W numerze:

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

01

Trzy Cztery: relacja ze
spotkania noworocznego
Katolickiego Radia Zamość

04

Marzec 2020

Lasy na Kresach:
Woda w ekosystemach
leśnych

Nr 3 [63]

ISSN 2392-2060

08

nakład: 10 000 egz.
kolportaż:

Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

Ministerstwo Zdrowia:
Koronawirus - jak
zapobiegać zakażeniu?

POWIATY: ZAMOJSKI, KRASNOSTAWSKI, HRUBIESZOWSKI, BIŁGORAJSKI, TOMASZOWSKI, LUBACZOWSKI, NIŻAŃSKI

Katolickie Radio Zamość. Trzy Cztery
W tym zagadkowym tytule,
kryje się przesłanie noworocznego spotkania Katolickiego Radia Zamość, które
odbyło się 5 lutego 2020 roku
w sali projekcyjnej Centrum
Kultury Filmowej Stylowy
w Zamościu. Zgromadziło
ono pracowników Katolickiego Radia Zamość, a także
naszych przyjaciół: współpracowników i wolontariuszy, darczyńców, sponsorów,
a dzięki transmisji także słuchaczy.
Tradycją stało się, że Katolickie Radio Zamość na początku
roku organizuje takie spotkania. Są one okazją do złożenia
noworocznych życzeń i podsumowania działań na przestrzeni ostatnich dwunastu
miesięcy. Termin spotkania
zazwyczaj przypada w okolicy liturgicznego wspomnienia
patrona dziennikarzy katolickich – św. Franciszka Salezego
(24.01). Spotkania noworoczne są także okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy
troszczą się i wspierają diecezjalną rozgłośnię. Radością jest
dla nas to, że na nasze zaproszenie odpowiada wielu gości.
Każdego roku, za przyczyną
zaproszonego prelegenta, staramy się przybliżyć naszym
gościom i słuchaczom zagadnienia związane ze światem
mediów, a szczególnie mediów
katolickich. W tym roku o funkcjonowaniu Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich
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w Polsce mówił ks. dr Mariusz
Wedziuk, przewodniczący Forum, a także dyrektor Radia
Warszawa. W swojej prezentacji przedstawił działalność
Forum w ostatnim dziesięcioleciu. Podkreślił, że regionalne rozgłośnie zrzeszone w Forum stanowią dużą wartość

i siłę w przestrzeni lokalnej,
ale również krajowej. Do Forum należy 20 stacji radiowych,
przede wszystkim diecezjalnych, co pozwala dotrzeć do
ponad 2 milionów słuchaczy
w skali Polski. Taki zasięg daje
wiele możliwości rozwoju każ-

dej z rozgłośni.Należy oczywiście dodać, że Katolickie Radio
Zamość praktycznie od początku współpracuje z Forum.
Głównym celem tej współpracy jest wymiana: doświadczeń,
informacji, audycji, a także
wspólne działania promocyjne.

Wyjątkowym gościem naszego spotkania był Biskup Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
Marian Rojek, który w swoim
przemówieniu mówił o misji
jaką ma do spełnienia Katolickie Radio Zamość. Posłużył się
obrazem znanego sloganu, roz-

poczynającego różnego rodzaju działania. Bardzo często na
starcie naszych poczynań mówimy: „trzy cztery”. Pod „trzy”
kryją się zadania: ewangelizacja, prawda i życie. Głoszenie
Dobrej Nowiny, przekazywanie
wiadomości opartych na faktach i ich właściwa interpretacja

oraz lokalność, czyli osadzenie
przekazywanych treści w życiu ludzi, którzy żyją obok nas
(w diecezji czy regionie) – to
podstawowa misja, którą kieruje się Katolickie Radio Zamość.
W „cztery” ksiądz biskup zawarł
niezwykle ważne elementy,
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stanowiące o istnieniu naszego
radia. Przede wszystkim rozgłośni nie byłoby bez słuchaczy. To oni nadają sens radiu
i kształtują go. Kolejnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie radia są pracownicy, którym ksiądz biskup
dziękował za ich posługę. Za
zaangażowanie i wkład pasterz diecezji dziękował także
wszystkim wolontariuszom.
Trudno wyobrazić sobie, jak
bez nich działałoby nasze radio
i jak bardzo ubogi byłby nasz radiowy program. Należy w tym
miejscu podkreślić zaangażowane zarówno osób świeckich,
jak też księży naszej diecezji,
których jest około pięćdziesięciu. Radio nie istniałoby także
bez darczyńców: bez tych, którzy wspierają działalność Katolickiego Radia Zamość poprzez
ofiary indywidualne, ale także
bez naszych sponsorów, reklamodawców, różnych instytucji czy firm współpracujących
z nami na płaszczyźnie działań
promocyjnych.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Ekstremalna Droga Krzyżowa

