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Wystawa z okazji 90 - lecia PZŁ w OEM RPN

Korowód dożynkowy

Inscenizacja Bitwy pod Panasówką

Pary obchodzące „Złote Gody”

Gotowanie z VIP - ami podczas Spotkań z Kulturą Łowiecką

ZTL Zwierzyniacy podczas występów sobótkowych.

X Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Wspólne wykonanie utworu „Barka” przed orkiestry młodzieżowe

Marszałek Krzysztof Hetman wręcza upominki dla KS Sokół

Drużyny KS Sokół i MKS Gogolin przed meczem

Zakończenie festiwalu „Landart”

Zamojskie Dni Folkloru

Otwarcie Letniej Akademii Filmowej

Msza św. podczas dożynek

Uczestnicy rekonstrukcji Bitwy pod Panasówką

Ustanawianie rekordu w SP w Zwierzyńcu w ramach akcji
„Ratujemy i Uczymy Ratować”
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JUBILEUSZOWE GRANIE

Po mistrzowsku zadyrygował utwór Gounoda zagrany przez
wszystkie orkiestry pt. „Laudate dominum” W jubileuszowym
dziesiątym przeglądzie udział wzięły następujące orkiestry:
1.
Aba - Węgry - Istwan Kancler
2.
Pińsk - Białoruś - Aleksander Saczkowski
3.
Białowola - Lubelskie - Józef Tokarz
4.
Czajków - Wielkopolskie - Krzysztof Sowa
5.
Gozdowo - Mazowieckie - Edward Wielgócki (debut)
6.
Grobla - Małopolskie - Jerzy Ciaćko (debiut)
7.
Krasnystaw - Lubelskie - Radek Drzazga
8.
Łabunie - Lubelskie - Zbigniew Pieczykolan
9.
Zarszyn - Podkarpackie - Grzegorz Mroczkowski
10.
Zwierzyniec - Lubelskie - Jan Socha
Ponieważ jubileusze skłaniają do pewnych podsumowań,
toteż przypomnę jakie orkiestry
występowały w
Roztoczańskich Przeglądach Młodzieżowych Orkiestr Dętych
od 2004 do 2013roku: Nowogrodziec (Dolnośląskie); Brzeziny
(Wielkopolskie); Nowiny (Świętokrzyskie); Miastków Kościelny
(Mazowieckie); Jeżowe(Podkarpackie); Białowola (Lubelskie);
Podstolice(Małopolskie); Lublin; Gogolin (Dolnośląskie); Aba
(Węgry); Baranowicze (Białoruś); Pińsk I (Białoruś); Pińsk
II (Białoruś); Krasnystaw (Lubelskie); Sidzina (Śląskie);
Bliżyce (Śląskie); Łabunie (Lubelskie); Smardzewice
(Łódzkie); Sitno(Lubelskie); Czajków (Wielkopolskie); Zarszyn
(Podkarpackie); Kamieniec (Białoruś); Sobolów (Małopolskie);
Grobla(Małopolskie); Gozdowo (Mazowieckie); Zwierzyniec.
Uważam, że założone cele zostały osiągnięte i mimo różnych
trudności nadal warto organizować spotkania grającej młodzieży
na Roztoczu w Zwierzyńcu, co niewątpliwie służy promocji naszej
Małej Ojczyzny.
Pomysłodawca i koordynator
Roztoczańskich Przeglądów
Młodzieżowych Orkiestr Dętych
Jan Socha

