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Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

„Rowerowy Maj”
w Zamościu

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

Mobilne Muzeum św. Jana Pawła II
i św. Faustyny Kowalskiej na Roztoczu
Obecny rok to szczególny czas –
Kościół katolicki przeżywa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
Polacy świętują 1050. rocznicę
chrztu Polski, a młodzi ludzie
z całego świata przygotowują się
do spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie.
Z tej okazji Wydawnictwo św. Stanisława BM przedstawia wyjątkowy
projekt – Iskrę Miłosierdzia. Jego
głównym założeniem jest przypominanie orędzia miłosierdzia Bożego, które głosili św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II. .
Iskra Miłosierdzia daje też możliwość zapoznania się z ekspozycją
muzealną poświęconą tym wielkim
polskim świętym. Projekt wykorzystuje nowoczesną przestrzeń narracji multimedialnej i tym samym stanowi wyjątkową formę zaproszenia
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młodych na zbliżające się Światowe
Dni Młodzieży.
Iskra Miłosierdzia częściowo kontynuuje rozpoczętą w 2011 roku
ideę promowania myśli i nauczania
papieża Polaka za pośrednictwem
Mobilnego Muzeum Jana Pawła II.
Do tej pory muzeum odwiedziło
około 200 miejsc za granicą (Włochy,
Portugalia, Litwa, Niemcy, Ukraina,
Austria, Hiszpania, Francja, Słowacja) oraz w Polsce. Wszędzie spotykało się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem. Prezentacje
multimedialne wraz z ekspozycją
muzealną umieszczone są w pojeździe o długości 18 i wysokości
4 metrów oraz wadze przekraczającej 18 ton.
Papieskie pamiątki, które można zobaczyć w czasie zwiedzania mobilnego muzeum, zostały przekazane

przez ks. kard. Stanisława Dziwisza,
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
oraz Archiwum Kurii Metropoli-

którego papież Polak używał do codziennej modlitwy, pióro, różaniec,
na którym się modlił, buty, narty,
krzyż pektoralny, sutanna, ukocha-

talnej w Krakowie. Do elementów
ekspozycji należą m.in. brewiarz,

na książka Jana Pawła II – Dzienniczek św. Faustyny, piuska oraz ze-
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gar z rezydencji w Castel Gandolfo.
W muzeum prezentowane są też
filmy i liczne materiały zdjęciowe
związane ze św. Janem Pawłem II
i św. Faustyną Kowalską.
Od 2 do 12 czerwca br. Mobilne Muzeum św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej odwiedzi następujące miejsca w naszym regionie:
Lubaczów, Cieszanów, Tomaszów
Lubelski, Łaszczów, Tarnogród,
Szczebrzeszyn, Biłgoraj, Goraj, Hrubieszów i zakończy swj pobyt na
Roztoczu 12 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu podczas Zamojskiego Dnia Papieskiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich: osób starszych, rodziców, młodzieży i dzieci.
Magdalena Policha
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Józefów solidarny dla Martynki
Parafialny Zespół Caritas przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie wraz ze Szkolnymi Kołami Caritas zorganizowali
1 maja Rodzinny Festyn Charytatywny pod hasłem: „Razem dla Martynki”. 5-letnia Martynka Nowak z Józefowa walczy z hepatoblastomą,
złośliwym nowotworem wątroby.
Rodzinny Festyn Charytatywny odbył się na Rynku Miejskim
w Józefowie. Spotkanie rozpoczęła msza św. z udziałem wolontariuszy Caritas.
Alicja Muca, koordynator wolontariatu Caritas rejonu tomaszowskiego w rozmowie z Małgorzatą
Godzisz wyjaśniła, że inicjatywa
przerosła oczekiwania wszystkich.
- Na początku mieliśmy zbierać
przedmioty tylko w Tygodniu Miłosierdzia: zbędne rzeczy, czy nietrafione prezenty. Później kiermasz
przekształcił się w festyn, w który
włączyły się wszystkie Szkolne Koła
Caritas. Każdej zaangażowanej
osobie przyporządkowano funkcję,
m.in.: loterię z fantami, pchli targ,
ciasta, popcorn. Jestem pod ogromnym wrażeniem pomocy i wsparcia tych wszystkich osób i jestem
im ogromnie wdzięczna. To jest
dzieło Boże, bo z jaką łatwością
wszystko wychodziło, to tylko Duch
Święty wie.
Wszystko razem dla Martynki
Nowak chorej na nowotwór. Początkowo był zamysł, aby zrobić
to dla kogoś. Dziewczynka zmaga
się z chorobą od 3 lat. Ma zapalenie płuc po przebytej radioterapii.
Ciągle jest leczona, operacje, chemioterapia, radioterapia. To dziecko jest znane ze swego cierpienia
i każdy kto tu dziś jest, chciał dołożyć cegiełkę by pomóc Martynce.
Daniel Skóra ze Szkolnego Koła
Caritas w Szkole Podstawowej
im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie powiedział o staraniach jakie podjęli by pomóc
chorej dziewczynce:
- Staliśmy pod kościołem i zbieraliśmy rzeczy. W szkole były zbiórki zabawek, puzzli, ubrań i tych
wszystkich rzeczy, niby małych,
ale które komuś mogą pomóc. Dzisiaj mamy okazję ku temu, aby te
wszystkie rzeczy, które udało się
zebrać wolontariuszom, wyeksponować na Rynku Miejskim w Józefowie.
O odpowiedź na pytanie o zainteresowanie kiermaszem społeczności Józefowa został poproszony wolontariusz Karol Baran
ze Szkolnego Koła Caritas:
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- Trzeba pomagać chorym dzieciom,
żeby mogły sprawnie funkcjonować.
Zainteresowanie jest duże, a teraz
bliżej wieczora jest jeszcze większe,
bo mieszkańcy Józefowa mają więcej czasu i przychodzą na nasz kiermasz. Jest bardzo dobra organizacja,
nie ma żadnych kłopotów ze zbiórką. 24 osoby należą do naszego
Szkolnego Koła Caritas i zawsze
znajdzie się ktoś, kto jest w stanie
pomóc jeśli jest taka potrzeba.
Eliza Muca, wolontariuszka ze
Szkolnego Koła Caritas w Józefowie na pytanie o ocenę zbiórki
i włączenie się w akcję wyjaśniła:
- Bardzo się cieszę, że coś takiego
zostało zorganizowane, ponieważ
jak wszyscy wiemy Martynka potrzebuje naszej pomocy. Myślę, że
każdy, nawet taki mały gest może jej
pomóc.
Wszyscy mieszkańcy już od dawna
wspierają dziewczynkę i jej rodziców. Ta bezinteresowność ucieszyła dziadków Martynki: Annę
i Henryka Buczkowskich.
- Przyszliśmy zobaczyć ten festyn
i serce się raduje, że tak bardzo dużo
ludzi się włączyło, dużo sklepów
przekazało swoje dary. Brak słów.
Dziękujemy jako babcia i dziadek
Martynki wszystkim ludziom, instytucjom, sklepom, księżom, Caritasowi i wszystkim zaangażowanym. Martynka skończyła w lutym
5 lat, obecnie przebywa na Oddziale
Hematologii w Lublinie pod dobrą
opieką lekarzy. Teraz czuje się lepiej, temperatura spadła, jednak
lekarze nie mogą znaleźć przyczyny obecnej infekcji. Skończyła