Warto żyć (iść) ekstremalnie
Trwający czas Wielkiego Postu zachęca do refleksji nad własnym życiem. Stawiamy sobie pytania o jego wartość, sens.
Podejmujemy wyzwania i postanowienia, które pomogą nam w przemianie życia. Bo taka jest droga Wielkiego Postu, droga,
którą charakteryzuje pokuta i pojednanie z Bogiem i bliźnimi. Jest to droga postu, modlitwy i jałmużny.
Niewątpliwie te kilka słów są
wypowiadanymi najczęściej
w tym czasie. Może nawet częściej niż w całym roku. Wraz
z nimi pojawi się Ekstremalna
Droga Krzyżowa (EDK) – wydarzenie religijne zainicjowane przez ks. Jacka Stryczka,
przygotowane przez niego
wraz z duszpasterstwem „Męska Strona Rzeczywistości”.
Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła, przekształcenie jej
w pieszą, nocną wędrówkę (trasy
mają po ok. 40 km oraz głębokie
przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Ideą przyświecającą EDK jest schemat „wyzwanie,
droga, zmaganie, spotkanie”.
Ekstremalna Droga Krzyżowa nie
jest zorganizowaną pielgrzymką,
lecz indywidualną praktyką religijną. Sztaby EDK dostarczają
jedynie rozważań na stacje drogi
krzyżowej i propozycję tras, ale
samo ich pokonanie i decyzja
o ostatecznym kształcie trasy należy do uczestników. Uczestnicy
pokonują trasy w grupach nie
większych niż 10 osób.
Zgodnie z zaleceniami pomysłodawców, trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej powinna:
• mieć co najmniej 20 km
(zalecane jest ok. 44 km),
• wymagać od uczestnika
co najmniej 8 godzin marszu,
• biec poza głównymi drogami
i poza terenami zaludnionymi,
• być pokonywana w nocy,
• być pokonywana w milczeniu.
Od 2010 roku, każda z edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ma
swoją myśl przewodnią. Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się w 2009 r. na trasie
z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na tej samej trasie odbyła się w latach 2010 i 2011.
W 2012 roku po raz pierwszy zorganizowano Ekstremalną Drogę
Krzyżową poza Krakowem - odbyła się także w Gliwicach oraz
w Blackburn w Wielkiej Brytanii.
W Krakowie liczba chętnych była
na tyle duża, że organizatorzy
przygotowali dwie dodatkowe
trasy, z czego jedna była trasą saADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 97 97, ww.radiozamosc.pl
BANK PKO BP 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912

motną - przeznaczoną do pokonania indywidualnego.
W 2013 roku EDK została zorganizowana na siedmiu trasach
z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, a także w Alwerni,
Częstochowie, na Śląsku Cieszyńskim, Tarnowie, Warszawie,
Wrocławiu, Zawoi, Jarosławiu,
Gliwicach i Oświęcimiu, a poza
granicami Polski w Blackburn,
Nottingham oraz na Spitsbergenie.
W 2014 roku EDK odbyła się
w 29 rejonach: Kraków, Tarnów,
Alwernia, Jarosław, Mosina k/Poznania, Radymno, Częstochowa,
Tomaszów Lubelski, Zawoja, Warszawa Mokotów, Warszawa Ursus, Wrocław, Oświęcim, Gliwice,
Radom, Tymowa, Kolbuszowa,
Piotrków Trybunalski, Gogolin,
Kasinka Mała, Nowy Sącz, Bielsko-Biała, Łódź, Rzeszów, Lachowice oraz Nottingam - Derby,
Blackburn i Zurych. Na Ekstremalną Drogę Krzyżową wyszło
około 6000 osób (2000 w samym
Krakowie), a łączna długość tras
wynosiła ponad 2000 kilometrów.
W 2017 roku EDK odbyła się
w 11 państwach (poza Polską: Austria, Czechy, Hiszpania, Irlandia,
Niemcy, Norwegia, Rumunia,
Stany Zjednoczone, Szwajcaria,
oraz Wielka Brytania), 252 rejonach, na 457 trasach. Na Ekstremalną Drogę Krzyżową wyszło
ponad 52 tysiące pielgrzymów.
W 2018 roku wyznaczono ponad
600 tras, z czego najdłuższa, otaczająca Wrocław, miała 144 km.
Według wstępnych danych w EDK
2018 wzięło udział około 100 tysięcy osób. Specjalnego błogosławieństwa uczestnikom udzielił
Papież Franciszek.
Jak to się robi?
• Podejmij decyzję, podejmij wyzwanie. Wybierz się na swoje EDK.
• Wybierz rejon i kościół, z którego wyruszysz.
• Wybierz trasę, którą podążasz.
• Przygotuj się fizycznie do podjęcia wysiłku.
• Przygotuj sobie odpowiednie
ubranie na całonocną wyprawę.
• Przyjdź na Mszę, która rozpoczyna EDK.

