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Peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II.
Rozmowa z ks. bp. Marianem Rojkiem
Trzynaście nowych diecezji
utworzył Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 r. W tym
roku obchodzimy 25-lecie największej w historii Kościoła
w Polsce reformy struktur administracyjnych i duszpasterskich. Diecezja Zamojsko-Lubaczowska także obchodzi swój
jubileusz. Z tej okazji każdą
parafię diecezji nawiedzi Krzyż
św. Jana Pawła II. To wydarzenie niezwykłe.
Gościem Arkadiusza Efnera
w studiu peregrynacji Katolickiego Radia Zamość był pasterz naszej diecezji biskup Marian Rojek.
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Arkadiusz Efner: Księże biskupie, Wielkopiątkowy Krzyż
św. Jana Pawła II zakończył
swoją podróż po parafiach zamojskich, a rozpoczął swoją wizytę w kolejnych dekanatach.
Bp Marian Rojek: Krzyż będzie
odwiedzał wszystkie dekanaty,
dokładnie 19 dekanatów naszej
diecezji. W połowie października
przybędzie do ostatniego dekanatu lubaczowskiego, do konkatedry w Lubaczowie, a przypomnę w dniu 25 marca pierwszą
parafią przyjmującą krzyż w dekanacie zamojskim była Katedra
Zamojska.

Piękne jest to, że ten krzyż Świętego Jana Pawła II gromadzi wokół siebie tylu wiernych.
To jest rzeczywiście specyfika
krzyża Chrystusowego, że przed
tym krzyżem każdy z nas czuje się równy. Nie ma żadnych
dystynkcji, godności, zasług.
Przed krzyżem każdy dotyka
w swojej pokorze własnej słabości, własnego grzechu i tej świadomości, że ten krzyż niesie nam
wszystkim zbawienie, miłość
i miłosierdzie. I dlatego też tak
przyciąga. Proszę zauważyć, że
adoracje w Wielki Piątek podczas
Wielkiego Tygodnia, przygarniają każdego. Często widać osoby
na kolanach idące przez cały kościół do tego krzyża, by go w taki
dzień ucałować. I dlatego też ta
specyfika, ten znak, to wezwanie
do uszanowania znaku naszego zbawienia jest obecne także
i przy tym szczególnym krzyżu,
związanym tak osobliwie z naszym św. Janem Pawłem II.
Peregrynacja Krzyża św. Jana
Pawła II jest połączona z 25-leciem naszej diecezji, młodej, ale
jakże pięknej.
Zastanawialiśmy się w jaki sposób przygotować się na przeżywanie tego jubileuszu. Jego
wymiar jest zawsze dziękczynny, są różnego rodzaju akcenty
zewnętrzne w postaci koncertu
papieskiego, innych wydarzeń,
związanych z normalnym trybem duszpasterskim, ale chcie-

liśmy go ożywić duchowo.
By owoce duchowe były związane z tym szczególnym jubileuszem i stąd powstała taka myśl.
Osobiście miałem już doświadczenie przeżywania peregrynacji
tego krzyża w poprzedniej diecezji - archidiecezji przemyskiej.
Trwało to o wiele dłużej, więc
znałem już ten smak, wiedziałem już jak to wygląda. Bardzo
pragnąłem, żeby ten krzyż trafił
do naszej diecezji. Chcieliśmy
zaplanować w każdej parafii tą
peregrynację poprzez odpowiednie rekolekcje. Została przygotowana grupa ponad 50 kapłanów
naszej diecezji, którzy zgodzili
się takie rekolekcje prowadzić
i dary materialne, które przy tej
okazji zostały przez parafian
ofiarowane, poświęcić na budowę takiego konkretnego dzieła,

