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Informacja o projekcie
Gmina Zwierzyniec w porozumieniu z Powiatem Zamojskim realizuje projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3250L Topornica – St. Kolejowa Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”. Projekt realizowany jest w ramach „Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Wartość zadania – 2 880 906,52 zł.
Dotacja celowa budżetu państwa – 1 440 453,26 zł
W ramach zadania zostanie przebudowana droga powiatowa o długości około 6,4 km na odcinku Obrocz – Wólka Wieprzecka.
Planowany termin zakończenia zadania – 20.10.2015 r.

Informacja o zakończeniu projektu
Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu poprzez
jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5-letnich w terminie do 30.06.2015 r.
Cel szczegółowy projektu: Stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej w zakresie wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej dzieci 3-5-letnich
poprzez organizację placu zabaw w terminie do 30.06.2015 r.
W ramach projektu, przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu zorganizowany został plac zabaw wraz z wyposażeniem przystosowanym do potrzeb dzieci w wieku 3-5 lat. W celu zachowania optymalnych warunków bezpieczeństwa osób korzystających, nawierzchnia placu zabaw wykonana została z poliuretanu, a cały obiekt ogrodzony.
Obiekt wyposażony został w urządzenia posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, tj. zjeżdżalnię, tor
przeszkód, ściankę wspinaczkową, wieżę, kładkę linową, domki dla dzieci, huśtawki i karuzelę.
Wartość zadania – 97 325,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 87 270,00 zł.

Informacja o zakończeniu projektu
Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół
w Zwierzyńcu”.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Zadanie polegało na zagospodarowaniu zielenią terenu położonego przy Zespole Szkół
w Zwierzyńcu – Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu. Realizacja zadania pozwoliła na uporządkowanie przyszkolnej zieleni w sposób celowy i obejmowała wykonanie następującego zakresu prac:
1. Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią terenu przyszkolnego;
2. Przygotowanie podłoża do nasadzeń (kora, ziemia, tkanina);
3. Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń w ilości 220 sztuk krzewów, w tym: 100 sztuk krzewów
iglastych i 120 sztuk krzewów liściastych.
Zagospodarowany w wyniku realizacji zadania teren zieleni przy budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu pełni ważne
funkcje użytkowe, m.in. edukacyjne, rekreacyjne, prozdrowotne, a także wpływa na podniesienie estetyki otoczenia szkoły.
Okres realizacji zadania: 15.04.2015 r. – 20.07.2015 r.
Kwota dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wynosi
2 000,00 zł.

NR 94, WRZESIEŃ 2015

3

Z ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Goście
W wiosennym numerze naszego pisma ubolewałem, że grozi nam generalnie brak wody. Wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się, że po bezśnieżnej zimie dojdzie taka długotrwała susza. Skutki dla
niektórych upraw rolnych i sadowniczych będą
opłakane. Nasze rzeki niosą znikome ilości wody, co
uwidacznia się w stawach: Echo i Kościelnym. Na
szczęście mamy sprawne ujęcia wody i wodociągi.
W wielu rejonach kraju zdarzały się braki wody dla
celów pitnych, komunalnych i przemysłowych.
Sprawy gminy zasadniczo idą dobrze. Od bardzo dawna, a przynajmniej od czasu ubiegłorocznych wyborów, mówiłem, że w 2015 r. gminy i inne
jednostki nie mogą oczekiwać na środki unijne.
Inaczej wypowiadali się moi kontrkandydaci, czyli
tzw. obiecywacze. To, co ja twierdziłem, spełnia się
zgodnie z założeniami. Najważniejsza sprawa – to
pozyskanie pieniędzy z programu tzw. „schetynówek” na drogę powiatową do Kosobud i jej przebudowa. To już się pięknie finalizuje. Przetarg na tę
budowę pozwolił na oszczędność prawie 50 proc.
planowanych kosztów. Inne mniejsze zadania, jak
asfaltowanie dróg gminnych w Żurawnicy i Bagnie,
będą wykonane do końca września – przetarg wygrała ta sama firma, która remontuje drogę do Kosobud. Na naprawy dróg polnych pozyskaliśmy 80
tys. zł (dobre i to) z Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy to zadań w Żurawnicy i Kosobudach.
Kosobudy w tym roku uzyskały kolejny „bonus’’
w postaci samochodu bojowego dla OSP. Jest to
samochód marki Mercedes za ok. 160 tys. zł, który
winien gwarantować wieloletnie użytkowanie.
W kilku wioskach trwają, bądź za chwilę rozpoczną się, prace przy świetlicach i remizach. Dotyczy to: Obroczy, Guciowa, Soch, Topólczy, Turzyńca
i Żurawnicy.
Udało się z niewielkim poślizgiem zakończyć instalację solarów. Jak pamiętamy, wiosną, z uwagi na
upadłość poprzedniego wykonawcy, musieliśmy
rozpisać nowy przetarg.

W budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej przeprowadziliśmy konieczny remont (konieczność podyktowana nowymi regulacjami prawnymi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej) za ponad
100 tys. zł.
Do nowego sezonu turystycznego przygotowaliśmy się jak najlepiej, urządzając w sposób
bardzo przyjazny zalew Rudka (mała plaża, uporządkowane brzegi), nasadzając więcej kwiatów
i krzewów przy głównych ulicach, a przede wszystkim uzyskaliśmy nową trasę rowerową w kierunku
Szczebrzeszyna.
Nie są to milionowe inwestycje (z wyjątkiem
tej nowej trasy rowerowej), ale na pewno cieszące
wszystkich, którzy chcą dostrzec dobro wokół siebie.
Rozpoczyna się nowy rok szkolny z udziałem
sześciolatków, o których tak głośno w kręgach politycznych – w rzeczywistości mniej niż 10 proc.
z nich uzyskało odroczenie tego obowiązku. Szkoły
wraz filiami działają bez zmian. W filiach w Obroczy i Żurawnicy w łączonych klasach I i II mamy po
kilkanaścioro dzieci. Za rok te liczby według obecnego rozpoznania spadają w tych filiach poniżej 10
i to jest powód do poważnej decyzji Rady Miejskiej
co do ich przyszłości.
Od września funkcjonuje w Zwierzyńcu prywatne przedszkole, co da rodzicom wybór i przetnie
wyolbrzymienie problemu przez niektórych. Jesień
będzie gorąca politycznie, jak by nie dość było gorącego lata.
O sześciolatkach szkolnych już było, to jeszcze
słowo o lasach. Ktoś powiedział: „Nie było nas, był
las, nie będzie nas, będzie las”. Ach, ten wiek emerytalny… Tego, czy dożyjemy, nie ustali żadne referendum.
Kończąc, zapewniam Państwa, że gmina nie jest
w ruinie i tego się trzymajmy.
Pozdrawiam
Jan Skiba
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Podwójny

jubileusz
samorządowy

Mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec mieli
w tym roku podwójną okazję do świętowania. Obchodzili 25-lecie samorządności i 25. rocznicę nadania praw miejskich.
Obchody rozpoczęła 30 maja uroczysta sesja
Rady Miejskiej, podczas której burmistrz Jan Skiba
podsumował minione ćwierćwiecze, a najbardziej
zasłużeni samorządowcy i pracownicy urzędu oraz
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, które
współpracują z gminą, odebrali specjalne statuetki i dyplomy. Uroczystości towarzyszyły występy
uczniów miejscowego zespołu szkół, prezentacja
multimedialna, dokumentująca dokonania minionego 25-lecia oraz okolicznościowa wystawa
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, gdzie
odbyła się sesja.
Ekspozycja pod hasłem „Samorząd. Demokracja.
Wolność. Ja, Ty, My = Samorząd” powstała z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wystawa składa
się z 40 plansz. Połowa z nich pokazuje m.in. historię
samorządu terytorialnego, sylwetki jego twórców,
zadania trzech rodzajów samorządu i wpływ samorządu na rozwój Polski. Na kolejnych planszach
są prezentowane sukcesy gmin, powiatów i województw z ostatnich 25 lat, w tym gminy Zwierzyniec.

Również 30 maja, na
scenie przy zwierzynieckim browarze, odbył się
koncert, podczas którego
wystąpiła Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa
oraz lokalne zespoły wokalne. Tę część obchodów
zakończyła wieczorna dyskoteka z DJ VIRUS TEAM.
Areną atrakcji zorganizowanych 31 maja był
Park Środowiskowy w Zwierzyńcu, gdzie odbył się
festyn rodzinny połączony z piknikiem organizacji
pozarządowych. Zabawę prowadził zespół „Rise of
The Sun”, który propaguje kulturę i sztukę Indian
Ameryki Północnej. W programie były konkursy,
zabawy, tańce i korowody nawiązujące do indiańskich tradycji.
Podczas pikniku organizacji pozarządowych
odbyło się podsumowanie projektu „Współpracujemy profesjonalnie”, w którym, oprócz Zwierzyńca, uczestniczyły gminy Biłgoraj, Frampol i Lubycza
Królewska. Jego celem było polepszenie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
a liderem była Fundacja Aktywności Obywatelskiej
z Lublina.
Podczas obchodów 25-lecia uzyskania praw miejskich rozstrzygnięty został też konkurs fotograficzny
pt. „Zwierzyniec wczoraj i dziś” obrazujący przemiany zachodzące w ciągu ostatnich 25 lat. Główną nagrodę otrzymała Sylwia Golec za cykl 14 prac prezentujących zmiany, jakie zaszły w Zwierzyńcu.
Red.
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Aktywne Kobiety Lubelszczyzny

VII Forum Kobiet Aktywnych, organizowane
przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
w Lublinie, odbyło się w dniach 1-2 lipca w Józefowie nad Wisłą. Było to wielkie wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 1400 kobiet z całego województwa, w tym kilkanaście pań z terenu gminy
Zwierzyniec. Wyjazd na forum zorganizowało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

W programie spotkania znalazły się
m.in. panele dyskusyjne, różnorodne
warsztaty, pokazy kulinarne, występy artystyczne – w tym koncert Anny
Marii Jopek. Pierwszego dnia forum
rozstrzygnięto także konkurs „Kobieta
Aktywna Lubelszczyzny 2015”. Zwyciężczynią w kategorii „Autorka inicjatywy
społecznej roku” została Ewa Bartnik
z Żurawnicy. Statuetkę oraz dyplom
odebrała z rąk Anny Marii Jopek i wójta
gminy Józefów nad Wisłą. – „To wielki
sukces zarówno mój, jak i moich koleżanek z Żurawnicy, które wkładają bardzo
dużo serca i energii w działalność społeczną” – mówi
Ewa Bartnik. – „Ogromnie się cieszę, że nasza aktywność została doceniona na forum o zasięgu wojewódzkim. Jest to naprawdę duża motywacja do
dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej miejscowości”.
Pani Ewie gratulujemy!
Uczestniczki wyjazdu

