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Zapraszamy na największe targi rolnicze
w południowo-wschodniej Polsce
W dniach 8-9 czerwca br. na terenie położonym bezpośrednio
przy węźle „Przemyśl” autostrady A4 i drogi krajowej 77 odbędą
się III Międzynarodowe Agro
Targi Wschód. To plenerowe
wydarzenie, na 20 hektarach
gromadzi szereg atrakcji skierowanych zarówno do rolników,
jak i mieszkańców wsi i miast.
Na rolników czeka wystawa
maszyn oraz spotkania ze specjalistami z branży rolniczej.
Na pozostałych mieszkańców
wiele ciekawych atrakcji oraz
konkursy, w których wygrać
będzie można m.in. wycieczki
zagraniczne.
Najnowsza technika rolnicza
i porady specjalistów
Agro Targi Wschód to wydarzenie, podczas którego odwiedzający będą mogli zapoznać się
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z dziedziny techniki
i wiedzy rolniczej. Wśród wystawców targów znajdują się
czołowi producenci maszyn
i urządzeń rolniczych, a także
polskie firmy produkujące maszyny rolnicze. Na stoiskach firm
obejrzeć będzie można zarówno najnowsze ciągniki rolnicze,
opryskiwacze, maszyny uprawowe oraz agregaty uprawowo-siewne, jak i maszyny przydatne
w mniejszych gospodarstwach.
Podczas targów odbędą się także
pokazy pracy maszyn na polach
testowych, gdzie będzie można
obejrzeć, jak najnowsze rozwiąR
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zania radzą sobie podczas pracy
w glebie oraz porozmawiać z ich
producentami i twórcami.
Obok pól do testowania maszyn
urządzono także poletka odmia-

nowe roślin, na których swoje
najlepsze odmiany prezentować
będą czołowe hodowle nasienne.
Tutaj można będzie na własne
oczy ocenić różnice między poszczególnymi odmianami.
Dla rolników przygotowano seminaria, podczas których specjaliści Państwowych Instytutów
Badawczych podpowiedzą, jak
wykorzystać najnowsze zdobycze nauki z korzyścią dla własnego gospodarstwa. Praktycznych
porad udzielą również specjaliści
najlepszych szkół i uczeni rolniczych, m.in. warszawskiej Szko-

ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Zespołu Szkół – Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach oraz doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Oczywiście nie zabraknie również wystawców prezentujących
bogatą ofertę nasion, nawozów,
środków ochrony roślin oraz
wielu innych towarów i usług
związanych z rolnictwem i nie
tylko.
Każdy znajdzie coś dla siebie
Targi to jednak nie tylko oferta
skierowana dla rolników. To szerokie wydarzenie z dużą liczbą
atrakcji, wśród których każdy
znajdzie coś dla siebie.
Fanów nowoczesnych technologii przyciągnie z pewnością stoisko Politechniki Rzeszowskiej,

na którym studenci i wykładowcy
zaprezentują zbudowanego przez
siebie łazika marsjańskiego, który
został jednym z laureatów prestiżowych zawodów University

Rover Challenge odbywających
się na pustyni amerykańskiego
stanu Utah. Na stoisku Politechniki obejrzeć będzie można także
bolid Formuły Student, technologie lotnicze wraz z szybowcem
czy pracę drukarek 3D.
Poza najnowszymi technologiami w czasie targów zorganizowane zostaną pokazy wojskowe,
podczas których obejrzeć będzie
można sprzęt będący na wyposażeniu Wojska Polskiego, a także pokazy sprawności żołnierzy
WOT z 3 Podkarpackiej Brygady
Obrony Terytorialnej z Rzeszowa.

Dla najmłodszych przygotowano
największe w regionie miasteczko rozrywki. Będzie to rozstawiony na terenie ponad 6 tys. m2
lunapark z Czech, w którego skład
wejdą karuzele, trampoliny, zjeżdżalnie, a także pociąg podróżny,
jedna z najszybszych mobilnych
kolejek górskich, zderzające się
samochodziki elektryczne. Dla
miłośników mocnych przeżyć lunapark przygotował ekstremalne
wahadło oraz jedyną w tej części
Europy, stworzoną w USA, wysoką na 16, a długą na 50 metrów bestię – zamek strachu, do którego
wejść zdecydują się tylko najodważniejsi.
Ponadto podczas targów będzie
można obejrzeć m.in. pokazy sokolnicze, kowalstwo artystyczne
oraz wybrać się na zwiedzanie
atrakcji Przemyśla i okolicznych
fortów twierdzy Przemyśl.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Leśne Radio

Na rowery do Lasów Janowskich
Przez lasy Nadleśnictwa Janów Lubelski prowadzą atrakcyjne ścieżki rowerowe.
O dwóch najważniejszych trasach: „Szlaku Leśnego Skarbca” i „Szlaku Glinianych
Garnków” w rozmowie z Łukaszem Kotem opowiada Robert Cybart, pracownik
Nadleśnictwa Janów Lubelski, podleśniczy w Leśnictwie Stojeszyn, pasjonat turystyki
rowerowej, specjalizujący się w jeździe MTB.
Łukasz Kot: Nadleśnictwo Janów Lubelski posiada bogatą
ofertę dla miłośnikom dwóch
kółek.
Robert Cybart: Szlak Leśnego Skarbca przebiega przez
Janów Lubelski - uroczysko
„Kruczek”- Porytowe Wzgórze - Szewce - Momoty Górne - Momoty Dolne - Łążek
Ordynacki - Szklarnie, aż do
Janowa. Jest to trasa długości
52 km. Prowadzi głównie przez
tereny zalesione. Przejeżdżamy
przez ZOOM Natury w okolicach miejskiego zalewu, później wjeżdżamy w uroczysko
„Kruczek”, gdzie znajdują się
piękne, ręcznie robione figurki
drogi krzyżowej. Jest też śródleśna kapliczka ze swoją niezwykłą historią. Legenda głosi,
że wędrował tędy Święty Antoni do Radecznicy i tu zrobił
przystanek. Usiadł na kamieniu, spod którego później wytrysnęło źródło, które ma moc
uzdrawiającą.
Kolejnym etapem jest Porytowe Wzgórze. To miejsce (podobno) największej bitwy partyzanckiej w Polsce, która miała
miejsce 14 czerwca 1944 r. Trzy
tysiące partyzantów walczyło
z trzydziestotysięczną armią
niemiecką. Mimo okrążenia
naszym żołnierzom udało się
przeniknąć do Puszczy Solskiej,
gdzie walki toczyły się dalej.
Następnym przystankiem są
Momoty Górne, w których warto odwiedzić kościółek drewniany pw. Świętego Wojciecha,
wykonany własnoręcznie przez
śp. ks. Kazimierza Pińciurka
(1928-1999). Jedziemy do Łążka
Ordynackiego. Odcinek ten jest
piaszczysty, wymagający nieco
wysiłku. Na miejscu możemy
zrobić przerwę i następnie wrócić przez Rudzką Składnicę do
Janowa Lubelskiego.
Drugi szlak ma długość 15 kilometrów.
To „Szlak Glinianych Garnków”.
Prowadzi z Janowa przez Rudę
i Łążek Garncarski. W pierwADRES 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

szej części podróżujemy utwardzoną drogą, zmieniającą się
w szutrową. Prowadzi ona
przez las do Łążka Garncarskiego. Miejscowość ta słynie z tego,
że w dawnych czasach lepiono
tu garnki i kafle. Turyści znajdą
tu zagrody, gdzie można sprawdzić swoje siły i własnoręcznie
coś wykonać.
Jakie są zalety turystyki rowerowej?
Każda forma turystyki jest pożyteczna. Można ją realizować

cje (przewodniki, mapy itp.), a
także może wypożyczyć rower.
Turyści w zasadzie muszą zabrać ze sobą tylko chęci, a my
zajmiemy się wszystkim. Naprawdę warto tu przyjechać
i spędzić wolny czas.
Proszę przybliżyć naszym
czytelnikom, jakie wydarzenia rowerowe odbywają się
cyklicznie na terenie Nadleśnictwa?
Sezon rowerowy trwa u nas
cały rok. Ruszamy z początkiem

