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Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Na początku czerwca br. zostały wydane wskazania
Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie organizacji pieszych pielgrzymek.
Do tych wskazań odniósł się
ks. bp Krzysztof Zadarko Przewodniczący Rady KEP
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, który jasno powiedział, że „zalecana jest daleko
idąca roztropność i ostrożność,
jeśli chodzi o liczbę pielgrzymów, gdyż należy liczyć się
z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej przepisy sanitarne mogą
zostać zmienione, włącznie
z odwołaniem pielgrzymki”.
W rekomendacjach GIS znalazły się bardzo restrykcyjne
wskazania odnośnie zdrowia pielgrzymów, warunków
zakwaterowania, żywienia,
warunków sanitarnych i higienicznych.
Wychodząc naprzeciw tym
zaleceniom oraz uwzględniając nasze możliwości, po
konsultacji z przewodnikami
grup, kwatermistrzami, GSP
oraz za zgodą ks. bpa MariaR
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na Rojka, została podjęta decyzja, że w tym roku Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę
wyruszy z naszej Diecezji
w formie sztafety. Zdecydowana większość polskich diecezji przyjęła taką samą formę
pielgrzymowania. Będzie to
pielgrzymka w formie symbolicznej, ale zostanie zachowana ciągłość.

zostało zakończone pielgrzymowanie dnia poprzedniego i
rozpoczyna Mszą św. swój etap.
W ten sposób każda grupa będzie miała trzy dni do przejścia
(wyjątek stanowi Lubaczów
oraz Tomaszów Lubelski).
Zapisy na pielgrzymkę przyjmują przewodnicy poszczególnych grup. Ilość osób w grupie
na dany dzień to maksymal-

Św. Wojciech – Hrubieszów
ks. Michał Efner parafia Narodzenia NMP
w Strzyżowie.
Św. Stanisław – Lubaczów
ks. Mateusz Maksim parafia Przemienienia
Pańskiego w Krowicy Samej,
ks. Rafał Łukiewicz parafia Trójcy Przenajświętszej
w Starym Dzikowie

Każda grupa będzie miała wyznaczony dzień pielgrzymowania, który rozpocznie Mszą
św. rano w miejscu wyjścia,
a zakończy Apelem w miejscu
dojścia, po czym pielgrzymi
środkami transportu wracają
do swoich domów na nocleg.
Następnego dnia kolejna grupa dojeżdża do miejsca, gdzie

nie 30 (plus ok. 15 osób obsługi). Wyżywienie oraz środki
do dezynfekcji pielgrzymi organizują sobie we własnym
zakresie.
Przewodnicy grup:
Bł. Jerzy – Biłgoraj
ks. Mateusz Januszewski parafia św. Marii Magdaleny
w Biłgoraju.

ks. Roman Karpowicz parafia św. Karola Boromeusza
w Lubaczowie.
Św. Józef - Tomaszów Lubelski
ks. Łukasz Malec parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Tomaszowie Lub.
Św. Tomasz – Zamość
ks. Maciej Banach parafia Katedralna w Zamościu.

Rozkład poszczególnych dni:
Dzień 1 (02.08.)
Św. Tomasz - Zamość
Dzień 2 (03.08.)
Św. Wojciech - Hrubieszów
Dzień 3 (04.08.)
Bł. Jerzy - Biłgoraj
Dzień 4 (05.08.)
Św. Tomasz - Zamość
Dzień 5 (06.08.)
Św. Wojciech - Hrubieszów
Dzień 6 (07.08.)
Bł. Jerzy - Biłgoraj
Dzień 7 (08.08.)
Św. Józef - Tomaszów Lubelski
Dzień 8 (09.08.)
Św. Stanisław - Lubaczów
Dzień 9 (10.08.)
Św. Tomasz - Zamość
Dzień 10 (11.08.)
Św. Wojciech - Hrubieszów
Dzień 11 (12.08.)
Bł. Jerzy - Biłgoraj
Dzień 12 (13.08.)
Św. Józef - Tomaszów.
Grupa św. Stanisława z Lubaczowa pierwsze 4 dni idzie własną
trasą, a grupa św. Józefa z Tomaszowa przez pierwsze 3 dni.
Planowane dojście na Jasną
Górę odbędzie się 13 sierpnia
2020 r w godzinach popołudniowych. Pielgrzymka zakończy się wspólną Mszą św. i Apelem Jasnogórskim.
Wszystkie informacje dotyczące formy pielgrzymki, zapisów
i grupy duchowej zostaną podane wiernym naszej Diecezji
w liście, który zostanie odczytany w kościołach 12 lipca br.
Ks. Marek Mazurek
Dyr. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
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Relacja

W zdrowym ciele zdrowy duch!
20 czerwca odbył się tegoroczny turniej piłki nożnej „W zdrowym ciele zdrowy duch – III edycja”.
W imieniu DKS „Gaudium”, uroczystego rozpoczęcia dokonała Małgorzata Farion koordynator turnieju,
witając bardzo serdecznie wszystkich
zebranych, dziękując za przybycie.
W słowach powitania wspomniała o
wyjątkowym charakterze wydarzenia, wskazując na trwający rok Świętego Jana Pawła II, który chętnie grał
w piłkę, a najchętniej stał na bramce.
W tym roku przypada 100-lecie Bitwy
Warszawskiej oraz zacny Jubileusz
440-lecia założenia Zamościa. Jest
to także rok Jubileuszu 10-lecia DKS
„Gaudium” Zamość, który podsumowuje pewien etap działalności.
Plany i zamierzenia były zupełnie
inne, również dotyczące organizacji tej imprezy, ale stan zagrożenia
epidemicznego skomplikował nam
trochę sytuację. Cieszymy się, że
mimo wszystko udało nam się zorganizować tę imprezę, którą mamy
nadzieję szczęśliwie zakończymy
i otworzymy nią organizację innych
imprez sportowych w naszym regionie. Jest to pierwsza impreza chłopców
po wybuchu pandemii. Podobno jesteśmy odważni, dziękujemy również
Państwu za odwagę i obecność – powiedziała Małgorzata Farion.
DKS Gaudium przez cały czas trwania działalności wspierają firmy, instytucje i osoby prywatne i media,
pozwalając Stowarzyszeniu rozwijać się organizacyjnie, sportowo i wizerunkowo, duchowo i finansowo.
Na Turnieju obecni byli: Ks. Sylwester Zwolak (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej, Dyrektor Katolickiego Radia Zamość), Zastępca
Prezydenta Miasta Zamość Piotr
Zając, Anna Kłus (pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w
Zamościu w imieniu Starosty Stanisława Grześko), Przewodniczący
Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz (w imieniu Wójta Gminy

Zamość Ryszarda Gliwińskiego).
Małgorzata Farion przywitała także
zawodników, trenerów, opiekunów,
rodziców byłych i obecnych zawodników Gaudium Zamość, którzy sercem włączyli się w organizację Turnieju, sędziów delegowanych przez
Oddział LZPN oraz lokalne media:
Katolickie Radio Zamość, Nowy Kurier Zamojski, Kronika Tygodnia.
Pamiątkowymi, wyjątkowymi medalami, upamiętniającymi dwa

Tomczewski, Tadeusz Mokrzyński,
Radosław Kołodziejczuk, Wojciech
Suchowicz, Tomasz Poździk, Stanisława Margol, Mirosław Chmura, Kamila i Marcin Rząd, Dorota
i Marcin Ziomek, Grzegorz Gałan,
Rafał Kuryło, Barbara Krupińska,
Ewelina Habza, Paulina Źrebiec.
Medalami dekorowani zostali również trenerzy DKS Gaudium Zamość
obecni na turnieju:
Waldemar Sękowski,

jubileusze (440 lecia Zamościa i
10-lecia Gaudium) zostali uhonorowani: Ks. Sylwester Zwolak, V-ce
Prezydent Piotr Zając, Pani Anna
Kłus, Przewodniczący Rady Gminy
Zamość Wojciech Suchowicz. Medale wręczył prezes DKS „Gaudium”
Zamość ks. Tomasz Winogrodzki.
Odznaczeni złożyli na ręce prezesa klubu DKS „Gaudium” najlepsze
życzenia i podziękowania za 10 lat
działalności klubu i życząc, by w
zdrowym ciele był zawsze zdrowy
duch.
Medalami zostały wyróżnione także osoby, które przez lata działalności Gaudium zasłużyły się dla DKS
Gaudium: Marek Suszek, Tomasz

