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25 lat Zamościa na liście UNESCO
cjonalne, a przy tym posiadać
duże walory estetyczne. Tamto
założenie udało się zrealizować
i chociaż minęło już kilkaset lat,
Zamość zachował pierwotny
plan i fortyfikacje. Tę wyjątkowość miasta doceniła organizacja
wyspecjalizowana ONZ UNESCO wpisując Stare Miasto na
Listę Światowego Dziedzictwa.
Historyczna chwila nastąpiła
14 grudnia 1992 r. w amerykańskim Santa Fe, w trakcie odbywającej się tam sesji.
Srebrny jubileusz wpisania Zamościa na Listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO to doskonała okazja do świętowania, ale
też do uzupełnienia wiedzy o
zamojskich zabytkach. Zarówno
jedno, jak i drugie umożliwiały
uroczystości jubileuszowe, które
odbyły się we wrześniu.
Rozpoczęła je 7 września konferencja pod hasłem „Ochrona
i promocja miasta Zamość inwestycją w Dziedzictwo Narodowe.
25 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Zorganizowali
ją wspólnie Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Miasto
Zamość oraz Muzeum Zamoj-

skie. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Sławomir Ratajski,
Sekretarz Generalny Polskiego
Komitetu ds. UNESCO, prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, a także obecny i byli prezydenci miasta: Andrzej Wnuk,
Marcin Zamoyski oraz Eugeniusz
Cybulski. W programie konferencji znalazły się referaty m.in.
na tematy takie jak: „Wyjątkowe
i uniwersalne wartości krajobrazów warownych - na przykładzie Twierdzy Zamość”, „Miasto
a miasto. Analiza urbanistyczna
otoczenia Starego Miasta w Zafot. Wojciech Suchowierz - spaceryzamojskie.pl

Harmonijna zabudowa, niepowtarzalna atmosfera, unikalne
piękno – to właśnie Zamość.
Kto raz odwiedził Hetmański
Gród, nie zapomni tego miasta.
Zamość został założony pod koniec XVI w., w bardzo korzystnej
jak na owe czasy lokalizacji: na
szlaku handlowym, który łączył
Europę Zachodnią i Północną
z Morzem Czarnym. Kanclerz Jan
Zamoyski, na jego architekta wybrał Włocha, Bernardo Morando.
Już w założeniu miasto miało być
idealne, a więc przede wszystkim
bezpieczne, nowoczesne, funk-

mościu na podstawie dawnych
opracowań kartograficznych z
XVIII-XX wieku”, a także „Debaty rocznicowe - trudne pytania o
przyszłość Zamościa i Zamojszczyzny na tle polityki spójności”.
W kuluarach konferencji upamiętniającej jedno z najbardziej
doniosłych wydarzeń w historii
Zamościa, nie mogło zabraknąć
wspomnień z okresu starań miasta o wpis na listę UNESCO.
- Myśl o wpisaniu Zamościa na
Listę UNESCO powstała w 1986 r.
w gabinecie urzędu w obecności
dwóch osób: Jana Zamoyskiego
i mnie. Zanim jednak do tego doszło, upłynęło jeszcze kilka lat – powiedział były prezydent Zamościa Eugeniusz Cybulski.
- Gdyby nie Jan Zamoyski, a mówię to świadomie, nie byłoby wpisu Zamościa na Listę Światowego
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Kromka chleba dla sąsiada
Caritas jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby ubogich i stara
się traktować ich indywidualnie według ich życiowego miejsca i potrzeb.
Stąd akcja „Kromka Chleba dla sąsiada” mająca na celu konkretnie wesprzeć
w przeżywaniu codzienności samotne osoby starsze oraz uwrażliwić
społeczeństwo na ich los.
Caritas jest miłością mądrą
i praktyczną, dostrzega potrzeby
ubogich i stara się traktować ich
indywidualnie według ich życiowego miejsca i potrzeb. Stąd akcja „Kromka Chleba dla sąsiada”
mająca na celu konkretnie wesprzeć w przeżywaniu codzienności samotne osoby starsze oraz
uwrażliwić społeczeństwo na ich
los.
. Według statystyki w 2020 r. ponad 25% Polaków będzie miała powyżej 60 roku życia, a jeśli
trend gwałtownie się nie zmieni
to w 2050 r. będzie to 40 % osób.
Blisko 45% 60-latków i blisko 90%
80-latków deklaruje trudności
z pokonywaniem schodów. Ponad dwie trzecie seniorów powyżej 60. roku życia cierpi na
choroby przewlekłe i regularnie
odwiedza aptekę. Do tego dochodzą niskie emerytury i samotność. Blisko połowa osób po 75.
roku życia to wdowcy, a zaufanie
społeczne w Polsce jest jednym
z najniższych w Europie.
Akcja „Kromka Chleba dla sąsiada” z jednej strony ma na celu
zgromadzenie żywności, która
przekazywana jest osobom ubogim, z drugiej, zbiórkę środków
na pomoc dla nich, z trzeciej zaś,
uświadomienie społeczeństwa
na ich potrzeby i los.
Zbiórka żywności przeprowadzona została przez wolontariu-