Roztoczańskie Przeglądy MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR
DĘTYCH w Zwierzyńcu obchodziły w tym roku jubileusz X-lecia.
Główną ideą tych przeglądów jest propagowanie „ żywej”
muzyki w jak najszerszych kręgach społecznych przez młodych
wykonawców-amatorów, którzy stanowią ogromny potencjał w
procesie tworzenia dóbr kultury. Występy młodych muzyków dają
ogromną radość coraz liczniej gromadzącej się publiczności zarówno
podczas przemarszu ulicami Zwierzyńca, jak również w czasie
tradycyjnego koncertu w sobotni wieczór w malowniczej scenerii
zwierzynieckiej starówki, a także podczas oprawy muzycznej mszy
św. w niedzielne przedpołudnie w kościele parafialnym. Ponadto
przeglądy orkiestr rozwijają zainteresowania muzyczne młodzieży,
upowszechniają kulturę muzyczną w środowisku zarówno
młodzieżowym jak i wśród dorosłych, wpływają pozytywnie na
proces wychowania estetycznego młodego pokolenia poprzez
aktywne uczestniczenie młodych ludzi w kulturze. Istotnym
aspektem Roztoczańskich Przeglądów jest docenienie żmudnej
pracy młodzieży i kapelmistrzów w opanowaniu trudnej sztuki
gry na instrumentach dętych, a następnie orkiestrowym
opracowaniu różnych utworów w szerokim repertuarze muzyki
marszowej, religijnej oraz rozrywkowej. Wyrobiona publiczność
zwierzyniecka potrafi ten trud docenić, czego dowodem jest
serdeczne przyjęcie każdego zespołu oraz gorące oklaski dla
wszystkich wykonawców. W przeglądach biorą udział orkiestry
z różnych stron Polski oraz zagraniczne, a zatem jest możliwość
porównania poziomu artystycznego, wymiany doświadczeń
pomiędzy kapelmistrzami i młodymi muzykami bez zbędnego
stresu, jaki towarzyszy zwykle przy wielu przeglądach, ponieważ
na naszym przeglądzie nie punktuje się wykonawców. Tegoroczny
jubileuszowy przegląd był podobny do poprzednich, ale były i
nowe akcenty m.in. podczas sobotniego koncertu 29.06.2013r w
oknie Kościoła na Wodzie umieszczone było duże zdjęcie papieża
Jana Pawła II, pod którym znajdowało się Jego znane przesłanie
do młodzieży „MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ NAWET CHOĆBY
INNI OD WAS NIE WYMAGALI”. Jest to nawiązanie do ciągłego
oddawania hołdu naszemu Papieżowi jaki towarzyszy nam od
pierwszego przeglądu. Swoją muzyką młodzież buduje żywy
pomnik naszemu największemu Rodakowi. Innym akcentem
był wygląd mostu, na którym tradycyjnie odbywa się koncert w
pierwszym dniu przeglądu. Otóż dzięki staranności Burmistrza p.
J. Skiby został on zmodernizowany, na co również zwrócił uwagę
otwierający koncert przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej
Budzyński. Nowością na koncercie sobotnim była obecność
znanego z TV Conrado Moreno, który specjalnie przyjechał na ten
koncert i prowadził go do samego końca tj. do momentu odegrania
ulubionego utworu pt. „Barka”, a nawet nieco dłużej, ponieważ w
tym roku dla upamiętnienia 150 rocznicy Powstania Styczniowego
wszystkie orkiestry odegrały wiązankę pieśni legionowych na
zakończenie koncertu. Wśród wielu zgromadzonych znamienitych
gości na koncercie na szczególną uwagę zasługuje przedstawiciel
jednej z najstarszych uczelni muzycznych w Europie, której
początek sięga 1810 r. Już po raz drugi zaszczycił nas swoją
obecnością Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie prof. dr hab. Sławek
Wróblewski, który był zauroczony zwierzynieckim festiwalem.

JUBILEUSZ – CZAS NA WSPOMNIENIA

12 października 1993 odbyła się pierwsza próba
zespołu – wtedy jeszcze nie miał nazwy. Niezręczne kroki
poleczki, zabawy rytmiczne. Po trzech miesiącach nauki
- pierwszy koncert przed rodzicami na wywiadówce, gromkie
brawa, uśmiechy. Pierwsze stroje – czerwone spódniczki z białymi
kropeczkami (mamy je do dzisiaj). To był początek.
Jubileusz XX–lecia Zespołu Tańca Ludowego
„Zwierzyniacy” - to brzmi tak poważnie, a te dwadzieścia(!!!)
lat minęło jak jeden dzień. W przeciągu dwudziestu lat Zespół
„Zwierzyniacy” brał udział w przeglądach artystycznych,
zdobywał nagrody i wyróżnienia, m.in.
- otrzymał nagrodę Wojewody Zamojskiego w 1996 roku,
- wytańczył I i III miejsce /w dwóch kategoriach wiekowych/
na I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca LudowegoWłodawa’2000, oraz I w 2005 i 2010, III miejsce w roku 2003 i
dwa III miejsca w 2013
- zdobył I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie - SCENA
MŁODYCH’2002 w Lublinie,
Uczestniczył w wielu uroczystościach na terenie Zwierzyńca i
regionu. Odbył 10 podróży zagranicznych: do Niemiec, Anglii,
Belgii i Luksemburga, na Ukrainę, Litwę i Węgry.
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12 października 2013 roku to dzień Koncertu Jubileuszowego,
podczas którego zaprezentowaliśmy dorobek Zespołu. W koncercie
wzięło udział 6 grup, z czego 2 grupy całkiem młodych seniorów.
Było wspaniale, dużo życzliwości i ciepła, radości. Nade wszystko
jednak był to dzień spotkań różnych pokoleń tancerzy, odnawiania
zawartych przed laty znajomości i oczywiście wspominania
spędzonych w zespole lat. Najważniejszym „majątkiem” zespołu
są jednak ludzie. Przez te wszystkie lata przewinęło się ich przez
ZTL „Zwierzyniacy” prawie 600 osób.
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy nowy folder zespołu.
W imieniu wszystkich członków Zespołu i własnym, pragnę wyrazić
serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy nas wspierają. Bez
pomocy, życzliwości, wsparcia i zaangażowania rodziców, władz
miasta, dyrekcji szkoły i instytucji wspierających trudno byłoby
realizować nawet najdrobniejsze przedsięwzięcia. To ogromne
szczęście mieć takich sprzymierzeńców zespołu, nawet więcej przyjaciół. Przyjmijcie Państwo podziękowania od nas wszystkich
za troskę, okazane serce i dobrą wolę.
Anna Korniluk