Każdy w swoim tempie będzie
mógł go pokonać. Jesienią proponujemy „Rowerowy rajd na
orientację”. Startujemy spod
Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy dostają mapy
z naniesionymi punktami, które trzeba w lesie odnaleźć. Każda lokalizacja jest odpowiednio
punktowana. Imprezy rowerowe, które są organizowane
przez nasze Nadleśnictwo przy
współpracy z innymi podmiotami są kierowane dla wszyst-

rodzinnie. Na rowerze możemy
pokonywać dłuższe odcinki.
Pieszo tych kilometrów zrobimy mniej. Rower wymaga większego wysiłku. Polecam zarówno turystykę pieszą jak i rowerową.
Letnicy przyjeżdżają do Janowa Lubelskiego i co dalej?
Nadleśnictwo Janów Lubelski
jest opiekunem Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w którym
każdy turysta znajdzie nocleg,
otrzyma niezbędne informa-

stycznia, współorganizując maraton pod nazwą „Biały Kruk”.
Kolejną imprezą jest „Cisowianka Mazovia MTB”. W ramach
tej imprezy, przygotowujemy
w naszych lasach trasy o różnych dystansach.
Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim jest
Krajoznawczy Rajd Rowerowy
„Szlakami Leśnego Skarbca”
o charakterze rodzinnym.

kich, niezależnie od wieku, od
początku roku do późnej jesieni.
Dlaczego turystyka rowerowa
tak bardzo rozwinęła się na
terenie Nadleśnictwa Janów
Lubelski?
To tereny, gdzie jest bardzo
dużo lasów o wyjątkowych
walorach przyrodniczych. Tu
łączy się środowisko naturalne
z historią i kulturą. Wykorzystujemy to, czym obdarzyła nas
natura. Naszym zadaniem jest
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Robert Cybart

pomóc, by rowerem, czy też
pieszo zobaczyć jak najwięcej.
Czym jest ZOOM NATURY?
ZOOM NATURY to park rekreacyjny o powierzchni ponad
10 ha położony w okolicach
zalewu w Janowie Lubelskim.
Znajdziemy tam nowoczesny
park linowy, ścieżki rowerowe,
pasaże spacerowe, piaszczystą
plażę, sale wystawowe i laboratoria edukacyjne, w których
znajdują się różnego rodzaju
stanowiska służące do poznawania przyrody.
Czy na terenie Janowa Lubelskiego są takie miejsca będące
uzupełnieniem dla wojaży rowerowych?
Zachęcam do zwiedzenia całorocznej ekspozycji kolejki
wąskotorowej, która mieści się
przy naszym Nadleśnictwie.
Tą kolejką kiedyś przewożono
drewno do większych składnic
i tartaków. W budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest
usytuowana wystawa przyrodnicza, przedstawiająca zarys
życia zwierząt w lesie i pracy
leśników.
Do Ośrodka Edukacji Ekologicznej przylega „Arboretum”.
Cóż to takiego?
To miejsce przygotowane przez
leśników, w którym są prezentowane różne ciekawe rośliny.
Mają one cieszyć oczy turystów.
Z plansz dowiemy się o ich występowaniu, cechach i walorach.
Zapraszamy do Lasów Janowskich.
Zapraszamy całe rodziny. Na
pewno nie będzie czasu na
nudę. Wyjedziecie stąd państwo bogaci o wiedzę, spokój
wewnętrzny z uśmiechem na
twarzy. Tutaj jest to miejsce,
gdzie można się wyciszyć, odpocząć i miło spędzić czas.
Łukasz Kot
DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
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Przyjdź na targi – wygraj
wycieczkę
Agro Targi Wschód to także
ciekawe konkursy, w których
każdy z uczestników będzie
mógł wygrać atrakcyjne nagrody. Na odwiedzających
czeka konkurs, w którym nagrodami będą zagraniczne
wycieczki ufundowane przez
Organizatora targów. Wystarczy przyjść na targi i wypełnić
kupon konkursowy, aby walczyć o wspaniałe wczasy.
Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną także konkursy zorganizowane wspólnie
z Partnerami targów. Będzie
to m.in. konkurs na Najaktywniejszy Samorząd Województwa
Podkarpackiego,
organizowany wspólnie z centralą
Krajowego
Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa. Jest to
forma promocji regionu, poprzez prezentację poszczególnych gmin Województwa
Podkarpackiego. Na przygotowanych przez samorządy stoiskach będzie można
znaleźć lokalne, tradycyjne
produkty, a także informacje
o konkursie KRUS na bezpieczne gospodarstwo rolne,
który promuje przestrzeganie
zasad BHP w rolnictwie.
Targi na szczeblu
krajowym
Tegoroczna edycja Agro Targów Wschód to wydarzenie
o ogólnopolskiej randze, którą potwierdzają patronaty
Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a także prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego – Rektora
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Partnerami targów zostały centrale rządowych agencji: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Ich duże zaangażowanie, z jakim będą uczestniczyły w wydarzeniu, podkreśla prestiż i uznanie targów na
arenie ogólnopolskiej. Agencje
przygotują nie tylko stoiska informacyjne, na których rolnicy
będą mogli porozmawiać ze
specjalistami KOWR, ARiMR i
KRUS. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przywiezie ze
sobą również namiot ogólnopolskiej akcji Polska Smakuje,
która ma na celu promocję polskiej żywności. Akcja ta w tak
szerokiej formie po raz pierwszy zagości w tej części Polski.
Wydarzenie szeroko opisywane

jest również w mediach. Jego
rangę podkreślają patroni medialni, wśród których znalazły
się media regionalne, branżowe
ogólnopolskie tytuły oraz ogólnopolska telewizja TVP 1.

Zostań wystawcą
Warto podkreślić, że wstęp na
targi dla zwiedzających jest bezpłatny.
Wystawcy – firmy, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę

podczas Agro Targów Wschód
mogą jeszcze dokonać zgłoszeń
za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, który dostępny
jest na stronie internetowej targów: www.agrotargiwschod.pl

Tam znajdują także szczegółowe
informacje dotyczące targów.
Materiał nadesłany
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Lasy na Kresach

Chrabąszcze - majowy i kasztanowiec groźnymi szkodnikami upraw rolniczych
i leśnych
Duże szkody w gospodarce rolnej, leśnej i sadowniczej wyrządzają chrabąszcz majowy
(Melolontha
melolontha
L.)
i chrabąszcz kasztanowiec (Melolontha hippocastani F.). Owady doskonałe obu gatunków są
bardzo podobne pod względem
wyglądu zewnętrznego i biologii. Na terenie województwa
podkarpackiego spotyka się
obydwa gatunki. Szkody wyrządzają chrząszcze żerujące na liściach drzew oraz larwy (zwane
pędrakami) ogryzające korzenie
roślin. Uszkodzenia powodowane przez pędraki, prowadzące ukryty tryb życia w glebie,
są groźniejsze i bardziej dotkliwe gospodarczo. Pełny rozwój
u obu gatunków (generacja) trwa
4 lata. Chrząszcze chrabąszczy
po wyjściu z gleby prowadzą żer
uzupełniający na liściach różnych gatunków drzew i krzewów
w lasach, sadach i zadrzewieniach. Spośród gatunków leśnych najchętniej żerują na
dębach, brzozach, grabach,
wierzbach i jarzębinach, z gatunków iglastych uszkadzany jest
modrzew. Z drzew owocowych
chętnie objadają liście wiśni,
czereśni, śliwy, z krzewów agrest
i porzeczki.
Największe nasilenie lotu i żeru
uzupełniającego przypada na
połowę maja. Samice chrabąszczy po odbyciu żeru uzupełniającego, który trwa około