szy Caritas 19 września w ponad
800 sklepach sieci Biedronka,
która była wyłącznym partnerem
akcji, na terenie trzydziestu diecezji w Polsce. Żywność ta trafia
teraz dzięki wolontariuszom do
samotnych osób starszych.
Środki finansowe zebrane w licznych zbiórkach prowadzonych
przez Caritas posłużą na zakup
żywności zarówno dla osób indywidualnych jak i dla ośrodków
pomocy Caritas zajmujących się
ich dystrybucją. Środki zebrane przez Caritas Polska zostaną
przeznaczone na wsparcie ubogich, potrzebujących osób starszych, pomoc żywnościową.
Bardzo ważną częścią akcji było
wspólne dzielenie się chlebem,

które odbyło się 24 września
przez Caritas na rynkach polskich
miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne Zespoły
Caritas. Wydarzenia te były jednocześnie wyrazem łączności
z ubogimi oraz symbolem Caritas
– miłości mądrej i praktycznej,
rozumiejącej, że najważniejszą
rzeczą jest dzielenie się sercem.
Na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej zebrano w sumie
1597 kg. Każda torba z produktami żywnościowymi ważyła ok.
15 kg. Wolontariusze naszego
diecezjalnego Caritasu przygotowali ok. 110 paczek dla potrzebujących.
Inf. www.kromka.caritas.pl
Małgorzata Godzisz

Pomoc dla pogorzelców z Biłgoraja
W Biłgoraju 16 września br. spłonął budynek mieszkalny
państwa Ćwików na ul. Moniuszki. Potrzebna pilna
pomoc.
Mieszkało tam małżeństwo emerytów z córką. Ojciec rodziny
uległ poparzeniu. Pozostali na
trzy miesiące zostali skierowni
do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Dom trzeba zbudować od podstaw.
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Dziedzictwa UNESCO. Na drugim
miejscu postawiłbym pana Andrzeja Michałowskiego, sekretarza
ICOMOSu (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków - przyp. red.).
To od niego zaczynałem kwestie
związane z przygotowaniem miasta do podjęcia wszystkich prac
administracyjnych, które należało
wykonać – dodaje.
Jak podkreśla były prezydent,
w samym Zamościu mało widoczną, ale bardzo ważną pracę
wykonały panie Krzyżanowska
i Skórzyńska.
- Dokumentacji było dużo, nie mieściła się do poloneza, więc wiozła ją
nyska. Dokumenty przekazałem na
ręce pana Andrzeja Michałowskiego. Był to początek 1988 r. - wspomina Eugeniusz Cybulski.
W rozmowie z Katolickim Radiem Zamość dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, zwrócił
uwagę na fakt, że lista UNESCO
to także marka turystyczna.
- Turysta z zagranicy, szukający
miejsc, które chciałby w Polsce odwiedzić przede wszystkim patrzy
na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO. Tych turystów mamy w
Zamościu bardzo wielu. To piękne
miasto, które już zostało poddane
pracom rewaloryzacyjnym, ale czeka na podjęcie kolejnych prac, bo
przypomnę, że konserwacja to nieustający proces stałego utrzymywania zabytku w niepogorszonym
stanie, więc to, że dzięki środkom
unijnym zostały przeprowadzone
prace w tak szerokim zakresie jak

do tej pory, nie oznacza, że prac
konserwatorskich przy tych zabytkach nie trzeba będzie dalej prowadzić. Warto podkreślić, że Zamość
ma Stare Miasto, a nie Starówkę.
Starówkę ma Warszawa, Gdańsk,
czyli tam, gdzie odbudowano centra staromiejskie po zniszczeniach
wojennych. Zamość i Lublin mają
Stare Miasto, bo zachowało się tu
bardzo dużo oryginału.