prowadzonego przez nasz diecezjalny Caritas. To właśnie dzieło Domu Trzeciego Tysiąclecia,
które będzie otwarte na osoby
potrzebujące i niepełnosprawne. Od dłuższego czasu to dzieło
oczekiwało na realizację, bo brakowało odpowiednich środków.
Mam nadzieję, że obok wymiaru duchowego, będzie to też taki
zewnętrzny znak tego jubileuszu. Jak nam Pan Bóg pozwoli
i Opatrzność Boża wesprze to
dzieło, tą swoją hojnością poprzez ludzkie serca, to takie dzieło na pewno powstanie. Łączymy wymiar przede wszystkim
duchowy, wewnętrzny, religijny
z tym wymiarem zewnętrznym,
pewnego znaku, świadectwa
dotykającego miłości i miłosierdzia.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Caritas pomaga wschodniej Ukrainie
Sytuacja na Ukrainie pogrążonej w chaosie wojny nie zmienia się. Z każdym dniem jest
coraz gorzej. Szczególnie trudna sytuacja jest w Awdiejewce. To tam pomoc organizowana
jest przez Fundację „Uczciwa Ukraina”.
Jej przedstawiciele przyjechali po
dary do siedziby Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.
Lubow Sołtys, prezes fundacji
„Uczciwa Ukraina” z Terebowli podziękowała wszystkim za okazaną
pomoc i życzyła naszemu krajowi
pokoju:
- Od początku wojny, już trzy lata, jeździmy na wschód Ukrainy pomagać
tamtejszym mieszkańcom, poszkodowanym w tej wojnie oraz tym chłopcom, którzy bronią naszego kraju.
A jest coraz gorzej. Ludzie potrzebują
coraz więcej, nie mają gdzie mieszać.
Nasza Fundacja stara się pomagać, dostarczając żywność, ubrania,
wszystko, co możemy. Każdego dnia
któryś z naszych chłopców ginie. Ich
matki płaczą, bo wszystko co dla nich
najdroższe, ich dzieci, zabrała wojna. To, co się słyszy w mediach, że na
Ukrainie jest spokojnie, to nieprawda.
Jest jeszcze gorzej, niż było na początku wojny.
Bardzo chcieliśmy podziękować za
pomoc, szczególnie Caritas Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Adamowi, pani Magdzie, którzy pomagają
nam od początku wojny na Ukrainie.
Od Caritas waszej diecezji dostajemy
żywność, pampersy, lekarstwa, wózki inwalidzkie i to wszystko trafia do
naszych szpitali, dla rannych, chorych
i potrzebujących. Bardzo wam dziękujemy, że nie stoicie obok tego naszego
ukraińskiego problemu, pomagacie
w czym możecie i nie daj Bóg by wasz
kraj zaznał tego, co się u nas dzieje na
Ukrainie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pomoc, za wsparcie, za wszystko.
Maria Czekn w rozmowie z Małgorzatą Godzisz powiedziała o niesionym wsparciu ofiarom wojny
z udziałem wolontariuszy:
- Chciałabym potwierdzić to, co mówi
nasza Pani Luba, szefowa Fundacji
„Uczciwa Ukraina”. Administracja
również pomaga, jeżeli tylko ktoś się
do nas zwraca, to my stale pomagamy i także wspólnie zbieramy pomoc,
również nasz rejon [odpowiednik powiatu w Polsce] jest zaangażowany.
W każdej wsi jest człowiek - starosta,
który pomagał i pomaga zbierać artykuły spożywcze. My te artykuły
żywnościowe gromadzimy i zawozimy do naszych wolontariuszy. Wolontariusze dostarczają je na wschód.
Współpracujemy zupełnie normalnie
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i dziękujemy, że Państwo nam także pomagacie. Wczoraj byłyśmy na
mszy w Tuczępach i dziękowałyśmy
ludziom za tę pomoc, którą nam okazują. Za każdą kromkę chleba. I my
na Ukrainie też nie stoimy z boku,
nam pomagają i my pomagamy,
a wolontariusze wożą. Dziękujemy
wolontariuszom, którzy dosłownie jadą „pod kule”. Jesteśmy z nimi
w stałym kontakcie i jak trzeba to
idziemy z pomocą i też to przeżywamy. Na szczęście udaje im się dowieźć
pomoc do tych punktów, gdzie jest
największy ostrzał, tam przebywają
i służą nasi chłopcy, do których wolontariusze wcześniej nie zajeżdżali.
Im nie pozwalano. Nie wiem jak to
robią… Pani Luba i Pani Hala Zielińska i Roman, jest u nas wielu takich
wolontariuszy, którzy wjeżdżają na
ten teren, gdzie nie można i dostarczają żywność. Wtedy chłopcy wrzucają
na Vibera zdjęcia, dziękują, płaczą,

