Wręczenie Certyfikatów „Lubelskiej Szkoły z Życiem”

„Na miły Bóg…
Życie nie tylko po to jest, by brać.
Życie nie po to, by bezczynnie trwać.
I aby żyć, siebie samego trzeba dać.”
Stanisław Soyka
2 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyła się uroczysta gala wręczenia
Certyfikatów „Lubelskiej Szkoły z Życiem”, będąca wynikiem wspólnej akcji edukacyjno-informacyjnej Lubelskiego
Kuratora Oświaty oraz Fundacji DKMS.
Certyfikaty dla obu szkół – SP nr 7 oraz Gimnazjum nr 1 odebrała Pani Dyrektor Alicja Dubel. Reprezentantką
społeczności uczniowskiej była uczennica klasy II a, Aleksandra Jendrzejczak. Szkolnymi koordynatorkami akcji były
Panie: Jolanta Greszta – Schab oraz Marta Majewska.
Działania zainicjowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty miały na celu aktywne budowanie świadomości
środowiska szkolnego w zakresie walki z nowotworem krwi, jak również kształtowanie u młodzieży właściwych
postaw społecznych związanych z promocją zdrowia i otwartością na potrzeby drugiego człowieka, m. in. przez
powiększenie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół nr 2 podjęli współpracę z Fundacją DKMS i przeprowadzili akcję
edukacyjną promującą ideę dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych. Na gali, obok Lubelskiego Kuratora
Oświaty, Pani Teresy Misiuk, obecni byli:
- Wojciech Niewiński – przedstawiciel Fundacji DKMS, który przedstawił cele projektu „Komórkomania”
i podsumował jego realizację, która zakończyła się sukcesem, gdyż do bazy Fundacji dołączyło 1733 potencjalnych
dawców
- Agnieszka Kowal – dyrektor Wydziału Edukacji
- Witold Marucha – reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, Przemysława Czarnka
- Andrzej Zastąpiło – I zastępca Prezydenta Miasta Zamość
- ks. Robert Strus – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
Wszyscy zaproszeni goście gratulowali Pani Kurator wspaniałej inicjatywy. Podkreślali, że życie ludzkie jest
największą wartością i trzeba uwrażliwiać uczniów na potrzeby drugiego człowieka, a także wychowywać przez
własny przykład. W refleksyjny nastrój wprowadziły wszystkich piękne nastrojowe piosenki wykonane przez uczniów
I i III LO oraz ZSZ Rzemiosł Różnych. Szczególnie pasujące do gali były słowa piosenki Stanisława Soyki, wykonanej
przez absolwentkę naszego Gimnazjum, Patrycję Frańczuk. Wśród występujących znalazła się również nasza druga
absolwentka, Gabriela Cios.
Po uroczystości koordynatorka, Pani Marta Majewska, krótko wypowiedziała się do lokalnych mediów na temat
ważności przeprowadzenia gali.
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