Infułatka, Akademia Zamojska
oraz kościół ojców franciszkanów
przejdą prace remontowe, ale, jak
przyznaje prezydent Zamościa
Andrzej Wnuk, dużym wyzwaniem pozostaje budynek pałacu
Zamoyskich.
- Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku pałac Zamoyskich (obecnie
siedziba sądu - przyp. red.) wróci do Skarbu Państwa. Mamy po-

mysł na ten obiekt. Chcemy, żeby
było tam centrum konferencyjno-hotelowe. Miastu brakuje miejsc
hotelowych. W sezonie turystycznym turyści niekiedy muszą dojeżdżać z Lublina czy z Chełma, żeby
móc obejrzeć miasto, bo wszystkie miejsca w hotelach są zajęte.
To najważniejsza rzecz, która jest
nam teraz potrzebna. Jeśli chodzi o Stare Miasto pilnego remontu wymagają kamienice, nie tylko
w obrębie Rynku Wielkiego, ale
też w innych kwartałach miasta.
Mamy miejsca, gdzie kanalizacja
i wodociągi są w rozsypce, a kilka
kwartałów Starego Miasta nie ma
centralnego ogrzewania. Biorąc
pod uwagę potrzeby wynikające
z historycznej roli Zamościa, musimy pamiętać o roli mieszkalnej
i służebnej wobec mieszkańców podkreśla Andrzej Wnuk.
W ramach uroczystości jubileuszowych na Rynku Wielkim
czynna była wystawa Muzeum
Zamojskiego „25 lat UNESCO
w Zamościu”, można też było
podziwiać latające nad miastem
balony lub posłuchać koncertu
Breakout Symfonicznie.
Joanna Mazurek

Zamojski E.LECLERC przyjazny Klientom
W sierpniu został ponownie
otwarty E.Leclerc przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Henryk
Świdnik, prezes zarządu E.Leclerc Zamość pragnie, by klienci w
jego sklepie czuli się komfortowo. Stąd pomysł na nowe oblicze
Centrum Handlowego, którego
powierzchnia została dwukrotnie powiększona.
Nowe otwarcie to nowa jakość,
dostęp do bardziej wyszukanych
produktów, a przede wszystkim
komfort zakupów. Dlatego w nowym Leclercu zwiększono ilość
kas do 12, poszerzono alejki między półkami oraz powiększono
asortyment o dział z kosmetykami, garderobą i zdrową żywnością.
O to, jak starsi mieszkańcy Zamościa i okolic oceniają nową funkcjonalność zamojskiego Leclerca,
na miejscu pytała nasza reporterka Joanna Mazurek.
JM: Co się Pani najbardziej podoba w „nowym” Leclercu?
Pani Irena: Od dawna tu nie byłam, bo mieszkałam w innej miej-

scowości, ale po przeprowadzce
do Zamościa wybrałam się na zakupy właśnie do Leclerca. Jestem
zdziwiona i zachwycona, że teraz

A dlaczego Pani przyjechała na
zakupy właśnie tutaj?
Pani Dorota: Jest tu szeroki
i bardzo bogaty asortyment we

dzi do klienta. Naprawdę nie trzeba czekać, a wręcz przeciwnie,
natychmiast jest się obsłużonym.
Jestem bardzo zadowolona, że

Leclerc jest większy i przestronniejszy. Jest dużo działów i znacznie więcej miejsca. Na tyle, że
z wózkiem można swobodnie się
przemieszczać między regałami
i znaleźć oraz kupić to, co się chce.

wszystkich działach. Ponadto
kupuję dużo produktów ekologicznych, a tu jest taki dział, i to
idealnie zaopatrzony. Dużym atutem jest bardzo dobra informacja
i przemiła obsługa, która wycho-

takie Centrum Handlowe mam w
pobliżu, siadam na rower i w dwie
minuty jestem na zakupach.
Dlaczego robi Pani zakupy właśnie w Leclercu, a nie w innym
sklepie?