przekazują swoją wdzięczność dla
przewodniczącego naszej administracji, który im pomaga. Oni zwracają się
o taką pomoc. Dziękujemy i Państwu,
i tym ludziom, którzy są w Caritas, pomagają, bo to jest bardzo ważne. Dziękujemy też księdzu z Tuczęp, który
nam pomaga. Chciałybyśmy wszystkim Państwu przekazać również życzenia, przede wszystkim pokoju,
zgody i żeby we wszystkich rodzinach
zawsze i pomimo wszystko panowała
zgoda i nikt nie chorował. Życzę zdrowia i dziękuję za to, że jesteście. Bardzo dziękuję.
Lubow Sołtys przypomniała genezę
konfliktu na wschodniej Ukrainie,
czym jest wojna hybrydowa w Donbasie, co się tam dzieje i od czego to
wszystko się zaczęło:
- Ludziom bardzo ciężko się żyło pod
rządami prezydenta Janukowycza.
Chcieli żyć lepiej i chcieli iść do Europy.
Prezydent Wiktor Janukowycz jednak
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tego nie chciał, ludzie wyszli na Majdan, a wówczas z rozkazu prezydenta
sporo bezbronnych ludzi zginęło. Na
moich oczach ginęli młodzi chłopcy,
którzy mieli po 18-20 lat... Kiedy prezydent Janukowycz uciekł z Ukrainy, zabrawszy ze sobą wszystko co nagrabił,
Rosja zabrała nam Krym. Wtedy nasi
chłopcy poszli bronić naszego kraju.
W klapkach na nogach, nie mieli niczego, poszli prosto z Majdanu, poszli służyć. Wtedy zaczęły się tworzyć takie
organizacje wolontariuszy, które pomagały im we wszystkim. Pamiętam
taką jedną sytuację, gdy nazbieraliśmy
już bardzo dużo tej pomocy i przyszła
taka stara babcia, miała ok. 80 lat
i ona biedna trzymała te związane rękawiczki i skarpetki. Mówiła, że nie ma
pieniędzy, ale chociaż jedno dziecko,
jednego chłopca ogrzeje w nogi i ręce.
Przypominam to sobie i nie zapomnę
tej chwili nigdy, gdy ludzie oddawali to co mieli. Jeździliśmy po wsiach
i zbieraliśmy skrzynki z żywnością,
odzież, kto czym mógł to wspomagał. Wolontariusze się zbierali, rolnicy pomagali i nadal pomagają, dając
paliwo. Przyjeżdżali busami, busy
przejeżdżały też te wszystkie granice,
niebezpieczeństwo było wielkie, ale
pomagali czym tylko mogli i miejscowej ludności i walczącym chłopcom
i wszystkim, tak jest zresztą do teraz.
Ale jak to się mówi, ludzie każdego
miesiąca coś dają, a to już trwa trzeci
rok. I pomoc ciągle jest potrzebna, bo i
do nich urywają się telefony i tak samo
do nas dzwonią. Również chłopcy
ATO-wcy [Uczestnicy ATO - Operacji
Antyterrorystycznej], którzy stamtąd
wrócili, zwracają się o pomoc. Państwo oczywiście przekazuje, to co się
im zgodnie z prawem należy. Nie było
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takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił im
tych świadczeń, których potrzebują.
Są też tacy, którzy odsłużyli w ramach
mobilizacji, która wcześniej była, a teraz poszli służyć dalej na kontrakt. Nie
możemy nic więcej powiedzieć, ale ze
słów tych chłopców wynika, że tam
nie jest dobrze, wojna jest wojną, ona
trwa, a pomoc jest potrzebna. I my,
jak to się mówi, stale współpracujemy
i chcemy im pomóc, a te wszystkie zebrane rzeczy rozdajemy, to wszystko
idzie do ludzi. Nic więcej nie możemy
powiedzieć, ale bardzo chcemy i bardzo mocno się modlimy, żeby ta wojna się skończyła, żeby wszystko było
dobrze, żeby nikt nie płakał, nikt tych
nerwów nie musiał przeżywać, żeby
nie przywozili martwych chłopców,
bo z naszego rejonu już pięciu zginęło.
Ciężko jest, gdy coś takiego ma miejsce.
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od 3 lat współpracuje
z Fundacją „Uczciwa Ukraina”
organizując dary worków i kartonów z odzieżą, obuwiem, żywnością, zabawkami i chemią kosmetyczną dla cywili przebywających
w ośrodkach lub domach opieki,
które znajdują się w obwodach ługańskim i donieckim.
Małgorzata Godzisz
tłumaczenie: Izabela Wojcieszuk-Kukiełka
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Relacja
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

A miłość i miłosierdzie jest bezpośrednio widoczne w tajemnicy krzyża, w przebitych ranach,
w przebitym Jezusowym boku.
Dziękuję księże biskupie za te
piękne słowa skierowane do
słuchaczy Katolickiego Radia
Zamość i życzę, by to co ksiądz
biskup na czas tej peregrynacji
sobie założył się spełniło.
Życzmy sobie, ale i wszystkim,
byśmy w tym mieli udział. Dziękuję bardzo Katolickiemu Radiu
Zamość za wasz wielki wysiłek
i włożoną pracę. Jesteście w każdej parafii, codziennie, przygotowani wcześniej, bo nie można na
5 minut przed przyjechać. Trzeba
przygotować materiał, część techniczną przed transmisją, sprawdzić i opracować materiał przed
emisją, żeby go słuchaczom przekazać. Jest to wspaniałe dzieło!
Katolickie Radio Zamość bierze
bezpośredni udział w tym dziele, pomagając szczególnie właśnie tym chorym i cierpiącym,
którzy w jakikolwiek sposób nie
mogą bezpośrednio w tych wydarzeniach uczestniczyć. Oni tu
są obecni dzięki wam. Katolickie
Radio Zamość ma swój udział
w tym wielkim dziele, w tajemnicy tego krzyża, przybliżając go
w taki duchowy sposób tym, którzy z tym krzyżem może najbar-

dziej są związani. Spośród wielu,
wielu z nas, poprzez tę dotykalność, to cierpienie, to doświadczenie, tą nieporadność, wiek
i różne inne sytuacje, o których
nam się może nawet nie śniło. A
przecież wszystko schowane jest
w miłości Jezusowej, tego ukrzyżowanego, który umiera dla nas
i za nas. Wszystkich pozdrawiam
i zapraszam, by uczestniczyć
w tych wydarzeniach, przeżywać
je, do tajemnicy tego krzyża wracać. Wiem, że także Katolickie
Radio Zamość dostarcza również
takie pamiątki w formie specjalnie przygotowanych krzyży
z napisem „Pamiątka Nawiedzenia Krzyża Papieskiego - 2017”. To
jest także taki charakterystyczny
znak przeżywania tego wymiaru
duchowego nawiedzenia krzyża św. Jana Pawła II w parafiach
naszej diecezji. Na zakończenie
pragnę zauważyć, że dekanat zamojski i dekanat sitaniecki miały
to szczęście i błogosławieństwo,
że przeżywały tą tajemnicę właśnie w okresie Wielkiego Postu,
kiedy wchodzimy już prawie
w tajemnicę Niedzieli Palmowej,
Wielkiego Tygodnia. Jakby dotykalnie ten czas liturgiczny pokrył
się z przeżywaniem tego Nawiedzenia. Szczęść Boże.
Arkadiusz Efner