• Wyrusz na trasę. Możesz iść sam
lub w kilkuosobowym zespole.
• Na trasie obowiązuje milczenie,
poza medytacją stacji drogi krzyżowej.
• Zabierz ze sobą aplikację EDK
lub książeczkę z rozważaniami.
• Na trasie można jeść i pić, ale
nie wolno robić pikników.
• Tak, jak na szlakach turystycznych każdy wędruje na własną
odpowiedzialność.
EDK w naszej diecezji
Odważnych pątników nie brakuje i w naszej diecezji. od kilku
lat Ekstremalna Droga Krzyżowa
jest obecna na ziemi zamojsko –
lubaczowskiej. Co roku nowe osoby, ale też wypróbowane i nowe
szlaki. Wszystkie wymagają trudu i odwagi. Bo przecież idzie się
nocą… W tym roku na uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej czeka blisko czterdzieści
tras, zarejestrowanych na stronie
internetowej EDK. By rozważać
Mękę Pana Jezusa, będzie można wyjść m.in. z Biłgoraja, Goraja,
Hrubieszowa, Kosobud, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.
Którędy wiodą szlaki?
Mieszkańcy Biłgoraja mają do
wyboru trzy trasy o tej samej długości (41 km): czerwona – św. Antoniego (Biłgoraj – Radecznica);
zielona – Franciszkańska (Biłgoraj
– Zwierzyniec) i żółta – św. Marii
Magdaleny (Biłgoraj – Biłgoraj).
Największy wybór tras mają ci,
którzy zdecydują się wyruszyć
z Goraja. Stąd wyruszymy na
trasę białą – św. Andrzeja Boboli (Goraj – Kosobudy, 40 km);
trasa czerwona – św. Katarzyny
(Goraj – Szczebrzeszyn, 46 km).
Trasa niebieska – Matki Bożej
Częstochowskiej (Goraj – Lipa,
57 km). Trasa pomarańczowa to
trasa św. Marii Magdaleny (Goraj
– Biłgoraj, 45 km). Trasie różowej patronuje św. Franciszek. To
trasa z Goraja do Rozwadowa (62
km). Szara trasa to trasa św. Jana
z Goraja do Lublina (78 km). Z Goraja do Krasnobrodu wiedzie trasa zielona (81 km). Patronuje jej
św. Stanisław. Patronat nad trasą złotą powierzono św. Janowi
Chrzcicielowi.

To trasa o długości 33 km. Wiedzie do Janowa Lubelskiego.
Ostatnia trasa z Goraja wiedzie
do Zamościa. To trasa długości
55 km. Patronuje jej św. Tomasz
Apostoł.
Z miasta nad Huczwą
Z Hrubieszowa, najdalej wysuniętego miasta na wschód wychodzi pięć tras EDK. Tu także
każda trasa ma swoją barwę
i świętego patrona. Trasie białej patronuje św. Józef. Pod jego
opieką dojdziemy z Hrubieszowa
do…. Hrubieszowa. Trasa liczy
47 km. Taka sama trasa wiodąca
z Hrubieszowa do Hrubieszowa
to trasa żółta, której patronuje
św. Jan Paweł II. jest dłuższa,
bo liczy 50 km. Na opiekę Matki
Bożej Krasnobrodzkiej mogą liczyć pątnicy z grupy czerwonej.
Trasa długości 81 km wiedzie
do Krasnobrodu. Czwarta trasa
to droga pod opieką czczonej
w Hrubieszowie Matki Bożej
Sokalskiej. Wychodzimy z Hrubieszowa i po pokonaniu 43 km
znów będziemy w tym mieście.
Patronat nad trasą do Zamościa
powierzono bł. ks. Zygmuntowi
Pisarskiemu. Jest trasa pomarańczową.
Na ścieżkach Roztocza
Szansę na wędrówkę wśród roztoczańskich lasów i pól mają ci,
którzy wyruszą z Kosobud. Stąd
wiodą trzy trasy: ks. Krystiana Kotulskiego – do Biłgoraja (34 km).
Trasa św. Stanisława wiedzie do
Górecka Kościelnego (31 km).
Po przejściu 53 km, z Kosobud
dotrzemy także do Tomaszowa
Lubelskiego. To trasa Zwiastowania NMP. Także mieszkańcy
Szczebrzeszyna i okolic mogą
wyruszyć na pątniczy szlak Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Czeka na nich trasa o długości 41 km.
Trasie wiodącej ze Szczebrzeszyna do Szczebrzeszyna patronuje
św. Mikołaj.
Gdy wyjdziemy
z Tomaszowa Lubelskiego…
Jeśli zdecydujemy się, że początkiem naszej wędrówki będzie
Tomaszów Lubelski, mamy do
wyboru dziewięć tras. Do Radecznicy wiedzie trasa biała.
Nietrudno się domyśleć, to tra-