Pani Dorota z Zamościa

Pani Emilia: Szukam, gdzie taniej. Jak mam czas, to zaglądam
do różnych sklepów i rzeczywiście
tu są dobre ceny. Dodatkowo przyjemnie jest tutaj robić zakupy, nie
ma porównania do tego, co było
wcześniej, przed remontem. Teraz
jest naprawdę super. Jest tu dużo
miejsca i towaru w przystępnych
cenach, który jest dobrze opisany.
Po remoncie jestem tu już chyba czwarty raz i bardzo mi się ten
nowy Leclerc podoba.
Chciałam Państwa zapytać, dlaczego robią Państwo zakupy w
Leclercu?
Państwo Marianna i Władysław:
Często tu robimy zakupy, podoba nam się ten sklep, bo są tu niskie ceny. Po remoncie jesteśmy
pierwszy raz i od razu widać zmiany. Sklep jest większy, jest więcej
miejsca, produkty są lepiej wyeksponowane. Głównie robimy zakupy spożywcze i trzeba przyznać,
że jest dużo promocji. Trzeba teraz
więcej czasu aby wszystko na spokojnie obejrzeć.
Joanna Mazurek
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Artykuł sponsorowany

Fotowoltaika dla domu jednorodzinnego
Zasoby naturalne kurczą się gwałtownie, nic
więc dziwnego, że coraz częściej kierujemy
się w stronę rozwiązań, które są przyjazne
środowisku. Ekologiczne pompy ciepła, kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne dla
domu, już od dłuższego czasu bardzo popularne w krajach zachodnich, coraz częściej są
wybierane również przez Polaków.
Niemniej ważnym aspektem determinującym decyzje zakupowe obok ekologii jest
ekonomia, a eksperci przekonują, że z powodu konieczności radykalnych zmian w istniejącym systemie wytwarzania energii, które
wynikają z przyjętej polityki energetycznej,
powinniśmy postawić na energetykę rozproszoną. Czy rzeczywiście takie rozwiązanie się
opłaca?
System fotowoltaiczny dla
domu
Eksperci są zgodni: za najlepsze
rozwiązanie w zakresie generowania energii w systemie rozproszonym uznają energetykę
prosumencką, czyli system, w
którym energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy, zapewniający sobie niezależność
energetyczną domu.
Od pierwszego lipca ubiegłego
roku dla osób fizycznych posiadających małe instalacje fotowoltaiczne sporo się jednak
zmieniło. Przed zmianami mogli oni odsprzedawać nadwyżki energii do elektrowni, przed
rokiem regulację tę zastąpił tzw.
„system opustów”, działający na
zasadzie net-meringu. Na czym
on polega?
Otóż posiadacze paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym rozliczają różnicę
między energią wyprodukowaną przez przydomową elektrownię słoneczną a tą, która została pobrana z sieci elektrycznej
w momencie, w którym panel nie produkował prądu. Nie
oznacza to jednak, że na bieżąco wyprodukowane i oddane do
sieci nadwyżki energii, powstające np. wtedy, gdy właścicieli
nie ma w domu, nie mogą zostać
z niej odebrane. Przepadają one
dopiero po roku, przez ten czas
posiadacze paneli fotowoltaicznych mogą je odebrać.
Jak dobrać moc systemu fotowoltaicznego dla domu?
Moduły fotowoltaiczne zamieniają na energią elektryczną
energię promieniowania słonecznego, a prąd stały z mo-

dułów przekazywany jest specjalnymi kablami solarnymi do
falownika - urządzenia, które zmienia prąd stały na prąd
zmienny. Następnie prąd jest
przekazywany bezpośrednio do
sieci energetycznej. Specjalny
dwukierunkowy licznik zlicza,
ile energii jest zużywane. Właśnie na tej podstawie można
później rozliczyć się z zakładem
energetycznym.
Ile paneli fotowoltaicznych
na dom jest potrzebnych, aby