Krzyż Papieski św. Jana Pawła II z jego ostatniej drogi krzyżowej
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Wywiad

Przestaliśmy się wstydzić swoich źródeł...
Z Agatą Harz, śpiewaczką i trenerką śpiewu naturalnego o technice śpiewania białym głosem,
zaletach śpiewania oraz powrocie do korzeni rozmawiała Anna Niderla.
Anna Niderla: Naszym Gościem
jest jest Agata Harz, śpiewaczka
i trenerka śpiewu białym głosem.
Witam serdecznie.
Agata Harz: Bardzo mi przyjemnie.
Czym charakteryzuje się biały
głos?
Biały głos to jest głos naturalny, taki, jakim ludzie śpiewali
w dawnych czasach, przed wojną, i wbrew pozorom nie tylko na
wsi. Jest on przeciwieństwem nienaturalnego głosu bel canto (Bel
canto wł. - piękny śpiew; technika
wokalna rozwinięta w XIX w. we
Włoszech, w której na pierwszy plan
wysuwa się sprawność techniczną i
piękny śpiew - przyp. red.).
Śpiewanie białym głosem technicznie jest najbardziej zbliżone
do mówienia. Pierwsza zasada
śpiewu głosem naturalnym brzmi:
śpiewaj tak jak mówisz. Zatem jeżeli będziemy śpiewać pieśni z Lubelszczyzny ze wsi Szperówka czy
Kocudza, to starajmy się wydobywać dźwięk podczas śpiewania
mniej więcej w taki sam sposób,
w jaki on się wydobywa podczas
mówienia. Różni się on od śpiewu
w muzyce klasycznej - bel canto,
który nie ma nic wspólnego z mówieniem. Inaczej układa się aparat
głosowy do śpiewu klasycznego,
a inaczej do mówienia. A w śpiewie białym aparat głosowy podczas śpiewu i mowy jest bardzo
podobnie ułożony.
Z tego, co Pani mówi, można się
takiego śpiewania nauczyć, choć
nie jest to proste.
Z nauką śpiewu białym głosem
jest tak, że kiedyś prawie wszyscy ludzie śpiewali swoim naturalnym głosem, o ile nie poszli

kształcić się do szkół muzycznych,
czy na akademie. Ale w tej chwili
to jest trochę absurdalne, że naturalnego sposobu wydobycia głosu
człowiek musi się uczyć, ponieważ zapomniał o naturze. W tej
chwili dzieci w przedszkolu mają
już ustawiane głosy w taki nienaturalny sposób, każe im się śpiewać nienaturalnie, przygotowując

doskonale się dotlenia podczas
śpiewania.
Podczas warsztatów włącza Pani
elementy ruchu i tańca. Dlaczego?
Bo to też jest naturalne. Taniec
w połączeniu ze śpiewem stanowi jedność i świadczy o tym cała
muzyczna kultura tradycyjna.
To nie było rozdzielone tak jak

na przykład do śpiewu w chórze.
Takie naturalne śpiewanie ma
wiele zalet?
Oczywiście! To jest jakby masaż
dźwiękiem, poza tym, ostatnio
zaczyna się na szczęście o tym
mówić - że śpiew jest po prostu
zdrowy dla organizmu! Przez
wiele lat jeździliśmy z mężem na
wieś, spotykaliśmy się ze śpiewakami i śpiewaczkami i okazuje się,
że ludzie, którzy śpiewają, są najzdrowsi. Nie spotkaliśmy żadnego śpiewaka, który ma problemy
z pamięcią, ani Alzheimer ani Parkinson, i wydaje nam się, co teraz
nauka potwierdza, że śpiewanie
to jest samo zdrowie. Organizm

w tej chwili. Kiedyś człowiek, który
umiał mówić, umiał też śpiewać,
ten który umiał chodzić, umiał
też tańczyć. Nie było w tym nic
nadzwyczajnego. Nie było to sprofesjonalizowane i człowiek nie
tańczył i nie śpiewał po to, żeby
wystąpić na scenie. To był jego
jak najbardziej naturalny środek
ekspresji. Z biegiem czasu, na początku lat 70’ śpiew i taniec przestał być uprawiany jako taka zwyczajna czynność. Czyli wystarczy
40-50 lat, żeby człowiek się odzwyczaił. Mamy mózg zaśmiecony innymi rzeczami, on skierował
się w zupełnie inną stronę i dlatego to przestało być czymś normalnym, zwyczajnym i naturalnym.

