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Katolickie Radio Zamość z naj- 
większą radością, stara się 
przekazywać rzetelne informa-
cje, porady, wsparcie duchowe, 
wspólną modlitwę, a także na-
dzieję słowa Bożego. Cieszy się, 
gdy może uczestniczyć w Nie-
dzielach Radiowych i poznawać 
Państwa osobiście. W swojej 
posłudze, Katolickie Radio Za-
mość osiągnęło porcelanowy 
jubileusz 20-lecia. Z tej okazji  
7 kwietnia dyrektorzy, pracow-
nicy, przyjaciele, a także słucha-
cze rozgłośni diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej świętowali 
urodziny radia. 
Pierwsza audycja została wyemi-
towana 25 marca 1998 roku i od 
tego czasu zmieniała się nie tyl-
ko ramówka, ale powstało także 
nowe, profesjonalne studio radio-
we. Jubileusz Radia stał się oka-
zją do poświęcenia miejsca pracy  
i posługi dziennikarzy, co 7 kwiet-
nia uczynił pasterz diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej Marian Rojek. 
Przewodniczył on Eucharystii, 
przy koncelebrze biskupa pomoc-
niczego Mariusza Leszczyńskie-
go, kanclerza Kurii Diecezjalnej  
ks. Michała Maciołka oraz kapła-
nów pracujących i zaprzyjaźnio-
nych z Katolickim Radiem Zamość. 
Msza Święta sprawowana była  
w kościele pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Zamościu. 
- Sobota w oktawie Wielkanocy. Dzi-
siaj wsłuchując się w pierwsze czyta-

nie odbierzemy bardzo dosłownie do 
nas i do Katolickiego Radia, to biblijne 
wezwanie w formie podwójnego za-
przeczenia: „Nie możemy nie głosić”. 
Czyli mamy pewien imperatyw, na-
kaz do tego, abyśmy głosili. To jest 
charakterystyczna misja katolickie-
go radia. Głosić tajemnicę Chrystusa, 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziś 
w to szczególne słuchanie wprowa-
dza nas Maryja. Sobotni dzień, pierw-

sza sobota miesiąca. Ona jest przecież 
Niewiastą słuchającą Bożego Słowa 
po to, aby to słowo w Niej działało  
i poprzez Nią owocowało – po-
wiedział na rozpoczęcie Liturgii  
bp Marian Rojek. Pasterz diecezji 

zamojsko-lubaczowskiej podczas 
homilii wrócił do wagi słuchania 
nie tylko w kontekście odbiorców 
radia, ale i samych pracowników. 
- Radio dotyka różnych naszych sfer. 
To wy kształtujecie ludzkie postawy. 
Bronicie wartości chrześcijańskich 
i patriotycznych. Dostarczacie in-
formacji i wiedzy. Zaspokajacie cie-
kawość, proponujecie odpoczynek  
i relaks. Z misji radia katolickiego  

budujecie wiarę, umacniacie ją, po-
magacie w modlitwie. Ratujecie 
ludzkiego ducha, dodajecie nadziei 
wszystkim słuchaczom i przede 
wszystkim prezentujecie miłość do 
Boga i drugiego człowieka. Zachę-

„Nie możemy nie głosić”
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cacie do odkrywania prawdy o so-
bie samym i uszanowania własnej 
wartości. Jakość tego, co słyszymy 
w katolickim radiu zależy od tego, 
czy osoby znane nam często jedy-
nie z fal eteru, umieją słuchać naj-
pierw samego Boga? Czy potrafią 
usłyszeć to, co inni do nich mówią?  
I wreszcie, czy wy słyszycie sami sie-
bie? Czy słyszycie to, co mówi wam 
serce? Co mówi wam wasze sumie-

nie? Zdolność słyszenia u każdego  
z nas nie dotyczy tylko mojej rela-
cji do Boga, ale wiąże mnie także  
z drugim człowiekiem(…). Bóg, mię-
dzy innymi przez słuch mówi do 
mnie, mówi do każdego człowieka – 

powiedział podczas homilii bp Ma-
rian Rojek. Pasterz naszej diecezji 
podkreślił fakt, że pracownicy radia 
przybliżają słuchaczy do Boga. 
- W Starym Testamencie ta umiejęt-
ność ludzkiego ucha, nastawionego 
na Boga często jest uszczęśliwiająca, 
wówczas, gdy Izraelici słuchają Jego 
głosu i idą za swym Stwórcą. Gorzej 
jest w sytuacjach, gdy Go nie chcą 
słuchać albo słuchając, nie rozumieją, 
czy też mając usta nie mówią, mają 
uszy, ale nie słyszą. Dziękujemy na-
szemu radiu za to, iż wyostrzacie 
wrażliwość na słuchanie i usłyszenie 
Boga w życiu ludzi, do których docie-
rają wasze programy i wasze treści – 
dodał bp Marian Rojek.
Po zakończonej Eucharystii druga 
część uroczystości miała miejsce w 
Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy” w Zamościu. 
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Dzik nie taki zły

Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik 
ma bardzo ostre kły. To wokół dzi-
ka coraz częściej skupiamy swo- 
ją uwagę w przestrzeni medialnej. 
Wszystko przez obecność w na- 
szym kraju i regionie Afrykań-
skiego Pomoru Świń. Mapa og-
nisk i przypadków ASF w Polsce 
oraz aktualny zasięg obszarów 
objętych restrykcjami dostępna 
jest pod adresem: 

www.wetgiw.gov.pl/nadzor-
weterynaryjny/asf-w-polsce.

O dziku, który jest przyjacielem la-
sów i wrogiem pól, chorobie ASF  
i rozwiązaniach zastosowanych na 
Lubelszczyźnie z dr. inż. Andrze-
jem Tyrawskim, Głównym Specja-
listą Służby Leśnej ds. łowiectwa 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Lublinie rozmawia 
Małgorzata Godzisz. Darz bór!
Andrzej Tyrawski: Dzik chociaż 
jest w piosence dla dzieci określany 
jako „dzik jest dziki, dzik jest zły” to 
wcale nie jest taki zły. W sumie jest 
sprzymierzeńcem dla leśników, dla 
naszej przyrody, dla naszych eko-
systemów, ponieważ w jego głów-
nym menu są owady, które niszczą 
lasy i dlatego także to trzeba wziąć 
pod uwagę. Jednocześnie jest pro-
blem, który pojawił się 17 lutego 
2014 roku, a mianowicie odnoto-
wano w Polsce pierwsze ognisko 
Afrykańskiego Pomoru Świń, któ-
re przywędrowało do nas z Afryki 
przez Rosję, Litwę, Łotwę. Esto-
nię, Białoruś i Ukrainę. Ta sytuacja 
jest bardzo poważna, spędzająca 
sen z powiek wojewódzkim i po-
wiatowym lekarzom weterynarii,  
a także leśnikom i myśliwym. Mu-
szą oni uczestniczyć we wszelkich 
ruchach, które są określone pew-
nymi przepisami, a które dotyczą 
ograniczenia populacji dzików  
z powodu tego, żeby ta choroba nie 
była przenoszona ze zwierzęcia 
na zwierzę. Liczono na to, że ASF 
nie przemieści się na drugą stronę 
Wisły. Przemieścił się szybciej niż 

się spodziewaliśmy. Na terenie ca-
łej Polski mamy 1106 przypadków 
ASF, ok. 100 ognisk u trzody chlew-
nej, a w granicach RDLP w Lublinie 
to jest 600 przypadków ASF u dzi-
ków. Przodują tereny nadleśnictw 
północnych, ale mamy zgłoszony 

przypadek z Nadleśnictwa Chełm, 
na granicy Leśnictwa Sawin Borek, 
gdzie znaleziono 5 padłych dzików. 
To jest bardzo wytężona praca nie 
tylko tych ludzi w terenie, ale rów-
nież w biurze ze względu na wy-
dawanie wszelkich zaleceń, która 
mają przyhamowywać ten proces.  
W pewnym sensie udaje nam się 
to robić, dlatego że w populacji 
dzików, która liczyła 17 800 sztuk 
na terenie RDLP w Lublinie zeszli-
śmy w tej chwili do 13 000. Ktoś  
z zewnątrz może powiedzieć, że 
ten odstrzał jest za bardzo uin-
tensywniony, ale dla większości 
ludzi jest to konieczność, bo to 

się wszystko przenosi na gospo-
darstwa, które posiadają trzody 
chlewne. Te trzody muszą być li-
kwidowane w przypadku strefy  
tzw. zagrożenia, gdzie występuje 
ASF u dzików i świń. To są straty 
idące w miliony złotych.