zaś uroczystości miały miejsce w dniach 6 – 7 lipca 2013 roku.
Obchody jubileuszu przebiegały według następującego programu:
w dniu 6 lipca 2013 roku na obiektach Orlik odbył się turniej
piłki nożnej juniorów o Puchar Prezesa KS Sokół Zwierzyniec. W
turnieju wzięły udział cztery zespoły: Orzeł Tereszpol, Włókniarz
Frampol, Igros Krasnobród i Sokół Zwierzyniec. Zwycięzcą turnieju
została drużyna Igrosu Krasnobród. Natomiast 7 lipca uroczystości
rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w intencji byłych
i obecnych zawodników i działaczy KS Sokół. Mszę św. celebrował
pochodzący ze Zwierzyńca ks. Konrad Zalewski, który zawsze
podkreśla swoje przywiązanie do Klubu. Następnie uczestnicy
uroczystości udali się do Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji gdzie odbyło się spotkanie okolicznościowe, w którym
wzięli udział zaproszeni goście, władze Miasta oraz działacze i
sympatycy Klubu. W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł
do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, Marszałek
Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Prezes Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik, Prezes Zamojskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Stanisław Pryciuk, Burmistrz
Zwierzyńca Jan Skiba. Ponadto dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych z terenu Zwierzyńca. Gośćmi szczególnymi była
delegacja z zaprzyjaźnionego Gogolina, którą tworzyli zawodnicy
i działacze MKS Gogolin oraz przedstawiciele władz Miasta. Miłym
akcentem uroczystości było wręczenie osobom zasłużonym dla
Klubu Honorowych Odznak Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Złotą Odznakę otrzymali Jan Skiba, Andrzej Sikorski oraz Roman
Płonka, Srebrną zaś Wiesław Mielnik, Piotr Godzisz, Tadeusz
Dudek i Mirosław Malesza. W trakcie spotkania przedstawiono
historię Klubu oraz okolicznościową prezentację multimedialną
obejmującą 90 lat istnienia Klubu. Następnym etapem obchodów
był rozegrany na stadionie przy ul. Armii Krajowej mecz piłki
nożnej pomiędzy IV ligowym MKS Gogolin a KS Sokół Zwierzyniec.
Spotkanie było wyrównane, ale gospodarze okazali gościnność
i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gości z Gogolina
( 0:2). W przerwie meczu z programem muzycznym wystąpili
instruktorzy muzyki ze Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji. Dopełnieniem obchodów było wspólne spotkanie przy
grillu na gościnnym terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego
RPN. Patronat medialny i opiekę prasową nad uroczystościami
sprawowała redakcja tygodnika „Echa Roztocza”. Władze KS
Sokół Zwierzyniec składają serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania obchodów 90
lecia Klubu.
Urban Kolman

Sukces DKF-u na festiwalu w Gdyni

Dyskusyjny Klub Filmowy „Zwierzyńczyk” jest
najlepszym DKF-em w kraju. Tak uznali członkowie kapituły
prestiżowego konkursu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Uroczyste wręczenie nagród PISF, które są jedynymi polskimi
nagrodami za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji
kina, odbyło się we wtorek 10 września podczas tegorocznego
festiwalu filmowego w Gdyni. Spośród około 200 DKF-ów
w Polsce do ścisłego finału nominowano trzy kluby. Oprócz
„Zwierzyńczyka” w elitarnym gronie znalazły się jeszcze „Gag”
z Białegostoku i „Olbrzym” z Tarnowskich Gór. Najwięcej głosów
zdobył ostatecznie DKF, działający od 2007 roku w Zwierzynieckim
Ośrodku Kultury i Rekreacji. Klub ze Zwierzyńca już dwa lata temu
znalazł się w trójce najlepszych DKF-ów, ale głównej nagrody
wówczas nie zdobył. Udało się to dopiero teraz. Poza splendorem,
twórcy „Zwierzyńczyka” otrzymali nagrodę finansową, którą
zamierzają przeznaczyć na doposażenie kina. Nagrody PISF są
szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym
pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To
jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za
znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego
kina oraz ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej.
Są przyznawane od 2008 roku, a kandydatów mogą zgłaszać
instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe,
instytucje pozarządowe i inne podmioty, związane z działalnością
kulturalną.
Edyta Wolanin

Letnia Akademia Filmowa

Między 2 a 11 sierpnia tego roku, już po raz czternasty,
do Zwierzyńca zjechali poszukujący dobrego filmu kinomani. O tym,
że Roztocze latem kusi nie tylko swym różnorodnym i urokliwym
obliczem, a także filmami o wysokich walorach artystycznych, wie
coraz więcej miłośników filmowych wypraw w nieznane, o czym
świadczy rokrocznie rosnąca liczba osób obecnych w 4. kinach
Akademii. 14. edycja LAF, jak zwykle, czarowała różnorodnym,
szeroko zakrojonym tak geograficznie jak i tematycznie
programem filmowym, na który złożyło się 26. cykli filmowych.
W ciągu dziesięciu sierpniowych dni w Zwierzyńcu można było
skomponować swoją własną ucztę filmową z 289. składników,