Adrian Leśniak,
Piotr Kapłon.
Medale odebrali Zawodnicy, którzy
zakończyli przygodę sportową w
DKS „Gaudium” Zamość:
Hojda Dawid,
Janusz Adrian,
Kalman Mateusz,
Kamiński Kacper,
Kluczyński Krzysztof,
Krupiński Karol,
Kwapisz Szymon,
Łapiński Sebastian,
Maksymowicz Michał,
Mazur Kacper,
Mazurek Michał,
Rogalski Kamil,
Rojek Oskar,

Sokołowski Kacper,
Sokołowski Konrad,
Skiba Ernest.
Podziękowania i medale otrzymali
również przedstawiciele mediów:
Małgorzata Kryk
(Katolickie Radio Zamość),
Tomasz Krywionek
(Nowy Kurier Zamojski)
Tomasz Tomczewski
(Kronika Tygodnia)

Finał turnieju (fot. Nowy Kurier Zamojski)

P.Zając, A.Kłus, ks. S.Zwolak, W.Suchowicz (fot. Nowy Kurier Zamojski)

Z rąk ks. Sylwestra Zwolaka
i Prezydenta Piotra Zająca założyciel DKS „Gaudium” otrzymał medal
pamiątkowy, natomiast koordynator turnieju Małgorzata Farion,
zaangażowana w działalność DKS
„Gaudium” Zamość otrzymała pamiątkowy medal od prezesa DKS
„Gaudium” Zamość ks. Tomasza Winogrodzkiego.
Ceremonię otwarcia zakończyła modlitwa poprowadzona przez
ks.
Tomasza
Winogrodzkiego
w intencji szczęśliwego przeprowadzenia turnieju.
Zmagania sportowe zorganizowano
bez przeszkód na trzech boiskach
przy pięknej słonecznej pogodzie, w

Dekoracja (fot. Nowy Kurier Zamojski)

koleżeńskiej sportowej atmosferze,
przestrzegając zasad fair play.
Wyniki turnieju
Rocznik 2007:
LKS Czarni Oleszyce
DKS „Gaudium” Zamość
GKS Ostoja Skierbieszów
Król strzelców:
Sławomir Żuk
LKS Czarni Oleszyce
Najlepszy bramkarz:
Patryk Krupiński
DKS „Gaudium” Zamość
Najlepszy zawodnik:
Szymon Rasiak
DKS „Gaudium” Zamość
Rocznik 2006:
DKS „Gaudium” Zamość
GKS Ruch Izbica
OSiR Biłgoraj
TKS Huczwa Tyszowce
Król strzelców:
Adrian Zaprawa
GKS Ruch Izbica
Najlepszy bramkarz:
Jakub Sękowski
DKS „Gaudium” Zamość
Najlepszy zawodnik:
Maciej Pakuła
DKS „Gaudium” Zamość
Rocznik 2005:
TKS Tomasovia Tomaszów Lub.
DKS „Gaudium” Zamość
LKS Czarni Oleszyce
ASPN Roztocze Szczebrzeszyn
Król strzelców:
Aureliusz Miedźwiedź
DKS „Gaudium” Zamość
Najlepszy bramkarz:
Karol Malon
DKS „Gaudium” Zamość
Najlepszy zawodnik:
Karol Dziedzic
TKS Tomasovia Tomaszów Lub.
Po zakończonych rozgrywkach nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, gratulacji,
życzeń i podziękowań. Turniej odbył
się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
Wsparcie finansowe Turniej otrzymał
od Ministerstwa Sportu w Warszawie, Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego. Dzięki hojności tych Instytucji
na zakończenie turnieju uczestnicy
otrzymali medale, puchary, statuetki i
dyplomy.
Turniej odbywał się bez opłat wpisowego, uczestnikom zagwarantowano
m.in. wyżywienie, napoje. Technicznie
i organizacyjnie turniej wsparł Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zamościu.
Małgorzata Farion
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Basen w Tomaszowie - spełnienie marzeń
Marzenia wielu pokoleń spełniają się na naszych oczach.
Tomaszów Lubelski słynie
z bogatego zaplecza sportowego. To właśnie tu trenują narciarze, piłkarze, lekkoatleci,
miłośnicy łyżworolek, biegów
i rowerów. Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Tomasovia” coraz
częściej staje się miejscem,
w którym odbywają się zawody i mistrzostwa o zasięgu nie
tylko wojewódzkim czy ogólnopolskim, ale także i międzynarodowym. Do pełnej oferty
brakowało jedynie basenu,
o którym marzyli mieszkańcy
powiatu tomaszowskiego od
wielu lat.
Dziś marzenia, plany i nadzieje
zostają zrealizowane. 17 lipca
2020 roku nastąpi otwarcie krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim, co jednocześnie stanie
się szansą na jeszcze większy
rozwój i promocję miasta, ale
przede wszystkim wpłynie na
zdrowie i dobre samopoczucie
korzystających z niej miłośników pływania. Efekt końcowy
zakłada powstanie najnowocześniejszej krytej pływalni na
Zamojszczyźnie. Obiekt będzie
oferował możliwość czynnego
uprawiania sportu i rekreacji.
Bazowaliśmy na pewnym standardzie, jaki obowiązuje na tego
typu obiektach. Mamy największą nieckę basenową o długości
25m i szerokości 12,5m z sześcioma torami do pływania. W ofercie basenu znajduje się także
znacznie płytsza niecka, która
będzie służyła do nauki pływania.
Będzie można skorzystać także
z części rekreacyjnej, czyli tzw.
rwącej rzeki, która może być
wykorzystywana do nauki pływania, ale może także stanowić
świetną zabawę. W okolicy nie
ma tego typu atrakcji, więc myślę, że będzie to miejsce przyciągające wielu. Należy wspomnieć
także o hydromasażach, które
będą znajdowały się na terenie
krytej pływalni. Najbardziej płytka niecka będzie przeznaczona
dla najmłodszych, którzy jeszcze
nie potrafią pływać, a gdzie będą
mogli bezpiecznie w tej wodzie
brodzić – powiedział o wyposażeniu krytej pływalni burmistrz Tomaszowa Lubelskiego,
Wojciech Żukowski.
Ponadto wśród atrakcji będą
znajdowały się także dwa
jacuzzi, zjeżdżalnia klasyczna

oraz bogata oferta towarzysząca,
a mianowicie siłownia, sauna
a także kawiarnia i gastronomia
przygotowana dla korzystających z krytej pływalni.
Niewątpliwym atutem obiektu
jest jego umiejscowienie. Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwia jednoczesne korzystanie
z boisk piłkarskich, dwóch
torów wrotkarskich, kortów
tenisowych, tras narciarstwa
biegowego, a także siłowni
zewnętrznej. Chcąc skorzystać

sukcesy sportowców trenujących w Tomaszowie. Zapewne powstanie tu także sekcja
pływacka. Najpierw musimy
jednak zacząć od nauki pływania, ale wierzę, że aktywność
mieszkańców powiatu sprawi,
że taka grupa zostanie utworzona bardzo szybko – wyjaśnił dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim,
Stanisław Pryciuk.
Dyrektor nie wyklucza także,
że z czasem mogą powstać

głównie do Zamościa, Horyńca, Chełma, a nawet do Lublina.
W ten sposób przygotowywaliśmy młodzież do nowej inwestycji. Z pewnością po otwarciu
pływalni pojawią się selekcjonerzy, którzy zechcą szkolić młodzież, a także wybrać wśród nich
tych najlepszych. Wszyscy wiemy, że w Tomaszowie młodzi
ludzie garną się do uprawiania
sportu więc myślę, że chętnych
do korzystania z basenu będzie
wielu. Warto skorzystać z takiej