2 tygodni, przystępują do składania jaj. W zagłębieniach terenu wygrzebują kanaliki na
głębokość od kilku do kilkudziesięciu centymetrów i składają
w nich jaja. Po złożeniu partii
jaj samice udają się w korony
drzew w celu przeprowadzenia
żeru regeneracyjnego, a następnie ponownie schodzą do gleby
w celu złożenia jaj. Większość samic składa jaja 2 lub 3 krotnie po
10 do 30 sztuk. Łącznie jedna samica składa do 60 (80) jaj. Średnia długość życia chrząszczy
wynosi 4-7 tygodni dla samców
i 6-7 tygodni dla samic. Po około 6 tygodniach ze złożonych jaj
wylęgają się pędraki. W pierwszym roku życia występują
w grupach w sąsiedztwie miejsc
wylęgu, żywiąc się drobnymi
korzonkami traw i innych roślin
zielnych. W kolejnych 2 latach
intensywnie żerują, dwukrotnie odbywają wylinkę i znacznie powiększają swoje rozmiary. Jesienią wraz z nastaniem
chłodów schodzą do głębszych
warstw gleby (nawet do 100 cm
głębokości). Wyrośnięte larwy
ogryzają korzenie drzew i krzewów powodując ich zamierania.
W czwartym roku pędraki żerują do przełomu czerwca i lipca,
a następnie przepoczwarczają
się i przeobrażają w chrząszcze.
Chrząszcze pozostają w glebie
przez okres zimy do wiosny następnego roku. Na przełomie

kwietnia i maja następuje wylot
chrząszczy – rójka i rozpoczyna
się nowy cykl rozwojowy szkodników.
Chrabąszcze powodują poważne szkody w gospodarce leśnej, ogrodnictwie i rolnictwie.
Żerując na liściach i kwiatach
jako owady doskonałe powodują osłabienie roślin, obniżenie
przyrostu i zmniejszenie owocowania. Osłabione drzewa i krzewy stają się podatne na choroby
i szkodniki. Największe znaczenie mają jednak szkody wyrządzane przez pędraki. Ogryzając
z kory lub zjadając w całości
korzenie roślin doprowadzają
do zamarcia siewek, sadzonek
drzew, krzewów leśnych, owocowych i ozdobnych. Szczególnie narażone są uprawy i plantacje wieloletnie np. truskawek,
borówek, porzeczek, agrestu,
sady oraz winnice. Szkody są
tym większe, im młodsze są
uprawy leśne i ogrodnicze. Najskuteczniejszą metodą ograniczania szkód wyrządzanych
przez chrabąszcze jest ograniczenie liczebności populacji poprzez wykonywanie zabiegów
zwalczających chrząszcze w latach rójki.
Lata rójkowe najsilniejszego
szczepu występują co 4 lata,
w latach nieparzystych. Rokiem
rójkowym jest rok 2019. Zabieg
polega na wykonywaniu oprysków lotniczych i naziemnych,

Naloty bukowe zniszczone przez pędraki

Korzeń sadzonki buka uszkodzony przez pędraki

nieszkodliwym dla pszczół preparatem Mospilan 20 SP. Preparat Mospilan 20 SP stosowany
jest w małych dawkach – 0,4 kg
na ha, mała jest też ilość cieczy
użytkowej – łącznie z adiuwantem zwiększającym lepkość,
zużywa się 5 litrów cieczy użytkowej na 1 ha. Preparat na danej
powierzchni może zostać użyty tylko 1 raz w roku. Potrzeba

zabiegu na dużych powierzchniach powstaje zwykle co 4 la-ta, w trakcie rójki szczepu dominującego na danym terenie.
Samoloty, za pomocą których
wykonuje się opryski na polach
zabiegowych, są naprowadzane
przy użyciu precyzyjnej aparatury GPS.
Materiał nadesłany
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Aktywnie i skutecznie na rzecz
Polski i regionu
5 lat pracy europosła Krzysztofa Hetmana w Parlamencie Europejskim
Aktywna działalność na rzecz
województwa lubelskiego i Polski – tak jednym zdaniem można podsumować działalność
europosła Krzysztofa Hetmana
w Parlamencie Europejskim.
- Ostatnie pięć lat to tysiące godzin
intensywnych negocjacji, spotkań, debat i głosowań – mówi
Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego. Praca
w komisjach, prace legislacyjne i polityczne Parlamentu są
prowadzone w 20 komisjach
stałych i dwóch podkomisjach.
Poseł Krzysztof Hetman, mając wieloletnie doświadczenie
jako Marszałek Województwa
Lubelskiego, pracuje w Komisji
Rozwoju Regionalnego, gdzie
zajmuje się tak ważną z punktu
widzenia Polski polityką spójności, z której środków dokonuje się dynamiczna przemiana

naszych regionów, w tym rewitalizacja obszarów wiejskich,
miast i mniejszych miejscowości.
- Dodatkowo jestem członkiem
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, gdzie podejmuję ważne tematy społeczne - tworzenie
nowych miejsc pacy, także dla
młodych, wsparcie dla firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, czy likwidacja barier
dla osób niepełnosprawnych i łatwiejsze łączenie pracy zawodowej
z życiem rodzinnym – opowiada
Krzysztof Hetman.
Sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu to ukoronowanie miesięcy prac w komisjach. W trakcie kadencji Krzysztof
Hetman wystąpił na sesjach plenarnych blisko 200 razy, stając się
jednym z aktywniejszych parlamentarzystów.

- Jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej
byłem odpowiedzialny za pracę
nad dziesiątkami sprawozdań
i opinii – mówi Krzysztof Hetman. Jako poseł do Parlamentu
Europejskiego Krzysztof Hetman miał swój ogromny udział
we wsparciu przedsiębiorców,
rolników, samorządowców oraz
organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.
Krzysztof Hetman brał udział
w negocjacjach, które uchroniły
Port Lotniczy Lublin w Świdniku przed koniecznością zwrotu kilkudziesięciu milionów
złotych dotacji unijnych. Był
też skutecznym negocjatorem
w utrzymaniu korzystnego dla
województwa lubelskiego poziomu wsparcia finansowego
z UE na lata 2014-2020.