sa św. Antoniego. Do pokonania
mamy tu 72 km. Trasa brązowa
wiedzie… do Tomaszowa Lubelskiego. Patronuje jej przyszły błogosławiony, kard. Stefan
Wyszyński. Ta trasa ma długość
65 km. Trasa czarna zaprowadzi
nas do Jarosławia, a patronuje
jej Matka Boża Bolesna. Długość
trasy wynosi 102 km. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronuje trasie
czerwonej. Pod jego opieką dotrzemy do Zamościa. Do pokonania na tej trasie mamy 47 km.
Do Zamościa prowadzą także
trasy pomarańczowa i zielona.
Pomarańczowa to trasa św. Jana
Pawła II (49 km), zaś zielonej patronuje św. Brat Albert (48 km).
Trasa fioletowa powierzona jest
św. Faustynie Kowalskiej. Prowadzi do Lubaczowa. Ci, którzy
ruszą na tą trasę mają do pokonania 47 km. Z Tomaszowa Lubelskiego możemy wyruszyć także
do Krasnobrodu, wsparci orędownictwem Matki Bożej Krasnobrodzkiej (44 km). Ostatnia
z tras zaprowadzi nas do Horyńca Zdroju. To trasa franciszkańska (33 km).
Opuszczając Zamość
Sześć tras do wyboru mają ci,
którzy zdecydują się na wyjście
z Zamościa. Stąd możemy dojść
do Szczebrzeszyna, Żułowa, Krasnobrodu i Lipska koło Narola.
Dwie trasy przyprowadzą nas
z powrotem do Zamościa. Zamojskim trasom patronują: trasa biała (do Szczebrzeszyna) –
św. Katarzyna. Trasa ma 41 km
długości. Trasa do Żułowa ma
45 km i patronuje jej Prymas Stefan Wyszyński. Fioletowy kolor
oznacza trasę Matki Bożej Krasnobrodzkiej. To najkrótsza trasa
licząca 33 km. Wiedzie oczywiście do Krasnobrodu. Do Lipska
koło Narola zaprowadzi nas trasa
żółta, której patronuje bł. Bernardyna Jabłońska. Do pokonania
mamy 63 km. Pozostałe trasy
to trasy zamojskie. Trasie szarej
(45 km) patronuje św. Michał, zaś
trasę zieloną powierzono św. Tomaszowi Apostołowi. Na tej trasie mamy do przejścia 52 km.
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Relacja
Ksiądz biskup życzył naszemu
radiu, by te akcenty, zawarte
w „trzy cztery” były zawsze żywe
i owocne dla naszej rozgłośni.
W czasie spotkania głos zabrał
również dyrektor Katolickiego
Radia Zamość, ks. dr Sylwester
Zwolak. Przedstawił działania,

jakie podejmuje nasze radio.
Zwrócił uwagę na docieranie
z Ewangelią do wszystkich zakątków diecezji poprzez sygnał
radiowy, ale także poprzez organizowanie „Niedziel Radiowych”. Podziękował wszystkim,
którzy w różnych wymiarach

współtworzą diecezjalną rozgłośnię oraz tym, którzy wspierają ją duchowo i materialnie.
Na zakończenie głos zabrali
przedstawiciele zaproszonych
gości. Dobre życzenia i podziękowania w naszą stronę kierowali: poseł Sławomir Zawiślak,

Bp. Marian Rojek

starosta zamojski Stanisław
Grześko, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Lublinie i Radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Gałaszkiewicz,
a także Marek Kamola, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Lublinie. Odczytany został również list z życzeniami wojewody lubelskiego
Lecha Sprawki.
Spotkane uświetnił koncert
proboszcza z parafii Łabunie oraz dyrektora Papieskich
Dzieł Misyjnych w diecezji, ks.
Andrzeja Łuszcza wraz z zespołem. Ks. Andrzej oraz jego
muzyczna twórczość znana jest
także z naszej anteny.
Zespół wykonał kilka utworów.
Jeden z nich posiadał zwrotkę
dedykowaną Katolickiemu Radiu Zamość i jego słuchaczom.
Warto wziąć sobie do serca
i wcielać w życie.
„Kiedy ci smutno i bardzo źle
radioodbiornik włączaj wnet,
bo Radio Zamość ducha da,
Bożego Ducha tobie da,
Włącz, włącz dobre radio, włącz
Katolickie Radio Zamość włącz.”

ks. dr Mariusz Wedziuk

Joanna Suszko

Sławomir Zawiślak - poseł na Sejm RP

Krzysztof Gałaszkiewicz - dyrektor ARiMR LOR

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

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość
15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)
FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
(imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddziale banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Marek Kamola - dyrektor RDLP w Lublinie

Stanisław Grześko - starosta zamojski
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Lasy na Kresach

Woda w ekosystemach
leśnych
H2O - związek chemiczny składający się z dwóch cząsteczek wodoru
i jednej cząsteczki tlenu. To dzięki wodzie oraz energii słonecznej Ziemia
jest oazą życia pośród niezliczonej ilości planet w kosmosie. O tym, jak
ważną rolę w obiegu wody na naszej planecie pełnią lasy, dowiecie się
Państwo czytając niniejszy artykuł.
Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian, które zachodzą w naszej przyrodzie.
Każdy z nas zauważył, że
zimy już nie są takie śnieżne
i mroźne jak dawniej. Lata są
dłuższe i bardziej upalne. Klimat ostatnich kilku lat bardzo
się zmienił względem tego,
co było jeszcze w niedawnej
przeszłości. Takie zmiany pogodowe są ściśle powiązane
z bilansem hydrologicznym,
który z roku na rok staje się
coraz gorszy. Bezdeszczowe
okresy powodują coraz dłuższe niedobory wody. To z kolei
przekłada się na szereg negatywnych następstw, które dotykają bezpośrednio rolnictwa, produkcji przemysłowej
oraz leśnictwa.
Pomimo tego, że zmiany hydrologiczne dotykają również terenów leśnych, to rola jaka pełnią
lasy w obiegu wody jest wciąż
niezwykle istotna. Zacznijmy
od tego, że lasy są naturalnym
rezerwuarem wody, która spadając w postaci deszczu, jest
wchłaniana przez środowisko
leśne. Część wody jest zużywana przez rośliny w procesach fizjologicznych. Pozostała
część zostaje zmagazynowana
w glebie i w miarę upływu czasu stopniowo oddawana do
środowiska. Wszelkie śródleśne bagna, jeziorka, źródełka
i strumyki są bardzo ważnym
elementem naturalnej sieci hydrologicznej. Z terenów leśnych
woda przesiąka do przyległych
pól i łąk lub warstwami wodonośnymi trafia do miejsc, gdzie
jest przepompowywana do naszych domów. Proces magazynowania wody w środowisku
leśnym jest jednak uzależniony
od sukcesyjnego jej dostarczania i właśnie w tym tkwi największy kłopot. Szybkie i ulewne deszcze są coraz częstszą
formą dostarczania wody do
środowiska. Jednak pomimo
dużych ilości wody jakie wtedy
spadają nie ma fizycznej możliwości jej wchłonięcia.