chemioterapię, przeszła 8 operacji,
z czego 6 na wątrobę i 2 na płuca.
I nie wiadomo co dalej, bo wyniki są
złe. U Martynki zdiagnozowano hepatoblastomę, czyli wątrobiaka zarodkowego, rzadki złośliwy guz wątroby wieku dziecięcego. Martynka
początkowo zaczęła mniej jeść, była
blada, stała się smutna, nie chciała
się bawić i widać było, że coś jest nie
tak. Nie myśleliśmy, że jest to aż tak
poważny stan. Dopiero po miesiącu okazało się, że jest to najgorszy,
bo 4 stopień raka wątroby z przerzutami. Zaczęła chorować mając
2,5 roczku, 9 lipca minie 3 lata jak zaczęła chorować. Każdy, kto zapyta
o stan zdrowia Martynki, czy powie
coś miłego, że będzie dobrze, to dla
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nas jest to bardzo dużo - wyjaśnili
dziadkowie.
Wśród osób zaangażowanych
w pomoc chorej Martynce znalazła
się Franciszka Rybak, najstarsza
wolontariuszka z Parafialnego Zespołu Caritas w Józefowie:
„Bardzo lubię pomagać ludziom
chorym, starszym. Jestem opiekunką starszych osób. Każdy mnie zna
w Józefowie. Sama chciałam włączyć się w tą akcję dla chorej Martynki. Mam prawie 70 lat, jestem samotna, moja córka z zięciem przebywają
w Anglii. Kocham dzieci i starszych
ludzi i staram się im pomagać.
Zresztą nie tylko ja, bo dziś wszyscy
wolontariusze z Józefowa, Majdanu, ze Stanisławowa włączają się
w pomoc Martynce. Bardzo lubię
ludzi pomagającym innym ludziom,
a najbardziej chorym dzieciom. Wolałabym cały majątek oddać, aby
to dziecko było zdrowe, a dziś już
4 puszkę pieniążków zebrałam dla
Martynki i bardzo się z tego cieszę.
Słowa podziękowania należą się
bierzmowanym z Sanktuarium
Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, którzy przez biskupa Mariana Rojka przekazali dar dla chorej Martynki w kwocie 600 zł.
Swoją wdzięczność za przebieg
festynu wyraziła Maria Kudełka,
prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie:

- Jestem bardzo wdzięczna opatrzności za pogodę. To pogoda wymodlona. Moim zdaniem festyn jest
badzo udany. Kieruję słowa podziękowania dla wszystkich, którzy
się włączyli w organizację festynu
pod hasłem „Razem dla Martynki”.
Nie sądziłam, że nasze społeczeństwo może się tak zintegrować,
przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Słowa wdzięczności kieruję
do pana Romana Dziury, burmistrza Józefowa, który wyraził zgodę,
aby festyn odbył się na Rynku Miejskim, pracownikom Urzędu Miasta,
którzy przyczynili się do sprawnej
organizacji festynu, członkom Stowarzyszenia „Roztocze”, którzy zadbali
o zadaszenie sceny i przywieźli ławki
i stoły na których wolontariusze eksponowali rzeczy na sprzedaż. Wielkie podziękowania kieruję w stronę
nauczycieli, którzy bardzo się zaangażowali. Byli wszyscy opiekunowie
Szkolnych Kół Caritas i czynnie brali
udział w wydarzeniu. Dziękuję także
Straży Pożarnej Jednostki Józefów
za zorganizowanie atrakcji podczas
festynu. Myślą i sercem jesteśmy
z Martynką i jeszcze raz dziękuję
wszystkim za zaangażowanie w organizację festynu.
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Wstępnie udało się zebrać podczas
akcji ok. 14 tys. złotych.
Małgorzata Godzisz
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Z regionu

Ambasador Armenii w Zamościu
Po Iranie i Ukrainie przyszedł czas na Armenię. Kolejnym tematem już trzeciego w tym roku spotkania członków Unii Szefów Firm
Zamojszczyzny był „Klimat Armenii w Zamościu”. Z tej okazji w piątek 6 maja zamojska Morandówka gościła delegację z Armenii na czele
z ambasadorem Edgarem Ghazaryanem. Wśród przybyłych gości znaleźli się także prezydenci dwóch ormiańskich miast: Armen
Santrosjan z Dilidżanu i Aragats Saghatelyan z Vajk wraz z kilkunastoosobową delegacją przedsiębiorców.

Prezes Unii Szefów Firm Zamojszczyzny Jacek Socha w rozmowie
z Bartłomiejem Surmaczem powiedział o charakterze spotkania z Ormianami:
- Ormianie, jak pamiętamy byli ważną częścią społeczeństwa Zamościa,
tworzyli handel w Zamościu i z wielkim sentymentem tutaj powracają. W związku z tym jest szansa, by
te kontakty odświeżyć, nawiązać
nowe relacje i stąd to spotkanie delegacji na czele z ambasadorem Armenii.
Na tym sympozjum były prezentowane oferty współpracy gospodarczej Zamościa i Lubelszczyzny oraz ze strony
tych dwóch miast armeńskich i ich regionów - zakończył Jacek Socha.
Podczas sympozjum prezydenci miast Dilidżan i Vajk zachęcali
do współpracy gospodarczej między
wspomnianymi miastami, a Zamościem. Także Karen Shahumyan
z Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko-Polskich zapewniał, że Armenia jest bezpiecznym miejscem
dla turystów.