W czasie trwania kadencji
Krzysztof Hetman zorganizował trzydzieści płatnych staży
dla młodych i zdolnych osób,
ale także konkursy dla dzieci
i młodzieży z terenu województwa lubelskiego, w których nagrodą były m.in. wyjazdy studyjne do Brukseli. Ponadto
Krzysztof Hetman zorganizował
siedemnaście konferencji i seminariów na ważne dla Lubelskiego i Europy tematy dotyczące wsparcia przedsiębiorczości
i rolnictwa, problemów osób
niepełnosprawnych czy ochrony
środowiska, które odbywały się
zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i w Brukseli.
Wśród nich m.in.: „Rynek pracy
dla młodych czyli wszystko, co
kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście
się zapytać”, Wschodnie Forum

Krzysztof Hetman

Firm Rodzinnych, Wsparcie
Unii Europejskiej dla badań i innowacyjności - szansa dla polskich firm i uczelni wyższych,
Seminarium „Afrykański Pomór
Świń”, konferencja “Jaka Polska
za 5,10...100 lat i w jakiej Europie?”, „Robotyka od najmłodszych lat – czyli jak dziś inwestować w gospodarkę przyszłości”,
„Europa bez barier – korzyść dla
wszystkich”, Kongres Młodych
Rolników, Europejska Nagroda
Obywatelska dla Fundacji Oswoić Los i Pani Ewy Dados.
Materiał nadesłany
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Patrycja Hurlak - droga do nawrócenia
Patrycja Hurlak to aktorka, która zagrała m.in. w serialach „Klan”, „M jak miłość”, „Blondynka”.
Od kilku lat jeździ po kościołach i sanktuariach i głosi rekolekcje. Przyjechała także do lubaczowskiej Konkatedry na rekolekcje wielkopostne dla młodzieży. Opowiadała o tym, jak szatan
namieszał w jej życiu i jak wyglądała jej droga do nawrócenia.
Ks. Mariusz Pastuszak: Patrycja Hurlak potrafi łączyć życie
z Bogiem i życie na planie filmowym. Czy jest to proste?
Patrycja Hurlak: Jest to bardzo
proste, jeśli się to robi z Panem
Bogiem. Zmieniłam się fizycznie i widzowie nie kojarzą mnie
z telenoweli „Klan”. Miałam
tam ciemne włosy, ostrzejsze
rysy twarzy. Teraz wyglądam
dużo lepiej, także duchowo,
bo wiem, że Pan Jezus robi lifting. Zupełnie darmowy, bezinwazyjny. Dlatego człowiek lepiej wygląda z Panem Jezusem
niż bez Niego. Jeśli chodzi o
łączenie życia w świecie i życia
z Panem Bogiem to nie jestem
jedynym przykładem, czyli jest
to możliwe.
Sprawy związane z codziennością, nie są taką zwykłą
sprawą, kiedy wplata się w
nie Pana Boga. Bo pojechać
na plan zdjęciowy, a później
pójść na Eucharystię, czy

w trakcie nagrań znaleźć czas
na modlitwę, czyli rozmowę
z Bogiem, nie jest wcale takie
proste?
Zależy, jak się ustawi priorytety.
Dla mnie priorytetem jest bycie
na Mszy Świętej codziennie.
Jeśli praca taką możliwość udaremnia, to prędzej zrezygnuję
z pracy niż z Mszy Świętej. Prowadząc program „Ukryte skarby” w TVP2 podróżowaliśmy
po całej Polsce, odkrywając
walory naszego kraju. Jadąc
na plan nie wiedziałam, gdzie
będę miała hotel, bo produkcja podawała takie informacje
w ostatniej chwili. Zastanawiałam się czy będę miała blisko
kościół i o której będą Msze
Święte. Bywało, że najpierw
odwiedzałam proboszcza w
parafii z pytaniem: kiedy jest
Msza Święta? O której jest najwcześniejsza, a o której najpóźniejsza? Często otrzymywałam
odpowiedź: a o której Pani po-

trzebuje? I ksiądz te Eucharystie sprawował dla mnie. Kiedyś Eucharystia nie była dla
Pani priorytetem. Skąd taka
zmiana?
Dawniej funkcjonowałam poza
Kościołem i nie znałam słowa
„Eucharystia”. Co się stało? Spotkałam żywego Pana Jezusa.
Świadczę o Zmartwychwstaniu, bo Jezus żyje. On Zmartwychwstał.
To spotkanie z Chrystusem
przemieniło całe Pani życie.
Czy warto było?
Tu nie chodzi o to, czy warto,
czy nie warto. Jeżeli człowiek
spotyka Pana Jezusa, nie jest
w stanie żyć jak dotychczas.
W pewnym programie zauważyła Pani, że nie chce być
określana jako wiedźma, woli
jako czarownica. Dlaczego?
Zawsze uznawałam się za
czarownicę. Zajmowałam się
rzucaniem klątw i uważałam,
że czyni je czarownica. Wiedź-

ma to jest ta, która też rzuca
klątwy, ale jest „wiedzącą więcej”. Później biskup Zbigniew
Kiernikowski wytłumaczył mi,
że są to jednak synonimy. Czarownica też wie więcej niż zwykli ludzie, że są jakieś nadprzyrodzone siły. Nawet jeżeli nie
wie, że czerpie od złego ducha,
to wie, że jest coś więcej. Dzisiaj
już bym się nie broniła przed takim nazewnictwem. Ale lepiej
mi brzmi – czarownica.
Skąd się bierze wiedza nadprzyrodzona?
To trudne pytanie. Jak pisaliśmy „Nawróconą wiedźmę”, byłam przekonana, że ta wiedza
jest od złego ducha. Gdy wchodzimy w okultyzm, tak jak ja,
to wiedza pochodzi od złego
ducha. Ale czasem taką dodatkową wiedzę mają święci.
Przykładowo Ojciec Pio wielokrotnie powtarzał, że Pan Bóg
czasem daje mu zajrzeć tam, do
swojego notesika. Wiedza nad-

Patrycja Hurlak

przyrodzona pochodzi nie tylko
od złego ducha. Wielu świętych,
którzy osiągnęli poziom świętości już za życia, też posiadali
większą wiedzę.
Mówiliśmy o czarownicy, która nie doświadcza iluminacji
boskiej, tylko jest nastawiona na „piekielne informacje”.
I stamtąd bierze swoją wiedzę.
Jest to ogromne cierpienie,
którego nie życzę najgorszemu wrogowi. Bo bardzo łatwo
wpaść w okultyzm. Być oszukanym, przez głupie zabawy,
czytanie horoskopów, noszenie
talizmanów, amuletów. Nie ma
zabawy ze złym duchem.
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Zły duch nie ma poczucia humoru. Wszystko co robimy, nawet dla zabawy jak pójście na
Halloween, bierze na poważnie.
Traktuje jako poważny akces:
wchodzisz w moją przestrzeń
- licz się ze śmiercią bądź kalectwem.
Tak jak świat materialny,
tak świat duchowy jest realny.
Można zejść z Bożych ścieżek
i wejść w przestrzeń wpływu
złego ducha. Szczególnie młodzi ludzie podejmujący pierwsze życiowe decyzje są na to
narażeni. Przed czym można
przestrzec młodzież?
By byli mądrzejsi od nas, od
naszego troszkę pogubionego
pokolenia dzisiejszych czterdziestolatków, zachłyśniętych
kapitalizmem. Jako dzieci wychowaliśmy się w PRL‘u, gdzie
zabawki, czekolady i cytrusy
były w Peweksie. Później pojawił się kapitalizm, którym się
zachwyciliśmy i wchłonęliśmy
wszystko, co się tylko dało:
i to co dobre, i to co złe. Dzisiejsza młodzież ma szansę podejmować mądrzejsze decyzje.
Oni doskonale wiedzą, że horoskopy to są brednie. Bo każdy ochrzczony jest spod znaku
krzyża, a nie spod znaku zodiaku. Jeżeli do tej pory uważałeś,
że czytanie horoskopów nie
jest grzechem, choć jasno pisze
o tym Katechizm Kościoła Katolickiego, to wyspowiadaj się
czym prędzej i więcej tego nie
rób, abyś mógł czystym sercem
przyjmować Komunię Świętą.
Popatrzmy na pewne rzeczy,

które dzieją się w szkole. Halloween to nie zabawa, to święto
satanistyczne, które uderza we
wszystkie trzy religie monoteistyczne: chrześcijaństwo, judaizm i islam. Czemu brakuje
nam odwagi, a przecież konsty-

Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego katolicy tego nie robią?
Bo nie sądzę, żeby muzułmanin odrobił pracę o Halloween.
Dlaczego książki o czarodzieju
Harrym Potterze, które uderzają w religię chrześcijańską

A kalendarz Jezusa? Kiedy
daje się możliwość Jezusowi kierowania swoim życiem
i swoim terminarzem? Da się
to pogodzić z codziennym życiem?

