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REKOLEKCJE... EKOLOGICZNE
Ksiądz Jan Zalewski, trzydziestoletni proboszcz niewielkiej parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin w Wisełce na wyspie Wolin porwał się w zeszłym roku z motyką na słońce i wbrew wszelkim przeciwnościom rozpoczął budowę pierwszego w Polsce Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjnego.
— Rekolekcje ekologiczne — mówi ksiądz Zalewski — to czas, żeby człowiek mógł tu przyjechać i zastanowić się nad swoim postępowaniem — od wylewania brudnej wody aż po kierowanie fabryką.
Człowiek zmienia swoje zachowanie na właściwe, kiedy doświadczy w praktyce technologii proekologicznych. Musimy dysponować konkretnymi przykładami techniki ekologicznej — siłownią wiatrową, kolektorami słonecznymi, oczyszczalnią ścieków mechaniczną i biologiczną itd. Przydałyby się też stacje monitoringowe. Chcemy zmienić mentalność ludzką i materialnie pomóc wyspie Wolin przez użyteczne obiekty (nie ma na wyspie ani jednej oczyszczalni ścieków).
mu temu służyć ma ekologia zintegrowana, czyli edukacja środowiskowa poprzez syntezę nauk teologicznych i przyrodniczych obejmujących całe dzieło Stwórcy — kontynuuje ksiądz proboszcz Zalewski.
Pobyt dzieci w Wisełce wpływa znacząco na poprawę ich zdrowia. Prof. farmacji Anna Put, pediatra Alicja Warchoł i lekarz Józef Michaliczyn w 1990 r. przebadali grupę dzieci z katowickiego przebywających w Wisełce. W oparciu m. in. o badania Zakładu Toksykologii -Poznańskiej Akademii Medycznej stwierdzili dużą poprawę morfologii krwi, poprawę stanów astmatycznych, spadek zatrucia dzieci ołowiem (nawet do zera).
Kwestia „zielonych szkół” w Wisełce dla dzieci z zanieczyszczonego Krakowa I okolic — jest do uzgodnienia. Takie rekolekcje ekologiczne wyjdą im na zdrowie.
MAREK TYTKO
leni i wody. Wisełka leży bowiem na skraju Wolińskiego Parku Narodowego.
— Organizujemy już tzw. „zielone szkoły” dla dzieci z terenów zatrutych przez przemysł. Chcemy zachęcać rolników do oszczędnej chemicznie uprawy ekologicznej, ale nie narzucamy im tego. Propagujemy nieszkodliwe dla zdrowia materiały budowlane i zdrową żywność. Wszystkie
KONTAKT: ks. mgr Jan Zalewski ul. Nowowiejska 47, 72-513 Wisełka, tel. 0-048 (91) 233-945, tel. Kołczewo 291 (centrala ręczna) fax 0-048 (91) 220-238, tlx 0425530 kubsz pl. konto: Pomorski Bank Kredytowy III Oddz. w Szczecinie pl. Orła Białego 3, skr. poczt. 519, 70-952 Szczecin. Numer konta:	-
-220020-136 z dopiskiem „Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne”.
Niedzielne czytania liturgiczne: 1) Księga Ezechiela 33, 7—9; 2) List św. Pawła do Rzymian 13, 8—10; 3) Ewangelia św. Mateusza 18, 15—-20.
Według planów Ośrodka Przymierze w Wisełce ma tu powstać kościół Instytut Świętej Rodziny, centrum naukowe z aulą, salami medytacji i salami zajęć, szklarnie-warsztaty, trzystopniowa oczyszczalnia z wytwórnią biohumusu, amfiteatr, baseny, obiekty gastronomiczno-rozrywkowe (kawiarnia, dyskoteka), kaplica, ośrodek dla rodzin z dziećmi, kilkadziesiąt budynków noclegowych wraz z zapleczem, stajnie i wybieg dla koni, podziemny garaż (250 m kw.), liczne drogi dla multi- carów. Wszystko to wśród zie