Jubileusz 90 lecia KS Sokół Zwierzyniec

Rok 2013 jest rokiem jubileuszu 90 lecia istnienia Klubu
Sportowego Sokół Zwierzyniec. Obecni działacze i zawodnicy
są kontynuatorami i bezpośrednimi następcami organizacji
sportowych działających na terenie Zwierzyńca od początków
niepodległego państwa polskiego. Klub Sportowy Sokół Zwierzyniec
jest jednym z najstarszych, działających w Polsce. Przygotowania
do tego wydarzenia rozpoczęły się już wiosną, między innymi
wykonano pamiątkowe proporczyki i szaliki klubowe. Główne
3
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w tym 239. pełnometrażowych. Pośród zaproponowanych przez
rektora Akademii, Piotra Kotowskiego, 257 filmowych spotkań
w 6 obiektach festiwalowych znalazły się także 4 spektakle
teatralne i 1 performance przy „Zwierzyńczyku”. Jak zwykle,
można było o północy na dziedzińcu zwierzynieckiego browaru
przytupnąć i podskoczyć w rytm muzyki folkowej, a ten rok
wprowadził także na scenę nieco mocniejsze, rockowe brzmienie.
Wisienką na LAFowym torcie było kolejne spotkanie z filmem
niemym, który po raz kolejny ożywiła orkiestra symfoniczna im.
Karola Namysłowskiego z Zamościa, pod batutą kompozytora
Rafała Rozmusa, który specjalnie na pokaz „Wschodu słońca”
przygotował autorską partyturę.
Akademii po raz kolejny towarzyszyły Warsztaty Kultury Filmowej,
gdzie pod auspicjami uznanych krytyków i branżystów filmowych
można było poszerzyć filmowy słownik, wzbogacić horyzonty
kinematograficznej wiedzy a także nabyć umiejętności związane
z szeroko pojętą działalnością mającą na celu popularyzację
ambitnego kina.
W przyszłym roku Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu
będzie miała swój kolejny, mały jubileusz. 15. edycja święta
kina na Roztoczu została zaplanowana na 8-17.08.2014r.
Organizatorzy zapraszają do odwiedzin witryny internetowej
Akademii – www.laf.net.pl – gdzie sukcesywnie będą pojawiały
się szczegóły programowe przyszłorocznej LAF.
Łukasz Kanafa

źródeł siły wroga liczyły od 3000 do 4000 żołnierzy. Oddziały
rosyjskie składały się z 5 rot piechoty, szwadronu dragonów oraz
dwóch sotni Kozaków. Rosjanie posiadali też cztery działa. Po
polskiej stronie oddziałem jazdy dowodził węgierski arystokrata
major Edward Nyáry, który w czasie bitwy został ranny, a
następnego dnia zmarł w zwierzynieckim lazarecie.
Edyta Wolanin

Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką

W słoneczną niedzielę, 25 sierpnia br. w przepięknych
plenerach Roztoczańskiego Parku Narodowego, w Zwierzyńcu,
pokazom sztuki myśliwskiej i imprezom towarzyszącym nie było
końca...
Program naszpikowany był nie lada atrakcjami. Była
więc i prezentacja psów myśliwskich, i niezwykle zajmująca
demonstracja wabienia zwierzyny łownej i efektowny pokaz
sokolnictwa. Dorośli mogli stanąć w szranki turnieju skubania
ptactwa łownego, a dzieci - konkursu plastycznego „Myśliwy
w oczach dziecka”. W Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym
Roztoczańskiego Parku Narodowego można było obejrzeć
wystawę z okazji 90 - lecia Polskiego Związku Łowieckiego, a na
scenie stadionu „Sokół” - ślubowanie myśliwskie, czyli przyjęcie
w poczet myśliwych najmłodszych adeptów tej sztuki. Tutaj też
odbyło się uhonorowanie tych najbardziej zasłużonych.
Od pięciu już lat gwoździem programu Lubelskich
spotkań z tradycją i kulturą łowiecką jest niezmiennie konkurs
„Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny”. Jak co roku produktów,
potraw i trunków było tu co niemiara! Z ponad 50 leśnych
rarytasów, samych tylko nalewek zgłoszono aż 21. Niemała była
reprezentacja produktów z dziczyzny (17) i wyrafinowanych dań
restauratorów (10).
Było też gotowanie z VIP - ami. W rolę kucharzy wcielili
się: reprezentantka marszałka województwa Jadwiga Tatara i
burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Wspólnie ze specami kulinarnymi
przygotowali oni aż trzy niezwykłe dania: „roladę z szynki dzika
z placuszkami z kaszy gryczanej z sosem z jarzębiny i warzywami
julienne smażonymi na maśle”, „zrazy z dzika z duszonymi
grzybami w żubrówce z placuszkami z buraka” oraz ragout z
sarny z kaszatto z pęczaka”. Ach, jakież to były rarytasy!
To było naprawdę smaczne święto lasu. Wszystkich,
których zabrakło w ostatnią niedzielę sierpnia w Zwierzyńcu, już
teraz zapraszamy na kolejną, szóstą edycję „Spotkań”.
Red.