Najczęściej w takich przypadkach woda w szybki sposób trafiała do wezbranych strumieni
i rzek, skąd spływała prosto do
morza. Okres niedoborów wód
opadowych jest w znacznym
stopniu niwelowany przez wiosenne roztopy. Zimowy śnieg
powoli topnieje. Woda spływała strumykami tworząc rozle-

za te zmiany obarczają przede
wszystkim działalność człowieka. Inne wskazują, że zmiany
klimatyczne, nawet tak dynamiczne jak teraz, zachodziły
już niejednokrotnie w przeszłości. Wskazując jednocześnie, że są one zwykłym procesem, który od dawna zachodzi
w przyrodzie, a rola jaką odgry-

„Stare Stawy” - trzy zbiorniki retencyjne wybudowane w 2013 r. na terenie Leśnictwa Gorajec w ramach projektu „Mała Retencja Nizinna”. Mogą zmagazynować
blisko 80 tyś. m3 wody.

wać wpływu człowieka, który
przez rozwój przemysłu oraz
intensywną produkcję przemysłową w sposób negatywny
odbił się na kondycji środowiska naturalnego. Brakuje jednak danych naukowych wskazujących jednoznacznie, że to
właśnie działalność człowieka
jest czynnikiem mającym naj-

Grzybienie białe - roślina wodna podlegająca częściowej ochronie gatunkowej. Nieodłączny element jeziorek polodowcowych
w Nadleśnictwie Narol.

wiska, skąd powoli przesiąkała
w głąb gleby. W tym przypadku najważniejszy jest jednak
jeden element - śnieg, którego
w ostatnich czasach również
jest coraz mniej. Co zatem można zrobić, aby tym negatywnym zmianom zapobiec?
Dzisiejszą przestrzeń medialną
wypełniają niezliczone dyskusje na temat zmian klimatycznych. Dużo jest głosów, które

wa w nim człowiek jest marginalna. W dyskusji tej trudno
nie brać pod uwagę argumentacji poszczególnych stron.
Jak popatrzymy w dość nieodległą przeszłość, to jeszcze
kilkadziesiąt tysięcy lat temu
północne rejony Polski pokrywał lodowiec, a w okresie średniowiecza klimat w Polsce
był znacznie cieplejszy niż teraz. Nie można również nego-

większy wpływ na zmiany klimatyczne.
Leśnictwo to gałąź ludzkiej
działalności mająca bardzo
istotny wpływ na jakość naszego życia. Leśnicy, jako jedna
z pierwszych grup zawodowych, zauważyli jak niebezpieczne dla naszych lasów
mogą być zmiany klimatyczne.
W związku z tym już dawno
podjęli szereg działań mających

na celu niwelowanie i dostosowanie naszych lasów do zmian,
jakie zachodzą w środowisku.
Jedną z najważniejszych inicjatyw jaką podjęli Polacy oraz
polscy leśnicy jest zwiększanie
powierzchni naszych lasów
przez zalesianie nieużytków
i terenów nieprzydatnych rolniczo. Na tej arenie Polska osiągnęła niewątpliwy sukces, ponieważ udało się zrealizować
założenia „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” polegające na zwiększeniu lesistości Polski do 30% powierzchni.
Ambitne założenia tego projektu zakładały zalesienie blisko
700 tys. ha na przestrzeni 25 lat.
Plan udało się zrealizować i jest
to niewątpliwy sukces nie tylko
leśników, ale i wszystkich Polaków.
Kolejną metodą walki ze zmianami klimatycznymi jest przebudowa jednowiekowych monokultur sosnowych na lasy
z udziałem gatunków liściastych. Przeciętnemu „Kowalskiemu” takie zabiegi kojarzą
się raczej ze zmianą składu
gatunkowego lasu niż z działaniem na rzecz przeciwdziałaniu suszy. Jednak jak porównalibyśmy zasobność wodną
lasów jednogatunkowych z lasami wielogatunkowymi, to
zobaczymy, że te drugie mają
dużo większe zdolności hydrofobowe i mogą zmagazynować
większe ilości wody. Ponadto
takie działania mają również
niebagatelny wpływ na zwiększanie różnorodności biologicznej przez stwarzanie warunków do bytowania większej
ilości organizmów roślinnych
i zwierzęcych.
Innym elementem tej strategii
jest racjonalne gospodarowanie
zasobami leśnymi przez rozciągnięte w czasie użytkowanie
lasu. W przypadku drzewostanów na żyznych siedliskach,
użytkowanie rębne jest rozciągnięte w czasie na kilkanaście,
a nawet i kilkadziesiąt lat.
CIĄG DALSZY NA STR. 5
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Lasy na Kresach
Dzięki takiemu podejściu leśnicy mają czas na stopniowe
wycinanie dojrzałych do wyrębu drzew, aby na ich miejsce
wprowadzać młode pokolenie
lasu o zróżnicowanej strukturze. Wszystko m.in. po to, aby
w jak najmniejszym stopniu
doprowadzać do erozji oraz
przesuszania gleby.
W Nadleśnictwie Narol istnieje
rozbudowana sieć śródleśnych
jeziorek, bagnisk i torfowisk,
które zostały objęte ochroną
w postaci użytków ekologicznych. Takie miejsca są naturalnym rezerwuarem wody,
która jest stopniowo oddawana
do środowiska. Dzięki temu,
że zostały objęte formą ochrony przyrody w postaci użytków
ekologicznych, to nie podlegają
uproduktywnieniu. Taki sposób zagospodarowania tych
terenów umożliwia pełnienie
dwóch funkcji naraz: ochrony
wód oraz ochrony przyrody.
Rzeki i strumienie pełnią bardzo ważną rolę w obiegu wody
w środowisku. Zachowanie
prawidłowych funkcji wodonośnych tych miejsc, wiąże
się z odpowiednim sposobem
ich zagospodarowania. W tym
przypadku leśnicy realizują ten