Czym jest Afrykański Pomór 
Świń? Jakie są objawy tej choroby 
i jak powinniśmy reagować jako 
społeczeństwo na obecność wy-
stępowania tego wirusa na tere-
nie naszego kraju? 
To choroba wirusowa. Głównym jej 
miejscem rozwoju to rodzina świ-
niowatych, do której należy świnia 
domowa i dzik. Tak się składa, że 
jest to choroba bardzo agresyw-
na. Jeżeli zwierzę nie jest zbyt-
nio uodpornione to od momentu 
zakażenia w ciągu tygodnia to 
zwierzę może paść. Objawia się to 
wybroczynami krwi i wysoką tem-
peraturą. Dziki docierają do cieków 

wodnych i zwykle tam kończą swój 
żywot. Zazwyczaj są one znajdo-
wane od siebie w niedalekiej od-
ległości. Te dane nie są robione na 
podstawie samolotu, bo tak się nie 
da. Termowizja też nie wchodzi  
w grę. Natomiast klasyczne prze-

szukiwanie dzików jest czynno-
ścią, która nam towarzyszyła przez 
ostatnie cztery miesiące 2017 roku. 
Jaki jest koszt odnalezienia jed-
nego padłego dzika?
To wysoka kwota, która sięga 4320 
zł na jednego osobnika. Kwota była 
pokrywana z Funduszu Leśnego, 
który służy Lasom Państwowym do 
tego, aby zgromadzone na szczeblu 
centralnym pieniądze były spo-
żytkowane na sprawy związane 
z hodowlą, ochroną lasu i innymi 
dziedzinami. Te mają powodować 
rozwój naszych zasobów leśnych, 
utrzymanie zrównoważonej go-
spodarki leśnej również tej związa-

nej np. ze światem żyjącym, czyli 
zające, kuropatwy, czy daniele. 
Dlatego trzeba podejmować wszel-
kie działania związane z redukcją 
tego stanu dzika. Określony jest 
przez rządowy sztab kryzysowy 
wskaźnik, który ma wynosić 0,1 
dzika na kilometr kwadratowy. 
Jeszcze 2014 roku był to wskaźnik 
0,5 dzika na kilometr kwadratowy. 
Uznaliśmy, że to będzie mocna 
redukcja. Można sobie wyobra-
zić jaka musi być redukcja, żeby 
osiągnąć 0,1. Wszystko jest po to, 
żeby rozrzedzona populacja dzika 
nie powodowała przenoszenia się 
choroby na dalsze tereny. Na razie 
mamy wolne tereny południowe, 
ale ten wirus rozprzestrzenia się 
również w tym kierunku.
Oprócz liczenia padłych dzików 
to też wprowadzone zostały pew-
ne zmiany w ustawach na skutek 
występowania rzadkich chorób 
zakaźnych zwierząt. Jak leśnicy 
reagują i jakie podejmują kon-
kretne działania w tym temacie?
Trzeba podejść do sprawy z bar-
dzo dużym zrozumieniem, po-
nieważ sama ustawa nie jest po to 
wprowadzona, tzw. specustawa, 
bo ona ma takie brzmienie ustawa 
z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia 
zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt. Sam tytuł już mówi, że to nie 
jest wymyślone po to, żeby komuś 
coś po prostu usprawnić lub jak to 
niektóre kręgi ekologiczne mówią,  
że to jest ułatwienie życia myśli-
wym i po to by mogli zabijać. Usta-
wa zasadnicza z 13 października 
1995 r. z późniejszymi zmianami 
mówi w art. 4, że łowiectwo to jest 
hodowla, ochrona i pozyskanie 
zwierzyny. Jak widzimy najpierw 
hodowla, ochrona, a potem pozy-
skanie na końcu. Ustawa została 
wprowadzona po to, aby ułatwić 
przyhamowanie rozwoju choroby 
ASF.

Małgorzata Godzisz

„Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym 
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia”. 

(Główny Inspektorat Weterynarii)

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie obszar 
przeszukiwań wyniósł 230 tys. ha. Znaleziono 175 padłych dzików. 
Występowanie wirusa wśród tej liczby stwierdzono u 104 przypadków. 
W przeszukiwaniach od sierpnia do listopada wzięło udział od 2800 
do 3000 osób. Wśród nich byli leśnicy, myśliwi, pracownicy Zakładów 
Usług Leśnych. Na ten zabieg wydano w 2017 r. 803 tys. zł. Środki wy-
datkowane przez Lasy Państwowe na zwalczanie ASF, dotyczyły m.in. 
akcji przeszukiwania terenów, utylizacji i pokrycia kosztów transportu 
padłych dzików. 

Poszukiwania padłych dzików - fot. Karol Jańczuk

Dzik - fot. Paweł Dec
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Tam, podczas gali, uczestnicy ob-
chodów jubileuszu mogli zapoznać 
się z historią Katolickiego Radia Za-
mość, którą przygotował redaktor 
Katolickiego Radia Zamość Łukasz 
Kot. Oprócz archiwalnych zdjęć  
i materiałów liczących 20 lat zosta-
ły przedstawione postaci dyrek-
torów radia, którzy przez ten czas 
służyli katolickiej rozgłośni jak i ak-
tualnych pracowników i współpra-
cowników. Gromkimi śmiechami  
i aplauzem zostały odebrane 
„wpadki” popełnione przez dzien-
nikarzy radia, które także zostały 
przedstawione przybyłym na galę 
gościom. 
W Katolickim Radiu Zamość w la-
tach 1998-2018 pracowało ponad 
60 osób. Dzięki tym osobom udało 
się osiągnąć wysokie wyniki słu-
chalności. Badania RadioTrack za 
rok 2017 wskazały, że Katolickie Ra-
dio Zamość jest najdłużej słuchaną 
rozgłośnią w ciągu dnia - dziennie 
przeciętny słuchacz poświęca 198 
minut dla diecezjalnej rozgłośni. 
Średni wiek naszych słuchaczy to 
40-59 lat, gdzie porównywalnie na-
szymi odbiorcami są zarówno ko-
biety (51%) jak i mężczyźni (49%). 
Z kolei 71% naszych słuchaczy to 
mieszkańcy wsi, a 29% to miesz-
kańcy miast.
Uroczystość jubileuszowa stała się 
okazją do tego, by podziękować 

tym, którzy przez wiele lat współ-
pracowali z Katolickim Radiem 
Zamość, tworzyli audycje, a także 
wspierali swoim głosem i pomysła-
mi . Osoby te z rąk biskupa Mariana 
Rojka oraz p.o. dyrektora ks. Sylwe-
stra Zwolaka otrzymali pamiątko-
we dyplomy. 