„Czym skorupka za młodu…”
zajęcia korekcyjne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu
Grupa nieformalna „Cogito”, wspierająca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Uśmiech” w Zwierzyńcu, od połowy września
będzie realizowała projekt „Czym skorupka za
młodu…”, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie zajęć
korekcyjnych dla dzieci. Projekt realizowany i finansowany jest w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Projekt zakłada doposażenie pracowni rehabilitacyjnej w rowerek treningowy, materac, zestaw
gimnastyczny oraz wagę lekarską, dzięki czemu w

Warsztacie Terapii Zajęciowej będą organizowane
zajęcia rehabilitacyjne z gimnastyki korekcyjnej dla
dzieci. Program kierowany będzie do dzieci z klas
I-III uczęszczające do Zespołu Szkół w Zwierzyńcu.
Głównym celem projektu będzie przebadanie i
wychwycenie wad postawy u dzieci, korekcja tych
wad oraz wdrażanie i pedagogizacja rodziców do
rekreacji ruchowej dzieci. Zajęcia będą organizowane od połowy września i będą bezpłatne. Więcej
informacji ukaże się w formie ogłoszeń we wrześniu oraz będzie można uzyskać pod numerem telefonu 84 687 20 46. Serdecznie zapraszamy.
Katarzyna Czochra
Monika Pawluk
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Kronika wydarzeń
• XVI Zamojskie Dni Folkloru – z występami zespołów śpiewaczych i folklorystycznych, kapel
ludowych i chórów oraz kiermaszem sztuki ludowej – odbyły się 19 lipca w Zwierzyńcu.
• Przez 3 wakacyjne tygodnie – od 6 do 24 lipca –
w świetlicach i remizach OSP w Turzyńcu, Obroczy i Żurawnicy odbywały się zajęcia animacyjne,
plastyczne, muzyczne i biblioteczne dla dzieci,
prowadzone przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.
• Tia Hunter, wokalistka jazzowa z Nowego Jorku,
wystąpiła 24 lipca z koncertem w Zwierzyńcu.
• I Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych i Jarmark Roztoczański odbyły się 25 lipca na terenie
browaru w Zwierzyńcu.

• VI Lekcja śpiewania odbyła się przy kościele na
wodzie w Zwierzyńcu 19 czerwca. Zorganizowana została przez Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu i chór „Cantata”, działający przy Centrum
Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu.
• XII Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych odbył się w dniach 27-28 czerwca
w Zwierzyńcu. Podczas przeglądu zaprezentowały się orkiestry z: Baranowicz na Białorusi, Krasnegostawu, Jaćmierza, Tryńczy i Zwierzyńca.
• Powstała nowa ścieżka rowerowa z Brodów Małych do Zwierzyńca. Jest to część Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo liczącego 1980
km.
• „Rockowisko” Zwierzyniec 2015 – Przegląd Zespołów Rockowych odbył się 4 lipca w Parku
Środowiskowym w Zwierzyńcu.
• Dni Zwierzyńca zorganizowano 11-12 lipca –
pierwszy dzień był spotkaniem z historią, drugi
– miał charakter rekreacyjno-sportowy.

• Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zorganizowało w dniach 21-25 lipca plener rzeźbiarski dla twórców ludowych.
• Roztoczański Park Narodowy 8 sierpnia zorganizował dzień otwarty – z bezpłatnymi wejściami
na szlaki, wystawami i pokazami oraz konkursami.
• 16. edycja Letniej Akademii Filmowej odbyła się
w dniach 7-15 sierpnia w Zwierzyńcu.
• Muzykę filmową zaprezentował kwintet jazzowy New Bone z Krakowa 21 sierpnia podczas
koncertu w Amfiteatrze w Zwierzyńcu.
• 23 sierpnia w Zwierzyńcu po raz 7. odbyły się Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką.
Program spotkań wypełniły: konkursy kulinarne
i degustacje potraw z dziczyzny, pokazy i wystawy myśliwskie, koncerty orkiestr i chórów.
• Wieniec dożynkowy, przygotowany przez
członkinie Zespołu Śpiewaczego „Roztoczanki”
z Soch, zdobył I miejsce w konkursie na wieniec
współczesny podczas dożynek powiatu zamojskiego, 23 sierpnia w Jacni.
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Questing w Zwierzyńcu
Warsztaty organizowane w ramach projektu
„W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”*, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii „HORYZONTY”, odbyły się
w dniach 22-23 czerwca w Ośrodku Edukacyjno
-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Zajęcia miały na celu opracowanie ścieżek questingowych dla Zwierzyńca.

ków przyrody rozrzuconych na terenie miasta.

Questing – to turystyka z zagadkami, odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru w oparciu o nieoznakowane w terenie ścieżki
i trasy, według wierszowanych wskazówek, zagadek i map. Questy dają możliwość samodzielnego
zwiedzania i poznawania, nie narzucając norm czasowych. To także okazja do ciekawego poznawania
„Małej Ojczyzny”. To również forma nauki i sposób
na zdobywanie nowych umiejętności, który może
być wykorzystywany w nauczaniu i wychowaniu.
Trasy questingowe stanowią również innowacyjny produkt turystyczny, poszerzający istniejącą już
ofertę oraz są elementem marketingu.

Druga ścieżka, dłuższa, przeznaczona do pokonania jej na rowerze, biegnie obrzeżami Zwierzyńca i mierzy około 8 km. Na tej trasie znalazły się
m.in. liczne w Zwierzyńcu pomniki oraz kirkut.