Ambasador Armenii Edgar Ghazaryan przy pomocy tłumacza rozmawiał z dziennikarzami i odpowiadał
na ich pytania:
- Co mają do zaproponowania armeńscy przedsiębiorcy, w jakiej
dziedzinie miałaby być ta współpraca?
- Głównym kierunkiem współpracy
gospodarczej jest turystyka oraz produkty wytwarzane w Armenii – powiedział ambasador Ghazaryan.
- Co można powiedzieć o turystyce w Armenii, czy się rozwija, ilu
jest turystów, skąd przyjeżdżają,
jak wygląda ten rynek?
- Najlepiej rozwijającym się kierunkiem jest turystyka, co roku pojawiają się nowe możliwości. Od zeszłego
roku zniesiono wizy dla obywateli Unii
Europejskiej. Mamy bezpośrednie połączenie lotnicze między Warszawą,
a Erywaniem. Myślę że Armenia może
być ciekawym i interesującym kierunkiem dla polskich turystów. Oczywiście Zamość - miasto gdzie istnieją
ślady ormiańskie - może zaciekawić
turystów z Armenii. Osobiście proponuję wszystkim swoim znajomym
i przyjaciołom jadącym do Polski, aby
obowiązkowo zwiedzali Zamość.
- Co wyróżnia Armenię na tle innych krajów?
- Armenia przede wszystkim ma specyficzną i ciekawą historię. Jak wiemy
stała się pierwszym państwem, które
przyjęło chrześcijaństwo. Uroczystości upamiętniające 1700-lecie przyjęcia
chrześcijaństwa miały miejsce w 2001
roku.

Armenia to pierwszy kraj na świecie,
który ogłosił chrześcijaństwo religią
państwową, wcześniej niż uczyniło
to Cesarstwo Rzymskie. Nastąpiło
to prawdopodobnie za rządów króla
Tyrydatesa III (298-330) już w 301
r., a więc w czasie, gdy na rozkaz cesarza Dioklecjana (284-305) w Rzymie trwały krwawe prześladowania
chrześcijan. Według Ormian nową
religię na ich ziemie przynieśli apostołowie Tadeusz Juda i Bartłomiej,
którzy mieli działać na Kaukazie
w latach 43-66 oraz 60-68 i zginąć
tam śmiercią męczeńską. Stąd też
Kościół ormiański ma w nazwie słowo Apostolski – dla podkreślenia
swego prastarego pochodzenia.
- Jakie inne dziedziny gospodarki
rozwijają się oprócz turystyki?
- W Armenii rozwija się także rolnictwo, starając się produkować ekologiczne produkty. Wiadomo, że Armenia znana jest z brandy i koniaku
oraz licznych rodzajów win. Oprócz
rolnictwa rozwija się także nowoczesna technologia i produkcja metali kolorowych.
- Jak wygląda porównanie cenowe między Armenią a Polską i czy
Armenia jest bezpiecznym krajem?
- Armenia jako państwo jest bardzo
bezpieczne i ma stabilny rozwój gospodarczy. W niektórych kierunkach
produkty ormiańskie są konkurencyjne. Podczas forum gospodarczego,
przedstawiciele naszych przedsiębiorstw będą rozmawiać na te tematy,
aby zrozumieć w jakich kierunkach

może przebiegać współpraca gospodarcza.
Andrzej Zastąpiło, zastępca prezydenta Zamościa i Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta Zamość zachęcali

ormiańskich gości do inwestowania w naszym mieście. Patronat
nad spotkaniem objął Sławomir
Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
Bartłomiej Surmacz
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Wywiad

Zespół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio
1 września Zespół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio obchodzić będzie jedenastolecie swojego istnienia.
O życiu szkoły, jej ofercie, tegorocznym naborze oraz atmosferze panującej w szkole z Dyrektorem,
ks. Robertem Strusem rozmawia Joanna Suszko.
Joanna Suszko: Szczęść Boże.
Proszę księdza, bardzo się cieszę,
że będziemy rozmawiać o Zespole
Szkół Katolickich. Czym się charakteryzuje ta placówka?
Ks. Robert Strus: Nasza szkoła powstała w roku 2005. 1 września rozpoczęła swoje istnienie, czyli ma już
ponad 10 lat. Siedziba szkoły mieści
się przy ul. Sikorskiego 11, w budynku
który wcześniej był filią Szkoły Podstawowej Nr 9. Ponadto od bieżącego
roku szkolnego zajęcia dla naszych
najmłodszych uczniów, czyli dla
dwóch pierwszych i dwóch drugich
klas szkoły podstawowej odbywają
się w salkach przy kościele św. Brata
Alberta na ul. Dębowskiego w Zamościu.
Czym w praktyce różni się szkoła
katolicka od takiej, która tego określenia w swej nazwie nie nosi?
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Odpowiadając na to pytanie posłużę się odpowiedziami, które padają
z ust naszych uczniów i ich rodziców. Nasi uczniowie i ich rodzice
często podkreślają, że w naszej szkole panuje bardzo dobra atmosfera.
Nam - nauczycielom i dyrekcji, tym,
którzy prowadzą tę szkołę bardzo
na tym zależy. Staramy się budować
atmosferę, która jest oparta na wzajemnym szacunku. Z jednej strony
mamy pewne wymagania. Zależy
nam na tym, aby dobrze przygotowywać naszych uczniów do życia,
ale z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, aby tworzyć z uczniami
dobre relacje. Żeby uczniowie mieli
okazję do rozwijania swoich pasji, zainteresowań. By szkoła nie była tylko
kojarzona z nauką i obowiązkami,
ale żeby też w szkole był czas na zabawę, na wycieczki.