Zebrani goście także zabrali głos 
składając życzenia wszystkim pra-
cownikom i współpracownikom 
Katolickiego Radia Zamość.
- 20 lat to w życiu ludzkim wchodze-
nie w wiek dojrzały. Z tej okazji ser-
deczne gratulacje, ale przede wszyst-
kim Bóg zapłać za to, że jesteście i że 

zawsze współpracowaliście z leśni-
kami. Dziękujemy za radio dobrych 
wiadomości. W zalewie różnych 
informacji medialnych to jest radio, 
które słucha się z radością i spoko-
jem. Darz bór i szczęść Boże na lata 
następne - powiedzieli podczas gali 
przedstawiciele Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w Lu-
blinie i Krośnie.
- Rola katolickich mediów jest znacz-
nie szersza, niż mogłoby się nam wy-
dawać. Katolickie media powinny 
promować to, czego coraz mniej jest 
w mediach publicznych czyli pozy-
tywne, dobrze nastrajające wieści, 

oraz unikać tego, co jest niepotrzeb-
ne, czyli rozbratu i złych uczuć. Z tej 
roli Katolickie Radio Zamość wspa-
niale się wywiązuje. Życzę, aby dane 
nam było świętować przynajmniej 
drugie 20 lat i mam nadzieję, że przez 
ten czas grupa ludzi wspierających 
radio jeszcze się rozszerzy - życzył 

przedstawiciel Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych.
- Chciałbym podziękować za dzi-
siejsze spotkanie i za to, że jesteście 
tu obecni. Dzięki życzliwości księży 
biskupów możemy przeżywać ten 
dzień, a także cieszyć się nowym stu-
diem, za co składam serdeczne Bóg 

zapłać. Za wszelką pomoc dziękuję 
wszystkim kapłanom tu obecnym  
i tym, którzy nie mogli dziś być  
z nami, a którzy bardzo nas wspie-
rają. Dziękuję wolontariuszom Ka-
tolickiego Radia Zamość, tym, którzy  
z nami współpracują na co dzień, 
tym, którzy nas słuchają, służbom 
mundurowym i wydawnictwom. 
Bardzo chciałbym podziękować pra- 
cownikom Katolickiego Radia Za-
mość. Gdyby nie oni, to tego jubi-
leuszu dziś byśmy nie przeżywali. 
Odgrywają ogromną rolę w tym, aby 
nasze radio funkcjonowało i byśmy 
mogli go słuchać. Składam wam ser-
deczne Bóg zapłać za to, że jeste-
ście, że tworzycie naszą wspólnotę,  
i że dziś z waszej posługi możemy 
korzystać - powiedział na zakoń-
czenie gali ks. Sylwester Zwolak, 
p.o. dyrektora Katolickiego Radia 
Zamość. 
Po zakończonej gali uczestnicy 
spotkania udali się na poczęstu-
nek. Wydarzenie Katolickiego Ra-
dia Zamość poprowadzili Joanna 
Mazurek i Łukasz Kot, pracownicy 
rozgłośni.
Dziękując słuchaczom za 20 lat 
wspólnego tworzenia Katolickiego 
Radia Zamość prosimy o dalszą 
współpracę w głoszeniu Chrystusa 
Zmartwychwstałego, Ewangelii, mi- 
łości oraz dobrych wiadomości. 

Ewa Monastyrska
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Odnowiony największy baro-
kowy kościół franciszkanów  
z XVII w. w Polsce jako unika-
towy zabytek stanie się ważną 
sprawą pastoralno-kulturalną 
w Zamościu i regionie. 
Dogodne położenie kościoła  
w granicach najchętniej odwie-
dzanego przez przybywających 
do miasta turystów założenia 
staromiejskiego, stanowiącego 
Światowe Dziedzictwo wpisane 
na listę UNESCO, sprawi, że za-
sadnicza część spośród ok. 136 
tys. turystów rocznie skieruje 
swoje kroki, aby podziwiać naj-
większy XVII-wieczny kościół 
barokowy w Polsce (liczba tury-
stów została ustalona wg staty-
styk i przeprowadzanych badań 
przez kompetentną firmę). 
Z uwagi na wielkość oraz położe-
nie w zabytkowym centrum Za-
mościa poddany rewitalizacji ko-
ściół oo. Franciszkanów oprócz 
ogromnego znaczenia jako przy-
kład sakralnej architektury ba-
rokowej, będzie również pełnił 
rolę miejsca organizacji dużych 
spotkań pastoralnych i kultural-
nych „pod dachem”. Aspekt ten 
jest szczególnie istotny z punktu 
widzenia sezonu turystycznego. 
Zamość cieszy się wzmożonym 
ruchem turystycznym, m.in. ze 
względu na biegnącą przez to 
miasto trasę do pięknego miasta, 
jakim jest nieodległy Lwów na 
Ukrainie.
Po zakończeniu realizacji Projek-
tu (listopad 2019 r.) zasadnicza 
część działalności kulturalnej 
będzie odbywać się w wielkich 
podziemiach kościoła. Działal-
ność ściśle pastoralna realizować 
się będzie w części zasadniczej 

odnowionego kościoła przez 
wspólnotowe sprawowanie Eu-
charystii i innych sakramentów, 
nabożeństw, organizację koncer-
tów muzyki kościelnej, katechez.
Po odbudowie kościoła bogata 
oferta kulturalno - edukacyjna, 

która przewidziana jest w podzie-
miach kościoła, przyczyni się do 
zaangażowania duchowego osób 
obojętnych czy uprzedzonych 
wobec naszej religii. Infrastruk-
tura objęta projektem będzie 
udostępniana nieodpłatnie, w 
związku z tym dla wszystkich za-
interesowanych zostanie zapew-
niony dostęp do skorzystania  
z oferty kulturalnej, będącej wy-
nikiem realizacji projektu. 
W ramach działań zaplanowano: 
Utworzenie kawiarenki w pod-
ziemiach kościoła jako miejsca 
spotkań okazjonalnych i cyklicz-
nych, gdzie prezentowana będzie 
zróżnicowana oferta kulturalna.

Gry interaktywne - za pomocą 
innowacyjnego środka przekazu 
uczestnik będzie miał możliwość 
wzięcia udziału w grze, której 
edukacyjny charakter doprowa-
dza gracza do zdobycia określo-
nego zasobu wiedzy historycznej 

oraz poznania uniwersalnych 
wartości duchowych i uświado-
mienia ich ponadczasowego cha-
rakteru.
Lekcje tematyczne o Świętym 
Franciszku z Asyżu, warsztaty, 
spotkania, konkursy na przykła-
dzie św. Franciszka uczą o uni-
wersalnych i ponadczasowych 
wartościach. Wskazują na posza-
nowanie środowiska naturalne-
go, troski o zwierzęta i otoczenie.
Warsztaty, odczyty, dyskusje 
organizowane przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Katedrę 
Socjologii Kultury - prezentowa-
ne treści wykładów, odczytówi 
forów dyskusyjnych uzmysłowią 

potrzebę uczestnictwa w kultu-
rze poprzez osobiste zaangażo-
wanie w tworzenie i przekształ-
canie przestrzeni społecznej.
Wernisaże prac uczniowskich 
z Liceum plastycznego im. Ber-
narda Morando, które będą miały 

na celu budowanie świadomości 
kulturalnej. Wernisaże konfron-
tują artystę ze społeczeństwem, 
uczą otwarcia na krytykę i inne 
odkrywanie przedstawionych 
treści.
Konkursy integracyjne Rady Ru-
chów i Stowarzyszeń Katolickich 
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, gdzie będzie możliwość 
skonfrontowania wrażliwości ar-
tystycznych osób o różnym stop-
niu niepełnosprawności z osoba-
mi pełnosprawnymi. 
Wystawy w zabytkowych pod-
ziemiach o charakterze edukacyj-
nym, ukazujące bogatą historię  
i obyczajowość franciszkańską 

z jej uniwersalnym charakterem 
i zdolnością adaptacji wartości 
lokalnych na tle dziejów miasta  
i regionu.
Wystawy prac uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Zamościu ukazujące piękno 
zabytków i obrazu sakralnego  
w odbiorze osób z niepełno-
sprawnością sprzężoną.
Koncerty organowe w zasad-
niczej części odnowionej prze-
strzeni kościoła we współpracy z 
orkiestrą i Zamojskim Towarzy-
stwem Muzycznym. Wykonanie 
utworów w odnowionym wnę-
trzu na nowych organach umoż-
liwi doznanie wyjątkowych prze-
żyć muzycznych.
Koncerty w wykonaniu pa-
rafialnych grup muzycznych 
m.in.: Ave Spes, Ad maiorem Dei 
Gloriam, pozwolą na uwolnienie 
potencjału twórczego wśród osób 
zainteresowanych poezją śpie-
waną i pisaniem tekstów mu-
zycznych oraz kompozycją.
Wprowadzenie do obiektu funk-
cji kulturalno-edukacyjnej będzie 
uzupełnieniem funkcji sakralnej 
kościoła. Z uwagi na prace w ko-
ściele, jest on obecnie całkowicie 
zamknięty dla jakiejkolwiek dzia-
łalności pastoralnej i kulturalnej. 
Liturgię z parafianami sprawuje-
my obecnie w sąsiednich świąty-
niach w Zamościu. 
Ponowne otwarcie kościoła prze-
widziane jest na listopad 2019 r. 
Czasu jest niewiele, stąd nasze 
zatroskanie o znalezienie fundu-
szy dla wkładu własnego, którego 
kwota wynosi ponad 3,5 mln PLN  
(ok. 857142,00 EUR).

