowiedziałaby 
się o tych piosenkach. Wówczas 
mój producent wpadł na pomysł, 
by wysłać jedną piosenkę z tej 
pierwszej debiutanckiej płyty na 
konkurs, który nazywał się „Rap 
Eskadra” To był konkurs interne-
towy dla niezależnych artystów, 
którzy mogli tam umieszczać 
swoje utwory, nigdzie wcześniej 
nie promowane. Na ten portal 
internauci wchodzili i głosowali. 
Była też specjalna lista przebo-
jów. Za namową mojego produ-
centa zgłosiłam piosenkę „Mi-
łość”, która wygrała cały konkurs,  
a nagrodą była promocja w po-
pularnej stacji radiowej. Pamię-
tam jak tylko zostały ogłoszone 
wyniki, zadzwonił telefon od 
szefa wytwórni płytowej, który 
zapytał, czy oprócz tej piosen-
ki mam jeszcze nagrane inne 
utwory. Jeśli tak, to może nawet 
wyda płytę. Odpowiedziałam, 

że mam płytę wydaną własnym 
sumptem, teledysk i sesję zdję-
ciową. Wszystko było gotowe.  Za 
tydzień Szef wytwórni płytowej 
znów zadzwonił mówiąc:  „Go-
sia, tutaj są same hity. Ja nie moge 
uwierzyć, że ta płyta nie została 
wydana przez żadną wytwórnię. 
Chcę podpisać z Tobą kontrakt. 
Jeśli masz ochotę, to zapraszam”. 

Zaproponował mi bardzo uczci-
wy kontrakt. Zachęcił do tego, by 
spróbować. Byłam bardzo szczę-
śliwa, że w końcu znalazłam 
osobę, która we mnie uwierzy-
ła. Po tylu latach. Po podpisaniu 
kontraktu powiedział mi:
„Słuchaj, za dwa miesiące bę-
dziesz najpopularniejszą wokali-
stą w Polsce”. 
Oczywiście, nie uwierzyłam. 
Wydawało mi się to tak niere-
alne. A okazało się, że szef wy-
twórni płytowej przewidział, 
że te utwory się spodobają. I ta 
przygoda trwa do dzisiaj. Dzięki, 
właśnie, takim fajnym zbiegom 
okoliczności.
Pani utwory, które zyskały po-
pularność w tamtych latach 
traktowały o historiach, które 
ludzie nie bardzo chcą prze-
żywać: rozłąki, odejścia. Czy 
może z tym wiąże się jakaś 
osobista historia?
Najlepsze utwory pisze się wte-
dy, kiedy człowiek jest właśnie 
nieszczęśliwy, po jakichś rozsta-
niach. Wtedy przeżywałam wiel-
ką nieszczęśliwą miłość. Pisanie 
utworów było moim lekarstwem 
na to złamane serce. Wszyst-

kie utwory napisane w tamtym 
czasie były pod wpływem tej 
historii. Aczkolwiek utwór „Po-
zwól żyć” nie. To była piosenka, 
która powstała pod wpływem 
negatywnych komentarzy, które 
gdzieśtam wyczytałam. Tak na-
prawdę nie wiadomo od kogo. 
Kiedy odnosiłam pierwsze suk-
cesy, od razu czułam zazdrość 

ze strony innych osób, najczę-
ściej najbliższych koleżanek.  
I było mi straszne przykro z tego 
powodu. Wydawało mi się, że 
koleżanki będą się cieszyć razem 
ze mną, że dzięki temu, że  od-
niosłam pewien sukces, będę ich 
motywować do tego, aby speł-
niały swoje marzenia. Jednak 
okazało się, że mój sukces bar-
dzo je zdenerwował. Moją odpo-
wiedzią na tą sytuację był utwór 
„Pozwól żyć”.
Płyta „Lustro” nie jest może ja-
kąś reminescencją tej miłości, 
która się trochę w historii od-
bija?
Pewnie tak. To jest taka bardzo 
osobista płyta. Wszystkie teksty 
w moich utworach są mojego 
autorstwa. Są bardzo osobiste.  
I poruszają tematy głównie  
z mojego życia.
Gosia Andrzejewicz, piosen-
karka i jej Siostra, która znaj-
duje się w zakonie. Skąd takie 
połączenie?
Tego tak naprawdę nikt nie wie. 
To jest niesamowite. Moja sio-
stra jest starsza ode mnie o dwa-
naście lat, wychowywałyśmy 
się razem. Kiedy byłam malut-