Patrycja Hurlak w lubaczowskiej Konkatedrze

tucja gwarantuje nam wolność
wyznania, żeby pójść do nauczyciela i powiedzieć: według
konstytucji mam prawo odmówić
odrobienia zadania domowego o
Halloween. Poproszę o pracę zastępczą. Tej pracy ze względu na
moją religię nie mogę odrobić.

i w religie monoteistyczne tak
łatwo wchłaniamy?
To, przed czym ostrzegam młodzież, to przed brakiem odwagi.
Bądźcie odważni, bo za brak
odwagi w kwestii wiary zapłacicie dużo wyższą cenę niż się
wam wydaje.

Oczywiście. To jest kwestia zaufania Panu Bogu. Oddałam
Panu Jezusowi kalendarz, choć
to nie znaczy, że się na Niego czasem nie irytuję. Ale po
chwili okazuje się, że On wie co
robi. Przykładowo dzisiaj tutaj
w Lubaczowie by mnie nie było,

bo miałam zaplanowane zupełnie inne rekolekcje, które zostały odwołane w ostatniej chwili.
I akurat ksiądz Sławek się “wbił”
w tym momencie. To kolejna
taka sytuacja. Mam taką zasadę
w Wielkim Poście, że jeżeli głoszę w niedzielę, to muszę mieć
inny dzień w tygodniu całkowicie wolny dla Pana. I była taka
sytuacja jakieś dwa lata temu,
że coś mi wypadło w ten dzień
dla Pana. Musiałam wyjechać,
a gdy wróciłam powiedziałam
Panu: a teraz, to Ty coś wymyśl,
bo ja tego najbliższego tygodnia
nie uciągnę. Musisz coś odwołać
w tym tygodniu. I dzwoni ksiądz:
- Pani Patrycjo, przepraszam,
że tak w ostatniej chwili, ale muszę ten piątek odwołać. Zaczęłam
się śmiać, mówiąć. że właśnie
się o to modliłam. Pan Jezus
układa ten kalendarz, ale my
nie wiemy co On ma w zamyśle. Czasem coś wypada z grafika lub wskakuje coś dodatkowego. Trzeba zdać się na Pana.
On wszystko ma zaplanowane
w Swoim grafiku... i układa.
Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I życzę, aby
Pan Jezus jak najczęściej błogosławił Pani chwilami wytchnienia, podczas spotkań
ze Sobą.
Dziękuję pięknie. I pozdrawiam
bardzo serdecznie słuchaczy
Katolickiego Radia Zamość
i czytelników Roztoczańskiego
Głosu. Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Ks. Mariusz Pastuszak
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Najpierw ojczyzna, a potem sztuka
29 czerwca będziemy obchodzić
78 rocznicę śmierci światowej
sławy artysty, wybitnego dyplomaty, polityka i męża stanu
- wielkiego patrioty Ignacego
Jana Paderewskiego. „Najpierw
Ojczyzna, a potem sztuka” – tym
kierował się w swych życiowych
wyborach. A przecież jego kariera artystyczna nie miała sobie
równych na początku XX wieku.
Był znakomitością w każdym
calu, wirtuozem fortepianu,
płomiennym patriotą i oddanym przywódcą swego narodu.
Ignacy Jan Paderewski urodził
się 6 listopada 1860 r. w Kuryłówce. Matka zmarła w rok po
jego urodzeniu. Ojciec przyszłego
artysty przywiązywał dużą rolę
do wykształcenia syna. Jednym
z nauczycieli Paderewskiego był
weteran powstania listopadowego, były kapitan wojsk polskich
Michał Bobiński. To on przybliżył młodemu kompozytorowi
historię Polski i podsycał jego
młodzieńczy patriotyzm. W latach 1872-78 studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie.
W roku 1880 ożenił się ze swoją
uczennicą Antoniną Korsakówną. Tego samego roku urodził się
ich syn Alfred, matka po 9 dniach
od porodu zmarła. Życie jednak
nie szczędziło Paderewskiemu
kolejnych ciosów – po pewnym
czasie okazało się, że Alfred jest
kaleką.
W styczniu 1882 r. rozpoczął naukę kompozycji w Berlinie. Profesor zachęcał Paderewskiego
do gry na fortepianie, do której,
jak powiedział, Paderewski ma
niezwykły talent. Przełomowym
okazało się spotkanie z Antonim Rubinsteinem - dało Paderewskiemu impuls do pracy nad
doskonaleniem swojej techniki.
W Zakopanem poznał wybitną
polską aktorkę tamtych czasów
Helenę Modrzejewską. Artystka pomogła zdobyć mu fundusze na dalsze studia w Wiedniu
u wybitnego pedagoga Teodora
Leszetyckiego. Profesor ubolewał,
że ten stracił już najlepsze lata
i nie zostanie wielkim pianistą.
Paderewski przekonał jednak
profesora i ten udzielił mu dziesięciu bezpłatnych lekcji. Leszetycki wspominał, że Paderewski
zaskoczył go chłonnością dojrzałego umysłu i determinacją.
3 marca 1888 r. odbył się pierwszy
paryski recital Paderewskiego.
Artysta wkrótce stał się sensacją
sezonu, zdobył sławę wirtuoza
fortepianu, pozyskał przyjaźń
sławnych artystów i przedsiębiorców. Recenzenci obwołali go
„Lwem Paryża”.

9 maja 1890 r. Paderewski dał
pierwszy koncert w Londynie –
sala była prawie pusta, gdyż na
plakacie promującym koncert
użyto określenia „Lew Paryża”,
co skutecznie zraziło angielskich
słuchaczy. Jednak po trzecim recitalu w recenzjach zauważono, że
„podbił szturmem publiczność”.
Do Londynu wrócił w czerwcu
1891 r., tym razem Paderewski
stał się przedmiotem fascynacji.
Kolejnym celem artysty były Stany Zjednoczone. Dając 107 koncertów podczas morderczego tournee Paderewski stał się modą
i wytworzył nowe wyobrażenie
o sztuce estradowej. Zdarzało
się, że po koncercie tłum rozentuzjazmowanych wielbicieli tak
mocno ściskał dłoń artysty, że ta
puchła i przez kila dni nie mógł
ćwiczyć. Paderewski zadziwił
Amerykanów, gdy całe honorarium 4 tys. dolarów z koncertu
z Bostońskimi Filharmonikami
przeznaczył na budowę Łuku
Waszyngtona w Nowym Jorku. Kolejne tournee po Stanach
Zjednoczonych na przełomie
1895/96 r. było wielkim tryumfem artystycznym i materialnym
artysty. Dał 92 koncerty, które
przyniosły mu 280 tys. dolarów.
W nagłówkach gazet nazywano
go „Królem pianistów” czy „Czarodziejem klawiatury.” Po Ameryce
podróżował prywatnym wagonem kolejowym z fortepianem, w
którym mógł przygotowywać się
do koncertów.
W 1899 r. wziął ślub z Heleną Górską i zamieszkał w zakupionej
szwajcarskiej willi Riond-Bosson.
Rok później zmarł niespodziewanie niepełnosprawny syn Paderewskiego Alfred. Jego nagła
śmierć na zapalenie płuc podczas
wizyty u paryskich specjalistów
była kolejnym bolesnym ciosem
dla artysty.
W 1904 r. Paderewski wyruszył
w tournee po Australii i Nowej Zelandii, następnie popłynął do Stanów Zjednoczonych. W roku 1911
odbył tournee po Ameryce Południowej, rok później odwiedził
Afrykę Południową. Wzbudzał
sensację odwiedzając miejsca
oddalone od ówczesnych centrów cywilizacji. Artysta nie zwalniał tempa, dużo ćwiczył. Ciągle
prześladowała go trema i obawa,
że nie dość dobrze przygotował
któryś z utworów. Niektóre, trudniejsze fragmenty powtarzał wolno po sto razy!
Dążenie Paderewskiego, by stać
się wielkim artystą nigdy nie zdominowało potrzeby zrobienia
czegoś dla własnego kraju. Odgrywał rolę ambasadora kultury