Materiał nadesłany

Podziemia Franciszkanów odżywają

R E K L A M A
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Nadleśnictwo Narol
Do roku 1945 lasy wchodzące  
w skład obecnego Nadleśnic-
twa Narol stanowiły własność 
prywatną, należącą do różnej 
wielkości majątków ziemskich 
oraz drobnych właścicieli. Na 
mocy dekretu PKWN z dnia  
12 grudnia 1944 roku zostały 
one upaństwowione. 
W 1945 roku utworzono na tych 
terenach dwa Nadleśnictwa: 
Ruda Różaniecka i Horyniec. Po 
kilku latach (1948r.) nastąpiła 
pierwsza reorganizacja i z części 
obu nadleśnictw powstało Nad-
leśnictwo Narol. W roku 1973 
połączono wszystkie trzy nadle-
śnictwa w jedno o nazwie Narol 
z trzema obrębami: Narol, Hory-
niec i Ruda Różaniecka. W 1984 
roku obręb leśny Horyniec został 
przyłączony do Nadleśnictwa 
Lubaczów i od tamtej pory zasięg 
terytorialny Nadleśnictwa Narol 
jest taki sam.
Krajobraz terenów zajmowanych 
przez nadleśnictwo zdomino-
wany jest przez lasy. Jego zasięg 
terytorialny wynosi 36.514 ha, 
a powierzchnia gruntów będą-
cych w zarządzie nadleśnictwa  
15.909 ha. Po uwzględnieniu la-
sów innych własności lesistość 
naszych terenów sięga 56%.
Nadleśnictwo Narol położone 
jest w całości na terenie woje-
wództwa podkarpackiego w po-
wiecie lubaczowskim na terenie 
3 gmin: Narol, Cieszanów i Ho-
ryniec. W skład nadleśnictwa 
wchodzi 10 leśnictw: Kadłubiska, 
Maziarnia, Płazów, Wola Wielka, 
Złomy, Huta Różaniecka, Lubli-
niec, Jezioro, Gorajec, Chotylub 
oraz szkółka leśna w Łówczy.
Nadleśnictwo Narol obejmuje 
swoim zasięgiem obszar stosun-
kowo zróżnicowany pod wzglę-
dem ukształtowania terenu, bu-
dowy geologicznej oraz innych 
elementów środowiska przyrod-
niczego. Przyczyną takiego stanu 
jest położenie na trzech różnych 
mezoregionach przyrodniczo-
leśnych. Pierwszy z nich to me-
zoregion Roztocza Środkowego, 
który tworzy falistą powierzchnię 
złożoną z szeregu płaskowyżów  
i garbów osiągających w swojej 
najwyższej części 390 m n.p.m 
(Wielki Dział). Charakterystyką 
tego terenu jest występowanie 
różnych form geologicznych, 
które przełożyło się na bogactwo 
szaty roślinnej i różnorodność 
gleb. Na utworach wapiennych 
wytworzyły się gleby brunatne 
i rędziny. Tereny te porośnięte 
są żyznymi siedliskami leśny-
mi - buczynami (leśnictwo Wola 
Wielka) oraz grądami (leśnictwo 
Maziarnia). Na terenach zdomi-

nowanych przez wydmy rosną 
drzewostany sosnowe. W za-
głębiach pomiędzy wydmami,  
z powodu nagromadzenia pozo-
stawionej przez lodowiec wody, 
wytworzyły się małe zbiorniki 
zwane przez okoliczną ludność 
„doniczkami” (leśnictwo Kadłu-
biska) oraz tereny bagienne i tor-
fowiska (leśnictwo Złomy).
W obrębie mezoregionu Puszczy 
Solskiej znajduje się najwięk-
sza część naszego nadleśnictwa. 
Obszar ten zdominowany jest 
przez gleby piaszczyste i wilgot-
ne, które są poprzecinane dolina-
mi rzecznymi. Tereny te stano-
wią przede wszystkim siedliska 
świeżych i wilgotnych borów 
sosnowych z domieszką świerka 
i brzozy, gdzieniegdzie urozma-
icone żyźniejszymi fragmentami 
z jodłą i dębem oraz rosnącą przy 
ciekach wodnych i na bagnach 
olszą. Puszcza Solska obejmuje 
swoim zasięgiem takie leśnictwa 
jak: Huta Różaniecka, Lubliniec, 
Jezioro i Płazów.

Najmniejsza część nadleśnictwa 
leży w obrębie mezoregionu Pła-
skowyżu Tarnogrodzkiego. Jego 
cechą charakterystyczną jest 
występowanie gliniastych i py-
lasto-lessowych gleb, które prze-
kładają się na wysoką żyzność 
tego terenu. Przykładem tego jest 
uroczysko „Babczyn” w leśnic-
twie Chotylub gdzie rosną piękne 
drzewostany dębowe.
Następstwem bogactwa leśno-
geograficznego jest włączenie ca-
łości obszaru Nadleśnictwa Na-
rol w różnorakie formy ochrony 
przyrody. Podstawę sieci ochro-
ny przyrody stanowią dwa parki 
krajobrazowe. Pierwszy to Park 

Krajobrazowy Puszczy Solskiej- 
obejmujący północno-zachodnie 
tereny nadleśnictwa związane  
z Puszczą Solską, a drugi to Po-
łudnioworoztoczański Park Kra-
jobrazowy zajmujący tereny le-
żące na Roztoczu. Dopełnieniem 
ochrony krajobrazowej jest Roz-
toczański Obszar Chronionego 
Krajobrazu, który zajmuje cen-
tralną część nadleśnictwa wy-
pełniając lukę pomiędzy dwoma 
parkami.
Tereny wyróżniające się bogac-
twem przyrodniczym zosta-
ły objęte ochroną pod postacią 
rezerwatów przyrody Minokąt  
i Bukowy Las, gdzie przedmio-
tem ochrony są starodrzewy 
bukowo-jodłowe tworzące zbio-
rowiska przyrodnicze żyznej bu- 
czyny karpackiej oraz rezerwat 
Źródła Tanwi, który chroni natu-
ralne kompleksy wydm i torfo-
wisk. W rezerwatach Bukowy Las 
i Źródła Tanwi wyznaczyliśmy 
ścieżki przyrodnicze umożliwia-
jące ich zwiedzanie. 