Tę dobrą atmosferę chyba też tworzy kameralność szkoły?
Obecnie w szkole mamy 322 uczniów,
czyli nie jest to wcale taka mała

szkoła. Jej atutem jest to, że zajęcia
dla naszych uczniów odbywają się
w dwóch budynkach i rzeczywiście
uczniowie najmłodszych klas mogą
doświadczyć takiej kameralności.
W salkach przy kościele odbywają
się zajęcia dla niespełna 80 uczniów,
więc rzeczywiście ci najmłodsi mogą
bardzo spokojnie wchodzić w życie szkolne. Wyraźnie podkreślają
to także rodzice naszych uczniów.
W mniejszej społeczności łatwiej jest
budować dobrą atmosferę.
Do kogo oferta katolickiej szkoły
jest skierowana?
Nasz statut stanowi, że do szkoły mogą być zapisani ci uczniowie,
którzy sami i ich rodzice akceptują
nasze zasady. Najprościej mówiąc
staramy się w naszej szkole proces
kształcenia i wychowania opierać
na zasadzie integralności. Chcemy
rozwijać wszystkie sfery w życiu
naszych wychowanków: intelektualną, moralną, społeczną, sportową,
a także sferę ogólnoludzką, związaną
z życiem kulturalnym naszych dzieci. Nasza szkoła opiera się na dwóch
filarach: wychowaniu i edukacji.
Dbamy zarówno o jeden jak i o drugi. Obecnie pojawiają się stwierdzenia, że szkoła ma przede wszystkim
uczyć, a wychowywać mają rodzice.
My się z tym nie zgadzamy. Szkoła
powinna też wychowywać, oczywiście we współpracy z rodzicami
i do tego przywiązujemy dużą wagę.
Nasi wychowawcy mają stały kontakt z rodzicami. Jeśli chodzi o naukę to z dumą mogę powiedzieć, że
nasze gimnazjum notuje naprawdę
bardzo dobre wyniki jeśli chodzi
o egzaminy gimnazjalne. Mamy bardzo wysoką Edukacyjną Wartość
Dodaną (EWD), czyli wielkość, która
pokazuje jaki jest przyrost wiedzy
u uczniów w gimnazjum. Porównując wynik z egzaminu gimnazjalnego ze sprawdzianem szóstoklasisty
można ocenić, czy uczniowie w gimnazjum rozwijają swoją wiedzę, są na
tym samym poziomie, czy też może
cofają się na tym etapie edukacyjnym. W naszej szkole ta wartość jest
bardzo wysoka, plasując naszą szkołę w kategorii tzw. „szkół sukcesu”.
To pokazuje, że możemy być dumni
z naszych osiągnięć.
Co mogłoby zainteresować potencjalnego gimnazjalistę w katolickim gimnazjum?
Mogę zachęcić kandydatów na gimnazjalistów w ten sposób, że w naszej szkole jest wiele różnych kół
zainteresowań. Uczniowie mogą
rozwijać swoje pasje. Organizujemy

bardzo wiele wyjazdów po Polsce
ale też i zagranicę. Nie tak dawno
zakończyliśmy realizację programu
COMENIUS. Nasi uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych
finansowanych z programu nie ponosząc żadnych kosztów. Nasi wychowawcy wkładają bardzo dużo
pracy w integrację swoich klas, aby
uczniowie w zespole klasowym mogli się jak najlepiej czuć i wzajemnie
poznawać. Ostatnio wychowawczyni jednej z klas zorganizowała wieczór gier planszowych. Ale mamy też
wieczory piżamowe czy oglądania
filmów. Oczywiście standardowo
organizowane są dyskoteki, ogniska
itp. To świadczy o tym, że bardzo
dużą wagę przywiązujemy do sfery
ludzkiej, aby szkoła nie kojarzyła się
tylko z nauką, obowiązkami, wymaganiami, ale by w szkole uczniowie
mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i spędzali w niej czas przyjemnie.
Jak wygląda tegoroczny nabór
do Zespołu Szkół Katolickich?
Dzięki utworzeniu sal lekcyjnych
przy kościele mamy więcej możliwości lokalowych i postanowiliśmy
utworzyć pierwszą klasę szkoły podstawowej. Już mamy zapisanych
do tej klasy 19 uczniów ale jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy. Ponadto zaplanowaliśmy
utworzenie 2 pierwszych klas gimnazjum. Tu podobnie, mamy zapisanych już po prawie 20 uczniów
do każdej z klas, co oznacza, że jeszcze jest kilka wolnych miejsc.
To świadczy o tym, że te klasy chyba nie będą zbyt liczne?
To jest kolejny atut naszej szkoły.
Obecnie nasza baza lokalowa znacznie się polepszyła i robimy wszystko, aby te klasy nie liczyły więcej
niż 25 uczniów.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony internetowej www.pio.superszkolna.pl
lub sekretariatu naszej szkoły, który jest czynny w godzinach od 7:30
do 15:30. Tam można zasięgnąć
wszelkich informacji dotyczących
oferty Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Ojca Pio w Zamościu.
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Z diecezji

„Misjonarz to każdy z nas”
Msza Święta, koncerty zespołów, spotkania z misjonarzami, loteria
fantowa i rozgrywki sportowe - tak w Zamościu będzie przebiegał
11 czerwca br. Diecezjalny Kongres Misyjny pod hasłem „Misjonarz
to każdy z nas”. Chętni już mogą się zapisywać.
Termin imprezy nie jest przypadkowy – wiąże się z rocznicą wizyty w Zamościu Misjonarza Świata
i wzoru gorliwości misyjnej – Świętego Jana Pawła II, który poprzez
swoje podróże apostolskie docierał
do niezliczonych rzesz ludzi, ucząc
o Chrystusie i zapraszając do wiary.
- Adresatami Kongresu są przede
wszystkim dzieci i młodzież Diecezji,
szczególnie w perspektywie Światowych Dni Młodzieży. Zapraszamy
do aktywnego udziału także dorosłych,
wszystkich, którzy mając na uwadze
potrzeby misji, pragną nieść konkretną pomoc. Jest to bardzo dobry sposób na ożywienie ducha misyjnego we
wspólnotach rodzinnych, szkolnych
i parafialnych – podkreśla ks. Andrzej Łuszcz, dyrektor Diecezjalnych
Dzieł Misyjnych.
- Kongres będzie także okazją do promowania współpracy animacji, formacji oraz modlitwy o pokój i solidarność
pomiędzy ludźmi. Pragniemy to uczynić w kontekście zobowiązań wynikających z chrztu osobistego, ale także
Chrztu Polski. W trwającym Roku
Miłosierdzia Bożego naszym zamysłem jest przypomnienie ochrzczonym,
że działalność misyjna, to ukazywanie
ludziom Miłosiernego oblicza Ojca –
dodaje.
Kongres rozpocznie się w Katedrze o godz. 10.30 Mszą Świętą
w intencji misjonarzy, nowych powołań misyjnych pod przewodnictwem Pasterza Diecezji biskupa
Mariana Rojka, Słowo Boże wygłosi
ks. Kazimierz Szymczycha, sekretarz
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Po wspólnej modlitwie uczestnicy
w barwnym korowodzie przejdą na
Rynek Wielki, aby tam spotkać się
w grupach kontynentalnych, wziąć
udział w loterii fantowej, porozmawiać z misjonarzami, uczestniczyć
w animacjach przygotowanych w namiotach – Kontynentach.
- Odwiedzą nas również misjonarze,
którzy opowiedzą o swojej pracy. Cieszymy się, że w przygotowania naszego diecezjalnego misyjnego święta
włączyli się Ojcowie Biali, Siostry Białe, Siostry Franciszkanki Misjonarki
Maryi, Fundacja Usłyszeć Afrykę i Salezjański Ośrodek Misyjny – wylicza
ks. Łuszcz. – Liczymy także na obecność misjonarzy pochodzących z naszej diecezji.
Na płycie Rynku będzie można zagrać również w szachy z arcymistrzynią Jolantą Zawadzką,
II w rankingu szachistek w Polsce