polskiej. W 500-lecie bitwy pod
Grunwaldem ufundował monumentalny pomnik „praojcom na
chwałę, braciom na otuchę”. Na
miejsce wzniesienia pomnika
wybrał Kraków, dawną stolicę
Polski, dając przy tym pretekst do
manifestacyjnego spotkania Polaków z trzech zaborów. Wygłosił
wówczas mowę do ponad 150 tys.
ludzi. We Lwowie uczestniczył
w uroczystych obchodach stulecia urodzin Chopina.
Wybuch wojny w 1914 r. dał artyście nadzieję na odzyskanie przez
Polskę niepodległości. „Najpierw
ojczyzna, a potem sztuka” mówił
Paderewski i zajął się mobilizowaniem Polaków i przyjaciół Polski w krajach sprzymierzonych.
W szwajcarskim Vevey założył
wraz z Henrykiem Sienkiewiczem Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny. W wolnych
krajach Zachodu werbował przyjaciół do podjęcia działań pomocowych. Wychodząc z założenia,
że idea niepodległej Polski nie
znajdzie w Europie sprzymierzeńców wyruszył w 1915 r. do
Stanów Zjednoczonych. Tam wykorzystując swą ogromną popularność skonsolidował 4-milionową Polonię. Apelował też do serc
Amerykanów o pomoc żywnościową dla głodujących rodaków.
W ramach działalności niepodległościowej wygłosił 340 przemówień, dał 300 dobroczynnych
koncertów. Zachęcał też rodaków
by wstępowali do tworzonej we
Francji Armii Polskiej gen. Józefa
Hallera.
23 listopada 1918 r. kompozytor wyruszył z Nowego Jorku
do Londynu, gdzie spotkał się
z ministrem spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii. 19 grudnia wypłynął na pokładzie krążownika
Floty Królewskiej, symbolicznie,
do Gdańska, skąd pociągiem udał
się do Poznania. Tam jego przyjazd wywołał powstanie przeciw
pruskiemu zaborcy i przyłączenie
Wielkopolski do Polski. 2 stycznia Paderewski dotarł do Warszawy witany przez rozentuzjazmowane tłumy rodaków. Józef
Piłsudski powołał go na prezesa
rady ministrów i ministra spraw
zagranicznych. Dzięki przyjaźni
z Herbertem Hooverem i pułkownikiem Hous’em uzyskał pomoc
dla wygłodzonych ludzi i zniszczonego kraju.
W styczniu 1919 r. rozpoczęła
się w Paryżu Konferencja Pokojowa, na której interesy Polski reprezentowali Paderewski
i Roman Dmowski. Paderewski
wykorzystał swoją popularność
wśród polityków i znajomość z

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wykazał się również
talentem politycznym, osłaniając
ruchy wojsk Piłsudskiego w Galicji Wschodniej, która ostatecznie
w całości została przyznana Polsce. W Wersalu polskiej delegacji
udało się uzyskać korzystne warunki, jednak nie udało się przyłączyć Gdańska, który uzyskał status Wolnego Miasta. Paderewski
zrezygnował z urzędu. Wyjechał
do Szwajcarii, powrócił do willi
w Riond-Bosson. Do roku 1921
pozostał jednak delegatem w Lidze Narodów.
W 1922 r., po kilku latach intensywnej działalności politycznej
Paderewski postanowił wznowić
działalność koncertową. Pierwszy koncert w Carnegie Hall zakończył się wielką owacją na
stojąco. Poprawiło to trudną sytuację finansową Paderewskiego.
W ciągu kolejnej dekady Paderewski odbywał wielokrotnie
tournee po krajach sprzymierzonych, dając wielkie koncerty
dobroczynne. W 1932 r. 37 tys.
dolarów z koncertu dla 16 tys. słuchaczy przeznaczył na cele charytatywne.
Po śmierci Piłsudskiego w 1935 r.
partie opozycyjne nasiliły swoją
działalność. Gdy w 1936 r. z inicjatywy Władysława Sikorskiego przybyli do Riond-Bosson
w Morges przedstawiciele działaczy centrowych Wincenty Witos i Józef Haller utworzyli tzw.
Front Morges. Paderewski był
ojcem duchowym tego ruchu.
W tym samym czasie dawał koncerty i pracował nad wydaniem
dzieł wszystkich Chopina. W roku
1937 zagrał wirtuoza fortepianu
w filmie Lothara Mendesa „Sonata Księżycowa”. Film okazał się
sukcesem kasowym. Paderewski
pozostał jednak filantropem.
W lutym 1939 r. Paderewski wyruszył na dwudzieste tournee po
Stanach Zjednoczonych. 25 maja
miał dać koncert w Madison Square Garden, jednak niespodziewany atak serca przerwał to tournee
i artysta wrócił do Riond-Bosson.
W lipcu tego roku kontaktował się
z prezydentem Rooseveltem, apelował o włączenie się Ameryki do
rokowań związanych z niemieckimi roszczeniami do Gdańska, jednak bez żadnych rezultatów.
Po napaści Niemiec i Sowietów na
Polskę Paderewski przyjął symboliczne stanowisko przewodniczącego emigracyjnego parlamentu polskiego - Rady Narodowej.
23 stycznia 1940 r. obrady parlamentu zainaugurowało podniosłe przemówienie Paderewskiego, zakończone słowami:

Ignacy Jan Paderewski, 1921 rok

Pomni na wszystkie krzywdy doz-nane, pamiętni niezliczonych zbro-dni popełnionych z iście pogańskim
okrucieństwem na niewinnym ciele
szlachetnego, rycerskiego narodu.
Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć
będzie po wieki wieków w potędze
i chwale – dla Was, dla nas i dla całej
ludzkości.
Po upadku Francji i kompromisie
z Vichy Paderewski ponownie
zwrócił się ku Ameryce. 23 września wraz ze współpracownikami
wyruszył w karkołomną podróż,
której celem były Stany Zjednoczone. W grudniu 1940 r. Paderewski spotkał się z prezydentem Rooseveltem i nalegał o interwencję
u rządu Vichy w sprawie Polaków
znajdujących się we Francji. W
sieci radiowej Columbia wygłosił apel, by Amerykanie pomogli
Wielkiej Brytanii w odparciu barbarzyńskiej agresji Niemiec. Pomimo sędziwego wieku i wyczerpania fizycznego nie chciał zwolnić
tempa swojej gorączkowej działalności. Przemawiając na wiecu
w Oak Ridge do Amerykanów polskiego pochodzenia, weteranów
armii polskiej z czasów I wojny
światowej zaziębił się. Po kilku
dniach zmagań z chorobą zmarł
w nowojorskim hotelu Buckingham 29 czerwca 1941 r.
Generał Sikorski wygłosił na jego
cześć przemówienie w radiu
przyznając najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. Prezydent
Roosevelt również wygłosił przemówienie i oświadczył, że ciało
Paderewskiego spocznie pochowane z prezydenckim ceremoniałem na Cmentarzu Narodowym
w Arlington do czasu, gdy będzie
mogła je przyjąć wolna Polska.
Trumnę z prochami Paderewskiego przywieziono do Warszawy
w roku 1992. Żegnali Paderewskiego prezydenci: Polski – Lech Wałęsa i specjalnie przybyły z Ameryki
George Bush. Po nabożeństwie
odprawionym przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa Paderewski został pochowamy w Katedrze
św. Jana w sąsiedztwie Henryka
Sienkiewicza i prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
Michał Piróg
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Informacje Gminy Tomaszów Lubelski