z krytej pływalni można jednocześnie aktywnie spędzić czas
poprzez uprawianie różnego rodzaju sportu. Oferta ta jest atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców
Tomaszowa, ale także i turystów
zwiedzających Roztocze.
Zainteresowanie sportem
w Tomaszowie nie słabnie,
a kryta pływalnia ma być postawieniem przysłowiowej „kropki
nad i”. Przedstawicielką sukcesów tomaszowskiego sportu
jest chociażby Monika Skinder, polska biegaczka narciarska stawiająca swoje pierwsze
sportowe kroki właśnie w Tomaszowie Lubelskim. Dziś z sukcesami bierze udział zarówno
w mistrzostwach Polski jak
i świata. Świat sportu widzi w
niej następczynię Justyny Kowalczyk. Czy podobny los czeka
pływaków?
Należy zaznaczyć, że w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Tomaszowie
zawsze jest ktoś obecny, zarówno za dnia jak i nocą. Korzystających z oferty Ośrodka jest wielu.
Cieszą
nas
dotychczasowe

zajęcia zorganizowane, takie
jak wodny aerobik. To wszystko będzie jednak zależało od
liczby osób chcących wziąć
udział w takich zajęciach oraz
od odpowiednio przygotowanych trenerów, którzy mieliby
takie zajęcia przeprowadzić.
Powiat Tomaszowski był jednym z ostatnich powiatów na
terenie Lubelszczyzny, który nie
mógł pochwalić się tego typu
obiektem. Wieloletnie oczekiwania nareszcie się spełnią.
Z krytej pływalni będą mogli korzystać wszyscy, którzy chcieliby poprawić swoją kondycję
oraz samopoczucie. Uczniowie
tomaszowskich szkół, którzy
do tej pory musieli korzystać
z krytych pływalni w innych
miastach już niebawem będą
mogli częściej rozwijać talenty
pływackie.
Kryta pływalnia będzie największą radością dla przedszkolaków
oraz młodzieży szkolnej. Jest to
inwestycja oczekiwana szczególnie przez nich. Do tej pory
jeździliśmy na naukę pływania

możliwości, ponieważ pływanie
to sport, który znacząco wpływa nasze zdrowie. Zaleca się
pływanie jako zajęcia korekcyjne, kształtuje się w ten sposób
wytrzymałość oraz wydolność
organizmu – tłumaczył nauczyciel wychowania fizycznego,
Mirosław Fus.
Zarówno nauczyciele, lekarze jak i trenerzy podkreślają,

że już od najmłodszych lat
wa to uczyć dzieci pływania,
ponieważ właśnie wtedy najszybciej mogą opanować sztukę utrzymywania się na wodzie,
co jest podstawą w tym sporcie.
Projekt budowy krytej pływalni jest realizowany w ramach
zadania „Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację
zdegradowanych budynków OSiR
Tomasovia oraz remont budynku
hali sportowej OSiR z zapleczem
administracyjno-socjalnym”.
Zadanie jest współfinansowane
przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszt inwestycji
to 35 mln zł.
Zapraszam wszystkich chętnych,
nie tylko mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, ponieważ basen
jest ogólnodostępny. Warto przyjechać, spędzić mile czas i zobaczyć, że jest coś szczególnego
w naszym mieście. Nigdzie nie
jest tak łatwo nauczyć się pływać
jak w Tomaszowie – zapewnił
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Wojciech Żukowski.
Internauci na wieść o powstającej krytej pływalni komentują: „Nareszcie. Czekam na ten
dzień od trzydziestu lat. Nie sposób powiedzieć, jak bardzo się
cieszę”.
Tomaszów Lubelski zaprasza do korzystania z basenu,
bo nie od dziś wiadomo,
że sport to zdrowie!
Ewa Monastyrska
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Lasy na Kresach

Ochrona strefowa orła bielika i orlika krzykliwego
w Nadleśnictwie Lubaczów
Przed nami okres wakacyjny i urlopowy, który będziemy spędzać
między innymi w lesie. Możemy wtedy na swojej drodze spotkać
leśnika, który poprosi nas o opuszczenie tego terenu. Z czym to
może być związane, skoro nasze lasy są ogólnie dostępne? Jednym
z powodów może być ochrona strefowa fauny.
W przypadku Nadleśnictwa
Lubaczów tą formą ochrony objęte są miejsca rozrodu
dwóch rzadkich gatunków ptaków - orłana bielika zwyczajowo zwanego orłem bielikiem

obejmują okres wzmożonego
ruchu turystycznego. Ptaki te
wykazują znaczne przywiązanie do miejsc lęgowych, do
których systematycznie wracają przez wiele lat. Wprowa-

niezmienionej terenów przylegających, gdzie ptaki polują,
nocują oraz składają nadmiar
zdobyczy.
Możliwości szybkiego zwiększania liczebności obydwu pta-

Orlik krzykliwy (fot. Nadleśnictwo Lubaczów)

cą swój lęg. Innym zagrożeniem
jest częste stosowanie dronów
nad terenami leśnymi. Podczas
lotu drona słyszymy charakterystyczny hałas, który budzi niepokój wśród zwierząt. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się filmom
nagranym dronem na których
są zwierzęta, z reguły są one w
ruchu i jest to ucieczka przed
nieznanym dźwiękiem.
Oprócz ochrony strefowej nadleśnictwo stara się zadbać o
teren śródleśnych łąk, czy przyległych do lasu. Ptaki, by skutecznie móc polować muszą
mieć przynajmniej raz w roku
wykaszaną roślinność na takich
terenach. Lesistość terenu, na
którym stwierdzono występowanie ptaków też nie może rosnąć w nieskończoność, gdyż

teren otwarty umożliwia im
zdobywanie pokarmu podczas
gdy legi odbywają się w terenie leśnym. Innym zabiegiem
ochrony ptaków drapieżnych
jest pozostawianie grup starodrzewi, czy to w postaci 5%
powierzchni w zrębach zupełnych, czy drzewostanów pozostających do biologicznego
rozpadu tzw. ksylobiontów, czy
wreszcie stref przypotokowych.
Chcielibyśmy sobie życzyć jak
najwięcej ptaków drapieżnych
na niebie, gdyż ich właściwa
liczba sprzyja ograniczeniu
liczebności gryzoni, ale też
wspaniale się sprawdzają jako
czyściciele terenów z rozkładających się resztek zwierzęcych.
Robert Banaś
Nadleśnictwo Lubaczów

Orłów bielik (fot. Nadleśnictwo Lubaczów)

(1 gniazdo) i orlika krzykliwego (3 gniazda) przez co trwale
i okresowo zabezpieczamy otoczenie gniazd przed wszelkimi
formami działalności ludzkiej.
Co to oznacza? Obszar wokół
gniazda jest podzielony na
dwie części. Pierwsza, całoroczna, mająca charakter rezerwatu
ścisłego to obszar o promieniu
wokół gniazda sięgająca do
100m dla orlika krzykliwego,
a do 200m dla bielika, gdzie
obowiązuje całoroczny zakaz
wejścia. Druga – okresowa strefa zawiera się między pierwszą
strefą ścisłą i może sięgać do
500m od gniazda - tam zakaz
wejścia trwa w zależności od
gatunku: bielik od 1 stycznia
do 31 lipca, a orlik krzykliwy
od 1 marca do 31 sierpnia, czyli

dzenie jakichkolwiek zmian
w otoczeniu gniazda może okazać się czynnikiem decydującym o jego porzuceniu.
Obszary, zwane strefami ochrony są bezwzględnie wyłączone
z penetracji ludzkiej. W strefach tych zabrania się zmian
obejmujących wycinanie drzew
i krzewów, wznoszenie obiektów, instalacji oraz innych prac
mających wpływ na naturalne środowisko życia ptaków.
Ochrona strefowa jest jedną
z efektywnych form wdrażania
ochrony gatunkowej zwierząt,
gdyż strefy skutecznie chronią
lęgi ptaków drapieżnych przed
niekorzystnymi
czynnikami
zewnętrznymi. Dlatego bardzo
ważne jest zapewnienie spokoju czy utrzymanie w formie

ków drapieżnych są znikome,
gdyż w przypadku bielika przyjmuje się za sukces, gdy średnio na jedną parę wychowane
zostanie 1,66 młodego (pamiętając, że dojrzałość bieliki osiągają w wieku 5-6 lat), podczas
gdy orliki krzykliwe o połowę
mniejszy 0,7 młodego.
Znaki w terenie nie mogą sugerować czemu służy strefa. Generalnie nie stosuje się nawet
znaków informujących o tym,
że mamy do czynienia ze strefą
ochrony ptaków. Powodowane
jest to tym, iż nie chcemy, by
gniazda stały się swoistą atrakcją odwiedzających las. Pasjonaci fotografii, którzy pragnęliby zrobić wyjątkowe zdjęcia,
stanowią duże zagrożenie, że
rodzice młodych piskląt porzu-