Swoistymi enklawami różno-
rodności przyrodniczej są użytki 
ekologiczne zajmujące łącznie 
260 ha powierzchni, gdzie po-
dobnie jak w przypadku rezerwa-
tów, nie prowadzimy gospodarki 
leśnej. Takich obiektów jest 75  
i są to przede wszystkim śródle-
śne bagna, torfowiska, nieużytki, 
stare cmentarze i inne miejsca 
zasługujące na objęcie ochroną ze 
względów przyrodniczych i kul- 
turowych.
Spośród drzew rosnących na 
gruntach nadleśnictwa 27 zostało 
uznanych jako pomniki przyro-
dy. Są to drzewa wyróżniające się 
swoimi rozmiarami i pokrojem, 

które są objęte ochroną do cał-
kowitego naturalnego rozpadu. 
Najliczniejszą grupę stanowią 
buki – kilka z nich rośnie przy 
ścieżce przyrodniczej w rezerwa-
cie Bukowy Las.
Całość form ochrony przyro-
dy uzupełnia sześć obszarów 
N-2000, które zajmują blisko 
75% powierzchni nadleśnictwa. 
Tereny te pokrywają się z parka-
mi krajobrazowymi i obszarem 
chronionego krajobrazu. 
Są to cztery obszary siedlisko-
we: Minokąt, Uroczyska Pusz-
czy Solskiej, Uroczyska Roztocza 
Wschodniego, Horyniec oraz dwa 

obszary ptasie: Puszcza Solska 
i Roztocze. Na obszarach siedli-
skowych przedmiotem ochrony 
są ważne gatunki zwierząt – wilk, 
ryś, bóbr wydra, nietoperze oraz 
siedliska przyrodnicze takie jak 
wcześniej wspomniane żyzne 
buczyny, grądy, łęgi, torfowiska 
oraz naturalne zbiorniki wodne. 
Na obszarach ptasich chronimy 
takie gatunki ptaków jak: bielik, 
orlik krzykliwy, głuszec, puszczyk 
uralski, derkacz, bocian czarny  
i wiele innych.
Ciekawostką przyrodniczą Nad-
leśnictwa Narol jest funkcjonują-
ce przy jego siedzibie arboretum, 
czyli ogród dendrologiczno-flo-

rystyczny, gdzie zgromadzono 
wiele ciekawych okazów drzew, 
krzewów i roślin z różnych części 
świata. Ogród jest udostępniony 
do zwiedzania w godzinach pra-
cy.
Jak widzimy całość obszaru nad-
leśnictwa zdominowana jest 
przez różne formy ochrony przy-
rody a funkcjonowanie na nim 
człowieka podporządkowane 
jest jak najlepszemu zachowaniu 
tych walorów. W dużej mierze 
dotyczy to samych leśników, któ-
rzy muszą w taki sposób prowa-
dzić gospodarkę leśną, aby nawet 
w najmniejszym stopniu nie za-
kłócić równowagi w przyrodzie. 
Pomimo wielu obostrzeń zwią-
zanych z tym faktem leśnikom 
udaje się pogodzić ochronę przy-
rody z racjonalną gospodarką le-
śną. Podstawą funkcjonowania 
nadleśnictwa jest zatwierdzony 
przez Ministra Środowiska Plan 
Urządzenia Lasu. Na podstawie 
zawartych w nim wytycznych re-
alizowane jest pozyskanie drew-
na, którego rozmiar został wcze-
śniej wyliczony i zatwierdzony. 
To z kolei przekłada się na suk-
cesywne odnawianie lasu. Tyl-
ko w tym roku zaplanowano do 
odnowienia 140 ha powierzchni 
co daje blisko 1 100 000 posa-
dzonych w lesie drzewek. Przez 
odpowiednią optymalizację prac 
z zakresu pozyskania drewna, 
ograniczanie użytkowania lasów 
w pobliżu cieków wodnych oraz 
utrzymanie zbiorników reten-
cyjnych, leśnicy przyczyniają się 
do zmniejszania ryzyka wystą-
pienia suszy. Gospodarka leśna 
prowadzona jest w ścisłej współ-
pracy z myśliwymi, ornitologami 
i przyrodnikami, co pozwala na 
użytkowanie lasu i jak najlepsze 
zachowanie jego różnorodności 
biologicznej. Większość terenów 
nadleśnictwa jest udostępniona 
dla okolicznej ludności i coraz 
częściej przyjeżdzających do nas 
turystów. Lasy są pod ciągłym 
monitoringiem w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej i szkodnic-
twa leśnego. Nadleśnictwo Narol 
to dobry przykład wielofunkcyj-
nej gospodarki leśnej.

Materiał nadesłany

Arboretum Nadleśnictwa Narol

Zbiornik retencyjny w Polance Horynieckiej
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Parafia Katedralna pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego i św. To- 
masza Apostoła w Zamościu re-
alizuje od września 2017 r. w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu- 
belskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa 7 Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i natural-
nego, Działanie 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne projekt: 
Remont zabytkowego budynku 
„Wikarówki” wraz z zagospodaro-
waniem terenu oraz elewacji wej-
ścia do Kazamat Bastionu II na 
cele utworzenia „Skarbca Historii, 
Sztuki i Nauki” w Zamościu, we-
dług Umowy o dofinansowanie z 
Województwem Lubelskim. 
Remont budowlano-konserwator- 
ski zakłada odtworzenie historycz- 
nej bryły budynku Wikarówki. Pro- 
jekt obejmuje dostosowanie bu-
dynku na potrzeby przeniesienia 
do niego Muzeum Katedralnego, 
umożliwia powiększenie powierz- 
chni ekspozycji, dając możliwość 
utworzenia pomieszczeń ekspozy-
cji czasowej w celu powiększenia 
oferty tematycznej muzeum oraz 
możliwość utworzenia wydzielo-
nych pomieszczeń do prowadzenia 

Skarbiec Historii Sztuki i Nauki
spotkań i warsztatów muzealnych. 
Zabytkowe wnętrza usytuowane-
go na północ od Katedry dawnego 
Domu Wikariuszy – powstałego  
w 1. połowie XVII w., a przebu-
dowanego 100 lat później przez 

Jerzego de Kawe, architekta po-
zostającego w służbie ordynatów 
zamojskich – przeznaczone zo-
stały na wielowątkową ekspozycję 
poświęconą historii i zabytkom 
zamojskiej Kolegiaty, od 1992 r. 
Katedry Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej.
Cenne zabytki, stanowiące nie-
gdyś wyposażenie kościoła i gro-
madzone w Skarbcu, od początku 
istnienia miasta i ordynacji – dary 
kolejnych ordynatów, członków 
Kapituły, profesorów Akademii 

Zamojskiej, szlachty i zamojskie-
go patrycjatu ukazane zostaną  
w układzie chronologiczno-pro-
blemowym, co stwarza możliwość 
poznania różnych aspektów hi-
storii i funkcji pełnionych przez 

Katedrę na przestrzeni wieków 
jako najważniejszego kościoła or-
dynacji – miejsca zaprzysięgania 
kolejnych ordynatów, świadka 
wielu ważnych wydarzeń z historii 
rodu Zamoyskich, a także miejsca 
wiecznego spoczynku wszystkich 
ordynatów. Poprzez układ chrono-
logiczny zabytków, stanowiących 

w dużej mierze fundacje kolejnych 
ordynatów i ordynatowych, uczy-
telniona zostanie również sama 
historia rodziny Zamoyskich. Po-
kazana zostanie rola jaką odegrali 
jej członkowie w historii Zamościa, 
Ordynacji i Rzeczypospolitej.
Stała ekspozycja muzealna we 
wnętrzu dawnej Wikarówki zosta-
ła pomyślana jako pierwszy etap 
zwiedzania Zespołu Katedralnego, 
poprzedzający wizytę w koście-
le. Zwiedzający wystawę będzie 
również w symboliczny sposób 
przemieszczał się w jego wnętrzu, 
poznając kolejne części budowli: 
prezbiterium, nawy, kaplice, krypty 
– ich funkcje, programy ikonogra-
ficzne i artystyczne oraz związane 
z nimi dzieła sztuki, co pozwoli mu 
później na pełniejszy odbiór sa-
mej Katedry. Na wystawie, oprócz 
zabytków pokazanych w grupach, 
ilustrujących różne wątki tema-
tyczne, będą w szczególny sposób 
zaprezentowane zabytki wybitne, 
czasem wręcz unikatowe w skali 

regionu czy Polski, niejednokrotnie 
o randze światowej (np. florencki 
komplet tkanin liturgicznych z fun-
dacji Jana Zamoyskiego z 1601 r.). 
Projekt budowlano-konserwator-
ski: przygotował mgr inż. arch. Se-
bastian Ćwierz, menadżerem pro-
jektu (zarządzanie projektem) wraz 
ze sprawowaniem nadzoru konser-
watorskiego i prowadzeniem nad-
zorów inżynierskich jest firma ZDI 
Sp. z o. o. Zamość. Wykonawcą prac 
konserwatorskich, robót budow-
lanych i dostaw jest firma Lubren  
Sp. z o. o. z Lublina. Termin za-
kończenia prac upływa w trzecim 
kwartale 2019 r. Koszt całkowity 
inwestycji wynosi 8 698 321,25 zł, 
dofinansowanie z funduszów eu-
ropejskich w wysokości 85%, w for-
mie promesy ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
817 tys. zł, pozostała część ze środ-
ków własnych parafii.