Gminne kapliczki, krzyże i figury przydrożne
„Kapliczki są na wsi czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się
przyczyn ich powstania. Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia i obłoki na
niebie” – tak w 1958 r. pisał Tadeusz Seweryn w jednym z pierwszych
opracowań poświęconych kapliczkom i krzyżom przydrożnym
w Polsce. Dzisiaj te słowa zdają się być nadal aktualne, może nawet
bardziej niż w momencie ich pisania ponad pół wieku temu.
Kapliczki, figury, krzyże przydrożne są stałym elementem
krajobrazu polskich wsi i miast.
Tradycja ich wznoszenia właściwa jest niemal całemu chrześcijaństwu i nieobca dla reszty Europy, jednak w Polsce jest ona
stale żywa i pielęgnowana.
Na terenie Gminy Tomaszów
Lubelski najciekawsze ze względu na formę są figury kamienne,
najczęściej słupowe, z rzeźbami
Matki Bożej m.in. w Pasiekach,
Jezierni, Nowej Wsi. W jednym
wypadku - w Sabaudii, zachowały się amatorskie rysunki pochodzące z czasu jej powstania.
Do interesujących należą także
niewielkie krzyże kowalskiej roboty z XIX w. w Jezierni. Zachowało się kilka krzyży drewnianych w dawnej formie z gałkami
na zakończeniu ramion, m.in.
w Wieprzowym Jeziorze, Rudzie
Wołoskiej, przy drodze prowadzącej z Rogóźna w stronę Zielonego (gm. Krasnobród). Przy tej
samej drodze znajduje się jedyny
krzyż z przedstawieniami arma
Christi. Do interesujących należy również krzyż epidemiczny,
tzw. karawaka w Przeorsku.
Figury przydrożne w zależności
od kręgu kulturowego przybierały różne formy. Zamożność fun-

datorów decydowała o materiale
z jakiego je wykonywano oraz
o bogactwie kształtu jaki przybierały: od prostych krzyży drewnianych, przez figury kamienne bądź
drewniane wykonywane przez
wiejskich rzeźbiarzy i wędrownych świątkarzy, po figury zamawiane u zawodowych artystów-rzeźbiarzy. Spod dłuta artysty
zapewne wyszła rzeźba św. Jana
Nepomucena w Rudzie Wołoskiej
opatrzona datą 1801, najstarsza
na terenie gminy.Ufundowana
została przez Teofila Bujalskiego,
właściciela dóbr Ruda Wołoska
i Polesie.
Kolejny wizerunek świętego, również noszący cechy zawodowego
warsztatu, znajduje się w Majdanie Górnym. Jest to drewniana,
malowana rzeźba umieszczona
w drewnianej kapliczce domkowej. Ostatnie miejsce poświęcone temu świętemu znajduje się
w Łaszczówce, w części wsi zwanej Śledziówką. W murowanej
kapliczce z wnęką umieszczona
jest współczesna rzeźba, pierwotna, drewniana zaginęła. Jeszcze
po wojnie miała znajdować się
w izbie muzealnej założonej
przez dra Janusza Petera przy
tomaszowskim szpitalu. Niestety nie zachował się żaden zapis

Kapliczka w Rudzie Wołoskiej

potwierdzający ten fakt. Święty Jan Nepomucen jest patronem miejsc, traktów związanych
z bliskością wody. Jego figury
stawiane były blisko zbiorników
wodnych, miał chronić przed powodziami, ale i przed utonięciem.
Najpopularniejszą patronką figur
i kapliczek z terenu gminy jest
Matka Boża. W kilku obiektach
z początku XX w. można zauważyć cechy wspólne w formie figury słupowej, która najczęściej jest
trójkondygnacyjna z napisem na
wydatnym cokole, powyżej czworoboczny słup z niszą z umieszczoną w niej rzeźbą Matki Bożej,
w zwieńczeniu obelisk z krzyżem.
Forma ta jest tożsama z figurami
istniejącymi na terenie sąsiednich
gmin, również powiatów biłgorajskiego i zamojskiego, wszystkie pochodzą z początku XX w.
Zapewne wykonane zostały
w józefowskim ośrodku kamieniarskim. Dwie figury, najmłodsze
z tego typu, z 1911 r. znajdują się
w Jezierni - są niemal identyczne.
Postacie Matki Bożej nieznacznie
różnią się w układzie fałd płaszcza. Można przypuszczać, że obie
figury wykonał jeden rzeźbiarz.
Podobne figury znajdują się m.in.
w Rudzie Wołoskiej i Rogóźnie.
Tam postać Matki Bożej przewiązana w pasie szarfą, nawiązuje do
wizerunku Matki Bożej Niepokalanej.
Do niego odnosi się także figura
z Nowej Wsi, jednak jej forma oraz
proporcje są odmienne od wspomnianych wyżej przykładów.
W Jezierni znajduje się jeszcze
jedna figura kamienna poświęcona Matce Bożej. Prezentuje typ
kapliczki postumentowej: na wysokim cokole umieszczona jest
postać Matki Bożej Niepokalanej,
nosząca cechy rzeźby ludowej.
Zupełnie inną formę prezentuje
kapliczka Chrystusa Frasobliwego z Podhorzec. Na terenie gminy jest to jedna z dwóch figur
obrazująca ten popularny temat
w sztuce ludowej. Przedstawienie Chrystusa Frasobliwego pojawiło się w Polsce na przełomie
XV i XVI w. Chrystus wyobrażany
był zawsze w pozycji siedzącej,
wspierający głowę na prawej dłoni. Rzeźba jest drewniana o charakterze ludowym, umieszczona

Kapliczka w Rogóźnie

na szczycie słupa zwieńczonego
latarnią otwartą z trzech stron.
Forma całej figury jest także ciekawa: nawiązująca do tzw. latarni umarłych, w średniowieczu
ustawianych na cmentarzach,
sytuowane były przy głównych
traktach.
Z istnieniem kapliczek, figur i krzyży przydrożnych wiązały się pewne zwyczaje. Ziemia, na której stały była poświęcona, a przechodząc
obok figury należało się pomodlić,
przeczytać słowa modlitwy, jeśli
takowe były zamieszczone albo
przynajmniej się przeżegnać. Mężczyźni uchylali czapki. Dbano o te
miejsca, a wszelkich remontów
dokonywano po 2 listopada. Elementy pozostałe po naprawach,
np. stare dekoracje zwyczajowo palono. Samych zaś obiektów, nawet
zniszczonych nie godziło się usuwać, nawet palić. Częstą praktyką
było zostawienie starego, drewnianego krzyża obok nowego, a czas
zrobił resztę. Czasami rozpadające
się figury umieszczano na terenie
cmentarza, aby tam dokonały swojego żywota. Kiedy usunięcie było
koniecznością, ze względu na budowę drogi lub mostu, przesuwano kapliczkę w nieodległe miejsce,
a bardzo rzadko usuwano. Znane
są historie o rychłej śmierci osób,
które takowe usunęły.
Figury przydrożne ważne były
także ze względu na wyznaczanie
miejsca ostatniego pożegnania
mieszkańca wsi, którego odpro-

