ISSN 1731-948X

GUDZIEŃ 2015 NR 95

Zdrowych, pełnych radości, ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia,
oraz pomyślnego 2016 roku – aby przyniósł same dobre dni i tylko pozytywne zdarzenia
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszej gminy.
Na zbliżające się Święta pragnę złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze,
zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Jan Lucjan Słomiany
Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Zwierzyńcu
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości,
a w nadchodzącym Nowym Roku 2015 spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności
życzą
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Kolman
Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba
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kronika
wydarzeń
Dożynki Gminne odbyły się 6 września w Zwierzyńcu. Uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski. Program dożynek wypełniły: wystawa wieńców, występy
artystyczne oraz prezentacje produktów i wyrobów
lokalnych.
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oraz pokaz zdjęć odbyły się 24 października w Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca przeprowadziło w dniach 31 października – 1 listopada po raz
10. kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zwierzyńcu. Podczas kwesty 101 wolontariuszy zebrało prawie 8 tys. zł.

Obchody upamiętniające wydarzenia II wojny
światowej odbyły się 17 września w Zwierzyńcu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada. W programie uroczystości
było: złożenie kwiatów przy pomnikach, wystąpienie
burmistrza Zwierzyńca, Msza św. oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska i koncert okolicznościowy
w wykonaniu „Szybkiego Kwartetu” działającego przy
Centrum Kultury w Zwierzyńcu.

Wojciech Białasiewicz – publicysta, historyk, pisarz – został Honorowym Obywatelem Zwierzyńca.
Przyznanie tytułu nastąpiło 24 września podczas sesji
Rady Miejskiej.

„Zaduszki Zwierzynieckie” zorganizowała 15
listopada parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski. Tegoroczne spotkanie z modlitwą, muzyką i poezją było
poświęcone pamięci zwierzynieckich nauczycieli.

Jubileusz „Złotych godów” obchodziło 9 października siedem par małżeńskich z miasta i gminy Zwierzyniec.

Spotkanie z Leszkiem Wójtowiczem – poetą, prozaikiem, autorem m.in. książki pt. „Wózkiem do nieba” – odbyło się 3 grudnia w Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu.

17 października jubileusz 40-lecia świętowało
Gminne Koło Pszczelarskie w Zwierzyńcu.
„Madonny w górskich sanktuariach” – tak zatytułowana prelekcja autorstwa ks. Błażeja Górskiego

„Mikołajkowe Warsztaty z Aniołami” zorganizowano 4 grudnia w Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Red.

Informacja o zakończeniu projektu

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”.
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia,
Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.
Projekt dotyczył montażu na terenie gminy Zwierzyniec instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac:
1) Opracowano dokumentację, zakupiono i zamontowano kompletne zestawy kolektorów słonecznych w skład, których wchodzą m.in.: zasobnik ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne, sterownik z pompą obiegową czynnika roboczego oraz automatyką zabezpieczającą, naczynie zbiorcze. W wyniku realizacji projektu
zamontowano 390 zestawów kolektorów o łącznej mocy zainstalowanej 1,52 MW.
2) Opracowano dokumentację, zakupiono i zamontowano kotły na biomasę (pelt, zrębki, brykiety). W ramach projektu zamontowano 2 kotły o łącznej mocy zainstalowanej 0,05 MW.
3) Opracowano serwis internetowy promujący wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zawierający informacje dotyczące projektu.
Wartość całkowita projektu wynosi 3 581 029,18 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 2 985 396,76 PLN, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 2 537 587,19 PLN. Okres realizacji inwestycji 19.12.2013 r. - 31.10.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
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Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy

