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????????? KULTURABEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Początek maja spędziliśmy w Lourdes, miejscu, któ-
re dla chrześcijanina oznacza odnowę wiary, choremu 
przynosi nadzieję na uzdrowienie, przygnębionemu 
przywraca radość i odwagę…

Pielgrzymka, której organizatorem była Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” 
skupiła 160 osób: członków Związku Polskich Kawa-
lerów Maltańskich a także pracowników i podopiecz-
nych dzieł Fundacji.

Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 
Świętej otwierającej pielgrzymkę. W wielkiej podziem-
nej Bazylice św. Piusa X, która może pomieścić około 
27.000 osób zgromadzili się pielgrzymi – członkowie 
i podopieczni Związków Narodowych Zakonu z kil-
kudziesięciu krajów świata Drugiego dnia uczestni-
czyliśmy w Procesji Najświętszego Sakramentu. Wie-
czorem, w hotelu Printania, w którym mieszkaliśmy 
przygotowano dla nas regionalną kolację z francuski-
mi serami, pasztetami i tartą.

Maltańskie Dni Osób Niepełnosprawnych Lourdes 2007

W Grocie Massabiele, w miejscu, w którym Maryja 
Panna 18 razy objawiła się Bernadetcie, odprawiona zo-
stała msza święta w języku polskim. Po mszy przeszliśmy 
przez Grotę, dotykając spływającej po skałach wody. 
W tym dniu odwiedziliśmy także Misję Polską Sióstr 
Nazaretanek, które przygotowały dla nas polski bigos 
i…pączki. Wieczorem, w Accueil Notre – Dame Wielki 
Mistrz Zakonu Maltańskiego wręczył wszystkim pielgrzy-
mom medale upamiętniające pobyt w Lourdes.

Wtorek upłynął nam na zwiedzaniu Lourdes. Prze-
mierzaliśmy ulice miasta w poszukiwaniu miejsc, w któ-
rych mieszkała św. Bernadetta. Widzieliśmy Młyn Boly, 
w którym urodziła się święta, ubogie mieszkanie przy 
Rue des Petits- Fosses, nabraliśmy także wodę z cudow-
nego źródła, kupiliśmy pamiątki dla naszych rodzin.

Pobyt w Lourdes dobiegł końca 8. maja. Czas spę-
dzony we Francji minął tak niepostrzeżenie ….i zbyt 
szybko. Mamy jednak nadzieję, że nie był to nasz ostat-
ni pobyt w miejscu spotkania siedmiu dolin Lavedanu.  
Magdalena Zgoła, Hanna Siąkowska

Stowarzyszenie Przyja-
ciół Puszczykowa – organi-
zacja pożytku publicznego, 
działająca na terenie nasze-

go miasta, po raz kolejny włącza się do ogólnopolskiej 
akcji „masz głos, masz wybór”. Organizatorami akcji 
są: Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów. Obecna edycja akcji zaplanowana jest 
na całą 4-letnią kadencję.

Celem akcji jest budowanie dialogu pomiędzy wła-
dzami samorządowymi a mieszkańcami i wzmacnia-
nie ich poczucia współodpowiedzialności za decyzje 
dotyczące problemów lokalnych. W ramach akcji od-
bywać się będą co roku następujące wydarzenia:
–  spotkania mieszkańców z burmistrzem na temat 

lokalnych problemów,

–  monitoring realizacji zobowiązań burmistrza (co 
udało się zrobić, jakie wystąpiły problemy)

–  publiczne debaty z udziałem mieszkańców i bur-
mistrza, podsumowujące I rok kadencji,

–  poinformowanie mieszkańców, jak władze lokalne 
radzą sobie z rozwiązywaniem miejscowych pro-
blemów (osiągnięcia i problemy I roku kadencji).

Chcąc przybliżyć mieszkańcom przesłanki podej-
mowanych decyzji, a także problemy z jakimi bo-
rykają się nowo wybrane władze samorządowe 
Puszczykowa, Stowarzyszenie organizuje pierwsze 
spotkanie z burmistrzem miasta panią Małgorzatą 
Ornoch – Tabędzką . Mamy nadzieję, że spotkanie  
1 czerwca br. zainicjuje debatę nad kierunkami zmian 
w naszym mieście.  Gabriela Ozorowska 
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