kWh, dlatego optymalna instalacja fotowoltaiczna dla domu
jednorodzinnego powinna mieć
ok. 3 kWp. Aby dobrze dobrać
rozwiązanie, na początku trzeba więc określić roczne zużycie
energii elektrycznej, a informacje na ten temat znajdziemy na
rachunku od dostawcy energii.
Co istotne, w dobie coraz szerszego otwierania się rynku polskiego na odnawialne źródła
energii, uruchamianych jest też
coraz więcej programów dofi-

rozwiązaniach z dziedziny energii odnawialnej dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców. Dzięki doświadczonej
i wyspecjalizowanej w branży
OZE kadrze, firma jest w stanie
fachowo doradzić – nie tylko ile
paneli fotowoltaicznych na budynku trzeba zainstalować i jaka
powinna być ich moc, ale także
skąd pozyskać środki na dofinansowanie i jakie rozwiązanie
będzie najkorzystniejsze w danym wypadku.

zapewnić niezależność energetyczną? Ile kWh uzyskamy z
1 kW instalacji? Przyjmuje się,
że skierowany na południe panel, mający 1 kWp, wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100
kWh energii elektrycznej. Przez
taki okres czasu czteroosobowa
polska rodzina zużywa ok. 3000

nansowań, przez co inwestycja
w fotowoltaikę dla domu jednorodzinnego staje się jeszcze
bardziej opłacalna. Niektórzy
z dostawców elektrowni fotowoltaicznych pomagają w wypełnianiu wniosków. Taką firmą
jest GoldSun – przedsiębiorstwo,
które wyspecjalizowało się w

Panele fotowoltaiczne na budynku – ile można zyskać?
Z wykorzystania darmowej
i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą systemów
fotowoltaicznych płynie wiele
korzyści. Przede wszystkim panele fotowoltaiczne dają nie tylko niezależność energetyczną

domu. Podczas wytwarzania
prądu nie emitują żadnych szkodliwych związków, dwutlenku
węgla ani gazów cieplarnianych,
a w odróżnieniu od systemów
solarnych do ogrzewania wody,
panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie
bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny
dzień.
Użytkownicy tego typu rozwiązania nie są też narażeni na duże
wydatki związane z konserwacją
systemu. Dzięki wykorzystaniu
technologii półprzewodnikowej,
braku elementów ruchomych
i prostocie systemu, jest on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy
gwarancji na podzespoły – w firmie GoldSun jest to nawet 25 lat
dla paneli fotowoltaicznych.
Nie bez znaczenia jest też fakt,
że w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje
blisko konsumenta, dzięki czemu zredukowane są straty związane z przesyłem energii na duże
odległości. Produkcja energii
elektrycznej dla domu z systemów fotowoltaicznych zachodzi
w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie
na energię w kraju. Dzięki temu
pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd, co ułatwia
integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym, a ponadto
odciąża elektrownie konwencjonalne.
Ze szczegółową ofertą firmy
GoldSun można zapoznać się
na stronie: goldsun.com.pl oraz
pod numerem tel. 84 888-01-87.
Mat. GOLDSUN
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Relacja

Rewitalizacja kościoła oo. Franciszkanów
w Zamościu
Przez wiele lat był niszczony
przez zaborców, sprofanowany i ograbiony z drogocennych
ozdób, przeznaczony na potrzeby armii austriackiej, pełnił
funkcję lazaretu i magazynu,
potem w tym miejscu były koszary. Jego bryła i wnętrze były
wielokrotnie przebudowywane.
Po 1918 roku mieścił się w nim
kinoteatr, później także Liceum
Sztuk Plastycznych. Po powrocie Franciszkanów do Zamościa
został ponownie im przekazany
i przywrócony do kultu religijnego. W ostatnim czasie wraca
nadzieja, że perła architektury
barokowej jaką jest kościół Ojców Franciszkanów w Zamościu,
odzyska swój dawny blask.
Uroczystym błogosławieństwem
biskupa diecezjalnego Mariana
Rojka rozpoczęły się prace rewitalizacyjne kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
(ojców franciszkanów) w Zamościu. Prace odbywają się w ramach
projektu o nazwie „Rewitalizacja
największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce - Zamość”.
8 września pasterz diecezji, bp
Marian Rojek poświęcił pracowników firm wykonujących remont,
plac remontowy, narzędzia i maszyny. Świątynia długo czekała na
odnowienie, powiedział gwardian
klasztoru o. Andrzej Zalewski
OFM Conv, proboszcz parafii:
- Chcemy, aby ten kościół, który po
200-latach doczekał się odbudowy,
stał się na nowo piękną świątynią
i abyśmy w niej mogli chwalić Boga,