Drodzy Goście

Zbliżamy się do czasu pięknych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to na ludzkość spływa miłość i pokój.
Wszyscy zapewne zadajemy sobie wzajemnie pytania, czy świat pragnie tego pokoju i miłości. W kraju
i za granicami widzimy aż nadto powodów do niepokoju.
Zejdźmy na nasz zwierzyniecki grunt. Minął rok
obecnej, 8 kadencji samorządu. Mimo że nie ruszyły
jeszcze środki unijne, udało się samorządowi sporo
zrobić, chociażby dla poprawy stanu dróg. Jest piękna droga do Zamościa przez Kosobudy. Remont odcinka do Białego Słupu wykonaliśmy za 430 tys. zł, po
połowie kosztów wniosły gmina i powiat. Od Obroczy przez Kosobudy, ok. 6,4 km, arozdzielonych przez
wojewodę (program tzw. „schetynówek”).
Miło mi poinformować, że z tego programu mamy
otrzymać ok. 1 mln zł w roku przyszłym na przebudowę ul. Rudka i część ul. Partyzantów, od skrzyżowania
z ul. 1 Maja – samo skrzyżowanie będzie rondem. Dodam tylko, że dla wszystkich gmin w województwie
było do rozdziału tylko ok. 35 mln zł i środki otrzymało
tylko 20 gmin. Podobną pulę przyznano powiatom.
Przed 13 laty (2.09.2002 r.) z radością otwieraliśmy
nowy budynek szkoły dla gimnazjum. Z murów tej
szkoły wyszło kilkanaście roczników i wydawało się,
że tak będzie już zawsze. Niestety, nie będzie. Ma
być „dobra zmiana”, wrócimy zapewne do systemu
8-klasowego. Wrócimy też do nauczania od siedmiu
lat (nie od sześciu, jak teraz). Dla starszych też coś dobrego, tj. powrót do dawniej obowiązującego wieku
przechodzenia na emeryturę. Dobrze, że jest do czego wracać – stare było lepiej przećwiczone, bo przez
cały PRL. Będzie dobrze!
Przez okres od wiosny do jesieni wspólnie dbamy o kwiaty i trawniki, prosimy mieszkańców o po-

prawę estetyki. Teraz, na czas zimowy, prosimy o to,
by z naszych kominów jak najmniej „paskudziło”. Nie
wypalajmy plastików, szmat i innych śmieci. Gminy
mają prawo kontroli pieców i opału oraz mogą wnioskować o kary za złe działania. Mam nadzieję, że nie
będzie ku temu powodów.
W okresie zimowym, a szczególnie w okresie
świątecznym, wzrasta zagrożenie pożarowe w miejscach zamieszkania. Prosimy naszych mieszkańców
o szczególną uwagę w tym zakresie.
Przy tej okazji pragnę poinformować, że gmina
Gogolin podarowała nam kolejny samochód strażacki, rocznik 1984, kilka lat młodszy od tego, który stacjonuje w Wywłoczce, co pozwoli na jego podmianę.
W gminnym systemie ochotniczych straży pożarnych szczególne miejsce zajmuje jednostka w Zwierzyńcu. Niestety, z braku własnego budynku jednostka
ta ulokowana jest w dzierżawionym od Nadleśnictwa
obiekcie. W tej kadencji samorządu planujemy budowę samodzielnej placówki.
Mieszkańcy z niepokojem oczekują budowy stacji
paliw. Otóż po wielu miesiącach udało nam się doprowadzić do ustalenia miejsca pod stację w projekcie planu przestrzennego, który w styczniu powinien
być uchwalony. Dalej sprawy przyśpieszą, bo do gminy zgłaszają się chętni zrealizować taką inwestycję.
Po upływie roku kadencji chciałbym zapewnić,
że nie zapominamy o sprawach istotnych dla mieszkańców, jedynie czas dochodzenia do pewnych
spraw wydłuża się z przyczyn od nas niezależnych.
Kończąc, życzę niech pokój i miłość zagoszczą
w sercach, w domach zagości szczęście rodzinne.
Z pozdrowieniami
Jan Skiba
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Wojciech Białasiewicz
honorowym obywatelem
Publicysta, historyk i pisarz Wojciech Białasiewicz został
Honorowym Obywatelem Zwierzyńca. Rada Miejska przyznała
mu ten tytuł podczas sesji 24 września jako wyraz wdzięczności
i uznania za pracę dziennikarską oraz utrwalanie wydarzeń związanych z historią Zamojszczyzny i Zwierzyńca.
Wojciech Białasiewicz mieszka w Zwierzyńcu, ale przez wiele
lat mieszkał i pracował jako dziennikarz w Stanach Zjednoczonych.
Urodził się 5 września 1940 r. w Warszawie. Ze Zwierzyńca pochodził jego ojciec. Józef Białasiewicz w czasie wojny trafił na Pawiak,
a potem do Oświęcimia za redagowanie konspiracyjnej prasy. Syn
spotkał się z nim dopiero w 1957 r. w Warszawie, gdy po raz pierwszy przyleciał do Polski. Matki Heleny, która walczyła w Powstaniu
Warszawskim, Wojciech Białasiewicz nigdy już nie spotkał.
Po wojnie zamieszkał z babcią w Zwierzyńcu, gdzie ukończył
szkołę podstawową. Po zdaniu matury w Zamościu podjął studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
które ukończył w 1963 r., rozpoczynając jednocześnie działalność
dziennikarską. Zamieszkał w Lublinie, gdzie założył rodzinę, ale
był częstym gościem u rodziny w Zwierzyńcu. W 1973 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską pt. „Wrzesień
1939 roku na Zamojszczyźnie i geneza ruchu oporu”. Opublikował
również kilkaset artykułów z najnowszej historii Polski, poświęcając wiele uwagi okolicom Zamościa. Był m.in. współtwórcą działu
historycznego w „Tygodniku Zamojskim”.