postulat przez pozostawianie
tzw. „stref buforowych”. Strefy
te, to nic innego jak naturalne
pasy o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów,
pozostawiane wzdłuż cieków
wodnych, gdzie nie prowadzi

się wycinki drzew i krzewów.
Wszystko po to, aby nie usuwać
z tych terenów szaty roślinnej
i nie doprowadzać do zbyt szybkiego odwadniania tych miejsc.
Ponadto na terenach Lasów
Państwowych realizuje się

szereg zadań z zakresu projektów „Mała Retencja Górska”
oraz „Mała Retencja Nizinna”.
Przekładają się one na konkretne inwestycje inżynierskie,
polegające na budowie urządzeń hydrologicznych takich

jak przepusty, zastawki, oczka
wodne oraz różnego rodzaju
zbiorniki retencyjne. Działania
te mają na celu zapobieganie
powodziom oraz spowalnianie
odpływ wody w środowisku.
Przykładem takich inwestycji
są wybudowane w 2013 roku
na terenie Nadleśnictwa Narol (w Leśnictwie Gorajec) trzy
zbiorniki retencyjne. Obiekty te
mogą pomieścić łącznie około
80 tys. m3 wody, która stanowi
istotny rezerwuar dla przylegających terenów leśnych.
Jak widzimy przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu przejawia się na wielu płaszczyznach działalności leśników.
Począwszy od przebudowy jednowiekowych drzewostanów
iglastych, aż po budowę zbiorników retencyjnych. Leśnicy
doskonale wiedzą, jak ważną
rolę w obiegu wody w środowisku spełniają lasy i już od
dawna podjęli szereg działań
mających na celu jak najlepsze
ich zaadoptowanie do zmieniających się warunków klimatycznych.
Marceli Kot
Nadleśnictwo Narol

Leśnictwo Kadłubiska - użytek ekologiczny „Jeziora”. Śródleśne jeziorka przyczyniają się do zwiększania różnorodności
biologicznej i są naturalnym rezerwuarem wody dla otaczających je lasów, pół i łąk.
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Muzyka

Krzysztof Krawczyk - ostatni koncert w Zamościu
Haryzmatyczny piosenkarz obdarzony barytonowym głosem. Gitarzysta
i kompozytor, który wypromował wiele znanych przebojów. Jego
popularność wyznaczają liczne trasy koncertowe w Europie i na świecie
oraz wiele nagród i wyróżnień. W swojej karierze śpiewał i nagrywał
płyty z różnorodną muzyką, a jego utwory doczekały się wielu coverów
śpiewanych przez innych wykonawców. W 2000 roku wystąpił przed
Ojcem świętym podczas pielgrzymki narodowej na Placu Świętego Piotra.
23 lutego br. miał miejsce ostatni występ artysty w Zamościu. Tego wieczoru
usłyszeliśmy znane i lubiane przeboje z całego okresu kariery artysty.
W rozmowie z naszą reporterką Anną Niderlą-Kudach opowiedział o Bogu,
modlitwie, wartościach, moralności, o swoich fanach i naszym pięknym
Zamościu.
Anna Niderla-Kudach: Jak
Pan się czuje w Zamościu,
już nie pierwszy raz jest Pan
u nas?
Krzysztof Krawczyk: Fajne
jest to, że przyjeżdżam do miasta, które pamiętam, a Zamość
będę pamiętał do końca życia,
bo obejrzałem tu mnóstwo
zabytków, budowli, ulic, kościołów. Poza tym cieszę się,
że gram w miejscu, które po
prostu lubię.
Zamojski koncert, który miał
miejsce 23 lutego w Zamościu nosił tytuł „Zatańczysz ze
mną ostatni raz”. Ale nie jest to
wcale pożegnanie na długo?
Pożegnanie powinno się odbyć z 10-15 lat temu, ale ja się
nie spieszę nigdzie. Dobry Bóg
będzie wiedział, kiedy mnie
wziąć za kołnierz i zabrać do
góry. Jestem blisko Wszechmogącego, ponieważ jestem
zakochany w Bogu nawet wtedy, kiedy oddycham. Czasem
myślę sobie: Boże, coś Ty za
wspaniały chemik, żeś takie
różne składniki stworzył: azot,
tlen, ozon i tą mieszanką pozwalasz nam oddychać. Już nie
wspomnę o takich „fabrykach”,
z których bardzo często korzystamy jak kura i krowa. Kura,
która znosi bardzo dobre i zdrowe jajka i krowa, która daje nam
mleko, z którego robimy masła,
sery i inne produkty spożywcze. Takich „bożych fabryk”
można wymieniać w nieskończoność. Ludzie z którymi się
spotykam, mają wypisaną na
twarzy sympatię do tego czegoś
wielkiego, co o nas dba i nie pozwala nam za bardzo odskoczyć
w bok. Bo jest jeszcze inna sprawa przy tej katechezie, którą