służyć Mu, słuchać Go, a przez to
doszli do życia wiecznego. Dziękuję
wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą
wspierają odbudowę naszego franciszkańskiego kościoła w Zamościu.
Proboszcz dodał, że remont kościoła był potrzebny i oczekiwany,
bo przecież jest to jeden z najważniejszych zabytków Zamościa:
- Nie tylko ja, ale także cały nasz
zakon, parafianie, sympatycy kościoła, miasto i region cieszą się,
że ten dysonans, który był spowodowany właśnie stanem technicznym
tej świątyni, zostanie zniwelowany.
Czekamy na moment, kiedy w tej
zniekształconej świątyni przywrócone zostaną brakujące, piękne elementy i ponownie wzbogacą panoramę miasta i regionu.
Podczas mszy św. bp Marian Rojek modlił się wraz z całą wspólnotą, by prace remontowe przebiegały pomyślnie i bezpiecznie:
- Jesteśmy w pewien sposób pomocnikami Boga, ilekroć swoją pracą zaradzamy potrzebom naszych
braci lub wspólnoty, a szczególnie
tymi pomocnikami stajemy się, gdy
mamy odbudowywać Dom Boży.
Dzisiaj błagamy więc Boga o pomoc,
aby doprowadził rewitalizację tej
świątyni do upragnionego kształtu,
aby na nowo odzyskała swój blask.
Błagajmy Boga, aby dobrodziejów
i budowniczych otaczał opieką i bronił od wszelkiego niebezpieczeństwa.
We mszy św. i poświęceniu placu
remontowego uczestniczyły władze miasta. Prezydent Zamościa,
Andrzej Wnuk podkreślił, że rewitalizacja tego obiektu łączy całą
społeczność miasta:
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- Przede wszystkim jest to dla nas
okazja do tego, żeby wspólnie działać na rzecz nie tylko tego zabytku,
ale całej społeczności, bo tak się złożyło, że w tym konkursie, z którego
dofinansowane są prace przy rewitalizacji kościoła, startowaliśmy
wspólnie. Miasto Zamość zgłosiło do
konkursu Akademię Zamojską, udało nam się pozyskać dofinansowanie, ale równocześnie udało się pozyskać dofinansowanie na remont
kościoła Ojców Franciszkanów.
Miasto zapewniło program funkcjonalno-użytkowy dla tego obiektu,
co oznacza, że nasza orkiestra, nasze instytucje będą w tym kościele
mogły działać. I to jest właściwie nie
tylko rewitalizacja materialna, ale
także i społeczna, bo dzięki temu kościół będzie żył i rozwijał się, a nam
na tym bardzo zależy.
Projekt rewitalizacji zabytku przewiduje gruntowne prace nie tyl-

ko na zewnątrz, ale również wewnątrz świątyni. Prace nad nim
trwały wiele lat. Efekt z pewnością
zaskoczy wszystkich - powiedziała architekt Barbara Skórzyńska-Terlecka, wieloletni pracownik
Wydziału Planowania Przestrzennego Architektury i Ochrony Zabytków w Urzędzie Miasta Zamość:
- My sobie nie wyobrażamy, nawet
my projektanci tego, jak to dzieło
zostanie zrealizowane i zaistnieje
w panoramie miasta. Będzie wiele
zmian m. in.: podwyższenie o wiele
metrów, nadbudowa nawy, zrealizowanie sklepień nad nawą główną,
odwrócenie, bo prezbiterium będzie
po stronie wschodniej, a wejście od
strony zachodniej, nie tak jak teraz.
Myślę, że nikt z nas, nawet z tych,
którzy mają wyobraźnię przestrzenną jak architekci, nie jest w stanie
wyobrazić sobie efektu końcowego.