Małgorzata Godzisz

R E K L A M A

Wikarówka - fot. Adrian Wawrykiewicz
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Szeroki wybór artykułów wyso-
kiej jakości Wiodącej Marki jest 
tworzony z myślą o naszych klien-
tach. Oferujemy starannie wyse-
lekcjonowane produkty importo- 
wane oraz pochodzące od rodzi-
mych przedsiębiorców, przygo-
towane na bazie tradycyjnych re- 
ceptur. Wiodąca Marka to arty-
kuły spożywcze świeże i mrożo-
ne, napoje, kosmetyki, chemia 
gospodarcza, a także artykuły 
gospodarstwa domowego. Naj-
wyższą jakość produktów spod 
Wiodącej Marki potwierdzają 
analizy w niezależnych laborato-
riach. Obecnie oferowanych jest 
ponad 800 produktów ze zna- 
kiem Wiodącej Marki w Polsce 
oraz ponad 4700 w Europie.  
W każdym sklepie E. Leclerc ofer-
ta produktów Wiodąca Marka jest 
dopasowana do potrzeb klienta. 

Wiodąca Marka w E. Leclerc Zamość
Anna Przygon - kierownik E. Leclerc. 
E. Leclerc ma szeroki wybór arty-
kułów wiodącej marki, produktów 
dostępnych tylko w E. Leclerc. Ofe-
rujemy starannie wyselekcjono-
wane produkty importowane oraz 
pochodzące od lokalnych przedsię-
biorców. Przygotowane są na bazie 
tradycyjnych receptur. Wiodąca 
Marka to wysokiej jakości produkty 
spożywcze świeże i mrożone, na-
poje, kosmetyki, chemia gospodar-
cza, a także artykuły gospodarstwa 
domowego. Wiodąca Marka to pro-
dukty z klasą, będące kwintesencją 
dobrego gustu i smaku. Cena pro-
duktu jest przystępna dla każdego, 
czyli wiodąca jakość za rozsądną 
cenę. W naszym sklepie oferta pro-
duktów Wiodącej Marki dopaso-
wana jest do naszych klientów. 
Znajdujemy się w dziale z maka-
ronami. Widzę, że interesują Pa-
nią makarony spod znaku Wiodą-
cej Marki.
Pani Agnieszka: Tak. Zawsze go 
kupuję, ponieważ jest smaczny  
i nie różni się niczym od marek z 
wyższej półki, a i cenę ma bardzo 
przystępną. Używam go do zup, 
sosów i różnych dań. Do E. Leclerc 
przyjeżdżam z Karolówki ponie-
waż nigdzie w Zamościu nie ma 

produktów spod znaku Wiodącej 
Marki. 
Czy robiąc zakupy często Pani 
szuka produktów z logiem Wio-
dącej Marki? 
Pani Agnieszka: Tak. Bo przekona-
łam się, że są to produkty w niskiej 
cenie, a jakością niczym nie odbie-
gają od produktów innych produ-
centów.
Znajdujemy się kolejnym dziale. 
W dziale gospodarstwa domo-
wego. Widzę, że zatrzymuje się 
Pani w takich miejscach, gdzie 
widoczne jest logo z nazwą Wio-
dąca Marka.
Pani Krystyna: Tak. Kupuję wiele 
towarów z Wiodącej Marki. Pole-
cam folie aluminiową, ponieważ 
jest tania i jakościowo lepsza niż 
folie innych marek. Ostatnio ku-
piłem pojemniki do mikrofalówki  
i jestem z nich bardzo zadowolony.
W dziale z sokami widzę także, że 
jest Pan zainteresowany produk-
tami Wiodącej Marki?
Pan Paweł: Tak. W okresie wiosen-
nym dostanę tutaj soki przeciero-
we wysokiej jakości i za atrakcyjną 
cenę.
Kupuje Pan dla całej rodziny?
Pan Paweł: Tak. Jak najbardziej. 
Cała moja rodzina pije te soki. 

Jakie soki najbardziej lubią Pana 
dzieci? 
Pan Paweł: Sok jabłkowy. Kupuję 
go najczęściej, bo jego skład jest na-
turalny. 
To wpływa na zdrowie, na samo-
poczucie?
Pan Paweł: Jak najbardziej. W okre- 
sie wiosennym soki zawierają dużo 
witamin niezbędnych dla organi-
zmu. W zamojskim E. Leclerc jest 
bardzo pokaźny asortyment soków. 
Każdy z klientów wybierze na pew-
no coś dla siebie i swojej rodziny.
Widzę, że jest Pani zainteresowa-
na takimi miejscami, gdzie wid-
nieje znaczek z nazwą Wiodąca 
Marka. Z tego działu coś Panią 
interesuje?
Pani Zofia: Tak. Oczywiście. Pa-
pier toaletowy, który jest wysokiej 
jakości. Ręcznik kuchenny Wio-
dącej Marki, który zawsze kupuję  
w E. Leclerc i który jest bardzo do-
bry, wytrzymały i na długo starcza.
Czy coś z chemii spod znaku Wio-
dąca Marka dobiera Pani jeszcze 
do koszyka?
Pani Zofia: Tak. Mydełka do mycia 
rąk, które także są dobrej jakości  
i bardzo ładnie pachną.
Widzę w Pani koszyku odpla-
miacz. Także jest Wiodącej Warki? 

Pani Zofia: Oczywiście. Jest bardzo 
dobry. Bardzo dobrze usuwa plamy 
i jest bardzo wydajny.
Właśnie sięgnął Pan po jeden  
z produktów z Wiodącej Marki. 
Widzę w ręku chrupki?
Pan Jan: Zgadza się. Najlepszy to-
war w mieście. Polecam gorąco. 
Rozsądna cena, nie płacimy za logo 
tylko za jakość. Nie będę ukrywał. 
Jestem świadomym konsumen-
tem, który nie płaci za niepotrzeb-
ne reklamy. Kupuje tylko towar, 
który jest dobrej jakości i w dobrej 
cenie. Nie płacę także za opakowa-
nie, dlatego wybieram produkty 
Wiodącej Marki, bo nigdy się na 
nich nie zawiodłem.
Co do koszyka zazwyczaj Pan 
wrzuca?
Pan Jan: W E. Leclerc robię kom-
pleksowe zakupy. Od oleju poprzez 
chrupki, pieczywo, ubrania, aż po 
artykuły gospodarstwa domowego 
oraz artykuły elektryczne.
Tak jak widać, klienci bardzo 
sobie cenią produkty z logiem 
Wiodąca Marka. Są to produkty 
rzeczywiście w przystępnej cenie  
i wysokiej jakości. Towar z logiem 
Wiodącej Marki kupimy w zamoj-
skim E. Leclerc.