Jubileusz „złotych” par

Pół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość
małżeńską. 9 października siedem par małżeńskich z miasta
i gminy Zwierzyniec spotkało się w miejscowym Centrum Kultury,
by razem z rodzinami i przedstawicielami władz samorządowych
świętować „Złote Gody”. Uroczystość poprzedziła msza św., którą
w kościele parafialnym w Zwierzyńcu odprawili proboszcz tej parafii ks. Błażej Górski oraz dziekan dekanatu Szczebrzeszyn i proboszcz parafii w Topólczy ks. Krzysztof Świta.

Wojciech Białasiewicz jest autorem wielu książek, wydawanych w kraju i zagranicą m.in.: „Afera Wismana”; „O działalności zamojskich grup szturmowych ZWZ-AK", która ukazała się
w 1985 r. w Lublinie; „Pomiędzy lojalnością a serc porywem.
Polonia amerykańska we wrześniu 1939" wydana w 1989 roku
w Chicago, a potem także w Toruniu; „W kręgu chicagowskiej
Polonii" (Chicago 2001) i „Wrzesień 1939 r. na Zamojszczyźnie"
(Warszawa 2012). Jest także współautorem książki „Bronili Lublina 1939" (Lublin 1994).
Przez wiele lat Wojciech Białasiewicz pracował w prasie polonijnej. W październiku 1989 r. został redaktorem naczelnym
najstarszej gazety polskiej diaspory, wydawanego w Chicago od
1908 r. „Dziennika Związkowego”. Funkcję tę pełnił do października 2009 r., czyli do powrotu do Zwierzyńca. Piastował także godność dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej, a za działalność
na rzecz Polski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.
Edyta Wolanin
Drugiej części jubileuszu towarzyszyły słowa Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego: „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”. Podczas uroczystości
w Centrum Kultury jubilaci odbierali gratulacje, życzenia, kwiaty
i upominki od władz gminnych oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta.
Złotą rocznicę ślubu wspólnie świętowali: Halina i Adam
Kowalczykowie, Zofia i Jan Polakowie, Stefania i Ryszard Przytułowie, Ludmiła i Jan Studzińscy, Czesława i Ryszard Soboniowie,
Zofia i Ryszard Szmigowie oraz Maria i Edward Zygmuntowie.
Wyróżnienia i upominki wręczali burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba
i przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Kolman.
Podczas uroczystości, którą poprowadziła zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zwierzyńcu Elżbieta Panas, nie zabrakło tradycyjnego tortu i lampki szampana, a jubileusz uświetniła swoim występem dziecięca grupa artystyczna, działająca
przy zwierzynieckim Centrum Kultury.
Edyta Wolanin

NR 95, GRUDZIEŃ 2015

Z życia gimnazjum
W Zespole Szkół w Zwierzyńcu, w Gimnazjum Publicznym im. Róży
Zamoyskiej w ośmiu klasach uczy się 192 uczniów. Od początku roku szkolnego szkoła aktywnie uczestniczy w życiu gminy poprzez udział w uroczystościach państwowych, lokalnych oraz akcjach charytatywnych.