Gniazdo orlika krzykliwego (fot. Nadleśnictwo Lubaczów)
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Ekologia w rolnictwie
O różnicach w prowadzeniu gospodarstwa konwencjonalnego i ekologicznego, a także
o blaskach i cieniach ekologicznej produkcji rolnej z Anną Niderlą-Kudach rozmawia Jacek
Adamczuk, właściciel gospodarstwa ekologicznego.
Anna Niderla-Kudach: Jaką
produkcją rolniczą Pan się
zajmuje? Na czym oparł Pan
swoją produkcję rolną?
Jacek Adamczuk: Kiedy rozpoczynałem swoją działalność
miałem, tradycyjne gospodarstwo wielokierunkowe. Z upływem czasu zająłem się warzywami i tak mnie zafascynowały, że trwa to do dziś. Stały się
wiodącym tematem w mojej
produkcji, co nie znaczy, że nie
uprawiam np. zbóż. Ale główna
dziedzina, jaką się zajmuję, to
różne warzywa - od rzodkiewki
i marchewki przez buraki, pomidory, ogórki.
Zdecydował się Pan w pewnym momencie na produkcję
ekologiczną. Z czego wynikła
decyzja, żeby konwencjonalną uprawę zastąpić ekologiczną?
Gospodarka konwencjonalna
wymaga dzisiaj radykalnych
cięć kosztów i ograniczenia
nakładów, bo dziś zysk jest
po prostu jednostkowy, staje się coraz mniejszy. Wynagrodzenie NETTO za naszą
pracę, nie oszukujmy się, jest
coraz mniejsze. Pewnym lekarstwem były dopłaty, ale to
nie rozwiązuje tematu. Gospodarstwo musi funkcjonować dzięki sprzedaży swoich
produktów, a nie dopłatom
i wszelkim zabiegom socjalnym. Zmusiła nas do tego sytuacja ekonomiczna. Trzeba
było podjąć trudną decyzję
i albo całkowicie zrezygnować z produkcji rolniczej, bo
z czegoś trzeba żyć, albo zmienić profil lub też szukać pracy
gdzieś indziej.
Jakie są podstawowe zasady
prowadzenia rolnictwa ekologicznego?
Podstawowa zasada brzmi: żyjemy w zgodzie z naturą i z Bogiem. Nie stosujemy środków
syntezy chemicznej, czyli nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin sztucznych,
co nie znaczy, że nie używamy
nawozów. Używamy, ale są to
nawozy zawierające związki
chemiczne uzyskiwane naturalnie, najczęściej z roślin, służące do ochrony tychże roślin,
bo patogeny roślinne tak samo
działają w uprawie konwen-

cjonalnej, jak w uprawie ekologicznej.
Sztuką jest takie dobranie pomocniczych, naturalnych środków, żeby ta produkcja w ogóle przeżyła. Sednem sprawy
jest uzyskanie dobrego efektu,
żeby konsument chciał do nas
przyjść i coś kupić.
Jakie metody produkcji stosuje Pan w swoim gospodarstwie? Jakie są zalecenia
wobec producentów ekologicznych?

my słomy ze zbóż, stosujemy
tę pozostałość do ubogacania
gleby. Tworzona sieczka wspomagana
mikroorganizmami
w oprysku po żniwach powoduje szybszy rozkład i wzrost
zawartości próchnicy, która
tutaj jest punktem wyjścia dla
funkcjonowania życia w glebie.
Dodatkowymi elementami są
wspomniane efektywne mikroorganizmy, do których zastosowania zachęcam wszystkich,
nie tylko producentów, którzy

Przede wszystkim powinniśmy stosować nawóz naturalny. Sytuacja na wsi jest
taka, że wiele gospodarstw
nie dysponuje takim nawozem, bo tak się dzieje, że gospodarstwa, które jeszcze
utrzymują zwierzęta, praktycznie znikają z krajobrazu wiejskiego. Ekonomia
jest nieubłagana, a z drugiej
strony styl życia i obowiązki, jakie nakłada produkcja
zwierzęca, nie wszystkim
odpowiadają. Zastępując tę
część nawożenia, nie zbiera-

chcą ograniczać chemię w swoim ogrodzie czy warzywniku,
ale także producentów konwencjonalnych, bo wspomaganie aktywnego życia pozwala
roślinom pozyskać wszystkie
składniki, które się w niej znajdują. Duże znaczenie ma również stosowanie poplonów
roślin motylkowych, roślin
białkowych. Kiedyś podstawą
produkcji rolniczej był płodozmian i zmianowanie. Dziś zatraciliśmy to poprzez nieubłaganą ekonomię i najczęściej
w gospodarstwach występują

dwie, najwyżej trzy rośliny.
Zmianę poniekąd wymusza
finansowanie unijne i dopłaty. Nie zmienia to jednak faktu, że poszliśmy w łatwiejszą
stronę produkcji, gdzie dzięki
stosowaniu ogromnej ilości
chemii i odmian wyhodowanych laboratoryjnie, jesteśmy
w stanie przez wiele wiele lat
uprawiać rośliny po sobie. Jaki
efekt uzyskujemy?
Pół biedy, jeśli środki ochrony
stosowane są według wszyst-

Pomidory w uprawie ekologicznej (fot. Anna Niderla-Kudach)

kich zaleceń i wskazań producentów tych środków chemicznych, jeśli nie stosujemy
nadmiernych ich ilości, zachowujemy okresy karencji, prewencji dla pszczół i tego typu
zasady. Niestety, co jakiś czas
opinia publiczna dostaje wieści
o ogromnych przekroczeniach
zawartości stężeń środków,
o słynnym Glifosacie jest dosyć
głośno, więc nie oszukujmy się,
ta chemia jest wśród nas i ma
się chyba dobrze, a przez to niestety wszyscy cierpimy, bo konsumentem jest każdy z nas.