Międzynarodowa rocznica Bitwy pod Panasówką

Niezwykłe widowisko upamiętniające obchody 150
rocznicy bitwy pod Panasówką, która rozegrała się podczas
Powstania Styczniowego odbyło się w sobotę 7 września na
Wzgórzu Polak. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się przy mogile
powstańczej, gdzie po odegraniu hymnów państwowych Węgier i
Polski Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba powitał przybyłych gości.
Następnie głos zabrała Pani Konsul Ambasady Węgier – Katinka
Konya oraz Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Po wystąpieniach
gości złożono wieńce i kwiaty przy pomnikach powstańców
polskich i węgierskich. Po części oficjalnej uczestnicy udali się
na Wzgórze Polak pod Panasówką. Tam z udziałem ok. 200
rekonstruktorów z całej Polski – w tym ok. 50 dosiadających
koni, odbyło się widowisko historyczne. W rekonstrukcji
uczestniczyła również grupa Węgrów, członków Węgierskiego
Stowarzyszenia Huzarów. Na wstępie zaprezentowano potyczkę
oddziału powstańczego z kozacką sotnią, ewakuację poległych
i rannych, atak Rosjan na powstańców obozujących we dworze i
odwrót polskich oddziałów. Następnie oddziały biorące udział w
inscenizacji odtworzyły przebieg bitwy stoczonej pod Panasówką 3
września 1863 roku. Patronatem honorowym objęli to wydarzenie
Ambasador Węgier Ivan Gyurcsik, Wojewoda Lubelski Jolanta
Szołno-Koguc i Marszałek Województwa Krzysztof Hetman.
Sobotniej inscenizacji towarzyszył koncert kameralistów Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w „Kościele na wodzie”.
Bitwa pod Panasówką jest uznawana za jedną z największych
potyczek Powstania Styczniowego. 3 września 1863 około 700
- 800 osobowy oddział dowodzony przez pułkownika Marcina
„Lelewela” Borelowskiego, do którego dołączył 400-osobowy
oddział Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego, starł się z wojskami
rosyjskimi pod dowództwem majora Sternberga. Według różnych

Sobótkowe śpiewanie nad wodą

Zachęceni powodzeniem pomysłu sprzed roku
organizatorzy obchodów Nocy Świętojańskiej w Zwierzyńcu
postanowili powtórzyć pomysł wspólnego świętowania. Spotkanie
pod hasłem „Sobótkowe nad wodą śpiewanie” połączone było z
drugą... lekcją śpiewania. Pierwsza odbyła się rok temu i cieszyła
się ogromnym powodzeniem. Zgodnie z ubiegłoroczną tradycją
najpierw członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”
pod kierunkiem Anny Korniluk, przekazali widzom podstawowe
informacje o obyczajach sobótkowych, które były poparte
występami artystycznymi. Potem na scenie pojawiły się dzieci z
Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow z dyrektorką
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Ireną Szymczuk i Chór „Cantata”, działający przy Zwierzynieckim
Ośrodku Kultury i Rekreacji. Kontynuacją widowiska była druga
lekcja śpiewania pod patronatem burmistrza Zwierzyńca Jana
Skiby. Mieszkańcy miasta i turyści, wypoczywający na Roztoczu,
byli aktywnymi uczestnikami tej nietypowej lekcji, a zamiast
podręczników otrzymali śpiewniki. W ubiegłym roku znalazły
się w nich utwory, nawiązujące do Nocy Świętojańskiej i kilka
współczesnych piosenek. Tematem przewodnim tegorocznego
śpiewnika było lato. Nowy śpiewnik otwierały tradycyjne pieśni
sobótkowe, m.in.: „Wianki”, „Zielony mosteczek”, „Świeci
miesiąc świeci”, „Poszły dzieweczki”, „Maliny moje”, czy „Ty
pójdziesz górą”, natomiast w drugiej części były teksty bardziej
współczesnych piosenek, na przykład: „Deszczowe lato”, „Lato z
komarami”, „Lato pachnące miętą”, „Co ty na to”, „Gdy strumyk
płynie z wolna”, „W dzień gorącego lata” i „Lato czeka”. Całość
kończył znany przebój kabaretu OTTO pod tytułem „Wakacje”.
Edyta Wolanin

Rolniczego z Sitna przygotowali prezentację nietypowych
odmian zbóż i płodów rolnych, a panie z kół gospodyń wiejskich
przyrządziły regionalne smakołyki. Tegoroczne święto plonów
zakończyła zabawa z zespołem „Solaris”.
Edyta Wolanin

Kapela Zwierzyniecka

Kapela Zwierzyniecka powstała w 1996 r. Repertuar
opiera na tradycyjnych rytmach i melodiach ludowych oraz
podwórkowych. W ciągu 17 lat istnienia dała setki koncertów
w kraju oraz poza jego granicami, biorąc udział w wielu
prestiżowych festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W
roku bieżącym Kapela uświetniła swoim występem wiele imprez
lokalnych i wojewódzkich.
- Z powodzeniem koncertowała w liczących się akcjach
charytatywnych (m.in WOŚP).
- Podczas Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i
Sztuki Ludowej Pogranicza w Oleszycach, maj 2013 - zajęła II
miejsce.
- W Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych w Dylach, czerwiec
2013 - otrzymała wyróżnienie
- 14 lipca koncertowała podczas Zamojskich Dni Folkloru
nawiązując doskonały kontakt z publicznością.
- W repertuarze podwórkowym kapela prezentowała się 26 lipca
w Józefowie w czasie jubileuszu XX lecia kapeli “Rzemyki”, a
koncert wykonany podczas XXI Festiwalu Kultury Ekologicznej
Józefów 2013 cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności
i był “atrakcją wieczoru”.
Kapela jest w pełnej gotowości do koncertów, przygotowuje także
materiał na pierwszą płytę studyjną.
Kierownik kapeli
Marek Golec