W warsztatach brali udział pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego,
nauczyciele, przewodnicy, regionaliści,
przedstawiciele samorządu oraz lokalni przedsiębiorcy branży turystycznej.
Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy
poznali metodologię tworzenia questów oraz pracowali w terenie, przeprowadzając inwentaryzację
obiektów i wybierając przyszłą trasę questu. Drugi
dzień poświęcony był opracowywaniu zagadek,
zadań oraz ostatecznej instrukcji questu.

Dodatkowo, w ramach projektu został ogłoszony konkurs fotograficzny pt.
„Bioróżnorodność Polski Południowo
-Wschodniej w obiektywie” dla mieszkańców województw podkarpackiego
i lubelskiego. Zdjęcia na konkurs można
nadsyłać do 10 września. Na zakończenie projektu
zostanie opracowana publikacja pt. „Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej”, która zostanie zaprezentowana 20 listopada na konferencji
pn. „Turystyka przyrodnicza – szanse i ograniczenia
eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych”
w Zamościu pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Andrzeja Wnuka. Informacje o projekcie można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/wharmoniiznatura. Udział we wszystkich
wydarzeniach projektowych jest bezpłatny.

W trakcie zajęć opracowano dwie ścieżki questingowe – pieszą i rowerową, biegnące przez najbardziej atrakcyjne miejsca w Zwierzyńcu, związane z jego historią oraz walorami przyrodniczymi.
Trasa pierwsza wiedzie przez centrum miasta, liczy około 2,5 km i prezentuje głównie jego atrakcje
przyrodniczo-kulturowe. Pokonujący ją turysta będzie miał możliwość poznania zabytków i pomni-

Doskonałym podsumowaniem warsztatów są
słowa ich uczestnika, Janusza Kapeckiego, przewodnika i regionalisty – „Questing to bardzo fajna
forma poznania terenu, walorów przyrodniczych
oraz rekreacji na rowerze”.
Ulotki questu dostępne będą w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN, w Punkcie Informacji Turystycznej przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
oraz w wybranych obiektach na terenie miasta.

dr Teresa Mitura
Karolina Szwed

* Projekt „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej” korzysta z dofinansowania w kwocie 212 500,00 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG
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Biblioteka w terenie
Każda pora roku jest dobra na to, by dostrzegać zalety wynikające z istnienia biblioteki i czerpać z jej zasobów
wedle osobistych zapotrzebowań, bez względu na wiek.
Okres wiosenno-letni sprzyjał realizacji działań promujących czytelnictwo, ale też owocował w inne przedsięwzięcia, równie przydatne i przyjemne dla społeczności.
23 kwietnia włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, organizując z tej
okazji Paradę Postaci Literackich, w którą aktywnie włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, które niewątpliwie przełoży się na kontynuację pomysłu
w następnych latach.
W czasie wakacji zwierzyniecka biblioteka „ruszyła
w teren” i w trzech sołectwach (Turzyniec, Żurawica,
Obrocz) odbyły się zajęcia animacyjne, oparte na tekstach literackich oraz zabawach sprzed lat. Rozwiązywaliśmy łamigłówki, tworzyliśmy komiks na podstawie wiersza, czytaliśmy bajeczki o niezbyt grzecznych
dzieciach, ale największym powodzeniem cieszyły się
wśród uczestników rozrywki z czasów dzieciństwa ich
rodziców. Zapomniane zabawy typu: gra w kapsle czy
hacele znów święciły swój triumf, bo trafiły celnie w gusta najmłodszych, a przy okazji pokazały, jak można zająć czas wolny, nie używając nowoczesnych gadżetów
czy drogich zabawek.
Na zajęciach stacjonarnych maluchy miały okazję
przekonać się do powszechnie nie lubianych stworzeń, jakimi są pająki. Podczas spotkania śledziliśmy
różne gatunki, poznawaliśmy ich zachowania i środowiska, w których żyją. Wcale nie było strasznie, bo na

koniec nikt już nie bał się zrobić pajączka z koralików
oraz przejść pod olbrzymią pajęczyną z równie wielkim
(choć sztucznym) pająkiem.
Z końcem lipca dotarła do mety kolejna grupa seniorów, którzy przyswajali umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu. Od początku kursu, czyli
od stycznia, przeszkoliło się kilkadziesiąt osób, z których
zdecydowana większość nigdy wcześniej nie miała do
czynienia z technologią cyfrową i światem wirtualnym.
Okazało się, że wiek nie stanowi ku temu żadnej bariery,
wystarczą dobre nastawienie i silna motywacja. Nowy
nabór chętnych rozpocznie się od 20 października.
A dla wszystkich tych, którzy w bibliotece szukają dla
siebie odpowiedniej lektury, mamy dobrą wiadomość:
w tym roku udało się pozyskać rekordową dla naszej
placówki wysokość dotacji na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”.
Biblioteka przekazała na ten 4430 zł. Z całą pewnością
środki te ułatwią zadowolić miłośników różnego rodzaju literatury, miejmy nadzieję, że czas na czytanie znajdą
też ci, którzy go dotychczas nie mieli, bo jak się okazuje,
książka jest teraz w modzie.
Agnieszka Maciocha