Jacek Adamczuk

Mikroorganizmy, wszelkie
patogeny, bakteriozy, grzyby, ale też pasożyty nie omijają produkcji ekologicznej,
a może ta szczególnie jest
narażona na ich działanie.
Jak radzić sobie z tym problemem?
Niekoniecznie musimy używać tych substancji chemicznych z laboratorium. Bardzo
wiele związków jest naturalnych. Jako ciekawostkę powiem, że został wyodrębniony
związek, który działa identycznie jak glifosat, ale jest
wyodrębniony z roślin. Nie
ma go jeszcze w pełnym, oficjalnym obrocie. Co prawda
jest on rzeczywiście drogi. Te
wszystkie wspomniane zagrożenia są do wyeliminowania,
a przynajmniej do znacznego
ograniczenia. Przede wszystkim powinniśmy wracać do
odmian z lat ubiegłych, czyli
odmian bardziej pierwotnych,
bardziej prymitywnych, które
z racji swojego pochodzenia
genetycznego były na wszelkiego rodzaju patogeny odporniejsze.
Ważne jest uzupełnianie niedoborów pewnych pierwiastków
w trakcie już wzrostu roślin, stosowanie zapobiegawcze pewnych substancji pochodzenia
roślinnego. Jest ich coraz więcej i są one dopuszczone, regulowane w obwieszczeniu
ministra. Również korzystanie
z możliwości przyrody, czyli
naturalne zwalczanie szkodników lub zwalczanie patogenu
jego patogenem, jego wrogiem
naturalnym. One występują w
przyrodzie naturalnie, trzeba je
tylko do danej rośliny zaszczepić. Co jeszcze? Zwalczanie
grzybów innymi grzybami albo
zasiedlanie siedliska pozytywnymi grzybami, które nie mają
wpływu na roślinę uprawną, a
które zasiedlając to miejsce, nie
pozwalają na rozwój patogena.
Jest wiele takich naturalnych
sposobów, które zna przyroda,
tylko o nich zapomnieliśmy
i poszliśmy trochę na łatwiznę, korzystając z chemii.
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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A co z chwastami?
Skoro nie stosujemy żadnych
środków chemicznych, pozostaje nam uprawa mechaniczna, uprawa międzyrzędowa
lub po prostu pielenie ręczne.
Wśród możliwości uprawy
mechanicznej jest np. wypalanie. Tę metodę stosuje się
w wielkopowierzchniowych
gospodarstwach. Polega to na
tym, że międzyrzędzia traktuje się ogniem. Do tego celu
stosuje się dysze na gaz, które w czasie przejazdu działają parząco na chwasty. Jest
też możliwość ściółkowania.
W moim przypadku jest to wyścielanie włókniną lub tkaniną
międzyrzędzi lub ewentualnie
całych powierzchni. Ta metoda stosowana jest w uprawach
konwencjonalnych,
choćby
truskawek.
Ma Pan doświadczenie w prowadzeniu zarówno gospodarstwa konwencjonalnego,
jak też ekologicznego. Jakie
są trudności w prowadzeniu
tego drugiego?
Teoretycznie nie powinno być
różnic. Teoretycznie. A praktycznie jest trochę inaczej.
Spotykamy się wciąż z dziwnym odbiorem społecznym
i niedowierzaniem, że tak
można, że to się może udać.
Idąc dalej – rozbudowana biurokracja, kontrola, weryfikacja, sprawdzanie produktów
z gospodarstw ekologicznych:
co jest stosowane, co jest używane, oczywiście z tych dozwolonych produktów, plus
kontrole w czasie których pobierane są próbki - to jest swego rodzaju utrapienie.
Tak naprawdę w takim gospodarstwie potrzebny jest ktoś,
kto by się codziennie tym zajmował. Cały obrót jest ewidencjonowany, więc praktycznie
na każdym etapie produkcji
mamy kogoś nad sobą. Najlepszym rozwiązaniem, które znacząco ułatwiłoby nam
życie, byłaby po prostu weryfikacja przez klienta. Bo jeśli
my, producenci ekologiczni, będziemy robić coś źle, to
nasz produkt nie będzie taki,
jak zakładamy i wtedy klienci do nas nie przyjdą, a rynek
błyskawicznie nas zweryfikuje, bez względu na organy
nadzorujące.
Gospodarstwo ekologiczne
to takie, które ma certyfikat.
Jak wygląda proces certyfikacji?
W tej chwili jest 13 jednostek
ogólnopolskich, które mają
upoważnienie ministra rolnictwa na prowadzenie weryfikacji, oceny i wystawiania
certyfikatów dla gospodarstw
ekologicznych. Tu trzeba za-

znaczyć, że te jednostki certyfikują nie tylko gospodarstwa,
tylko wszelki obrót towarami ekologicznymi, które są
w dystrybucji w naszym kraju. Wlicza się tu także import,
począwszy od produktów najprostszych typu ziemniaki, na
bananach skończywszy. Proces taki w przypadku gospodarstwa jest zależny od profilu, od roślin które się uprawia.
Należy dodać, że dystrybutorzy naszych produktów też
muszą być certyfikowani. Sam
proces certyfikacji gospodarstwa trwa minimum trzy lata.

Dopiero po okresie konwersji
i spełnieniu wszystkich wymagań, po badaniu produktów, dopiero wtedy uzyskuje
się certyfikat, który upoważnia
do nazwania swoich produktów „ekologicznymi”. Wszelkie inne nazwy funkcjonujące
na rynku nie dają gwarancji,
że produkt pochodzi z gospodarstw certyfikowanych.
W jaki sposób klient może
rozpoznać produkt ekologiczny, z certyfikatem?
Na rynku spożywczym funkcjonuje wiele znaków, ale
jedynym i wyłącznym ozna-

Odbywa się etapami. Najpierw
przechodzi się z funkcjonowania jako gospodarstwo
konwencjonalne na funkcjonowanie jako gospodarstwo
ekologiczne, które znajduje się
w okresie konwersji. W ciągu
tych trzech lat nasze wszystkie procesy, które prowadzimy
w gospodarstwie, mają doprowadzić do tego, że nauczymy
się funkcjonować w tym systemie ekologicznym – to po
pierwsze, a po drugie mają doprowadzić do tego, że produkt
jaki uzyskujemy ma być wolny
od chemii i może wtedy uzyskać taki certyfikat.
Uprawy wieloletnie potrzebują czterech lat, czasami więcej,
jak np. maliny, truskawki czy
sady.
Produkcja zwierzęca także jest
certyfikowana i tu tak samo
cały proces technologiczny,
począwszy od produkcji pasz,
czyli łąki, produkcji zbóż,
wszystko co jest w zasięgu
tych zwierząt musi być certyfikowane.

czeniem produktów ekologicznych certyfikowanych jest
zielony listek z białymi dwunastoma gwiazdkami. Tylko
ten znak gwarantuje, że jest to
produkt ekologiczny.
Po latach konwencjonalnej
produkcji zdecydował się
Pan na mniejszą, ekologiczną produkcję. Czy było warto?
Myślę, że było warto, choćby
z tego powodu, że jestem pe-

wien, że moje produkty nie
zawierają pozostałości środków chemicznych. Sposób
dystrybucji, obrotu tymi towarami, dziś stał się na tyle
prosty, że mimo różnych zawirowań, choćby związanych
z epidemią koronawirusa, nie
mam problemu ze zbytem
moich produktów. Wynik ekonomiczny jest o niebo lepszy
niż był w czasie produkcji konwencjonalnej, choć jest to na
granicy opłacalności. Mam nadzieję, że również decyzje polityków, w rozumieniu krajowym i unijnym, będą szły w tę

Ogórki w uprawie ekologicznej (fot. Anna Niderla-Kudach)

stronę, że będziemy te chemizacje naszej żywności ograniczać, że zechcemy wracać do
smaków, klimatów sprzed lat,
kiedy ta produkcja była zbliżona do natury, do pierwotnego
wzoru. Myślę, że w rolnictwie
dla każdego jest miejsce.
Pewnie nie da się produkować
tylko żywności ekologicznej,
bo nie ma co ukrywać jest to
proces, który wymaga większych nakładów, jest droższy,