wadzano do granic miejscowości,
a tylko najbliższa rodzina i bliscy
szli z pogrzebem na cmentarz.
Częstą praktyką ze względu na
brak świątyni we wsi w Wielką
Sobotę „paske”, czyli koszyczki
ze święconką błogosławiono pod
figurą. Największą uroczystością
związaną z figurami były oczywiście nabożeństwa majowe. Pod
koniec kwietnia porządkowano
i zdobiono kapliczki, aby przez
cały maj śpiewać przy niej „majówki”. Często w jednej wsi było
kilka miejsc, w których spotykano się na wspólną modlitwę. Tak
do dzisiaj jest np. w Pasiekach.
Nabożeństwa majowe odprawiane są w Polsce od lat 30. XIX w.
Przydrożne krzyże i kapliczki wyznaczały także marszrutę procesji
z okazji święcenia pól. Miały one
miejsce najczęściej około połowy czerwca. Również procesja w
Boże Ciało zatrzymywała się przy
figurach.
Dzięki staraniom Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz na terenie gminy zostały wyremontowane kapliczki
przydrożne.
Projekt pn.: „Renowacja kapliczek
przydrożnych na terenie Gminy
Tomaszów Lubelski” został zrealizowany przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka i został
dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Materiał nadesłany
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Głosy Kniei / Z powołanymi
o powołanych, Z Bogiem przez
świat / Inżynieria duchowości
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja Mszy św. z sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:40 Pasterski Głos
11:50 Mocni Nadzieją
12:00 Regina Caeli
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Niedziela Radiowa/
Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy
w 100-lecie niepodległości
14:45 Patron Dnia
14:50 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Daniel Koper
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Zjednoczeni w Duchu: Domowy
Kościół/Panamajoven.pl/
Neokatechumenat/
Przyjaciele Oblubieńca
18:00 Transmisja mszy św. z katedry
zamojskiej w intencji radiosłuchaczy
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:10 Audyje samorządowe
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza ewangelizacyjna
- ks. Piotr Spyra
21:30 Misja Specjalna/Na zdrowie
- ks. Czesław Koraszyński
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Zjednoczeni w Duchu
03:00 Misja specjalna/Na zdrowie!
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia

07:40 Przegląd portali regionalnych
07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Pasterski Głos
11:50 Mocni Nadzieją
12:00 Regina Caeli
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Piotr Brodziak
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
18:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki Objawień św. Antoniego w Radecznicy
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:05 Fair play - ks. Tomasz Winogrodzki
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza biblijna - ks. S. Korona
21:30 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak
i ks. Rafał Kowalczuk
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Fair play
03:00 Nocna zmiana - ks. Konrad Bulak
i ks. Rafał Kowalczuk
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10		 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Pasterski Głos
11:50 Mocni Nadzieją
12:00 Regina Caeli
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00		 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody

14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Znani i nieznani. Wielcy Polacy
na 100-lecie niepodległości
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Zygmunt Jagiełło
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:05 Moja mała i duża Ojczyzna
- ks. Rudolf Karaś/
18:00 Transmisja nowenny do MB
Nieustającej Pomocy i Mszy
św. z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 AMDG Lista przebojów
		 - ks. M. Pastuszak i ks. G. Bartko
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o nauczaniu św. Jana
Pawła II - ks. Grzegorz Bartko
21:30 Porozmawiajmy o...
- ks. Krzysztof Ślepokura
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Moja mała i duża Ojczyzna
03:00 Porozmawiajmy o...
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
06:25 Semper Fidelis
06:30 Powitanie
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy
św. Sebastiana w Bazylice
św. Piotra w Watykanie
07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o kapłaństwie ks. Krzysztof Portka
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:50 Pasterski Głos
11:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
12:00 Regina Caeli
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Wiesław Galant
		 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:05 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta w Zamościu / z Dąbrowicy (2 czw. m-ca)
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Króluj nam Chryste
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego

21:20 Katecheza o kapłaństwie
- ks. Krzysztof Portka
21:30 Music Box: Effatha/Ewangelia
w piosence/Jazz – muzyka
serca/Hip-hop z Jezusem
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:30 Poradnik radiowy
01:00 Króluj nam Chryste
03:00 Music Box
05:15 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
06:25 Semper Fidelis
06:28 Powitanie
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
07:50 Mocni Nadzieją
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna - ks. A. Łuszcz
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Poradnik radiowy
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Pasterski Głos
11:50 Mocni Nadzieją
12:00 Regina Caeli
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Książka na antenie
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:35 Semper Fidelis
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza misyjna - ks. A. Łuszcz
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Andrzej Zdunek
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
17:10 Lasy na Kresach
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu / z Lipska
k. Zamościa (1 pt. m-ca)
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza misyjna - ks. A. Łuszcz
21:30 Exodus Młodych
22:40 Książka na antenie
23:00 Co przyniósł dzień
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:10 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
00:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
03:00 Exodus Młodych
05:15 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:50 Mocni Nadzieją
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie

		
08:40
09:00
09:15
10:00
10:15
11:00
11:10
11:35
11:45
11:50
12:00
12:05
12:10
12:15
		
13:00
13:10

- ks. Mirosław Sawka
Biuro prasowe Jasnej Góry
Wiadomości/Prognoza pogody
Przegląd prasy katolickiej
Wiadomości/Prognoza pogody
Leśne Radio
Wiadomości/Prognoza pogody
Audycje samorządowe
Złota Księga Dobrodziejów Radia
Pasterski Głos
Mocni Nadzieją
Regina Caeli
Wiadomości/Prognoza pogody
Piosenka Tygodnia
W duchu św. Dominika
- ks. Grzegorz Chabros
Wiadomości/Prognoza pogody
Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:15 AgroKwadrans
14:35 Boży Rolnik - ks. Józef Bednarski
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o rodzinie - ks. M. Sawka
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:20 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Michał Maciołek
15:30 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Kwadrans Akademicki
(2 i 4 sob. m-ca)
17:15 Szkoły z wartościami
18:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium M.B. Łaskawej
w Lubaczowie
18:50 Mocni Nadzieją
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
19:45 Dobranocka
20:00 Roztoczańska Lista Przebojów
		 Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o rodzinie
		 - ks. Mirosław Sawka
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
00:15 Księga
03:00 Muzyczne retrospekcje
05:15 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:10 Pasterski Głos
06:15 Księga
06:55 Semper Fidelis
07:00 Transmisja Mszy św. z sanktuarium
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
07:50 Mocni Nadzieją
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o chrzcie św. - ks. M. Żur
08:40 Patron dnia
09:00 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
11:45 Pasterski Głos
11:50 Mocni Nadzieją
11:55 Regina Caeli
12:00 Transmisja Mszy św.
		 Semper Fidelis
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza o chrzcie św.
		 - ks. Miłosław Żur
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
17:05 Niedziela Radiowa
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. M.B. Królowej Polski
w Zamościu
18:50 Mocni Nadzieją
18:58 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:45 Dobranocka
20:00 Głosy kniei/Z powołanymi
o powołanych/Z Bogiem przez
świat/Inżynieria duchowości
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:20 Katecheza o chrzcie św.- ks. M. Żur
21:30 Okruchy tygodnia
22:35 Wybrani - Posłani
23:00 AgroKwadrans
23:50 Mocni Nadzieją
23:55 Pasterski Głos
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