fot. Piotr Koczułap
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W Pani repertuarze są melodie
i pieśni ludowe z wielu regionów
Polski. Czy któryś z nich jest dla
Pani szczególny?
Szczególnym regionem jest Lubelszczyzna. Być może ze względów
sentymentalnych, bo moja mama
wychowała się na Lubelszczyźnie,
w majątku Perespa, a potem chodziła do szkoły w Zamościu i to był
dla niej taki raj. Zawsze mi opowiadała o tym swoim raju i może
to we mnie tak zostało. A poza tym
pieśni lubelskie najbardziej mi się
podobają. Te archaiczne melodie
biłgorajskie jakoś najbardziej mnie
poruszają.
Które z nich? Obrzędowe, miłosne, stanowe?
Najbardziej mnie poruszają pieśni
weselne, te najstarsze, najbardziej
archaiczne, w takich archaicznych
skalach, wąskozakresowe, czyli
takie, gdzie jest mało dźwięków,
a dużo energii. Jedną z moich ulubionych pieśni jest „Dajcie stołka
cisowego”.
Można powiedzieć, że teraz muzyka ludowa wraca do łask. Jak
Pani sądzi - skąd ten zwrot?
To jest trudne pytanie i nie jest łatwo krótko na nie odpowiedzieć.
Myślę, że w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment,
że pragnie się dowiedzieć skąd
jest. Musi zrzucić z siebie taki pancerz współczesnej kultury i trafić
do jakiegoś źródła. Nie wiem dlaczego akurat w tym momencie ta
tradycyjna muzyka wraca do łask,
ale widocznie przyszedł taki moment, że przestaliśmy się wstydzić swoich źródeł i swoich wiejskich korzeni.
Bo w końcu ta muzyka jest elementem naszej tożsamości...
Oczywiście i szkoda, że tak późno do tego dotarliśmy, ale nie jest
jeszcze dobrze. Uważam, że elementy muzyki tradycyjnej, przede
wszystkim śpiewu, powinny być
mocno zaznaczone w edukacji
szkolnej. Tak się dzieje u naszych
niektórych sąsiadów. U Węgrów
na przykład, od przedszkola lub od
szkoły podstawowej dzieci uczą
się tradycji, szczególnie śpiewania. I każdy Węgier zna swoją kulturę muzyczną, potrafi zaśpiewać,
zatańczyć, zagrać i to jest właśnie
taki dobry przykład. My tego nie
robimy, a ja mam wciąż nadzieję,
że muzyczna kultura tradycyjna
wejdzie do szkoły.
Wiele projektów za Panią i przed
Panią. Nad czym pracuje Pani
w tej chwili?

Agata Harz - fot. Piotr Koczułap

Jeśli chodzi o muzykę tradycyjną
to pracuję z koleżanką, Kasią Szurman nad repertuarem kołysankowym i dziecięcym. Mam nadzieję,
że jesienią będzie ten program gotowy i będzie pierwszy koncert.
To bardzo wdzięczny repertuar.
Tak, bardzo piękny, ale staramy
się do niego podejść troszeczkę
eksperymentalnie, nieregionalnie. Nie koncentrujemy się na poszczególnych regionach i bardzo
tradycyjnym wykonaniu, tylko
podeszłyśmy do tych kołysanek
i zabaw dziecięcych, można powiedzieć, antropologicznie.
Z wykształcenia jest Pani orientalistką...
Tak, studiowałam afrykanistykę
na Uniwersytecie Warszawskim,
a jeszcze bardziej szczegółowo
hausanistykę.
Czy wykorzystuje Pani w swojej
pracy te afrykańskie inspiracje?
Można powiedzieć, że tak, ale właśnie od strony antropologii kulturowej. Potrafię podejść do naszej
kultury ludowej w szerszy sposób,
antropologiczny, nie regionalny,
tylko właśnie kulturowy. Ale nie
zajmuję się muzyką afrykańską.
A afrykanistykę studiowałam trochę z powodów osobistych, bo
urodziłam się w Afryce.
Serdecznie dziękuję za rozmowę
Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy
Katolickiego Radia Zamość i czytelników „Roztoczańskiego Głosu”.
Agata Harz - śpiewaczka, trenerka głosu. Prowadzi autorski cykl
nauki śpiewu głosem naturalnym
„Wniebogłosy”, który realizowała
m. in. na Taborach, Festiwalach
(np. Skrzyżowanie Kultur, Wszystkie Mazurki Świata, Akademia
Muzyków Wędrownych, Dźwięki
Północy, Klub Tyndyryndy Festiwalu w Kazimierzu) czy w ramach
zajęć w Instytucie Kultury Polskiej
UW. Opiera się na repertuarze
głównie z Lubelszczyzny, Podlasia
i Mazowsza.
W swoich projektach artystycznych, korzysta z różnych technik wokalnych, śpiewa polską
i słowiańską muzykę tradycyjną
in crudo oraz własną twórczość
(wspólnie z awangardową grupą
Księżyc), a także muzykę współczesną.

www.radiozamosc.pl
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Artykuł sponsorowany

Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej
ze światła słonecznego. Proces przemiany światła w energię elektryczną
jest możliwe dzięki wysokiej czystości krzemu z którego zbudowane jest
ogniwo.
Sprawność ogniw fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie
10~20%. Aby utrzymać maksymalną sprawność ogniwa można
do zestawu dołączyć specjalny
moduł dzięki któremu ogniwo
podąża za słońcem. Dołączając
do instalacji tzw. tracker, wydłuża się czas pracy ogniwa fotowoltaicznego w ciągu dnia.
Zestaw fotowoltaiczny składa się
z następujących elementów: panelu, regulatora ładowania, przetwornicy oraz akumulatorów magazynujących prąd.