Kapela w Gogolinie
Na zaproszenie Burmistrza Gogolina Kapela Zwierzyniecka, działająca przy Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej, z powodzeniem uczestniczyła w dniach 2324 maja w Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie, prezentując dorobek kulturalny naszego regionu.
Dzięki kapeli licznie zgromadzona publiczność miała
możliwość poznać bogactwo i urodę folkloru Polski
południowo-wschodniej. Brawurowo wykonywany repertuar, różnorodne aranżacje utworów tworzą oryginalny i charakterystyczny dla zespołu styl muzyczny. Te
walory doceniła publiczność festiwalowa, nagradzając

koncerty kapeli brawami. Kapela Zwierzyniecka brała
też udział w biciu rekordu na najliczebniejsze wykonanie piosenki ludowej o Karliku i Karolinie.
Marek Golec
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Mocno, głośno
i z klimatem

Pierwszy Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowisko” Zwierzyniec 2015, który odbył się 4 lipca w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu, okazał się dużym
sukcesem. Zebrał sporą publiczność i wywołał zainteresowanie w mediach i kręgach muzycznych. Co więcej, uznanie gości zdobyły nie tylko występy, ale także
walory naszej miejscowości i panująca tutaj atmosfera.
Przybywający muzycy docenili Zwierzyniec oraz możliwości, które niesie ze sobą pobyt na Roztoczu. I takie
właśnie wieści rozeszły się po świecie, niech za przykład
służy wpis na profilu jednego z zespołów: „Ej! Zwierzyniec! Jak tu pięknie!”. W ten upalny dzień chłód zapewniały parkowe drzewa, publiczność bawiła się świetnie
aż do godzin nocnych, a miejsce po zmroku okazało się
wymarzoną oprawą dla tego typu imprez.
Przegląd miał charakter konkursowy. Do Centrum
Kultury w Zwierzyńcu zgłoszenia przysłało kilkanaście
zespołów, z których komisja wybrała osiem. Ostatecznie przed zwierzyniecką publicznością wystąpiło siedem zespołów. Dla niektórych była to pierwsza okazja
do zaprezentowania się na scenie przed publicznością,
z jury, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem.
Występy zespołów oceniało jury w składzie: Edyta
Sadło, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Zwierzyńcu, Mateusz Szulakiewicz, prezes Stowarzyszenia Wszystko Gra w Zamościu, oraz Andrzej Klucha,
prezes Stowarzyszenia Centrum Kultury Niezależnej Pogotowie w Biłgoraju.
Najwyższe oceny jurorów zdobyła grupa „Whiterose” z Lublina, drugie miejsce zajął zespół „Troty” z Rzeszowa, a trzecie „The Riddle” z Krakowa. Dodatkową
nagrodą było wyróżnienie publiczności, która miała
możliwość oddawania głosów na swojego ulubieńca,
a wybranym zespołem został hrubieszowski „Vis Maior”,
który w nagrodę wystąpił na Cieszanów Rock Festiwal.
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Poza konkursem dla zgromadzonej licznie publiczności zagrały zespoły, które mają już niemałe grono
fanów: „Myly Ludzie” z Chełma, „The Lunatics” z Warszawy oraz „Shame Yourself” z Biłgoraja.
Organizatorzy oceniają, że występy mogło obejrzeć
łącznie około 1500 widzów. Nieocenioną pomocą było
wsparcie lokalnych przedsiębiorców i samorządu, którzy
wspomogli organizację przeglądu.
Przegląd był współfinansowany w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę
Zwierzyniec. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyło także Stowarzyszenia Centrum Kultury Niezależnej Pogotowie w Biłgoraju.
Teresa Marcinkowska

Ginące zawody w rzeźbie

„Ginące zawody” - to temat pleneru rzeźbiarskiego,
który odbył się w dniach 21-25 lipca przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu. Celem pleneru było zachowanie i propagowanie przez sztukę
zanikającego rzemiosła.
W plenerze wzięło udział 3 artystów ludowych prezentujących różne style rzeźbiarskie. Mariusz Opoka
z Bełżyc wykonał okazałą pracę przedstawiającą „Kołodzieja”. Majestatyczny „Pilarz” – to praca Zbigniewa
Marczyńskiego z Poniatowej. Pełen ekspresji „Kowal” to
praca Jana Kitki z Niedzielisk.
Efekty poczynań artystów zostały docenione przez
organizatorów i plener rzeźbiarski – wraz z warsztatami
rzeźbiarskimi – wejdzie na stałe do kalendarza imprez
Centrum Kultury w Zwierzyńcu. Monumentalne rzeźby
można obejrzeć na tarasie przy Centrum Kultury – zapraszamy.
Marek Golec
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Po Akademii
Letnia Akademia Filmowa zamknęła w Zwierzyńcu swoje podwoje po
raz szesnasty. Przez 10 sierpniowych dni przewinęły się przez
urocze miasteczko na Roztoczu
tłumy kinomanów. Jak zwykle
ściągnęły je do Zwierzyńca unikalne filmy, często sprowadzane tutaj specjalnie na jeden pokaz z całego świata. Rzeczywiście, tym razem była to wyjątkowa okazja
na spotkanie z kinem tureckim, południowokoreańskim, indonezyjskim czy słowackim. Widzowie mieli też
okazję świętować 120. urodziny kina i podwójne urodziny Carmen (170. od ukazania się noweli Prospera Merimee oraz 140. od premiery opery Georges’a Bizeta).
Oprócz filmów uczestnicy LAF mieli także okazję do
spotkań i bezpośredniej wymiany poglądów z mistrzami światowego kina. Krzysztof Zanussi od lat pozostaje
wizytówką polskiej kinematografii. W Zwierzyńcu zaprezentował swój ostatni film „Obce ciało”, a następnie
przez półtorej godziny prowadził rozmowę z widzami.
Nie tylko o swoim filmie, ale również na wiele poruszających uczestników dyskusji tematów. Nic dziwnego, że
po spotkaniu wielu nabywców znalazła jego najnowsza
książka „Strategie sukcesu”, a po autografy na egzemplarzu ustawiła się kolejka przez całą długość kina „Skarb”.
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Aleksandr Sokurow to nie tylko lider rosyjskiego kina, ale też jeden z najbardziej
cenionych w świecie filmowych twórców.
Bywalec i laureat najważniejszych festiwali filmowych: Berlina, Cannes i Wenecji. Na
Akademii przedstawił retrospektywę swoich filmów i poprowadził brawurowy, mistrzowski
masterclass. A następnie udał się, prosto ze Zwierzyńca,
na festiwal w Wenecji, gdzie w konkursie głównym znalazł się jego nowy film „Frankofonia”.
Filmy i spotkania z twórcami to główny nurt Akademii, tradycyjnie uzupełniany imprezami towarzyszącymi. W tym roku były to monodramy wykonane przez
Przemysława Gąsiorowicza („Gombrotypy”) i Annę
Dudziak („Marzenie Nataszy”) oraz spektakl studentów
krakowskiej szkoły teatralnej („Płatonow. Making of”).
Na koncertach o północy w browarze zagrali: Fuente,
Drewutnia, Wes Gałczyński i Underground Man. Z ciepłym przyjęciem spotkali się również muzycy grający
do niemych filmów: Maciej Cugowski oraz Waldemar
Rychły i Przyjaciele. Ale prawdziwą furorę zrobili w tym
segmencie, po raz kolejny zresztą, kompozytor Rafał
Rozmus i prowadzona przez niego Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Ich
wykonanie partytury do „Generała” Bustera Keatona
zmusiło do owacji licznie zgromadzoną publiczność na
dziedzińcu zwierzynieckiego browaru.
Piotr Kotowski