Będzie to dla nas wszystkich wielkie
zaskoczenie.
Z uwagi na znaczne koszty prac remontowych, ich duży zakres oraz
konieczność sfinansowania części wydatków ze środków parafii,
Franciszkanie zwracają się z prośbą o wsparcie nie tylko duchowe,
ale również materialne. W zamian
zapewniają o modlitwie.
Numer konta, na który można dokonywać wpłat na wsparcie projektu rewitalizacji świątyni znajduje się na stronie internetowej
parafii pw. Zwiastowania NMP
w Zamościu (www.zamosc.franciszkanie.pl.) oraz na ulotkach.
W intencji ofiarodawców sprawowana jest msza św. dwa razy
w miesiącu, a w każdy wtorek
ojcowie modlą się za nich przez
wstawiennictwo św. Antoniego z
Padwy.
Anna Niderla
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Kalendarz Katolickiego Radia Zamość może być piękną pamiątką lub dobrym prezentem.
Do nabycia w parafiach naszej diecezji, podczas Niedziel Radiowych, w siedzibie radia na ul. H.J. Zamoyskiego 1
lub pod numerem tel. 84 / 639 97 97.
Kupując kalendarz radiowy wspierasz Katolickie Radio Zamość!
Jak co roku, tak i teraz pragniemy modlić się za naszych zmarłych,
polecając Bożemu Miłosierdziu ich zbawienie w wypominkach.
Ofiary złożone przy okazji modlitw, będą przeznaczone na rozbudowę i modernizację
Katolickiego Radia Zamość.
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Z regionu

Trwa projekt „Senior z pasją!”
W ramach projektu „Senior z pasją!” organizowanego przez Katolickie Radio Zamość
i Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w dniu 2 października br. odbyły się
warsztaty z rękodzielnictwa artystycznego.
O zajęciach z rękodzielnictwa
w ramach programu „Senior
z pasją!” opowiedziała Arkadiuszowi Efnerowi prowadząca
spotkania Magdalena Greszta:
- Tematem dzisiejszych zajęć
z rękodzieła jest bibułkarstwo.
Uczestnicy wykonują okolicznościowe kwiaty z bibułek, m.in. róże
i storczyki. Na warsztaty z rękodzielnictwa artystycznego mamy
przeznaczone 8 spotkań, w trakcie których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności manualne
z zakresu bukieciarstwa, odlewów
z gipsu, bibułkarstwa oraz tworzenia ozdób z filcu i masy solnej.
W trakcie dzisiejszych zajęć
uczestnicy radzą sobie bardzo dobrze. Osoby, którym sprawnie nie
idzie dostały prostsze zajęcia, czyli
wycinanie i skręcanie kwiatków,

aczkolwiek próbują, chęci są bardzo duże, więc myślę że sobie poradzimy. Grupa jest bardzo zdolna, zgrana, wesoła i zadowolona.

Dla niektórych dzisiejsze zajęcia to
coś nowego ale chcą rozwijać swoje umiejętności i to jest najważniejsze.

Pani Urszula, uczestniczka zajęć
na pytanie, co ją skłoniło i zachęciło do uczestnictwa w warstatach odpowiedziała, że przede
wszytkim obietnca aktywności
i kontakt z osobami w podobnym wieku.
- Sama nazwa „Senior z pasją!”
obiecuje aktywność. To nie jest
siedzienie w domu przed telewizorem, tylko wyjście do ludzi, zaangażowanie. Tak jak teraz, kiedy
musimy używać rąk, umysłu. To
jest nam potrzebne, bo sprawdzamy się w ten sposób, mimo swoich
lat. Mając odrobinę czasu, poprzez
aktywność manualną i umysłową
odnajdujemy się na nowo, należąc
przy tym do grupy wiekowej 60+.
Poza tym kontakt z nowo poznanymi ludźmi. Każdy jest inny, każdy ma swój światopogląd i to jest

piękne, że dano mi sposobność
poznawania tych osób. A przy tym
sympatyczne i niezobowiązujące.
Człowiek nie czuje się osamotniony. I to jest bardzo ważne. Można
porozmawiać z koleżanką obok,
a większość z nas ma podobne
problemy. Biorąc udział w takich
zajęciach, nie jesteśmy skazani
na siedzenie samotnie w czterech
ścianach, mamy kontakt z ludźmi, przy okazji czegoś się uczymy
i możemy coś z siebie dać. I to jest
piękne. Uczęszczam na te warsztaty z ogromną przyjemnością.
Projekt pt. „Senior z pasją!” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.
Andrzej Rzemieniak
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