Sukcesy uczniów
Spośród konkursów gminnych i ogólnopolskich, w których
brali udział nasi uczniowie, warto wymienić m.in. zakwalifikowanie się uczennicy Edyty Albrecht do okręgowego etapu kuratoryjnego konkursu z języka polskiego i ortografii oraz zakwalifikowanie się do II etapu konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego” ucznia Michała Krzaczka, a także do okręgowego etapu kuratoryjnego konkursu z historii.
Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszego gimnazjum: Angelika Doroszewska oraz Rafał Bednarz za wysokie wyniki w nauce i działalność charytatywną otrzymali stypendia na rok
szkolny 2015/2016 z Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”.
Uczniowie: Martyna Małek, Wiktoria Załuska, Angelika Doroszewska, Katarzyna Grabowska, Bartłomiej Szabat oraz Rafał Bednarz
wraz z opiekunem Joanną Rudą, dzięki wygranej w konkursie wiedzy
przyrodniczej i sprawności fizycznej pt. „Bioróżnorodność RPN i Roztocza” mogli pojechać do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
W listopadzie w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemiecko-Języcznych: I miejsce zajęli Angelika Doroszewska i Remigiusz Śliwiński, II miejsce zajęła Martyna Małek,
a III – Faustyna Rugała.
Martyna Małek z klasy IIb otrzymała wyróżnienie w XV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla młodzieży gimnazjalnej
pod hasłem: „Rodzina szkołą miłości”. Organizatorem konkursu był
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

OŚWIATA

5

Warsztaty i spotkania
27 listopada odbyła się debata szkolna na temat: „Jak należy się uczyć?” zorganizowana przez opiekunów Samorządu
Uczniowskiego. Każdą klasę reprezentowało trzech przedstawicieli. Angelika Doroszewska przedstawiła prezentację, która
zasygnalizowała wiele możliwości ludzkiego umysłu. Uczestnicy
debaty zwrócili uwagę na czynniki, które ułatwiają i utrudniają im
uczenie się. Poznali różne techniki ułatwiające zapamiętywanie
nowych wiadomości i umiejętności. Lekcja była bardzo ciekawa
i wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży.
W październiku i listopadzie we wszystkich klasach przeprowadzone zostały warsztaty na temat zdrowego odżywiania prowadzone przez dietetyk Ewelinę Gumielę.
W październiku w klasach III odbyły się warsztaty na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz ścieżki zawodowej.
Warsztaty prowadziła psycholog – doradca zawodowy z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 z Zamościa – Arnika Pyś. 16
listopada w kl. I i II rozpoczął się cykl warsztatów pt. „Dziecko
w sieci”. Warsztaty prowadziły pedagog i psycholog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zamościu – Jowita Kostrubała i Ewa Turczyn-Iskrzak. Pod koniec października pedagog
Urszula Gondek rozpoczęła w kl. II cykl zajęć dotyczących dopalaczy. 19 listopada odbyły się warsztaty zamojskiej grupy Pat „Profilaktyka a Ty” pod opieką Joanny Borowiec-Szklarz i Małgorzaty
Truszyńskiej-Kutnik. Ćwiczenia aktorskie sprzyjały integracji i dobrej zabawie. Odbyło się także szkolenie pod kątem aktorskim do
spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Sekret”. Goście wraz
z nauczycielem Marzeną Stankiewicz przydzielili uczniom role
i udzielili wskazówek dotyczących przedstawienia.