Święto miejscowości
Tegoroczne Dni Zwierzyńca, które odbyły się 1112 lipca, obfitowały w wiele interesujących wydarzeń.
Dwudniowe obchody święta miejscowości podzielone
zostały pod względem tematyki – sobota to spotkanie
z historią, natomiast niedziela upłynęła pod znakiem
zmagań sportowych i imprez rekreacyjnych.
W sobotnie lipcowe popołudnie można było
uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach – począwszy
od plenerowej wystawy starych fotografii, przez scenki
rodzajowe z życia wojska i szlachty w wykonaniu Zamojskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej – po pokazy
czerpania papieru, malowania na desce, a także prezentacje zabytkowych samochodów. Można było również
zrobić sobie zdjęcie w rekwizytach historycznych lub
zamówić portret u młodej artystki. W sobotni wieczór

obchody Dni Zwierzyńca uświetnił swoim występem
wokalista Grzegorz Wilk z zespołem „Wolf”. Fire show
na zwierzynieckim deptaku w wykonaniu Teatru Ognia
„Utopia” zakończył pierwszy dzień imprez.
W niedzielę 12 lipca odbywały się pokazy modeli
latających i pływających, były także prezentacje jiu-jitsu i capoeiry oraz parady Roztoczańskiej Konnej Straży
Ochrony Przyrody. Wieczorem pomost przy kościółku
na wodzie był miejscem zbiórki zabytkowych motocykli. Dla najmłodszych zorganizowano festyn sportowy z
licznymi konkurencjami. Muzyczną oprawę obchodów
zapewnili DJ Grzegorz Szostak oraz gwiazda wieczoru
– zespół disco Power Play. Imprezy cieszyły się dużym
zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
Małgorzata Sykuła
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Kapele w browarze

25 lipca plac przy browarze w Zwierzyńcu rozbrzmiewał autentyczną muzyką ludową. To I Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych dał możliwość kontaktu licznie zgromadzonej publiczności z bogactwem
i urodą folkloru. W festiwalu uczestniczyło 10 kapel z te-