Złote Gody

Pary małżeńskie z miasta i gminy Zwierzyniec
obchodziły uroczyście „Złote Gody”. Z okazji jubileuszu
otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci i ich rodziny spotkali
się z przedstawicielami władz samorządowych w Zwierzynieckim
Ośrodku Kultury i Rekreacji. Po uroczystości wręczenia odznaczeń,
dyplomów i kwiatów odbyło się spotkanie z udziałem rodzin
jubilatów. Był słodki poczęstunek i krótki występ artystyczny.
Małżonkowie wielokrotnie wysłuchali życzeń 100 lat w zdrowiu
i wielu kolejnych przeżytych razem małżeńskich rocznic. Jubilaci
to mieszkańcy Zwierzyńca, Wywłoczki, Kosobud, Turzyńca oraz
Żurawnicy. Złote gody obchodzili: Janina i Stanisław Borsukowie,
Zofia i Henryk Olejkowie, Teresa i Dominik Ożgowie, Weronika i
Jan Psiukowie, Daniela i Henryk Ruszczyccy, Zofia i Jan Szuty,
Genowefa i Lucjan Wnukowie, Alina i Jan Zubowie oraz Krystyna i
Andrzej Zygmuntowie.
Edyta Wolanin

Wyjazd polskiej grupy uczniów i nauczycieli z
Zespołu Szkół w Zwierzyńcu w dniach
19-27.09.2013r. do Ilshofen w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dożynki gminne

Do Ilshofen wyjechała grupa 39 uczniów, Dyrektor
Zespołu Szkół – Pan Jan Czochra, 4 nauczycieli i tłumacz. Na
miejsce dotarliśmy w piątek 20 września wieczorem. Bardzo
serdecznie i ciepło przywitał nas Dyrektor Szkoły Pan Norbert
Reinauer oraz nauczyciele organizujący spotkanie.
Następny dzień był dniem wędrówki. Kilkugodzinny
marsz w dolinie Jagsttal urozmaicony był ciekawymi opowieściami
nauczyciela pana Rainera, dotyczącymi tej przepięknej,
malowniczej doliny rzeki Jagst. Był to czas na pierwszą wymianę
wrażeń z pobytu, ale też nieśmiałe, a jednak owocne rozmowy w
językach obcych. Na zakończenie dnia zjedliśmy pyszny, ciepły
posiłek i odpoczęliśmy przy sprzyjającej pogodzie, delektując się
otaczającą nas przyrodą w miejscowości Kirchberg.
Niedziela tradycyjnie była dniem w rodzinach. Plany
na ten dzień były różnorodne. Znaczna część osób odwiedziła
pobliski festyn korzystając z różnych atrakcji, takich jak karuzele
czy loterie. Inni podziwiali pobliskie zamki, wystawy dyń, Zoo lub
spotykali się ze znajomymi i przyjaciółmi. Dzień ten, choć miły, był
jednak dla nas trudnym testem samodzielności.
Po jednodniowym rozstaniu mogliśmy się ponownie