i Mistrzynią Świata Juniorek. Symultana szachowa będzie odbywała
się w seansie gry jednoczesnej przy
50 szachownicach. Inną formą sportowej rywalizacji będą rozgrywki
tenisa stołowego. Zwycięzcy rozgrywek będą mogli zagrać z ks. Andrzejem Łuszczem wielokrotnym mistrzem Polski w tej dziedzinie wśród
księży.
Jedocześnie na scenie będą występy
artystyczne w wykonaniu przedstawicieli Kół Misyjnych działających
w szkołach i parafiach naszej Diecezji, koncert utworów misyjnych laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega
z Misji” oraz ogłoszenie wyników Festiwalu Pieśni Maryjnej z Białopola,
organizowanego przez Zespół Szkół
w Białopolu.
Dla podkreślenia globalności misji,
a zarazem zapewnienie pewnej tożsamości, organizatorzy zachęcają by
uczestnicy z poszczególnych rejonów, zgodnie z Misyjną Mapą Diecezji mieli strój w kolorze nawiązującym do barw misyjnego różańca.
Dekanaty: Łaszczów, Tarnoszyn,
Tomaszów Lub. Płn. i Płd. - kolor
zielony (nawiązuje do zieleni lasów
w Afryce).
Dekanaty: Biłgoraj Płn. i Płd., Józefów, Tarnogród - kolor czerwony
(podkreślający kolor skóry Indian
mieszkających w Ameryce).
Dekanaty: Hrubieszów Płn. i Płd.,
Grabowiec, Tyszowce - kolor żółty
(przypomina ludy Azji).
Dekanaty: Krasnobród, Sitaniec,
Szczebrzeszyn, Zamość - kolor biały
(oznacza kolor skóry Europejczyków).
Dekanaty: Cieszanów, Narol, Lubaczów - kolor niebieski (symbolizuje
wody Oceanu Spokojnego na którym
leży Oceania).
Pomocą w organizacji wyjazdu
i udzieleniem informacji na temat
Kongresu służą powołani przez pasterza naszej diecezji rejonowi koordynatorzy ds. misji, którymi są:
Afryka - s. Bogumiła Woszczak, Służebniczka Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej.
Ameryka - ks. Adrian Borowski.
Azja - ks. Krzysztof Augustynek.
Europa - ks. Krzysztof Hawro.
Oceania - ks. Maciej Banach.
Impreza zakończy się o godzinie
16.00 wspólną modlitwą w intencji pokoju i ewangelizacji świata,
po którym nastąpi błogosławieństwo
i rozesłanie.

Dla sprawnego przygotowania logistycznego oraz materiałów dla
uczestników Kongresu organizatorzy proszą, aby udział zgłaszać do
31 maja na adres:
misje@zamojskolubaczowska.pl
lub poprzez formularz zgłoszeń na
stronie:
www.misje.zamojskolubaczowska.pl

Szczegółowy plan Kongresu znajduje
się na plakatach, na diecezjalnej stronie internetowej, a także na stronie
Diecezjalnego Duszpasterstwa Misyjnego:
www.misje.zamojskolubaczowska.pl

Koszt uczestnictwa: 5 zł od osoby.
Dla każdego uczestnika Kongresu
organizatorzy zapewnią posiłek.
Anna Maciukiewicz
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Praktyczne korzyści baterii słonecznych
Fotowoltaika, mówiąc w skrócie, to dziedzina nauki, która zajmuje się przetwarzaniem energii światła słonecznego na energię
elektryczną, czyli prądu. Dzięki korzyściom i szerokim zastosowaniom ze względów ekologicznych i praktycznych jakie niosą za sobą
baterie słoneczne, ceny instalacji solarnych nieustannie spadają, choć nadal są droższe od konwencjonalnych źródeł energii.
Głównym surowcem używanym
do produkcji paneli fotowoltaicznych jest krystaliczny węgiel krzemowy. Każdy panel zbudowany
jest z kilku bądź kilkunastu pojedynczych ogniw, a każde ogniwo
jest w stanie wygenerować prąd
o mocy od 1 do 6,97 W. Ze względu
na funkcjonalność i wygodę montażu ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni
0,2 - 1,0 m². Ze względu na długą żywotność i bezobsługowość
powszechnym zainteresowaniem
cieszą się w samodzielnych urządzeniach bez możliwości przyłączenia do sieci energetycznej,
a więc w znakach drogowych, pojazdach turystycznych, domkach
letniskowych, urządzeniach użytku codziennego (np. kalkulatory),
oświetleniu drogowym, lampach
ogrodowych i wielu innych.
Również w technice kosmicznej
cieszą się wielką popularnością.
Obecne systemy możemy podzielić
na dwie grupy: połączone z akumulatorem, które pozwalają na całkowite uniezależnienie się od dostawców
energii oraz systemy podłączone
do sieci i z nią współpracujące.