teraz wygłaszam, że jest zło na
świecie. I to też jest osobowość,
bardzo inteligentna, która zwodzi ludzi i ma bardzo dobrą
amunicję: narkotyki, wyuzdanie, alkoholizm, chęć posiadania nieograniczonego majątku.

że trzeba mówić do Chrystusa
tak, jak do swojego ojca, matki,
jak do osoby bliskiej. I tak czasami mówię do Niego. Nie spoufalam się za bardzo, bo jestem
grzesznikiem, który ma już
73 lata i chyba więcej nie można

Krzysztof Krawczyk (źródło: www.krzysztofkrawczyk.eu)

To, że czekają, to jest cud, bo to
się dzieje już dosyć długo, prawie 60 lat. Moje początki jako
gitarzysty, trubadura pokazały
mi dobre strony estrady. Nauczyłem się bardzo szanować
publiczność i nie być smutnym

Krzysztof Krawczyk na scenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu podczas koncertu „Zatańczysz ze mną ostatni raz”

A tymczasem w innej części
globu umierają ludzie z głodu.
Skąd u Pana taka zażyłość
z Najwyższym i taka bliskość?
Skąd taka mocna wiara?
Poza modlitwami jak Koronka
do Bożego Miłosierdzia czy różaniec, który razem z Telewizją
Trwam codziennie odmawiamy, bo tak jest napisane w Biblii
o naśladowaniu Chrystusa,

było nagrzeszyć jak ja. Ale nie
jest tego widocznie dużo, bo się
nawet pytałem: Panie Boże, czy
ja pójdę do piekła? I padła krótka odpowiedź: Nie. A dalej już
nie pytałem, bo nie chciałem
nadużywać tej łaskawości.
Po ponad pół wieku na scenie,
co Pan ceni najbardziej, wychodząc do ludzi, którzy na
Pana czekają?

na scenie, mimo, że czasami
mam takie nastroje. I to bardzo pomaga. Uśmiech na twarzy i dobre taneczne piosenki
w moim repertuarze sprawiają, że nie jestem stremowany.
Przed koncertem jest koncentracja, modlitwa z zespołem,
w której prosimy o to, by się nic
złego w czasie występu nie wydarzyło.

Cenię również to, że moim fanom się chce wielokrotnie być
na moim koncercie i że im się
to jeszcze nie nudzi.
Jakie są pragnienia Pana serca jako człowieka i artysty?
Moje serce jest smutne, mimo
że się uśmiecham na scenie,
ponieważ to, co się na świecie dzieje wcale nie napawa
mnie optymizmem ani dumą.
Świat się zmienia, muzyka się
zmienia, moda się zmienia,
a poziom kultury, mówiąc
delikatnie, upada. To jest
przykre, ale tak jest i myślę,
że jesteśmy na równi pochyłej. Mimo, że dolecieliśmy na
Księżyc, ale moralnie upadamy. A bez moralności świat
ginie.
Czy uważa Pan, że mamy
wpływ na to, by ten świat był
choć trochę lepszy?
Trzeba zacząć od siebie. Ulepszać świat od siebie i dawać
dobry przykład. Kiedy daje się
dobry przykład, ludzie to widzą. On może, a ja nie mogę?
I to jest ważne - zacząć od siebie. To co powiedział św. Augustyn: „Jeżeli Pan Bóg będzie
na pierwszym miejscu w Twoim
życiu, to wszystko inne będzie
na właściwym miejscu”. Jest to
niezwykle mądre i prawdziwe.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę kolejnych
pięknych koncertów, jak ten
w Zamościu.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy Katolickiego
Radia Zamość i czytelników
Roztoczańskiego Głosu.
Anna Niderla-Kudach
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Głosy Kniei,
Z powołanymi o powołanych,
Inżynieria duchowości
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:15 Pacież i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy - policyjny
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Jana Pawła II
czyta ks. Krzysztof Paluch
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Niedziela Radiowa/
Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Posługa egzorcysty
14:40 Patron Dnia
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Adam Malinowski
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zjednoczeni w Duchu
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Msza Św. z Katedry Zamojskiej
w intencji radiosłuchaczy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:20 Katecheza o rodzinie
- ks. Maciej Lewandowski
21:30 Audycje samorządowe
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Jana Pawła II
czyta ks. Krzysztof Paluch
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości

09:40 Poradnik radiowy
- Kulturalnie. Po polsku
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Franciszka
czyta ks. Paweł Cisek
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Żyjemy w państwie prawa
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
17:00 Msza Święta z Bazyliki Objawień
św. Antoniego w Radecznicy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Fair play
- ks. Tomasz Winogrodzki
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:20 Katecheza biblijna
- ks. Sławomir Korona
21:30 Music Box: Effatha/ Ewangelia
w piosence/ Jazz - muzyka
serca/ Hip-Hop z Jezusem
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:35		 Żyjemy w państwie prawa
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Franciszka
czyta ks. Paweł Cisek
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Fair play
03:00 Music Box
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Msza Święta z kościoła pw.
św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy - pierwsza
pomoc przedmedyczna
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Benedykta XVI
czyta ks. Mateusz Kozyra
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Żyjemy w państwie prawa
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Metamorfozy
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik

15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Maciej Banach
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Kobiety na medal/Męska strona/
Ludzie z pasją/Audycja Caritas
18:00 Transmisja nowenny do MB
Nieustającej Pomocy i Mszy
św. z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 AMDG Lista przebojów
		 - ks. Mariusz Pastuszak
i ks. Grzegorz Bartko
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o Eucharystii
- ks. Michał Maciołek
21:30 Porozmawiajmy o... /Na zdrowie!
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:35		 Żyjemy w państwie prawa
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty papieża Benedykta XVI
czyta ks. Mateusz Kozyra
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Kobiety na medal/Męska
strona/Człowiek z pasją/
Audycja Caritas
03:00 Porozmawiajmy o.../
Na zdrowie!
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
06:23 Semper Fidelis
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:08 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy
Mamy o mamach/
Poradnik logopedy
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE -Teksty
kard. Stefana Wyszyńskiego
czyta ks. Michał Efner
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Żyjemy w państwie prawa
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/z kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m.)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Nocna zmiana
- ks. Rafał Kowalczuk
i ks. Konrad Bulak
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
21:30 Króluj nam Chryste
22:40 Książka na antenie

23:00 Co przyniósł dzień
23:35		 Żyjemy w państwie prawa
23:45 VERBUM ECCLESIAE -Teksty
kard. Stefana Wyszyńskiego
czyta ks. Michał Efner
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Nocna zmiana
03:00 Króluj nam Chryste
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
06:23 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości
09:40 Poradnik radiowy
Poradnik konsumenta/
Poradnik strażacki
10:00 Wiadomości
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:40 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Teresy od Jezusa
czyta ks. Wiesław Górniak
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości
13:10 Żyjemy w państwie prawa
13:20 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Łagiewnik
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Krzysztof Sosnowski
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:30 Transmisja Drogi Krzyżowej
z zamojskiej Katedry
16:35 Co przyniósł dzień
17:10 Lasy na Kresach
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu/ z kościoła pw.
św. Jana Chrzciciela w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m.)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza misyjna
		 - ks. Andrzej Łuszcz
21:30 Exodus Młodych
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:35 Żyjemy w państwie prawa
23:45 VERBUM ECCLESIAE
Teksty św. Teresy od Jezusa
czyta ks. Wiesław Górniak
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:00 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Rajmund Cur
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
03:00 Exodus Młodych
05:15 Pacierz i Godzinki
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Rajmund Cur
06:25 Semper Fidelis
06:28 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper

06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:30 Z Fatimą w przyszłość (1 sb.m.)
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
09:00 Wiadomości
09:15 Przegląd „Niedzieli”
10:00 Wiadomości
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości
11:10 Audycje samorządowe
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 W duchu św. Dominika
		 - ks. Grzegorz Chabros
13:00 Wiadomości
13:10 Zamojszczyzna mniej znana/
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 AgroKwadrans
14:40 Boży Rolnik
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 AktualnościRadiaWatykańskiego
16:40 Bitwa Warszawska – stulecie
wiktorii
17:15 Szkoły z wartościami/
Kwadrans akademicki
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy świętej
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o dziełach mistyków
- ks. Grzegorz Bartko
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
23:55 Wywiad z człowiekiem
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:15 Podzielmy się Słowem
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:10 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Księga
06:55 Semper Fidelis
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:40 Patron dnia
09:00 Podzielmy się Słowem
10:00 W duchu św. Dominika
11:10 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:50 Pasterski Głos
11:53 Anioł Pański
11:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
12:00 Transmisja Mszy Świętej
13:00 Gorzkie żale
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:05 Niedziela Radiowa
17:58 Liturgiczne ABC
- ks. Daniel Koper
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Zamościu
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Głosy kniei/Z powołanymi
o powołanych/Z Bogiem przez
świat/Inżynieria duchowości
21:00 TransmisjaApeluJasnogórskiego
21:30 Okruchy tygodnia
22:40 Posługa egzorcysty
23:00 Wybrani - Posłani
23:55 Pasterski Głos
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