Andrzej Kurantowicz
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R E K L A M A

Ks. Andrzej Stopyra  
pierwszy dyrektor  

(1998-2000, 2006-2008)
20 lat to sporo czasu. W mojej gło-
wie te wspomnienia są wciąż żywe. 
Byłem przy czymś, co powstawało. 
Jesienią 1997 r. ówczesny biskup 
diecezji Jan Śrutwa, wezwał mnie 
i powiedział, że trzeba pomyśleć 
o uruchomieniu diecezjalnej roz-
głośni, która współpracowałaby  
z Radiem Maryja, tworząc nasz 
lokalny program w Zamościu. 
Dlaczego akurat ja? Dlatego, że 
wcześniej ksiądz biskup powołał 
mnie na korespondenta Katolic-
kiej Agencji Informacyjnej. Wstęp-
ne doświadczenia z mediami już 
miałem. Były pomysły stworzenia 
studia radiowego w ówczesnych 
Zakładach Mięsnych, później z pa-
nem Zbigniewem Gumulińskim 
szukaliśmy innego miejsca, może 
na Rynku Wielkim. Ostatecznie de-
cyzja zapadła, że studio powstanie 
przy Kurii, by radio było głosem 
wydziału duszpasterskiego naszej 
diecezji. Dziś patrzymy na nowo-
czesne studio, ale wówczas było to 
tylko marzenie. Mieliśmy tylko pły-
ty karton gips, a mikrofony kosz-
towały fortunę. Dzięki życzliwości 
mnóstwa ludzi udało się pozyskać 

Katolickie Radio Zamość we wspomnieniach dyrektorów
stół mikserski. Jeździłem wtedy 
co roku do Niemiec po pomoc wa-
kacyjną i stamtąd próbowałem 
ściągać różne rzeczy: mini-dyski, 
magnetofony, procesory dźwięku. 
To co się udało na wakacjach za-
robić, szło na uruchomienie roz-
głośni. Pojawił się nadajnik dzięki 
uprzejmości pana Gumulińskiego. 
Szukaliśmy masztu, by powiesić 
nadajnik. Radio Maryja miało swo-
je nadajniki przy obecnej Galerii 
Twierdza, a prawo nakazywało, by 
częstotliwość Radia Maryja była 
udostępniana dla diecezji. Dzię-
ki temu uruchomiliśmy nadajnik, 
potem odbywaliśmy szkolenie  
i okablowywaliśmy studio. Pierw-
szy sygnał poszedł 24 marca - była 
to półgodzinna rozmowa dotyczą-
ca powstania radia i pozdrowienia 
radiosłuchaczy. Potem urosło to 
do dwóch godzin. Wizyta papieża 
Jana Pawła II w Zamościu spra-
wiła, że podjęto decyzję, aby spró-
bować nadawać przez cały dzień. 
Pielgrzymka papieża zmobilizo-
wała nas także do pracy w terenie. 
Były to początki pracy na żywo. 
Od początku jestem całym ser-
cem przekonany o ważności misji 
i ogromnej pomocy ewangelizacji 
rozgłośni i wszelkich mediów.

Ks. Jacek Rak
dyrektor (2008-2013)

Z Katolickim Radiem Zamość 
współpracowałem podczas pere-
grynacji obrazu Matki Bożej. Potem 
padła propozycja bycia najpierw 
wicedyrektorem, a potem dyrekto-
rem. Pojawiały się trudności ekono-
miczne, ale radziliśmy sobie z tym. 
Długi czas prowadziłem „Ewange-
lię Dnia” i „Modlitwę na początek”. 
Na spółkę z ks. Grzegorzem Cha-
brosem prowadziłem „Okruchy 
Dnia”, ale bardziej koncentrowałem 
się na koordynacji pracy, co było 
wielkim wyzwaniem. Jednak były 
i radości, jak przypadkowi ludzie, 
którzy rozpoznawali głos i odwra-
cając się dziękowali za radio. Życzę 
Bożego błogosławieństwa i dalsze-
go rozwoju. 

Ks. Józef Zwolak 
dyrektor adm. (2008-2013) 

To był piękny okres, choć pogodze-
nie radia z probostwem nie było 
łatwe. Gdy śp. ks. Tomasz Bomba 
był wicedyrektorem radia popro-
sił mnie, bym prowadził audycję 
o problemie alkoholowym. Potem 
prowadziłem koncert życzeń, a 
następnie, gdy ks. Jacek Rak ob-
jął funkcję dyrektora Katolickie-
go Radia Zamość, zaproponował 
współpracę. I tak zostało. Wielkim 
wyzwaniem było pozyskiwanie 
funduszy na rozgłośnię. Wówczas 

i w Polsce było krucho i datków 
nie było też zbyt wiele. A z radości 
wymieniłbym koncert Golec uOr-
kiestra, z którym byłem zaprzy-
jaźniony już dłuższy czas. Rynek 
wypełnił się tłumem. Do dziś, słu-
chając radia, włączając się w mo-
dlitwę różańcową cieszę się, gdy 
angażują się słuchacze, dzwonią. 
Poza anteną doświadczam, jak 
wielka jest potrzeba istnienia radia. 

Ks. Sylwester Zwolak 
wicedyrektor (2014-2017)

p.o. dyrektora (od 2017)
Moja współpraca z Katolickim Ra-
diem Zamość rozpoczęła się w roku 
2005 poprzez prowadzenie audy-
cji. Tym, który wprowadzał mnie 
do radia był ks. Jarosław Ziarkie-
wicz, jeden z dyrektorów. Jestem 
mu bardzo wdzięczny za to, że po- 
kazał mi, co w tym radiu można ro- 
bić i w jaki sposób poświęcać się 
dla radiosłuchaczy. Przez kilkana-
ście lat udzielałem się tu jako wo-
lontariusz. Od października 2014 r. 
pełniłem funkcję wicedyrektora Ka- 
tolickiego Radia Zamość, a od paź-
dziernika 2017 pełnię obowiązki 
dyrektora. „Spotkanie ze świętym” 
to była pierwsza prowadzona prze-
ze mnie audycja. Szybko przyszedł 
nam do głowy pomysł na kolejną 
audycję, tym razem muzyczną. 

Wraz z ks. Marcinem Jakubiakiem 
i Piotrkiem Gresztą stworzyliśmy 
audycję Ad Maiorem Dei Glo-
riam. Audycja trwa do dziś. Każdy 
ksiądz, który odważy się przyjść do 
radia, zaraża się nim i chętnie do 
niego wraca. My, jako kapłani go-
spodarujemy tą przestrzeń, która 
jest naszym zadaniem: ewangeli-
zacja przez media. Moje zaanga-
żowanie w radio to nie są ostatnie 
trzy lata, ale trzynaście lat i myślę, 
że jest to ważne, by był to ktoś, 
kto zna radio, czuje radio i komu 
na radiu zależy. Moją największą 
radością były ostatnie miesiące. 
Zmieniły one bardzo dużo w życiu 
Katolickiego Radia Zamość. Zmie-
niliśmy siedzibę rozgłośni. Pracu-
jemy teraz w warunkach sprzyja-
jących naszej pracy i nie musimy 
się wstydzić tego, co mamy. Teraz 
przychodząc do radia, cieszę się, 
że udało nam się zrobić tak wiele. 
Jestem wdzięczny panu Andrze-
jowi Rzemieniakowi, który tu jest  
i bardzo mi pomógł w modernizacji 
studia i wziął na siebie całą tą pracę 
z zaplecza gospodarczego. Należy 
wspomnieć, że przez te ostatnie 
4 lata wiele wydarzyło się na plus, 
kiedy dyrektorem był ks. Krystian 
Bordzań. Wiele zmieniło się pod 
względem jakości programów, co 
jest też widoczne w słuchalności  
i rozpoznawalności naszj stacji. 
Jest to efekt pracy, której dokona-
li i dyrektorzy, i pracownicy radia. 
Co będzie dalej, zobaczymy. Jeżeli 
Pan Bóg pozwoli nadal posługiwać  
w radiu, będziemy chcieli dalej 
ulepszać antenę, docierać do szer-
szego grona radiosłuchaczy i wy-
chodzić do ludzi i ich problemów. 
Chcemy im pomagać przez modli-
twę i naszą pracę. 
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Praca Caritas 
podsumowana
Za nami 74. Tydzień Miło-
sierdzia pod hasłem „Mocni 
w Duchu Świętym”. To czas 
na podsumowanie działań 
zrealizowanych w minionym 
roku. Dobro ludzi i praca wo-
lontariuszy Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej  
w 2017 roku wzrusza. Świad-
czą o tym nie tylko zebrane  
i przekazane środki dla po-
trzebujących, ale przede 
wszystkim otwarte serca, 
których wciąż nie brakuje. 
Celem Tygodnia Miłosierdzia 
jest prezentacja pracy Caritas  
i zachęta do pomocy potrzebu-
jącym. To także okazja do po-
dziękowania wszystkim ofia-
rodawcom i wolontariuszom. 