Te pierwsze doskonale sprawdzają się wszędzie tam gdzie dostęp
do prądu jest utrudniony lub niemożliwy, a pobór nie jest zbyt wielki. Ich praca polega na ładowaniu
akumulatora podczas słonecznego dnia oraz oddawaniu energii,
gdy jest nam ona potrzebna. W tego
typu systemach fotowoltaicznych
niezwykle ważny jest odpowiedni
dobór regulatora ładowania, który
można nazwać sercem całego systemu. Do jego funkcji należy sterowanie procesem ładowania, czyli
ochrona przed przeładowaniem
lub nadmiernym rozładowaniem
oraz przed powrotem prądu do
ogniwa, co może powodować jego
uszkodzenia. Proste regulatory spełniają podstawowe funkcje obsługując najczęściej akumulatory AGM
bądź żelowe, podczas gdy bardziej
zaawansowane urządzenia umożliwiają zmianę akumulatorów na żelowe/kwasowe, a co za tym idzie –
lepiej radzą sobie z dostosowaniem
charakterystyki ładowania, a także
mają możliwość rejestrowania wyprodukowanej i zużytej energii.
Systemy podłączone do sieci, a więc
systemy ON-GRID, są pozbawione
akumulatora i podłączone bezpo-

średnio pod inwerter. Tam napięcie
stałe zostaje zamienione na napięcie zmienne 230V i przesłane dalej
do sieci energetycznej. Jest to obecnie jedyne rozwiązanie, które zwraca się w pełni, a nawet po pewnym
czasie zaczyna na siebie zarabiać.
Dostępne są dwa rodzaje systemów

sieciowych – z inwerterem centralnym oraz mikroinwerterami. Zaletą tego pierwszego jest cena niższa
o ok. 5% i wysoka sprawność,
lecz niestety nie nadaje się do rozbudowy, a w przypadku awarii cała
instalacja przestaje działać. Nie
zmienia to jednak faktu, że inwer-

tery centralne to bardzo popularny
sposób wykorzystywany do budowy średnich i dużych elektrowni słonecznych. Mikroinwertery
umożliwiają natomiast dowolną
rozbudowę, a w przypadku awarii
unieruchomiony zostaje tylko jeden
moduł.
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MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

energię promieniowania słonecznego zamieniają na energią elektryczną

KABLE

specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do falownika

FALOWNIK

jest urządzeniem, które zmienia prąd stały z modułów na prąd zmienny oraz przekazuje
go bezpośrednio do sieci energetycznej

ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE

dla bezpieczeństwa całego układu niezbędne są zabezpieczenia przed i za falownikiem; energia
przekazana do sieci energetycznej jest zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik, dzięki
czemu zakład energetyczny wie ile energii zużyłeś, a ile wyprodukowałeś i na tej podstawie będzie
mógł się z Tobą rozliczyć

Elektrownia słoneczna na domu
o mocy 1,5 KW-10 KW
Własny prąd, czyli domowa elektrownia słoneczna. Eksperci przekonują, że z powodu konieczności
radykalnych zmian w istniejącym
systemie wytwarzania energii (wynikających z przyjętej polityki energetycznej) powinniśmy postawić
na energetykę rozproszoną. Za najlepsze rozwiązanie uznawana jest
przez ekspertów energetyka prosumencka, czyli system, w którym
energię elektryczną wytwarzają
sami jej odbiorcy.
W czasie, w którym nasze odbiorniki
nie pracują, wytwarzana energia jest
oddawana (sprzedawana) do sieci
i mogą z niej korzystać inni odbiorcy.
A gdy sami potrzebujemy jej więcej,
niż może wyprodukować nasza elektrownia, niedostatki uzupełniane
są z sieci.
Z wykorzystania darmowej i prawie
nieograniczonej energii słońca za

pomocą systemów fotowoltaicznych
płynie wiele korzyści, m.in.:
Redukcja emisji CO2
Fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków i dwutlenku węgla,
ani żadnych innych gazów cieplarnianych.
Niskie koszty eksploatacji
Dzięki wykorzystaniu technologii
półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu
staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie
okresy gwarancji na podzespoły – np.
dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.
Korzyści finansowe
Jest to jeden z najważniejszych
aspektów całej inwestycji. Dzięki
nowelizacji prawa energetycznego
przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie

potrzebuje prowadzić działalności
gospodarczej.
Decentralizacja
W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się
straty związane z przesyłem energii
na duże odległości.

Równowaga elektroenergetyczna
produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi
w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię
w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje
szczytowe zapotrzebowanie na prąd.
Ułatwia to integrację fotowoltaiki
z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

Pełne wykorzystanie dostępnej
energii
W przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele
fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie,
ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.
Mat. GOLDSUN
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Stanisława Leszczyńska - (nie)zwykła położna
Każda historia ma swój początek. Ta rozpoczęła się w momencie, kiedy przygotowując się do obchodów
25-lecia Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu w 2006 roku, podjęto decyzję by szkole nadać imię.
Procedura wyboru zakończyła się wynikiem, że to Stanisława Leszczyńska została patronką szkoły.
Jej historia miała swój początek
8 maja 1896 roku w Łodzi, kiedy to
przyszła na świat w rodzinie Jana
i Henryki Zambrzyckich. Okres
dorastania to czas zaborów, edukacji szkolnej, dwuletniego pobytu
w Rio de Janeiro i pierwszej wojny
światowej.
W 1916 roku wyszła za mąż za Bronisława Leszczyńskiego. W 1920 roku
podjęła naukę w Państwowej Szkole
Położniczej w Warszawie, ukończyła
ją i rozpoczęła pracę w zawodzie położnej praktykując przez 38 lat. Tak
się wypowiada na temat swojej pracy:
„Lubiłam i ceniłam swój zawód, ponieważ bardzo kochałam małe dzieci. Może właśnie dlatego miałam tak
wielką ilość pacjentek, że nieraz musiałam pracować po trzy doby bez snu.
Pracowałam z modlitwą na ustach
i właściwie przez cały okres mej pracy
zawodowej, nie miałam żadnego przykrego przypadku. Wszystkie groźne sytuacje kończyły się zawsze szczęśliwie.
W takich przypadkach modliłam się
zwykle słowami: Matko Boża, załóż
tylko jeden pantofelek i przybądź szybko z pomocą’’.
Wychowała i wykształciła trzech
synów i jedną córkę. Jej tajemnicą
zostanie, jak umiała pogodzić umiłowaną i z wielkim poświęceniem
traktowaną pracę zawodową z obowiązkami matki, żony, a także troskliwej córki. Wybuch wojny w 1939
roku burzy spokój. Stanisława Leszczyńska z oddaniem pracowała jako
położna. Odbierała porody również
u Niemek. Opiekowała się rodzącymi
z wielką troskliwością, bo nieważna
była narodowość, ale cud przyjścia
na świat małego człowieka.
Razem z mężem pracują w konspiracji, aż gestapo trafiło na ślad ich działalności. 18 lutego1943 roku aresztowali prawie całą rodzinę. Jedynie
mąż i najstarszy syn zdołali cudem
umknąć z rąk gestapo. Nikt nigdy
nie dowiedział się, przez jaką kaźnię
gestapowskich przesłuchań przeszła
Stanisława. Zapytana o to, powiedziała: „Żyję ja i moje dzieci, to najważniejsze”. W dwa miesiące od chwili
aresztowania, 17 kwietnia 1943 roku
została wraz z córką przewieziona
do kobiecego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie jako
więźniarkę polityczną oznaczono ją
numerem 41335, a córkę 41336.
W obozie położna Leszczyńska ocaliła zaświadczenie uprawniające do
wykonywania zawodu, które wykorzystała przy pierwszej nadarzającej
się okazji. Otrzymała rozkaz uśmiercania noworodków. Odpowiedziała