Dożynki w gminie Zwierzyniec odbywają się od wielu
lat. Od ubiegłego roku są organizowane w mieście ale wiodącą
rolą odgrywają przedstawiciele poszczególnych miejscowości.
Przed rokiem byli to mieszkańcy Soch, natomiast w tym roku
ich miejsce zajęli reprezentanci Bagna. Podczas dożynek w
niedzielę 1 września funkcje starostów pełnili Małgorzata Szuta
i Marek Kapuściński. Uczestników uroczystości, którzy zebrali się
przed kościołem parafialnym w Zwierzyńcu, powitał gospodarz
gminy burmistrz Jan Skiba. Następnie delegacje poszczególnych
miejscowości, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni
goście wzięli udział w dziękczynnej mszy świętej. O oprawę
wokalną eucharystii zadbali m.in. członkowie chóru Zespołu
Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”. Dalsza część święta plonów
odbyła się w Parku Środowiskowym, gdzie swoje stoiska
promocyjne przygotowały delegacje poszczególnych miejscowości
z gminy Zwierzyniec oraz lokalni twórcy ludowi. Podczas
dożynek można było obejrzeć i kupić obrazy, rzeźby, biżuterię,
wyroby koronkarskie i wiele innych wyrobów rękodzielniczych
i kulinarnych. Przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa
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spotkać w poniedziałek. Wtedy to właśnie przyjrzeliśmy się
bliżej życiu szkolnemu. W mniejszych grupach pracowaliśmy
na zajęciach warsztatowych. Jedni, z wielką dokładnością, w
skupieniu, w szkolnej kuchni wyrabiali smaczne czekoladki, inni
sprawdzali swoje umiejętności manualne budując z drewnianych
listewek samoloty. Kolejne grupy realizowały się w rozgrywkach
sportowych, zajęciach plastycznych i technicznych. Dzień w szkole
był dniem ciekawym i wesołym. To w tym dniu właśnie mieliśmy
szansę zaobserwować różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu
naszej i niemieckiej szkoły. A to właśnie m.in. było celem naszego
wyjazdu do Ilshofen.
We wtorek pojechaliśmy do miejscowości Füssen,
gdzie u podnóży Alp, w przepięknym, malowniczym krajobrazie
znajduje się zamek Neuschanstein, zbudowany przez króla
Ludwika II Bawarskiego. Doznaliśmy wielu wrażeń zwiedzając
bogate komnaty zamku. Podziwialiśmy typowy dla zamku
wystrój w stylu bizantyjskim, kapiące złotem ozdobniki, bogate
malowidła na wszystkich ścianach, czy też pełną przepychu salę
tronową. Niesamowite wrażenie wywołał na nas widok z mostu
Marienbrücke znajdującego się nad przepaścią nieopodal zamku.
To z niego właśnie król Ludwik II podziwiał wieczorami swój
zamek.
Ostatni dzień spędziliśmy w miasteczku Schwäbisch
Hall położonym nad rzeką Kocher. Zauroczył nas widok
średniowiecznych
budynków,
szachulcowych
domów
wyrastających jakby bezpośrednio z nabrzeża. Podzieleni na trzy
grupy zwiedzaliśmy miasteczko. Przewodnicy opowiadali nam o
ciekawostkach i intrygującej historii tego miejsca. Spacerowaliśmy
uliczkami pełnymi zakamarków podziwiając piękne budynki, jak
też jeden z najpiękniejszych rynków Niemiec.
Po bardzo miło spędzonym dniu nadszedł czas na kolację
pożegnalną, na której zebrali się wszyscy uczniowie uczestniczący
w wymianie, rodziny niemieckie, nauczyciele i opiekunowie. Były
przemówienia wyrażone przez dyrektorów szkół Pana Norberta
Reinauera, Pana Jana Czochrę oraz nauczycielkę od początku
organizującą wymianę Panią Ilonę Dorn. Pojawiły się też kwiaty
i prezenty oraz wzajemne szczere zaproszenia do Zwierzyńca i
Ilshofen.
Wracaliśmy do domu z głowami pełnymi różnorodnych
wrażeń. Każdy dzień pobytu przynosił nowe, zupełnie
odmienne od poprzednich doświadczenia. Zawarliśmy nowe
znajomości, spotkaliśmy starych przyjaciół, mieliśmy świetną
lekcję samodzielności i odpowiedzialności obserwując inną
kulturę i przyzwyczajenia ludzi tam mieszkających. Jesteśmy
bogatsi o nowe doświadczenia i jednocześnie dumni z siebie,
że sprawdziliśmy się z dala od domu, w nowej sytuacji, w obcej
rodzinie mówiącej w innym języku. Poza wszystkimi osobistymi
doznaniami podziwialiśmy piękną przyrodę i wspaniałe miejsca.
Opracowała: Joanna Bojda

przy współpracy z Polską Radą Resuscytacji oraz szkołami
uczestniczącymi w wyżej wymienionym programie postanowili
sobie za cel, by jak największa liczba osób prowadziła resuscytację
krążeniowo – oddechową w jednym czasie. Dokładnie o
godzinie 12.00 rozpoczęło się ustanawianie rekordu. W szkole
podstawowej w Zwierzyńcu około 100 uczniów przez 30 minut
prowadziło wdechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej na 8
fantomach otrzymanych od Fundacji WOŚP. Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem włączyli się w tą akcję.
Udzielanie pierwszej pomocy przez uczniów SP w
Zwierzyńcu zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Przez udział w akcji pragnęliśmy zwrócić uwagę na to, jak ważna
jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Jednocześnie w tym samym czasie wszyscy
zainteresowani mogli zobaczyć transmisję na żywo z przebiegu
akcji w Warszawie za pośrednictwem Youtube WOŚP.
Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu realizuje
Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Celem programu jest
edukacja dzieci ze szkół podstawowych w dziedzinie udzielania
pierwszej pomocy, a co za tym idzie ratowania życia drugiemu
człowiekowi. Program od stycznia 2008 roku objęty jest
honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W ramach
jego działań przeszkolonych zostało 26 893 nauczycieli ze szkół,
którzy w ramach zajęć edukacyjnych nauczyli udzielania pierwszej
pomocy około półtora miliona dzieci.
M. M.

Granada na wyciągnięcie ręki dla uczniów Zespołu
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w
Zwierzyńcu

Nowe wyzwanie, doświadczenia zawodowe w
malowniczej Granadzie w Hiszpanii czekają na uczniów trzeciej
klasy Technikum Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Za miesiąc
rozpoczną tam czterotygodniowe praktyki zawodowe w ramach
projektu mobilności Leonardo da Vinci.
Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów
zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów, a także
szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie
praktycznego doświadczenia zawodowego bądź poznawanie
ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego. Założeniem projektów tego typu jest
połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie
więzi między światem edukacji i pracy.
Uczniowie już od lutego 2013 roku uczestniczą w
szkoleniu językowym i kulturowym, w ramach którego pilnie uczą
się języka angielskiego i poznają kulturę oraz zwyczaje panujące
w Hiszpanii, jej historię i tradycje, a także atrakcje turystyczne.
Dodatkowo uczniowie uczyli się języka hiszpańskiego. To odbyło
się w Polsce, dalsza część projektu zostanie zrealizowana w
Hiszpanii: praktyki w zakładach i instytucjach, nauka języka
branżowego angielskiego, nauka języka hiszpańskiego, oraz
wycieczki do Alhambry, Kordoby, Jaén i po Granadzie. W czasie
wolnym zajęcia kulturalne lub sportowe. Program wyjazdu jest
więc bardzo różnorodny i atrakcyjny.
Uczniowie czują się dobrze przygotowani merytorycznie do
wyjazdu. Już 16 listopada nastąpi wylot do Hiszpanii.
Waldemar Gardiasz

Ustanowiliśmy razem kolejny rekord!