ką dziewczynką, opowiadała 
mi bajki na dobranoc. Miałam 
bardzo bliski związek z moją 
siostrą, którą traktowałam jak 
drugą mamę. Tak naprawdę był 
to dla mnie ogromny cios, kie-
dy wybrała właśnie tą drogę, 
życia zakonnego. Musiałyśmy 
się rozdzielić. Bo jest to zakon 
zamknięty, z którego siostra za-

konna nie wychodzi, nie spotyka 
się z rodziną. Ona jest zamknię-
ta w zakonie. Nie może się z ni-
kim spotykać. Było to dla mnie 
bardzo trudne. To niesamowite, 
że jesteśmy tak różne, prawda? 
Wiele osób mówi, że jesteśmy do 
siebie w pewien sposób podob-
ne, a charakterem zupełnie inne. 
Ale jakoś się uzupełniamy. Ona 
mi mówi, że się zawsze modli  
o moją karierę. Tak jest dobrze.
Siostra zakonna jak najbardziej 
dopomaga tam przed Bożym 
Tronem. Dzięki temu jej Sio-
stra, Gosia Andrzejewicz, pnie 
się po szczeblach kariery mu-
zycznej. Dziękuję za rozmowę. 
Życzymy, aby mogła Pani zno-
wu przepięknie zaśpiewać dla 
Pana Boga, rozbudzić emocje 
w sercach ludzi i dodatkowo 
mieć z tego ogromną satysfak-
cję.
Bardzo dziekuję. Pozdrawiam 
wszystkich słuchaczy Katolic-
kiego Radia Zamość i czytelni-
ków Roztoczańskiego Głosu.

Ks. Mariusz Pastuszak



R E K L A M A





10

Program Katolickiego Radia Zamość

Nr 3 [51] Marzec 2019  www.radiozamosc.pl

 
 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Daniel Koper
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 01:00 Głosy Kniei / Z powołanymi  

o powołanych, Z Bogiem przez 
świat / Inżynieria duchowości

 05:15 Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Daniel Koper
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Powitanie
 06:30 Transmisja Mszy św. z sanktuarium 

Matki Bożej Szkaplerznej  
w Tomaszowie Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:30 Mocni Nadzieją
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza ewangelizacyjna  

 - ks. Piotr Spyra
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:40 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Niedziela Radiowa/

Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy 

w 100-lecie niepodległości
 14:45 Patron Dnia
 14:50 Katecheza ewangelizacyjna 

 - ks. Piotr Spyra
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Daniel Koper 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zjednoczeni w Duchu: Domowy 

Kościół/Panamajoven.pl/ 
Neokatechumenat/
Przyjaciele Oblubieńca 

 18:00 Transmisja mszy św. z katedry 
zamojskiej w intencji radiosłuchaczy 

 18:50 Mocni Nadzieją
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:10 Audyje samorządowe
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza ewangelizacyjna 

 - ks. Piotr Spyra
 21:30 Misja Specjalna/Na zdrowie 

 - ks. Czesław Koraszyński
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Piotr Brodziak
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
 03:00 Misja specjalna/Na zdrowie!
 05:15 Godzinki o Niepokalanym 

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

 - ks. Piotr Brodziak
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia

 07:40 Przegląd portali regionalnych
 07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Piotr Brodziak 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki Obja- 

wień św. Antoniego w Radecznicy
 18:00 Miłosierni to my
  18:50 Mocni Nadzieją
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:05 Fair play - ks. Tomasz Winogrodzki
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
 21:30 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak 

i ks. Rafał Kowalczuk
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Zygmunt Jagiełło
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Fair play
 03:00 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak 

i ks. Rafał Kowalczuk
 05:15 Godzinki o Niepokalanym 

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

 - ks. Zygmunt Jagiełło
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 07:50 Mocni Nadzieją
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o nauczaniu św. Jana  

Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
  10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu

14:00  Wiadomości/Serwis sportowy/ 
Prognoza pogody

 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy 

na 100-lecie niepodległości 
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o nauczaniu św. Jana  

Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. Zygmunt Jagiełło 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:05 Moja mała i duża Ojczyzna  

 - ks. Rudolf Karaś)/Rak to nie wyrok 
 18:00 Transmisja nowenny do MB 

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

  18:50 Mocni Nadzieją
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 AMDG Lista przebojów
  - ks. M. Pastuszak i ks. G. Bartko
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o nauczaniu św. Jana  

Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
 21:30 Porozmawiajmy o...  