http://wpolityce.pl

jednak obozowemu lekarzowi w jego
ojczystym języku: „Nie, nigdy! Nie
wolno zabijać dzieci”.
Ponad trzy tysiące razy krzyk nowo
narodzonego dziecka oznajmiał
światu, że położna Leszczyńska nie
wykonała rozkazu. Duże doświadczenie i poczucie odpowiedzialności dawały rodzącym maksymalną,
w tych nieludzkich warunkach szansę prawidłowego przebiegu porodu.
„Była drobną blondynką o jasnoniebieskich oczach, krucha, delikatna i jednocześnie mocna. Ręce miała malutkie,
delikatne, ruchy łagodne, spokojne,
kojące, a przy tym sprawne i szybkie”relacjonuje jedna z więźniarek.
O tym okresie napisała w Raporcie
położnej z Oświęcimia:
„Porody odbywały się na piecu, wokół
trzydzieści koi stanowiło tzw. sztubę
położniczą. Na bloku panowały infekcja, smród, robactwo. Roiło się od
szczurów wielkości kotów, które odgryzały nosy, uszy, palce czy pięty opadłym z sił i nie mogącym się poruszać
ciężko chorym kobietom. Ofiarami były
nie tylko chore kobiety ale i nowo narodzone dzieci”.
Na oddziale brak było nawet wody.
Wyprane pieluszki położnice suszyły
na własnych plecach lub udach; rozwieszanie ich w widocznym miejscu
było zabronione i mogło być karane
śmiercią. Całym wyposażeniem pracy położnej były malutkie nożyczki,
nerka z zawartością płynu nadman-

ganianu potasu, trochę płatków ligniny, bandaż do wiązania pępowiny,
miska z wodą do umycia noworodka.
Rola położnej była wręcz dramatyczna, nie było żadnych materiałów opatrunkowych, żadnych środków aseptycznych, żadnych leków (całkowity
przydział leków dla bloku wynosił
zaledwie kilka aspiryn dziennie). Stanisława Leszczyńska przed każdym
porodem modliła się, a potem chrzciła dziecko. Nie mogła ocalić życia
ale przywracała godność, ludzki wymiar nowo narodzonemu i jego matce. Pozostałe dzieci, które przecież
rodziły się zdrowe i dorodne, marły
powolną śmiercią głodową. Skóra
ich stawała się cienka, pergaminowa, przeświecały przez nią ścięgna, naczynia krwionośne i kości.
W maju 1943 roku dzieci niebieskookie i jasnowłose odbierano matkom
i wysyłano do Nakła w celu wynarodowienia. Leszczyńska naznaczała
je dyskretnym tatuażem w nadziei,
że matka może kiedyś odnajdzie
swoje dziecko.
Pewnego razu lekarz obozowy Josef
Mengele zażądał od położnej sprawozdania na temat zakażeń połogowych i śmiertelności wśród matek
i noworodków. W odpowiedzi otrzymał informację, że nie było ani jednego śmiertelnego przypadku wśród
matek jak i nowo narodzonych dzieci. Mengele nie wierzył. Powiedział,
że nawet najdoskonalej prowadzone

kliniki uniwersytetów niemieckich
nie mogą poszczycić się takimi osiągnięciami. Sprawozdanie wzbudziło gniew i zawiść. A jednak to była
prawda. Dzieci nie otrzymywały żadnych przydziałów żywnościowych
ani nawet kropli mleka. Marły powolną śmiercią głodową, a towarzyszyła
im wielka miłość, bezinteresowność
i serce niezwykłej położnej, dla której
każde życie było cudem i świętością.
W warunkach obozowych Leszczyńska pracowała przez 2 lata, odebrała
ponad 3 tysiące porodów. Wszystkie
dzieci urodziły się żywe. Ich celem
było żyć! Obóz przeżyło zaledwie 30.
Kilkaset wywieziono do Nakła w celu
wynarodowienia, ponad 1500 zostało utopionych przez ,,Schwester’’ Klarę i Pfani, ponad 1000 zmarło wskutek zimna i głodu –to dane zawarte
w Raporcie. Te 2 lata były najtrudniejszą próbą życiową, więźniarki oświęcimskie nadały Stanisławie Leszczyńskiej najczulsze imię
„matka”.
Po opuszczeniu obozu wraz z córką wróciła do Łodzi, gdzie spotkała
się z synami. Natychmiast podjęła
pracą zawodową. Wychowywanie
i kształcenie dzieci to drugi ważny
cel obok umiłowanej pracy. W 1958
roku zły stan zdrowia zmusił ją do
ostatecznego przerwania pracy zawodowej, ale i wtedy dawała siebie
innym. Piętnaście ostatnich lat życia
bez reszty poświęciła swoim najbliższym. Swą ostatnią człowieczą próbę
przebyła również bez skargi. Umierała na raka. Cierpiała bardzo. Zniosła
to tak, jak żyła – odważnie i godnie.
Odeszła 11 marca 1974 roku.
Jakim była człowiekiem, jaki sens
miało to ciche, trudne życie – mogą
powiedzieć tylko ci, którzy przeżyli
przynajmniej dzień i noc w hitlerowskim obozie. W dniu 2 maja 1986
roku kobiety polskie ofiarowały na
Jasnej Górze ,,Kielich Życia’’. U podstaw kielicha umieszczone są rzeźby
4 kobiet: świętej Jadwigi Śląskiej, błogosławionej Jadwigi Królowej, błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej oraz Stanisławy Leszczyńskiej
z przytulającym się do niej nagim
dzieckiem - symbolem jej miłości.
Od 1992 roku Archidiecezja Łódzka
prowadzi proces beatyfikacyjny Stanisławy Leszczyńskiej. W 100 rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej
(w 1996 roku) jej szczątki zostały
przeniesione z cmentarza do kościoła Wniebowzięcia NMP w Łodzi,
w którym została ochrzczona. Odbywają się tam nabożeństwa w intencji
szczęśliwych porodów.
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Od 10 lat w dniu urodzin patronki
szkoły odbywa się uroczysty apel
upamiętniający heroizm, wielkość
charakteru i serca tej skromnej ale
jakże niezwykłej kobiety. Tegoroczna uroczystość została wzbogacona
o wyjątkowy dokument - film „Matka
matek’’.