Najbardziej popularne na rynku
są ogniwa słoneczne krzemowe mono- i polikrystaliczne. Ze
względu na uzyskiwane wydajności oraz długą żywotność warte
uwagi są jedynie panele fotowoltaiczne monokrystaliczne.
Każda instalacja musi zawierać
regulator ładowania akumulatorów. Regulator chroni akumulator
przed uszkodzeniem podczas pracy instalacji. Regulatory różnią się
napięciem z jakim mogą pracować
oraz maksymalnym natężeniem
prądu, jaki może przez nie płynąć.
Regulatory dostępne na rynku po-

trafią dostosować się do instalacji
fotowoltaicznych.
Standardowe akumulatory dostępne dla instalacji fotowoltaicznych składają się z 6 ogniw ołowiowo-kwasowych, połączonych
szeregowo. Do magazynowania
energii można także wykorzystać akumulatory żelowe. Jednak
znacznie dłuższą żywotność oraz
wytrzymałość na warunki pracy
będą miały akumulatory ołowiowo-kwasowe.
Ostatnim i najważniejszym elementem dla użytkownika jest
przetwornica.

Przetwornica zmienia prąd stały
z akumulatorów, na prąd zmienny taki, jaki mamy w domowych
instalacjach elektrycznych. Nie
powinniśmy oszczędzać przy zakupie przetwornicy, ponieważ od
niej zależy, jakiej mocy urządzenia
będziemy mogli zasilać z naszej
instalacji PV. Małe tanie przetwornice elektryczne są w stanie
bezproblemowo zasilić instalacje
oświetlenia w domach. Niestety
do zasilania urządzeń znacznie
bardziej wymagających, przetwornice muszą być już wyższej klasy.
Rozróżniamy następujące rodzaje
systemów fotowoltaicznych:
1. Systemy autonomiczne w
których urządzenie zasilane
jest bezpośrednio z modułów.
Energia wyprodukowana w modułach jest wykorzystywana do
bezpośredniego zasilania urządzenia np. grzałki elektrycznej,
oświetlenia.
2. Systemy autonomiczne na
prąd stały DC-DC.
Energia wyprodukowana w modułach jest wykorzystana do ładowania akumulatora, z którego
może być pobrana o każdej porze
dnia i nocy. W systemie takim
występuje regulator ładowania,
który steruje procesem ładowania akumulatora, chroniąc go
przed przeładowaniem.
3. Systemy autonomiczne produkujące prąd przemienny
230V DC-AC.
System bliźniaczo podobny do
systemu autonomicznego na
prąd stały, wyposażony dodatkowowo w przetwornicę napięcia,
która przetwarza prąd stały na
prąd przemienny 230V.
4. Systemy autonomiczne hybrydowe.
System bliźniaczo podobny do
systemu autonomicznego na
prąd przemienny, wyposażony
dodatkowo w generator prądotwórczy lub wiatrak, który służy

do produkcji energii w okresach
szczytowego zapotrzebowania.
5. Systemy podłączone do sieci.
Służą do komercyjnej produkcji
energii elektrycznej, sprzedawanej do sieci publicznej. Wyposażone są w specjalny falownik,
który przemienia prąd stały na
prąd przemienny i synchronizuje
system z siecią. Pełni on również
rolę zabezpieczenia w przypadku awarii sieci.
Przy wyborze instalatora należy zwrócić szczególną uwagę na
komponenty jakie proponuje.
Firma GOLDSUN z Zamościa
pracuje tylko na najwyższej jakości sprzęcie: polskich panelach
fotowoltaicznych firmy SELFA i
europejskich falownikach. Specjalizujemy się w rozwiązaniach
z dziedziny energii odnawialnej
dla klienta indywidualnego oraz
dla przedsiębiorcy. Zajmujemy się
sprzedażą i montażem elektrowni fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.
Nasi specjaliści zajmują się także
przygotowywaniem
wniosków
o dofinansowania, co wyróżnia
nas spośród innych firm na rynku
energii odnawialnej. Kadra naszej
firmy to doświadczeni specjaliści
w branży OZE, jak również młodzi, pełni energii doradcy. I jedni i
drudzy służą pomocą klientom zainteresowanym oszczędnościami
i możliwościami jakie daje energia
odnawialna każdemu z nas.
Jeżeli chcesz wiedzieć jakie korzyści i zmiany mogą nastąpić w
twoim życiu dzięki decyzji o instalacji jednego z systemów OZE,
nie zwlekaj i skontaktuj się z firmą
GOLDSUN.
W celu zapoznania się ze szczegółami oferty prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 84 888-01-87,
jak również zapraszamy na stronę
internetową www.goldsun.com.pl
mat. GOLDSUN
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
03:00 Muzyczny przekładaniec
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Brata Alberta
w Zamościu
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 Boży Rolnik
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Działamy dla regionu
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
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 muzyczne
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. W. Galant
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Różaniec
19:45 Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:10 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
(1 i 3 pon.m)/
Misja Specjalna (2 i 4 pon.m)
23:00 Magazyn watykański
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Wtorek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
03:00 Moja mała i duża Ojczyzna
Misja specjalna
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. G. Chabros
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat

08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Twoje prawa
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi
Świętej
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Powiedz życiu TAK
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie - ks.
G. Chabros
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:10 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
22:00 Audycje samorządowe
23:00 Magazyn watykański
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Środa
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
01:00 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi
Świętej
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Serwis z życia Kościoła
06:10		 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
09:40 W zdrowym ciele
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Zdarzyło się na Zamojszczyźnie
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody

12:10
12:30
12:50
13:00
13:10
14:00		

Piosenka Tygodnia
Wiadomości z życia Kościoła
Radiowa kuchnia
Wiadomości/Prognoza pogody
Leśne Radio
Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Książki na fali
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o rodzinie
- ks. M. Sawka
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Plichta
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:10 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o rodzinie ks. M. Sawka
22:00 Effatha
23:00 Magazyn watykański
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Czwartek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
03:00 Effatha
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
06:25 Powitanie
06:40 Katechizm na warsztat
06:45 Przegląd prasy
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:05 Liturgiczne ABC
07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy
św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:40 Świat Oczami Kobiety
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych/
Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Felieton fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
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 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. K. Portka
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia

16:00
16:57
17:00		
19:00

Co przyniósł dzień
Liturgiczne ABC
Transmisja mszy św.
Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:10 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza o Kościele
- ks. M. Maciołek
22:00 Króluj nam Chryste
23:00 Magazyn watykański
23:30 Katechizm na warsztat
23:55 Pasterski Głos
Piątek
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
01:00 Króluj nam Chryste
05:20 Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
06:10 Pasterski Głos
06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
06:25 Powitanie
06:27 Liturgiczne ABC
06:30 Transmisja mszy św. z kościoła
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
07:20 Przegląd prasy
07:40 Katechizm na warsztat
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/
Prognoza pogody
08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
08:40 Porzekadło
09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
09:15 Bankomat
10:00 Wiadomości/Informacje z przejść
granicznych/Prognoza pogody
10:10 Piosenka Tygodnia
10:40 Przegląd prasy katolickiej
11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/
Prognoza pogody
11:15 Rozmowa Dnia
11:40 Słowo o słowie
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
12:30 Wiadomości z życia Kościoła
12:50 Radiowa kuchnia
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/
Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:20 Zapowiedzi sportowe
14:40 Wychowywać ale jak
14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. R. Cur
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:40 Rozmowa Dnia
16:00 Co przyniósł dzień
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Koronka do Przenajdroższej Krwi
Pana Jezusa
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:10 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Co przyniósł dzień
21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
22:00 AMDG
23:00 SILOE
23:55 Pasterski Głos
Sobota
00:00 Bogurodzica
		 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Z. Jagiełło
01:00 Magazyn Watykański
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:10 Pasterski Głos

06:15 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Z. Jagiełło
07:10 Amerykańska Częstochowa
08:10 Piosenka Tygonia
08:20 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
09:15 Przegląd prasy katolickiej
10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
10:15 Leśne Radio
11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
11:15 Audycje samorządowe
11:55 Pasterski Głos
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
12:10 Piosenka Tygodnia
12:15 W duchu św. Dominika
13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
13:10 Zamojszczyzna mniej znana.
Podróże dalekie i bliskie
14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
14:10 Piosenka Tygodnia
14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
14:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
z Bazyliki w Łagiewnikach
15:25 Ewangelia dnia i rozważanie
- ks. Z. Jagiełło
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 Aktualności Radia Watykańskiego
16:40 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:15 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:30 Wiadomości z życia Kościoła/
21:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
22:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych
23:00 Magazyn watykański
23:55 Pasterski Głos
Niedziela
00:00 Bogurodzica
		 Księga
03:00 Leśne Radio
05:20 Pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:00 Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych
06:55 Pasterski Głos
07:00 Księga
07:50 Salon dziennikarski
08:40 Katecheza o życiu
duchowym - ks. P. Głowik
09:00 Ecclesia
10:10 Piosenka Tygodnia
10:15 W duchu św. Dominika
11:15 Rozmowa Tygodnia
11:40 Felieton Fundacji
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
11:50 Liturgiczne ABC
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja mszy św.
13:15 Pasterski Głos
14:00 Muzyczny przekładaniec
14:50 Katecheza o życiu duchowym
- ks. P. Głowik
14:47 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z
Bazyliki w Łagiewnikach
Złota Księga Dobrodziejów Radia
15:30 Koncert życzeń
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
16:57 Liturgiczne ABC
17:00 Transmisja mszy św.
19:00 Różaniec
Złota Księga Dobrodziejów Radia
20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
20:15 Peregrynacja krzyża św Jana
Pawła II w parafiach diecezji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
21:50 Katecheza o życiu duchowym
- ks. P. Głowik
22:00 Okruchy tygodnia
23:00 Magazyn watykański
23:55 Pasterski Głos
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Sport i Muzyka

Nauka pływania od podstaw
Woda, zjeżdżalnia, kaskada wodna, jacuzzi - to tylko niektóre atrakcje,
które czekają na najmłodsze dzieci, które uczęszczały na zajęcia
programowe z „Powszechnej Nauki Pływania” i „Nauki Pływania”.