 - ks. Krzysztof Ślepokura
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. Wiesław Galant
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Moja mała i duża Ojczyzna/

Rak to nie wyrok 
 03:00 Porozmawiajmy o... 
 05:15 Godzinki o Niepokalanym 

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

 - ks. Wiesław Galant
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Powitanie
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy 

św. Sebastiana w Bazylice 
św. Piotra w Watykanie

 07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o kapłaństwie - 

ks. Krzysztof Portka
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy 
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:50 Pasterski Głos
 11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o kapłaństwie  

 - ks. Krzysztof Portka
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Wiesław Galant
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:05 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie 
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

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

  18:50 Mocni Nadzieją
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka

 20:00 Króluj nam Chryste
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o kapłaństwie 

 - ks. Krzysztof Portka
 21:30 Music Box: Effatha/Ewangelia 

w piosence/Jazz – muzyka 
serca/Hip-hop z Jezusem

 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Króluj nam Chryste
 03:00 Music Box
 05:15 Godzinki o Niepokalanym 

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

 - ks. Andrzej Zdunek
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Powitanie
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 07:50 Mocni Nadzieją
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza misyjna - ks. A. Łuszcz
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Poradnik radiowy
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza misyjna - ks. A. Łuszcz
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Andrzej Zdunek 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Lasy na Kresach 
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

  18:50 Mocni Nadzieją
 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. A. Łuszcz
 21:30 Exodus Młodych
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
  23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Michał Maciołek
 00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
 03:00 Exodus Młodych
 05:15 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Michał Maciołek
 06:25 Semper Fidelis
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie
 07:15 Amerykańska Częstochowa
  07:50 Mocni Nadzieją
 08:10 Piosenka Tygodnia

 08:20 Katecheza o rodzinie
  - ks. Mirosław Sawka
 08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:10 Audycje samorządowe
 11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika 
  - ks. Grzegorz Chabros
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:15 AgroKwadrans
 14:35 Boży Rolnik - ks. Józef Bednarski
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o rodzinie - ks. M. Sawka
 14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Michał Maciołek
 15:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10 Piosenka Tygodnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:35 Kwadrans Akademicki
 17:15 Szkoły z wartościami
 18:00 Transmisja Mszy św.  

z lubaczowskiej konkatedry
 18:50 Mocni Nadzieją
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów 
  Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o rodzinie
  - ks. Mirosław Sawka
 21:30 Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:15 Księga
 03:00 Muzyczne retrospekcje
 05:15 Pacierz i Godzinki  

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

Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
 07:50 Mocni Nadzieją
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o chrzcie św. - ks. M. Żur
 08:40 Patron dnia
 09:00 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:15 W duchu św. Dominika
 11:15 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:45 Pasterski Głos
 11:50 Mocni Nadzieją
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja Mszy św. 
  Semper Fidelis
 13:30 Muzyczny przekładaniec
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o chrzcie św.
  - ks. Miłosław Żur 

14:57 
Dzienniczek św. s. Faustyny

 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:05 Niedziela Radiowa 
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. M.B. Królowej Polski 
w Zamościu

 18:50 Mocni Nadzieją
 18:58 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:45 Dobranocka
 20:00 Głosy kniei/Z powołanymi  

o powołanych/Z Bogiem przez 
świat/Inżynieria duchowości

 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o chrzcie św.- ks. M. Żur
 21:30 Okruchy tygodnia
 22:35 Wybrani - Posłani
 23:00 AgroKwadrans
 23:50 Mocni Nadzieją
 23:55 Pasterski Głos
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