Inicjatywy mają głos

Warsztaty bibułkarskie i decoupage, spotkania z wizażystką, nauka zumby, próby do spektaklu – to tylko
niektóre z działań odbywających się w ramach projektu „Razem twórzmy kulturę”. Projekt jest realizowany
przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu wspólnie z nieformalnymi grupami z kilku miejscowości z terenu gminy Zwierzyniec, ze środków Narodowego Centrum Kultury, w programie Dom Kultury
+ Inicjatywy lokalne 2015.
W czerwcu Centrum Kultury w Zwierzyńcu przeprowadziło konkurs inicjatyw lokalnych, do którego
zgłoszono pomysły różnych działań kulturalnych i społecznych. Wszystkie zgłoszone inicjatywy otrzymały
dofinansowanie i są już realizowane – m.in. w Obroczy,
Sochach i Żurawnicy.
Młodzieżowy Klub z Obroczy realizuje projekt pt.
„Od juniora do seniora. Integracja i wzrost aktywności
mieszkańców Obroczy w działaniach społecznych i kulturalnych” – są to warsztaty kulinarne, rękodzieła i zumby oraz międzypokoleniowy festyn na zakończenie
projektu. Projekt ma na celu odtworzenie dawnych tradycji rękodzielniczych i kulinarnych oraz połączenie ich
ze współczesnymi formami spędzania wolnego czasu.
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renu województwa lubelskiego: Uroczysko z Krasnegostawu, Dziewanna z Wojciechowa, Kapela Wojciechowska, Krążałka z Biłgoraja, Bokoryna z Żalina, Kapela
Milejowska, Lubartowiacy z Lubartowa, Rzemyki z Józefowa, Kapela Stacha z Dzwoli, Kapela Zwierzyniecka.
Festiwal miał charakter konkursowy. Jury po odsłuchaniu poszczególnych wykonawców nagrodziło następujące kapele: I miejsce – Uroczysko z Krasnegostawu, II miejsce – Krążałka z Biłgoraja, III miejsce – Kapela
Zwierzyniecka. Wykonywane utwory cechowały się
wysokim poziomem artystycznym oraz tradycyjnymi
rytmami ludowymi.
Przeglądowi towarzyszył Jarmark Roztoczański –
kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych.
Marek Golec
Grupa aktywnych pań z Soch i Żurawnicy wymyśliła
działanie pod hasłem „Aktywna kobieta ma wiele twarzy”. Projekt ten polega na przeprowadzeniu różnorodnych warsztatów – rękodzielniczych, zdrowej kuchni,
taneczno-ruchowych, animacji zabaw, nauki wizażu
oraz organizacji dwóch pikników rodzinnych: w Sochach i Żurawnicy – z prezentacją nabytych umiejętności i wytworzonego rękodzieła.
Kilka mieszkanek Zwierzyńca zaproponowało inicjatywę pt. „Piękne rękoczyny – warsztaty rękodzieła”. Jest
to cykl zajęć, dzięki którym będzie można nauczyć się,
jak dekorować i odnawiać stare sprzęty oraz ozdabiać
przedmioty metodami: decoupage, scrapbookingu, filcowania i quilingu. Pierwsze warsztaty już ruszyły – tajniki decoupage poznają chętni ze Zwierzyńca i Turzyńca.
Przedsięwzięcie zakończy wystawa w Centrum Kultury.
Projekt pod nazwą „Młodzi, zdolni, bez(s)cenni tworzą teatr”, zgłoszony przez Agnieszkę Maciochę, kierownik Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, zakłada stworzenie amatorskiej grupy teatralnej, złożonej z dzieci
zainteresowanych teatrem, zamieszkujących miejscowości: Bagno, Wywłoczka, Turzyniec i Topólcza. Grupa
już prężnie działa – pracuje nad spektaklem, który zostanie wystawiony w październiku, będzie miała warsztaty z profesjonalnym instruktorem teatralnym, obejrzy
też przedstawienie w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
Zachęcamy mieszkańców Zwierzyńca i innych miejscowości do udziału w przedsięwzięciach kulturalnych
organizowanych przez grupy nieformalne z terenu naszej gminy.
Edyta Sadło
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Sukcesy Szkoły Podstawowej Sukcesy Szkoły Filialnej
im. Dzieci Zamojszczyzny
w Żurawnicy 2014/2015
w Zwierzyńcu
W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Filialnej
w roku szkolnym 2014/2015 w Żurawnicy
realizowano projekt edukacyjny „Każ45 uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu przystąpiło w kwietniu do
sprawdzianu zewnętrznego. W tym roku egzamin
przeprowadzony był według nowych zasad. Składał się z dwóch części: pierwsza sprawdzała wiedzę
z języka polskiego i matematyki, a druga z języka
angielskiego. Szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili
sobie ze sprawdzianem, uzyskując wysokie wyniki.
Średni wynik z języka polskiego 76,5 proc. punktów, z matematyki 71,3 proc., z języka angielskiego
83,8 proc.
Szkoła po raz pierwszy uplasowała się w przedziale wyników wysokich, w staninie 7, osiągając
wynik wyższy niż powiat i województwo z obydwu części sprawdzianu.

dy dzień przybliża nas do świąt”. Zadania projektu
realizowano przez 3 tygodnie poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. Uczniowie poznali przysłowia związane z miesiącem grudniem i świętami,
legendy, kolędy i tradycje świąteczne w Polsce
oraz w wybranych krajach Europy. Przygotowali
kartki świąteczne, śpiewniki z kolędami i ozdoby
choinkowe. Świetnie bawili się podczas wspólnego
pieczenia i ozdabiania pierników oraz gotowania
kompotu z suszu owocowego. Projekt zakończono
spotkaniem opłatkowym z rodzicami, na którym
uczniowie zaprezentowali jasełka „Maleńka przyszła miłość”. Podczas uroczystości został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Rodzinny na najpiękniejszą
ozdobę choinkową.

(oprac. SP Zwierzyniec)

(oprac. SP Zwierzyniec)

Szkoła Filialna w Wywłoczce 2014/2015
W kwietniu został przeprowadzony zewnętrzny
sprawdzian szóstoklasisty. Do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów klasy VI Szkoły Filialnej w Wywłoczce. Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie
części były przeprowadzone w formie pisemnej
według nowych zasad.
Szkoła po raz pierwszy uplasowała się w przedziale wyników bardzo wysokich, w staninie 8, osiągając wynik wyższy niż gmina, powiat i województwo z części 1 sprawdzianu.
Uczniowie zdobyli średnio: z języka polskiego
79,3 proc. punktów, z matematyki 71,8 proc., a z języka angielskiego 72,5 proc.
W celu efektywnego i planowego przygotowania uczniów do sprawdzianu prowadzone były dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Na bieżąco analizowano ich wyniki i zapoznawano z nimi uczniów i rodziców. Uczniowie otrzy-

mywali informację zwrotną o poziomie swej wiedzy
i umiejętności. Wdrażane wnioski przyniosły efekt
w postaci bardzo dobrego wyniku sprawdzianu.
(oprac. SP Zwierzyniec)
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Sukcesy i osiągnięcia uczniów
Gimnazjum Publicznego
im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu
Imię i nazwisko ucznia