co niestety wiąże się z tym,
że te produkty są droższe.
Co nie znaczy, że muszą być
bardzo drogie. W tej chwili
mówi się o skracaniu łańcucha
dostępności żywności. Temat
dystrybucji jak najbliżej źródła pochodzenia jest na pewno bardzo ważny. Zwłaszcza
jeżeli mówimy o produktach
na świeży rynek, które z racji
swojej struktury nie powinny
jeździć turystycznie po Polsce,
a powinny być sprzedawane w jak najbliższym otoczeniu gospodarstwa. Może czas
wrócić do handlu lokalnego,
do naszych targowisk, do lokalnej dystrybucji szczególnie
tych produktów świeżych?
Pewnie każdy jako konsument żywności wolałby mieć
produkt świeży, pochodzący
z najbliżej położonego gospodarstwa niż coś, co zrobiło setki kilometrów i wyszło
z gospodarstwa kilka dni
temu.
A jak postrzega Pan konsumentów? Świadomość klientów rośnie czy maleje?
Dziś jesteśmy przyzwyczajeni
do jakości. Kupujemy oczami,
więc produkt ma wyglądać
pięknie. Nasze przyzwyczajenia często kłócą się z jakością
czy wyglądem. Oczywiście nie
twierdzę, że produkty ekologiczne mają odbiegać od ogólnie przyjętych standardów. Jeśli produkcja prowadzona jest
rzetelnie, sumiennie, bo tutaj
rzetelność jest najważniejsza,
da się uzyskać jakość handlową porównywalną z konwencjonalną żywnością. Niestety,
jako konsumenci przywykliśmy do tego, że ma być ładnie,
czysto i na dodatek zdrowo.
Także nasza mentalność konsumencka musi jednak trochę
ewaluować. Klient sam musi
chcieć wiedzieć więcej, interesować się tym tematem i zrozumieć o co chodzi w ekologii.
Jesteśmy wolni, a ekologia to
nasz wolny wybór.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Niderla-Kudach
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Zdrowe rośliny - zdrowy człowiek
Na temat zdrowia i ochrony roślin z Leszkiem Jaremkiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie rozmawia Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Czy zdrowie roślin jest ważne dla człowieka?
Leszek Jaremek: Jest ważne,
ponieważ rośliny żywią, leczą
i chronią, łagodzą zmiany klimatu,
pełnią rolę naturalnego filtra. Dzięki zdolności do fotosyntezy produkują tlen, zatrzymują wodę opadową, chroniąc tym samym przed
powodzią, pełnią też role przeciwerozyjne. Są wykorzystywane
jako surowce do produkcji leków
i kosmetyków. Stanowią surowiec
do produkcji energii alternatywnej
oraz wyrobów z drewna. Tworzą
zbiorowiska roślinne cenne folklorystycznie i krajobrazowo.
Co rozumiemy pod pojęciem
zdrowej rośliny? Jeśli widzimy
roślinę, która nie podgniwa,
nie brązowieje, nie usycha,
to czy możemy z całą pewnością uznać ją za zdrową?
Nie do końca. Jak już powiedziałem wcześniej, rośliny żywią, leczą
i chronią. Przy obecnej intensyfikacji produkcji, kiedy stosujemy
wiele środków ochrony roślin, to
musimy sobie powiedzieć szczerze, że te rośliny nie są dla nas
w pełni zdrowe. Naprawdę dużo
zależy od tego, jak stosujemy
środki ochrony roślin, w jakich
ilościach, jakim sprzętem i czy robimy to zgodnie z zaleceniami.
Dawniej na plantacji wykonywało
się jeden, ewentualnie dwa zabiegi ochronne. Dzisiaj robi się kilka
zabiegów, ale zastosowane pestycydy nie zawsze są skuteczne ze
względu na odporność agrofagów
oraz niekorzystne warunki pogodowe; susza, przymrozki i często
zabieg trzeba powtórzyć. Wykonujemy zabiegi chwastobójcze,
owadobójcze i grzybobójcze. Także tych zabiegów jest kilka zależnie
od gatunku rośliny.
Czyli można w skrócie powiedzieć, że zdrowie rośliny to
zdrowie człowieka...
Oczywiście, bo zdrowe rośliny, to
zdrowie człowieka. Chodzi o ilość
i prawidłowość wykonywanych
zabiegów ochrony roślin, a te są
zależne m.in. od gatunku uprawianych roślin i od nas samych.
W sadach wykonujemy średnio
około 15 zabiegów ochrony roślin
w sezonie wegetacyjnym.
Jak zatem pogodzić funkcjonowanie rolników i produkowanie żywności, która jest nam
potrzebna, ze zdrowiem roślin?
Czy jest to do pogodzenia?
Musimy jakoś to pogodzić. Warunkiem jest przestrzeganie pewnych zasad, jak: właściwy dobór

środka ochrony roślin, wykonywanie zabiegów w odpowiednich
terminach, stosowanie zalecanych dawek zgodnie z etykietą
i nieprzekraczanie ich, przestrzeganie okresów prewencji i karencji.
Mamy część środków owadobójczych z grupy peretroidów, których
powinno się stosować niewielkie
ilości, ściśle według zaleceń etykiety. Ale czasami producenci chcą
wzmocnić efekt działania - zwiększają dawkę środka na ha, ponieważ jest tani. Także tutaj dużo od
nas zależy. Rolnicy powinni czytać etykiety i dostosować środek
do temperatury, w jakiej on najlepiej działa. Peretroidy najlepiej
działają w temperaturze poniżej
150oC. Jeżeli przykładowy Kowalski wykonuje zabieg w godzinach
południowych, kiedy jest duże nasłonecznienie i wietrzna pogoda,
to zjeżdżając z pola, praktycznie
zastosowanego środka jest już niewiele na roślinach i efektywność
zabiegu jest mała. Zabieg tym preparatem można wykonać w godzinach wieczornych. Ale są też pestycydy, które mogą być stosowane
w wyższych temperaturach, np.
w godzinach porannych czy wczesnowieczornych, pod warunkiem,
że na tym polu nie ma chwastów
kwitnących. Jeżeli jednak takie
rośliny tam są, to zabieg ochrony
roślin należy wykonać wieczorem
po oblocie pszczół środkiem bezpiecznym dla owadów zapylających o prewencji poniżej 10 godzin.
Kto kontroluje zdrowie i ochronę roślin?
Na naszym terenie za ochronę
roślin, za kontrolę wykonywanych zabiegów ochrony roślin
odpowiada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspektorat bada, sprawdza,
kontroluje, pobiera próbki roślin
do badania na bazarach, giełdach
i targowiskach. Badania są robione pod kątem zawartości azotanów, azotynów oraz pozostałości
środków ochrony roślin w owocach i warzywach. Pobierane są
całe rośliny rzepaku przed zbiorem do badania pod kątem zawartości pozostałości glifosatu substancji czynnej środka Roundup
i wielu innych na rynku środków,
z wymienioną substancją czynną.
Pestycydy z substancją czynną
glifosat były zalecane do desykacji
rzepaku, obecnie jest to zakazane
i nie powinno się przeprowadzać
desykacji środkiem ochrony roślin
z tą substancją czynną. Roundup
z substancją czynną glifosat był
pierwszym środkiem ochrony

roślin na rynku. Jeszcze kilka lat
temu na jego opakowaniu, na etykiecie znajdowała się informacja,
że jest to środek biodegradowalny.
Francuzi przeprowadzili badania
i okazało się, że jest to nieprawda,
że środek jest trujący, kumuluje
się i bardzo długo zalega w glebie.
We Francji firma Monsanto dostała ogromną karę za wprowadzanie klientów w błąd. Środek został
wycofany z półek i zmieniono
etykietę. Dzisiaj Roundup nie jest
uznawany za środek bezpieczny
dla środowiska, ale nie został też
wycofany z obrotu. Bruksela zastanawiała się, co z tym fantem
zrobić. Ostatecznie pozostawiono

Co się dzieje w przypadku,
gdy dopuszczalne wartości są
przekroczone? Jakie są konsekwencje?
W tej chwili taki towar jest zdejmowany z rynku i powinien być
utylizowany na koszt producenta.
Już się mówiło o rzepaku, że tak
będzie, ale na razie nie słyszałem,
żeby nasiona, w których została wykryta substancja glifosatu
były utylizowane. Naprawdę, w tej
kwestii dużo zależy od nas i należałoby wprowadzić konsekwencje
dla tych producentów, którzy nie
przestrzegają zasad prawidłowego stosowania środków ochrony
roślin. Szacujemy także szkody

go w obrocie na rynku unijnym
jeszcze na kilka lat.
Czy oprócz badania roślin można również przeprowadzić badanie gleby?
Badanie gleby można wykonać
w naszym laboratorium w Sitnie,
gdzie jest badana gleba na zawartość fosforu, potasu, magnezu,
wapnia, określane jest też pH.
W innych laboratoriach można
zrobić badanie roślin pod względem zawartości makro i mikro
składników w roślinach, a także
pozostałości substancji chemicznych środków ochrony roślin.

klęskowe w gospodarstwach rolnych. Uczestniczę w komisjach
szacowania szkód, odwiedzamy
gospodarstwa z produkcją polową
warzywniczą i szklarniową. Zastanawia sytuacja, kiedy widzimy nowoczesne szklarnie, piękne tunele,
a gdzieś z tyłu mały tunelik. Aż się
ciśnie pytanie na usta: po co ten
mały tunelik, jak jest tyle szklarni?
Można sobie po cichu odpowiedzieć, że tamto na sprzedaż, a to
dla siebie. To co na sprzedaż nie
powinno być przecież inne niż to,
co produkujemy dla siebie. Niestety, jeszcze tak u nas jest.