W dniu 06.05.br. zakończyły się zajęcia programowe z „Powszechnej
Nauki Pływania” i „Nauki Pływania”, które od lutego odbywały się
na Krytych Pływalniach w Zamościu i Krasnymstawie. Organizatorem cyklicznych zajęć, które odbywają się dwa razy w roku w okresie
jesienno-zimowym oraz wiosennym jest Zamojskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej.
W tegorocznej, wiosennej edycji
2017 uczestniczyło ok. 1200 dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych
(klasy I-III) z Zamościa i Krasnegostawu oraz z powiatów: zamojskiego,
krasnostawskiego, tomaszowskiego
i hrubieszowskiego. Program „Nauki
Pływania” finansowany był przez
Urząd Miasta Zamość, a zajęcia z „Powszechnej Nauki Pływania” dofinansowane były z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Dzięki dotacjom dojazd
dzieci ze szkół na basen oraz uczestnictwo w zajęciach nauki pływania
były bezpłatne. Poprzez zabawy ruchowe w wodzie dzieci z przedszkoli
zapoznane zostały ze środowiskiem
wodnym oraz nauczyły się podstawowych ruchów pływackich. Natomiast dzieci ze szkół podstawowych doskonaliły nabyte wcześniej
umiejętności, których nauczyły się
podczas jesiennej edycji zajęć. Ćwiczenia rekreacyjno-sportowe w wodzie odbywały pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów nauki
pływania, którzy co roku odbywają
szkolenie z zakresu doskonalenia
technik pływackich. Na zakończenie
zajęć instruktorzy oraz przedstawi-

ciele UKS „Orka” Zamość przeprowadzili testy sprawdzające opanowane
umiejętności pływackie. Ćwiczenia
ruchowe w wodzie wpływają pozytywnie na psychikę, a przede wszystkim niwelują wady postawy. W obydwu programach uczestnikami zajęć
były także dzieci niepełnosprawne
z klas integracyjnych, dla których
zajęcia w wodzie to doskonałe środowisko do rehabilitowania
schorzeń zdrowotnych. Jarosław
Stumski, prezes Zamojskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej stwierdził, że z zajęć nauki
pływania wynikają same korzyści.
- Realizując programy bierzemy pod
uwagę poziom różnej sprawności dzieci. Z tymi młodszymi prowadzone są
zabawy oswajające z wodą, których
celem jest nauka prostych ruchów
pływackich. Natomiast starsze dzieci
przechodzą do nauki technik pływackich oraz skoków. Na basenie są także
realizowane zajęcia korekcyjne, głównie w formie rozgrzewki, ćwiczeń symetrycznych, które wzmacniają wszystkie
partie mięśniowe. Pływanie jest jednym
z najlepszych sportów kształtujących
formę młodego człowieka, ponieważ
kształtuje cało, sylwetkę i zdrowie.
Woda minimalizuje także wady sylwetki. Pływanie samo w sobie jest również przyjemnością, która pozwala na
odczuwanie pozytywnego wpływu na
samopoczucie dzieciaków.
Teresa Wierzbowska, nauczycielka w Przedszkolu Miejskim Nr 8
im. J. Brzechwy w Zamościu przyznała, że zainteresowanie zajęciami
nauki pływania zarówno ze strony

rodziców, jak i dzieci było bardzo
duże.
- To już jest kolejny rok, kiedy dzieci kontynuują naukę pływania. Nie ukrywam,
że zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże, ponieważ z naszego przedszkola w zajęciach uczestniczyły cztery
grupy. Zabawy i ćwiczenia ruchowe
sprawiają dzieciom radość. Z przyjemnością patrzę na dzieci, które pluskają
się w wodzie i ciągle uczą się czegoś
nowego. Początkowo dzieci, które były
na basenie pierwszy raz, obawiały
się wody, ale teraz można zauważyć,
że są bardzo odważne, a przebywanie
w wodzie sprawia im frajdę. Instruktorzy z uwagą poświęcają dzieciom dużo
czasu, żeby oswoić je z wodą. Ich opieka jest profesjonalna, dlatego oddajemy
dzieci z poczuciem bezpieczeństwa.
Cieszę się bardzo, że kolejne pokolenie
jest wychowywane w duchu dbałości
o zdrowie i sprawność fizyczną. Tymi
zajęciami zachwyceni są również rodzice, ponieważ po wakacjach dzieci
przychodzą do przedszkola i opowiadają, jak mogły wykazać się swoimi
umiejętnościami nad morzem czy jeziorem. Cieszę się bardzo, że rodzice
są świadomi, że poprzez uczestnictwo
w tego typu inicjatywach, ich dzieci
mogą nauczyć się pływać.
Kolejna edycja zajęć z nauki pływania rozpocznie się najprawdopodobniej 11 września br. Zainteresowane uczestnictwem placówki mogą
składać pisemne deklaracje do dnia
30 czerwca w biurze Zamojskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Małgorzata Kryk
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