Laureat, Miejsce,
Finalista
Fnalista

Konkurs, zawody

Imię i nazwisko nauczyciela
Joanna Ruda

Joanna Prus
Chrystian Ruszczycki
Joanna Prus
Chrystian Ruszczycki
Joanna Prus

Laureat

Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny
,,Przeszczep sobie zdrowie” w Szczecinie
Konkurs Kuratoryjny z Jęz. Niemieckiego

Joanna Prus

II miejsce

Katarzyna Grabowska

II miejsce

Kamil Marzec
Martyna Klik
Hauzner Jagoda
Mikołaj Juszczak

Joanna Bojda
Agnieszka Pochodaj
VII edycja Konkursu Języka Niemieckiego dla Joanna Bojda
gimnazjalistów Fit in Deutsch.
Agnieszka Pochodaj
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny w Lubli- Marzena Stankiewicz
nie
Konkurs Recytatorski ,,Karol Wojtyła – Papież Marzena Stankiewicz
Jan Paweł II – Święty” w Krasnodrodzie
Konkurs ,,Historia mojej małej Ojczyzny.
Ewa Grudewicz
Wspomnienia o żołnieżach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”
XI Roztoczański Turniej
Dariusz Liszewski
Języka Angielskiego
Sławomir Galarda

II miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
Nagroda główna Ogólnopolski konkurs
Literacko – fotograficzny ,,Zamknij
w kadrze, opowiedz piórem” – Józefów 2015
I miejsce
Konkurs wiedzy przyrodniczej
i sprawności fizycznej
,,Bioróżnorodność RPN i Roztocza”

Angelika Doroszewska

Angelika Doroszewska
Martyna Małek
Michał Krzaczek
Wiktoria załuska
Katarzyna Grabowska
Rafał Bednarz
Bartłomiej Szabat
Bartłomiej Jaworski
Damian Piasecki
Paulina Antosz
Maria Słomiany
Zuzanna Gałan
Angelika Doroszewska

I miejsce
Laureat

Marzena Stankiewicz

Joanna Ruda
Joanna Drapała

III miejsce

Konkurs wiedzy przyrodniczej
i sprawności fizycznej
,,Bioróżnorodność RPN i Roztocza”

Joanna Ruda
Joanna Drapała

nagroda

Powiatowy Konkurs Twórczości
,,Moja mała Ojczyzna” w Nieliszu
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Malowane Poezją” w Aleksandrowie
Gminny Konkurs Plastyczny
,,Palma Wielkanocna”
,,Jan Paweł II – człowiek twórczy”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
w Aleksandrowie ,,Malowane Poezją”

Małgorzata Welsyng

Piotr Roczniak

wyróżnienie

Rafał Bednarz
Michał Krzaczek
Jagoda Hauzner
Szymon Pawluk
Magdalena Psiuk
Patrycja Tymicka

I miejsce
II miejsce
wyróżnienie
wystawa prac

Małgorzata Welsyng
Małgorzata Welsyng
Elżbieta Grabowska
Elżbieta Grabowska
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Joanna Prus
Michał Krzaczek
Rafał Bednarz
Angelika Doroszewska
Norbert Albrecht
Remigiusz Śliwiński
Adrian Marzec
Michał Krzaczek
Rafał Bednarz
Joanna Prus
Rafał Bednarz
Michał Krzaczek
Rafał Bednarz
Joanna Prus
Angelika Doroszewska
Joanna Prus
Magdalena Piasecka
Joanna Prus
Jagoda Hauzner
Adrianna Duszejko
Aleksandra Wnuk
Adrianna Duszejko
Joanna Prus
Angelika Doroszewska
Rafał Bednarz
Michał Krzaczek
Patrycja Sierkowska
Zuzanna Gałan
Paulina Antosz
Wiktoria Załuska
Michał Krzaczek
Anna Wawrzkowicz
Angelika Doroszewska
Jagoda Hauzner
Paweł Miłosiński
Róża Gmyz
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udział w IV etapie Ogólnopolski Konkurs ,,Poznajemy Parki
wojewódzkim
Krajobrazowe Polski”

Mistrzowie Szkoły w szachach

udział w II etapie Konkurs matematyczny ,,Zagimak”

Joanna Drapała
Barbara Pacyk

Piotr Łosiewicz

Piotr Łosiewicz

udział w finale
finał

XV Konkurs ,,Mistrz Logiki”

Piotr Łosiewicz

finał

X edycja konkursu ,,Matma w Necie”

Piotr Łosiewicz

I miejsce
III miejsce
I miejsce
III miejsce
nagroda

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
w Szczebrzeszynie
Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej w Szczebrzeszynie
Powiatowy Konkurs Twórczości ,,Moja Mała
Ojczyzna w Pieśni i Piosence” w Nieliszu
Ogólnopolski Konkurs
,,Poznajemy Parki Krajobrazowe”
- etap wojewódzki

Joanna Bojda

Szkolny konkurs Ortograficzny
dla klas pierwszych

Elżbieta Gołębiowska

Szkolny konkurs Ortograficzny
dla klas drugich

Elżbieta Gołębiowska

Szkolny konkurs Ortograficzny
dla klas trzecich

Elżbieta Gołębiowska

V miejsce

I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Joanna Drapała
Joanna Drapała

Joanna Drapała
Barbara Pacyk

NR 94, WRZESIEŃ 2015

Dni

15

Zwierzyńca

FOTORELACJA

Letnia
Akademia
Filmowa