Leszek Jaremek

Jak wygląda sytuacja na Zamojszczyźnie? Czy świadomość producentów rośnie w zakresie ochrony
roślin?
Świadomość producentów rośnie,
jednak nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie życzyli, jakbyśmy chcieli, ale powoli rośnie. Dużo pomaga
Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin, ponieważ bada i kontroluje, w czasie kwitnienia roślin odwiedza pola i sprawdza przeprowadzane zabiegi ochrony roślin.
Niektóre przypadki zgłaszają sami
rolnicy. Czasami kończy się mandatem. W ubiegłym roku na terenie powiatu zamojskiego doszło
do zatrucia pszczół, kwitnący rzepak był potraktowany środkiem,
którego nie było nawet w rejestrze,
był już wycofany, ale rolnik miał
swój zapas, więc go wykorzystał.
Takim środkiem nie powinniśmy
wykonywać zabiegu, szczególnie
w godzinach lotu pszczół. Kara
była znacząca, bo około 2 tys.
złotych. Te kary na pewno swoje zrobią, ale nasza świadomość
i podejście do sprawy powinno być
rozsądne i odpowiedzialne, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i nie truli
środowiska naturalnego.
A co może zrobić w tym zakresie taki przeciętny człowiek,
który nie jest producentem?
Pośrednio może dużo zrobić, np.
kupować u zaufanych producentów, mając pewność, że kupuje
zdrową żywność. Wiadomo, chemii nie unikniemy, bo ona będzie
stosowana, ale musi być stosowana rozsądnie, zgodnie z etykietą
oraz przestrzeganiem okresów karencji i wtedy ta żywność będzie
bezpieczna dla nas i dla naszych
rodzin.
Tego sobie życzmy. Bardzo
dziękuję za rozmowę.
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Ekologiczne spacery
Edukacja ekologiczna może mieć różne oblicza. Jednym z wielu rozwiązań jest wyjście w teren.
Na ten temat z Małgorzatą Trusz, nauczycielem ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu,
rozmawia Anna Niderla-Kudach. Odwiedzimy również Empirię Zmysłów i Żywiołów w Budach
(gm. Krynice), o której opowiedzą Henryk Dolanowski i Andrzej Kudlicki z Archipelagu
Roztocze.
Anna Niderla-Kudach: Szkoła
Podstawowa nr 9 w Zamościu
słynie z pomysłów propagujących ekologię. Jednym z nich
są wycieczki w teren, czyli poznawanie mniejszej i większej
ojczyzny w sposób ekologiczny.
Małgorzata Trusz: We wcześniejszych latach często uczestniczyłam w obozach wędrownych
z panią Jarosławą Lasek, która
organizowała je w naszej w szkole. Te obozy były organizowane
nad naszym pięknym Bałtykiem.
Brała w nich udział młodzież
klas od IV do VIII. Był to jeszcze czas, kiedy Polska była podzielona na wiele województw.
Co roku zwiedzaliśmy Wybrzeże
w innym województwie. Przeszliśmy od wschodu do zachodu,
od Braniewa po Świnoujście. Nasze dzieci miały okazję zwiedzić
całe Wybrzeże, a w ich obrębie
także parki narodowe: Słowiński
Park Narodowy, Woliński Park
Narodowy. Podczas tych obozów
dzieci bardzo aktywnie spędzały czas. Praktycznie codziennie
przemieszczaliśmy się z jednego
miejsca na drugie, zwiedzaliśmy,
poznawaliśmy okolicę. Dzieci nauczyły się, jak uprawiać czynną
turystykę.
Jak młodzież znosiła taką ciągłą wędrówkę?
Dzieci chętnie chodzą, szybko
się przyzwyczajają do wysiłku
i równie szybko regenerują. Przed
wyjazdem przygotowywaliśmy
je podczas spotkań, na których
zapoznawały się z zasadami, jak
postępować, jak być dobrym obozowiczem, żeby nie zostać wykluczonym z obozu. Uczyły się,
że należy po sobie posprzątać,

nie wolno śmiecić, ani hałasować
w miejscach publicznych i na łonie przyrody. Były zapoznawane
z trasą, więc już mniej więcej wiedziały, co zobaczą. Braliśmy na te
obozy także absolwentów, silniejszych chłopców czy dziewczyny,
którzy mieli już doświadczenie
w takich wędrówkach. Młodsze
dzieci były zaopiekowane nie tylko przez nas opiekunów, ale także przez starszych obozowiczów.
Wszyscy doskonale sobie radzili.
Czy takie wędrówki, wspólne
zwiedzanie, to dobry sposób,
by przekazywać postawy proekologiczne?
To bardzo dobry i atrakcyjny sposób. Dziecko jedzie na obóz, wiedząc że ma się odpowiednio zachować, nie hałasować, odnosić
się z szacunkiem do innych. Jednocześnie uczy się dyscypliny,
samodzielności, ale też dbałości
o czystość. Często zatrzymywaliśmy się w schroniskach młodzieżowych, które organizowane
były też w szkołach, albo w przystosowanych do tego budynkach
i dzieci wiedziały, że to miejsce
należy pozostawić w takim samym stanie, w jakim się je zastało. W drodze uczyły się, że śmieci
zabiera się ze sobą, nie wyrzuca
gdzieś za siebie. Nie trzeba im
było zwracać uwagi, pilnowały
się wzajemnie. Przyswajały takie zasady i postawy naturalnie
i myślę, że później przekazały
je swoim dzieciom, bo to dzisiaj są już dojrzali ludzie. Inny
ważny aspekt takiej edukacji,
to poznawanie Polski, naszej ojczyzny. Tam były całkiem nowe,
zupełnie inne niż nasze krajobrazy, np. w Słowińskim Parku

Narodowym czuliśmy się jak na
pustyni. To były naprawdę wyjątkowe i niezapomniane przeżycia
dla nich. Nasza młodzież bardzo
dużo miejsc zwiedziła i poznała
dzięki tym wyjazdom, a nawyki
ekologiczne samoistnie się u nich
kształtowały. Według mnie, to jest
bardzo dobry i atrakcyjny pomysł,
aby dzieci uczestniczyły w takich
obozach wędrownych.
Jak widać, przyjemne można połączyć z pożytecznym. Okazji jest
coraz więcej, bo przed nami długie, piękne lato, a są miejsca, które szczególnie warto odwiedzić.
20 czerwca została otwarta Empiria Zmysłów i Żywiołów, główna atrakcja Archipelagu Roztocze, mieszczącego się w Budach
w gminie Krynice. W Archipelagu
poznajemy piękno Roztocza, otaczającej go natury i potęgę żywiołów, zaś Empiria, dzięki nowoczesnym technologiom, stwarza
możliwość doświadczenia przyrody wszystkimi zmysłami.
O wyjątkowym charakterze tego
miejsca mówią Henryk Dolanowski oraz Andrzej Kudlicki
z Archipelagu Roztocze.
Henryk Dolanowski: Archipelag Roztocze jest dość dużym
elementem projektu sieciowego,
obejmującego 4 obiekty na całym
Roztoczu. Wszystkie te nasze
projekty odpowiadają za kilka
różnych żywiołów. Mamy do czynienia z obiektem poświęconym
powietrzu, ziemi, ogniowi i wodzie. Archipelag Roztocze w Budach jest dedykowany ogniowi.
Jak wskazuje sama nazwa obiekt
jest poświęcony interpretacji
przyrody i piękna naszego Rozto-