Sukcesy gimnazjalistów w sporcie

W dniach 23 września – 2 października grupa 41 uczniów
z Zespołu Szkół w Zwierzyńcu wraz z 6 opiekunami uczestniczyła
w wyjeździe do Niemiec, do Ilshofen w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Celem wizyty było poznawanie życia
codziennego, obserwacja i udział w zajęciach lekcyjnych oraz
wykorzystanie umiejętności językowych w poznawaniu tradycji
i obyczajów tego kraju.
Od 23 listopada można było oglądać wybrane prace plastyczne uczniów klas III. Większość prac powstała podczas zajęć artystycznych. Wyjątkową ekspozycją była indywidualna wystawa
prac przestrzennych wykonanych przez uczennicę Joannę Grelę.
Prace Joasi wykonane zostały techniką origami modułowe, które
powstają przez okres kilku miesięcy.

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Halowej Chłopców zostały rozegrane 30 listopada. Do zawodów w Halowych Mistrzostwach
w Piłce Nożnej Chłopców zgłosiło się 6 zespołów: IA, IB, IIA, IIIB,
IIIA pierwszy zespół, IIIA drugi zespół. W pierwszej kategorii wie-
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kowej mistrzostwo zdobyła klasa IA w składzie: Kacper Greszta,
Krzysztof Kilarski, Michał Szymański, Klemens Chwiejczak, Michał
Danielewicz, Filip Padyasek, Michał Małek, Kacper Obel. Drugą
kategorię wiekową wygrała klasa IIIA drugi zespół w składzie:
Kacper Komorowski, Gustaw Dehnel, Remigiusz Śliwiński, Jakub
Brodziak, Przemysław Rudy.
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dwóch przegranych. W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Izabela Antosz kl. IA, II miejsce Klaudia Kukiełka kl. IIC, natomiast III
miejsce wywalczyła Beata Krulikowska kl. IIIA. W kategorii chłopców I miejsce zajął Przemysław Rękorajski kl. IIIA, II miejsce Karol
Nizio również z kl. IIIA, natomiast III miejsce przypadło uczniowi
kl. IIA Bartłomiejowi Kusemu. Za zajęcie miejsc I-III uczniowie
otrzymali dyplomy sportowe i medale. Organizatorami zawodów byli nauczyciele wf: Edyta
Kot i Marcin Sirko.
W październiku odbył się Turniej Szachowy
z okazji Dnia Edukacji Narodowej: I miejsce zajął
Michał Krzaczek, II miejsce Bartłomiej Jarosławski, natomiast III miejsce – Grzegorz Krawczyk.
W turnieju wystartowało 16 zawodników. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Turniej zorganizował i sędziował
Piotr Łosiewicz.

29 października reprezentacja naszej szkoły brała udział w VI
Polonijnym Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnym w Zamościu. Organizatorem był Międzyszkolny Klub Sportowy Padwa. Do turnieju zgłosiło się 14 reprezentacji szkół gimnazjalnych miasta Zamość
i powiatu zamojskiego. Gimnazjaliści ze Zwierzyńca – uczniowie
klasy IA – zajęli III miejsce w ogólnej klasyfikacji końcowej. W kategorii „najlepsi kibice” klasa IA dostała wyróżnienie. Reprezentacja gimnazjum ze Zwierzyńca wystąpiła w składzie: Izabela
Antosz, Weronika Gałan, Daria Skowyra, Kacper Greszta, Krzysztof
Kilarski, Michał Szymański, Aleksandra Komisarczuk, Aleksandra
Sadza, Monika Samulak, Michał Danielewicz, Kacper Obel, Łukasz
Piasecki. Opiekunem naszej drużyny był Adam Bartnik.
W październiku w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców.
Zawody w obu kategoriach rozegrano systemem pucharowym do
dwóch przegranych. W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła uczennica kl. IA Izabela Antosz, II miejsce uczennica kl. IIIA Nina Ostapińska,
III miejsce – Paulina Antosz kl. IIA. W kategorii chłopców I miejsce
zajął Kacper Komorowski, II miejsce Karol Nizio (obaj kl. IIIA), natomiast III miejsce uczeń kl. IIA Bartłomiej Kusy. Za zajęcie miejsc I-III
uczniowie otrzymali dyplomy sportowe i medale. Organizatorami
zawodów byli nauczyciele wf – Edyta Kot i Marcin Sirko.
4 grudnia w naszym gimnazjum odbył się Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego. W zawodach wystartowało 20 zawodników,
w tym 9 dziewcząt. Turniej rozegrano systemem pucharowym do

Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości: I miejsce zajął Remigiusz Śliwiński, II
miejsce Mariusz Dycha, a III miejsce – Michał
Krzaczek. W turnieju wystartowało 8 zawodników. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Przy równej
liczbie punktów decydowały punkty pomocnicze obliczane metodą Buchholza. Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy. Turniej
zorganizował i sędziował Piotr Łosiewicz.