16 października 2013 roku w Europejskim Dniu
Przywracania Czynności Serca uczniowie klas III i IV Szkoły
Podstawowej w Zwierzyńcu przystąpili wraz z nauczycielami
do ustanowienia światowego rekordu w udzielaniu pierwszej
pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy
Ratować”. Organizatorzy – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Wakacyjne staże uczniów Zespołu Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

·
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Malowane
poezją”- laureatki: Zuzanna Szklarz, Karolina Kur.
Osiągnięcia sportowe:
·
I m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Koszykowej
Chłopców.
·
I m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej
Chłopców.
·
II m w Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej
Chłopców.
·
II m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej
Dziewcząt.
·
II m w Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej
Dziewcząt.
·
IV m w Powiatowych Eliminacjach w Piłce Nożnej
Chłopców.
·
I m Magdaleny Psiuk w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w biegu na 100 m – rekord szkoły.
·
I m Natalii Prus w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w biegu na 300 m – rekord szkoły.
·
I m Aleksandry Jakowieckiej w Powiatowej
Indywidualnej Gimnazjadzie L.A w biegu na 600 m.
·
II m Anny Bednarz w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w biegu na 600 m.
·
VI m Aleksandry Brankiewicz w Powiatowej
Indywidualnej Gimnazjadzie L.A w biegu na 600 m.
·
III m Patrycji Tymickiej w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w skoku w dal.
·
II m Izabeli Kulik w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w rzucie oszczepem.
·
II m Dominika Lachowicza w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie w L.A w biegu na 1000 m.
·
III m Pawła Kozioł w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w biegu na 1000 m.
·
I m Mateusza Zaczka w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie w L.A w skoku w dal.
·
II m Bartłomieja Gałana w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w skoku w dal.
·
III m Pawła Kitki w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w skoku w dal.
·
III m Jakuba Nizio w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w rzucie oszczepem.
·
I m Tomasza Balickiego w Powiatowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w pchnięciu kulą.
·
III m Anny Bednarz w Rejonowej Indywidualnej
Gimnazjadzie L.A w biegu na 600 m.

Dla 40 uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, wakacje były
czasem poświęconym na naukę oraz zdobywanie bardzo cennego,
pierwszego doświadczenia zawodowego.
Młodzież odbywała staże zawodowe w ramach realizowanego
projektu „Czas na staż – program przygotowania zawodowego
uczniów szkół regionu zamojskiego” , Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Staże miały miejsce w Roztoczańskim Parku Narodowym (dla
uczniów Technikum Ochrony Środowiska) oraz w zamojskich
i biłgorajskich firmach geodezyjnych (dla uczniów Technikum
Geodezyjnego).
Młodzież bardzo dobrze oceniła miesięczne praktyki w
wymienionych zakładach pracy. Praca w laboratorium
monitorującym stan środowiska, w biurze geodezyjnym ale
przede wszystkim w terenie pozwoliła nabyć wiele praktycznych
umiejętności niezbędnych w kształceniu zawodowym.
Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali stypendia w wysokości
1500 zł. Dla niektórych młodych ludzi były to pierwsze w życiu
samodzielnie zarobione pieniądze. Przeznaczyli je na wakacje
lub potrzeby edukacyjne. Młodzież nie kryła swojej satysfakcji i
zadowolenia z uczestnictwa w projekcie.
Waldemar Gardiasz

Z ŻYCIA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO
Najważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów w
roku szkolnym 2012/2013:
Sukcesy uczniów w konkursach:
·
Joanna Prus - wyróżnienie w IX Konkursie Recytacji
Poezji Ekologicznej, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego, finalistka wojewódzkiego konkursu z języka
angielskiego ,,Clickonmaniac”, I m w I Konkursie Recytatorskim
„ Wiosenne spotkania z poezją” w kategorii Gimnazjum
organizowanym przez Krasnobrodzki Dom Kultury, wyróżnienie
w II edycji Konkursu Kaligraficznego „ No to się popisz”
organizowanego przez Miejsko - Gminą Bibliotekę Publiczną w
Zwierzyńcu.
·
Weronika Gardiasz- finalistka etapu wojewódzkiego
konkursu ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
·
Paweł Kozioł - zakwalifikowanie się do etapu
rejonowego ogólnopolskiego konkursu ,,Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego”.
·
Zuzanna Szklarz- zakwalifikowanie się do finałowej
szesnastki w ogólnopolskim konkursie im. Jana Parandowskiego
na opowiadanie o tematyce olimpijskiej
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