cza. Patrzymy na nie wszystkimi
zmysłami, patrzymy na wszystkie
jego żywioły. Na początku, wchodząc do naszej Empirii będziemy
mogli posłuchać Roztocza, powąchać, dotknąć, a nawet posmakować. Drugą częścią naszej Empirii
są sale żywiołów, które są poświęcone nie tylko prostemu pokazaniu, jak wygląda dany żywioł,
ale również pokazaniu sprawowania władzy nad tymi żywiołami. Będziemy mogli sprawować
władzę nad powietrzem, ogniem,
wodą. Natomiast na samym końcu obiektu żywiołów będziemy
mieli 4 sale, w których będziemy
mogli poczuć się otoczeni przez
każdy z żywiołów.
Pomysł, by powstało takie miejsce dojrzewał wiele lat. Wszyscy
wiemy, że Roztocze jest niesamowitą i wspaniałą krainą, jest wiele
miejsc i rzeczy związanych z naturą, które można zobaczyć, ale
jednocześnie żyjemy w czasach
nowoczesnych technologii, więc
za ich pomocą chcieliśmy zainteresować młode pokolenie, pokazać mu piękno krainy w której żyjemy, zaciekawić, zainspirować.
Chcielibyśmy, żeby te wszystkie
dzieci, które tak często dziś siedzą przed monitorami, mogły się
wspaniale bawić w naszej Empirii, w naszym obiekcie.
Andrzej Kudlicki: Poza Empirią
mamy plac zabaw kreatywnych,
labirynt, który będzie się zmieniał
w każdym sezonie, nie będzie
go można zapamiętać i nie będzie łatwy do pokonania. Mamy
też park miniatur kresowych.
Pamiętajmy, że Roztocze ciągnie
się od Kraśnika po Lwów, a my
wychodzimy jeszcze dalej, na-

wiązując do historii tych ziem,
nawiązując również do literatury, do osiągnięć nauki i techniki
polskiej, która rozwijała się m.in.
na uczelniach Lwowa, czy Stanisławowa.
Spacerując alejkami pośród tych
miniatur będziemy mogli cofnąć się do wieku XVII, zobaczyć
piękne rezydencje magnackie.
W tym roku bardzo ważna do
zapamiętania jest Żółkiew, dlatego że rok 2020 został ogłoszony rokiem hetmana Stanisława
Żółkiewskiego, którego również
czczą po tamtej stronie granicy,
w Żółkwi. Mówią o nim, że założył Żółkiew, zdobył Moskwę.
To jest jedyny dowódca, który
ze swoim wojskiem wkroczył do
Moskwy i ją zdobył.
Ale mamy też wiele obiektów
z Sienkiewiczowskiej trylogii:
Zbaraż, Chocim, Kamieniec Podolski. Prezentujemy także największe osiągnięcia polskich
inżynierów, w tym również inżynierów Politechniki Lwowskiej.
Mamy nadzieję, że to miejsce
będzie inspiracją dla ludzi, by zainteresować się historią, nauką
i kulturą Kresów. Przedstawiamy też nasze historyczne ziemie,
a więc ziemię lwowską, Wołyń,
Podole, Dzikie Pola, Dalekie Kresy aż po Krym. Na pewno dobra znajomość Trylogii Henryka
Sienkiewicza spowoduje, że łatwiej będzie rozwiązać tutejsze
zagadki. A tych zagadek będzie
mnóstwo, warto więc znać królów, herby itd.
Zapraszamy do Archipelagu
Roztocze.
Anna Niderla-Kuchach
Ewa Monastyrska
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Poranny pacierz i Godzinki
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
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
08:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
		 Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 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 Posługa egzorcysty
14:40 Patron Dnia
14:50 Katecheza
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
18:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:30 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Audycje samorządowe
22:40 Wspomnienia
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Poranny pacierz i Godzinki
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/
Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
		 Prognoza pogody

11:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Reportaż Głosu Ewangelii
18:00 Transmisja Mszy św.
z Bazyliki Objawień św.
Antoniego w Radecznicy
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Music Box
22:40 Wspomnienia
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Poranny pacierz i Godzinki
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/
Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości /
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 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 Przez żołądek do serca
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Poradnik pierwszej pomocy
17:40 Poradnik policyjny
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Z radiowego kufra
22:40 Wspomnienia
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Poranny pacierz i Godzinki
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki
św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
		 Serwis sportowy/
		 Prognoza pogody
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
		 Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/
		 Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/
		 Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Zamojszczyzna mniej znana
18:00 Transmisja Mszy św.
z kościoła pw. św. Brata Alberta
w Zamościu/
		 Transmisja Mszy św. kościoła
w Dąbrowicy (2 czw.m-ca)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Wywiad z człowiekiem
22:40 Wspomnienia
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo

00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Poranny pacierz i Godzinki
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
07:20 Patron dnia
07:40 Przegląd portali regionalnych
08:00 Wiadomości/
Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Rozmowa dnia
09:00 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
10:00 Wiadomości/
Serwis z przejść granicznych/
		 Prognoza pogody
11:00 Wiadomości/
		 Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/
Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 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
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza
14:55 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia dnia
15:25 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Co przyniósł dzień?
17:10 Lasy na Kresach
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Zamościu/ z kościoła pw.
św. Jana Chrzciciela w Lipsku
k. Zamościa (1 pt.m-ca)
18:55 Semper Fidelis
19:00 Koronka do Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Z radiowego kufra
22:40 Wspomnienia
23:00 Co przyniósł dzień?
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
00:05 Boże Słowo
00:10 Ewangelia dnia
00:20 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
05:15 Pacierz i Godzinki
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia
06:25 Semper Fidelis
06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie
07:15 Amerykańska Częstochowa
07:30 Z Fatimą w przyszłość
(1 sob. m-ca)
07:50 Patron dnia
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza
08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
09:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
09:45 rEKOLekcje - radiowe lekcje
o ekologii
10:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
11:15 Audycje samorządowe

11:40 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
11:50 Boże Słowo
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 Anioł Stróż
12:40 Zapowiedzi sportowe
13:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/
		 Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Patron dnia
14:50 Katecheza
14:58 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Ewangelia Dnia
15:25 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
15:40 Felieton Fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”
16:00 Wiadomości z życia Kościoła/
Prognoza pogody
16:10 Piosenka Tygodnia
16:15 AktualnościRadiaWatykańskiego
16:40 Bitwa Warszawska – stulecie
wiktorii
17:15 Kwadrans akademicki/
Reportaż Fundacji
Głos Ewangelii
18:00 Transmisja Mszy św.
z sanktuarium MB Łaskawej
w Lubaczowie
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Wakacyjny wieczór
z Katolickim Radiem Zamość
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza
21:30 Muzyczne retrospekcje
		 - ks. Wojciech Iwanicki
22:40 Wakacyjne przeboje
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
00:05 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
00:15 Księga
05:15 Pacierz i Godzinki
07:00 Transmisja Mszy Świętej
z sanktuarium Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza niedzielna
08:40 Patron dnia
08:50 Semper Fidelis
09:00 Księga
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 Anioł Stróż
10:40 Zapowiedzi diecezjalne
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:40 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
11:50 Pasterski Głos
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z zamojskiej katedry
13:05 Semper Fidelis
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:45 Patron dnia
14:50 Katecheza niedzielna
14:58 Dzienniczek św. siostry
Faustyny Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:20 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
15:40 Koncert życzeń
16:10 Piosenka Tygodnia
16:45 Aktualności Radia
Watykańskiego
17:00 Głosy kniei.
Wakacje z naturą (5.07 i 02.08)/
Rozmowa Tygodnia
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Zamościu
18:55 Semper Fidelis
19:00 Różaniec
19:35 Złota Księga
		 Dobrodziejów Radia
19:50 Dobranocka
20:00 Inżynieria duchowości
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Katecheza niedzielna
21:30 Sanktuaria Diecezjalne
22:40 Wybrani - Posłani
23:55 Pasterski Głos
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