Słowa wdzięczności skierował 
ks. Adam Sobczak, dyrektor 
Caritas Diecezji Zamojsko-
-Lubaczowskiej: „Drodzy Wo-
lontariusze i Darczyńcy podsu-
mowaliśmy działalność Caritas 
w 2017 roku. Czas na podzięko-
wania. Z całego serca dziękuję 
każdemu Darczyńcy, Wolon-
tariuszowi i Pracownikowi za 
bezinteresowną pracę, jałmużnę 
i modlitwę w intencji potrzebu-
jących! W imieniu wszystkich 
obdarowanych: chorych dzieci, 
zatroskanych i umęczonych ro-
dziców, cierpiących, samotnych 
seniorów, płaczących, zrozpa-
czonych, bezdomnych… Dzięku-
ję Wam Wolontariusze za wielkie 
serce, pomocne dłonie, ofiarowa-

ny czas, pracę i modlitwę. Dzię-
kuję Wam Darczyńcy za jałmuż-
nę ‒ gest serca i modlitwę, za 

Wolontariat Caritas
Wolontariat Caritas Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej 
podzielony jest na pięć re-
jonów. Na czele stoi Koor-
dynator Wolontariatu Cari-
tas Diecezji i współpracuje  
z Koordynatorami Rejono-
wymi Wolontariatu, którzy 
mają bezpośredni kontakt 
z Opiekunami Kół Caritas  
i Wolontariuszami.
Wolontariat Caritas naszej 
diecezji na koniec 2017 roku 
liczył 1704 wolontariuszy ze 
szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół średnich, osób 

niepełnosprawnych, doro-
słych i seniorów zrzeszonych  
w 67 Szkolnych, Środowisko-
wych i Parafialnych Kołach 
Caritas.
W zbiórkach żywności „Tak, 
pomagam!” przed Wielka-
nocą i Bożym Narodzeniem 
wolontariusze Caritas zebrali  
i przekazali w swoich środo-
wiskach 33 430 kg żywno-
ści, co przelicza się na sumę  
115 525 zł. Wszystkie Koła 
oprócz akcji Caritas ‒ ogólno-
polskich i diecezjalnych, pro-
wadzą bezpośrednią pomoc 

w swoich lokalnych środowi-
skach, ale nie da się jej do końca 
przeliczyć na złotówki! Dobrym 
przykładem jest Parafialny Ze-
spół Caritas w Józefowie, który 
przekazał w minionym roku na 
pomoc 33 434,21 zł nie licząc 
zaangażowania, godzin pracy  
i serca! Podobnie, szczególne 
podziękowania należą się spo-
łeczności Szkoły Podstawowej 
Nr 5 Im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Biłgoraju. Podczas 
jednej soboty w wydarzeniu 
„Dzień Jesiennego Liścia” w ak-
cji „dla Igi” zebrano 80 123,22 zł.

Pomoc potrzebującym
Z jałmużny przekazanej  
w symbolu świecy Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom, Pas-
chaliku, czekoladowym Baran-
ku Wielkanocnym, w puszkach 
zbieranych pod kościołami, 
kiermaszach, festynach, ak-
cjach zebraliśmy i przekazali-
śmy dary dla potrzebujących  
i na rozwój Caritas, szczegól-
nie wolontariatu… W zbiórkach 
żywności „Tak, pomagam!”  
w 2017 roku przed Wielkanocą 
i Bożym Narodzeniem wolon-
tariusze Caritas zebrali i prze-
kazali w swoich środowiskach 
33 430 kg żywności, co prze-
licza się na sumę: 115 525,00 
zł. W stałej zbiórce odzieży, 
obuwia oraz mebli pomogli-
śmy 526 osobom z Polski oraz 

kilkuset osobom z Ukrainy. 
Łącznie około 15 ton odzieży. 
Ze sprzętu rehabilitacyjnego 
skorzystało 531 osób. Dzięki 
Wolontariuszom i Darczyńcom 
ze zbiórek w 2017 przekaza-
liśmy: osobom i rodzinom w 
różnych potrzebach: 11 485,47 
zł, z funduszu 1%: 8 644,84 zł, 
z kampanii „Kilometry Cari-
tas”: 11 395,80 zł, z kampanii 
„Tornister pełen uśmiechu” na 
zakup wyprawek szkolnych:  
44 197,80 zł.
Oprócz tego dzięki darczyń-
com z różnych stron Polski, 
którzy podarowali wyprawki 
szkolne w czasie ogólnopol-
skiego finału „Tornistra…” na 
Rynku Wielkim w Zamościu, 
przekazaliśmy: 150 plecaków 

z wyprawkami, co stanowi w 
przeliczeniu sumę 45 000 zł. 
Od indywidualnego sponsora: 
sprzęt sportowy, odzież, buty 
dla 20 uczniów na sumę oko-
ło: 8 000 zł. Na leczenie i re-
habilitację: „dla Emilki Jasic”:  
15 908,98 zł, „dla Przemka Li-
sowskiego”: 9 249,49 zł, „dla 
Marleny Król”: 14 760,51 zł, „dla 
Kamila Osypiuka”: 21 035,52 zł, 
„dla Jasia Smiglewskiego”: 30 
900,00 zł, „dla Igora Kotow-
skiego”: 7 860,31 zł, „dla Ja-
gody z Biłgoraja”: 8 925,00 zł, 
„dla Kasi Czok”: 15 379,89 zł 
„dla rodziny potrzebującej”:  
8 219,13 zł. Pomoc zanieśli-
śmy też potrzebującym po 
pożarach i nawałnicach: „dla 
Rodziny Ćwików”: 545,40 zł, 

„dla Pani Wacławy”: 4 028,95 
zł, „dla rodziny Krasów”: 46 
916,00 zł, „dla rodziny Kapi-
ców”: 24 000,00 zł, „dla rodzi-
ny Serafinów”: 2 280,42 zł, „Po-
moc dla Rodziny Pelikanów”: 
1 555,13 zł, „dla Kołodziejczu-
ków”: 8 144,00 zł, „dla Syrii”:  
83 601,60 zł. Niektóre akcje 
już się zakończyły, inne jesz-
cze trwają i w dalszym ciągu 
Caritas będzie przekazywał 
zebrane środki. Dzięki wspar-
ciu Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej oraz 
Prezydenta Miasta Zamość, 
w ramach Programów ASOS  
i FIO wsparliśmy: 167 seniorów  
w ramach Programu ASOS, 50 
seniorów w Programie FIO  
i 30 wolontariuszy. Gdybyśmy 
chcieli policzyć przekazane 
fundusze w 2017 roku, byłoby 

ich około 706 053 zł. Caritas 
Diecezji to dłonie i serce nasze-
go lokalnego Kościoła Zamoj-
sko-Lubaczowskiego. 
Każdy chrześcijanin ma zapro-
szenie od Chrystusa, naszego 
Jedynego Pana, by świadczyć 
dobro i miłosierdzie; by być 
Caritas: „Przykazanie nowe 
daję wam, abyście się wzajem-
nie miłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak 
się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali”. 
(J 13,34-35) Obyśmy wszyscy 
byli Caritas! Wspierali się wza-
jemnie w potrzebie i pomagali 
naszym cierpiącym braciom  
w świecie. Caritas – wiara żywa 
uczynkami!

Małgorzata Godzisz

wsparcie duchowe i materialne. 
Dziękuję Wam Współpracowni-
cy za wielkie serca, zaangażowa-

nie, pasję pomagania… i wielką 
cierpliwość w znoszeniu upoko-
rzeń…”.
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