Medyczne Studium Zawodowe jest
bezpłatną szkołą policealną kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach medycznych tj.: technik farmaceutyczny, technik masażysta,
terapeuta zajęciowy, technik usług
kosmetycznych, opiekun medyczny,
opiekun osoby starszej, opiekunka
środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej. Pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
pedagogów uczniowie zdobywają
wiedzę i umiejętności, które weryfikują w trakcie zajęć praktycznych.
Przygotowanie zawodowe sprawdzane jest obecnie poprzez egzamin
zewnętrzny, który absolwenci zdają
uzyskując wyniki wyższe od średniej
zarówno w województwie lubelskim
jak i w skali kraju. Polska podobnie
jak cała Europa starzeje się, dlatego
wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie
na wykwalifikowanych specjalistów,
których podmiotem oddziaływań
jest człowiek, jego zdrowie i życie wartości najważniejsze.
Edyta Marzec
Nauczycielka
Medycznego Studium Zawodowego
w Zamościu
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Sport i Muzyka

„Rowerowy Maj” w Zamościu
Zamość włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Rowerowy Maj”.
W dniach 4-31 maja br. uczniowie
zamojskich szkół podstawowych
uczestniczą w kampanii „Rowerowy Maj”. W środowisku szkolnym
promowana jest jazda na dwóch
kołach: rowerach, hulajnogach
i rolkach. Za każdą przejechaną
trasę uczniowie otrzymują punkty, a na koniec rywalizacji najlepsi
zostaną uhonorowani nagrodami.
W trakcie kampanii zostanie wyłoniona najbardziej rowerowa „szkoła”, „klasa” oraz „uczeń”.
„Rowerowy Maj” jest edukacyjną
zabawą z elementami rywalizacji
uczniów, klas oraz szkół, dlatego
nagrody przewidziano na wszystkich trzech poziomach. O pozycji
w rankingu zadecyduje liczba przyjazdów do szkoły w stosunku do
liczby wszystkich uczniów w danej
szkole lub klasie.
W projekcie bierze udział 550.
uczniów ze wszystkich ośmiu zamojskich szkół podstawowych m.in.:
Szkoła Podstawowa Nr 2 i 6 oraz Zespoły Szkół Nr 1, 2, 3, 4, 6.
Marek Gajewski, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Zamość
poinformował, że nasze miasto
współprowadzi projekt, którego pomysłodawcą jest Miasto Gdańsk:
„W kampanii uczestniczy ponad 86 tysięcy uczestników z dziewięciu polskich
miast m.in.: Elbląga, Sopotu, Gdańska,
Gdyni, Wrocławia, Tczewa, Warszawy,
Lublina i Zamościa”. Marek Gajewski
dodał, że głównym celem akcji jest
promowanie zdrowego trybu życia
oraz redukcja problemów wynikających z nadmiernego zatłoczenia
komunikacyjnego: „Kampania ma
na celu zmniejszenie ruchu przy szko-

http://twojagazeta.pl

łach, szczególnie w godzinach szczytu
porannego oraz popołudniowego. Dzięki akcji zmniejszy się ilość pojazdów,
co wpłynie na obniżenie hałasu i emisję
spalin, a przede wszystkim wzrośnie
poczucie bezpieczeństwa najmłodszych w rejonie szkół”.
Michał Kowalik, inspektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Zamość poinformował, że kampania ma na celu zaszczepienie wśród
największego grona dzieci i młodzieży korzystania z ruchu na świeżym
powietrzu: „Każdego dnia uczniowie
będą starali się przyjechać do szkoły
na czymkolwiek co ma koła i jeździ:
na rowerze, na nartorolkach lub hulajnodze”. Michał Kowalik przyznał,
że kampania „Rowerowy Maj” zakończy się spotkaniem wszystkich
uczniów szkół podstawowych na
zamojskim Rynku Wielkim: „2 czerwca po Dniu Dziecka na Rynku Wielkim odbędzie się Zlot Gwiaździsty.

Dla wszystkich uczniów i mieszkańców
zorganizujemy koncerty, a szkoły, klasy i indywidualnych uczniów, którzy
udokumentują największą ilość przyjazdów do szkoły uroczyście wyróżnimy nagrodami”.
Rodzice otrzymali broszury informujące o kampanii, a dzieciom wręczone zostały dzienniki rowerowe
z naklejkami. Za każdą przejechaną
trasę uczniowie otrzymują punkty
w formie specjalnych nalepek, które
umieszczane są na dużych plakatach
wiszących w szkołach.
Opiekę merytoryczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami,
wszystkim szkołom podstawowym
zapewnił Urząd Miasta Zamość. Honorowym ambasadorem tegrocznej III edycji kampanii społecznej
„Rowerowy Maj” jest Piotr Myszka,
żeglarz i reprezentant Polski w windsurfingu.
Małgorzata Kryk
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