Wolontariusze działają
W gimnazjum prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Nasza szkoła nosi dumne imię Róży Zamoyskiej, więc można powiedzieć, że pomoc innym i wrażliwość na otoczenie mamy we krwi.
SKW tworzą uczniowie z klas I-III (29 osób). Koordynatorem działań wolontariuszy jest Grażyna Padyasek, a opiekunami – Urszula
Gondek i Sławomir Galarda. SKW od lat współdziała z wieloma
instytucjami na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego,
troszczy się o szkołę i Zwierzyniec.
Pod koniec października członkowie SKW oraz Młodzieżowego Klubu w Obroczy pod opieką Grażyny Padyasek po raz kolejny
wybrali się na cmentarz w Zwierzyńcu w celu porządkowania
miejsc, gdzie spoczywają ludzie, którzy poprzez swoją działalność
i zaangażowanie społeczne na stałe wpisali się w karty historii
naszego regionu.
1 listopada uczestniczyliśmy w kweście „Ratujemy zabytkowe nagrobki zwierzynieckiego cmentarza”.
3 grudnia po raz drugi uczestniczyliśmy w Zbiórce Mikołajkowej wśród mieszkańców Zwierzyńca. Cała kwota została
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Uczestniczyliśmy m.in. w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, wykonaliśmy serca
biało-czerwone, które nosili w ten dzień mieszkańcy Zwierzyńca.
W trosce o środowisko w październiku wolontariusze wspólnie z przedstawicielami Samorządu
Uczniowskiego i nauczycielami wychowania fizycznego wybrali się na spływ kajakowy, którego
celem było sprzątanie rzeki Wieprz na odcinku Obrocz – Zwierzyniec.

przekazana na Biłgorajski Fundusz Stypendialny, który wspiera
zdolną młodzież z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Kwestujący wolontariusze serdecznie dziękują wszystkim
osobom za przekazane datki oraz panu burmistrzowi Zwierzyńca
za możliwość przeprowadzenia pieniężnej zbiórki na terenie miejscowych urzędów.
Współpracujemy także z Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek.

Pomagając innym, nie zapominamy o najbliższych. Wszyscy mający problemy w nauce uzyskali
pomoc od zdolniejszych uczniów w ramach koleżeńskich korepetycji.
19 października odbyło się pierwsze szkolenie wolontariuszy
prowadzone przez wiceprezes Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu – Krystynę Rybińską-Smyk. Rozmawialiśmy
o chęci pomagania i samym wolontariacie, wspólnie określiliśmy,
na czym on polega i jakie czerpiemy korzyści my, wolontariusze.
Grażyna Padyasek

Jubileusz 70-lecia

tego też mówimy o jubileuszu Zwierzynieckich Szkół Średnich. Od
1995 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony
Środowiska im. Jana Zamoyskiego.

„Wspomnienia są cieniem przeszłości i ścieżką do marzeń”

W związku ze zbliżającym się jubileuszem, zwracamy się
z uprzejmą prośbą o udostępnienie zdjęć i pamiątek z prywatnych
zbiorów, które stanowią dokumentację z lat nauki. Przekazane
przez Państwa pamiątki pragniemy wykorzystać w celu przygotowania publikacji jubileuszowej. Jednocześnie informujemy, że
Państwa własność po wykorzystaniu zostanie zwrócona w nienaruszonym stanie, a w publikacji zostanie wymienione źródło pochodzenia przekazanych fotografii i innych pamiątek.

Zwierzynieckich Szkół Średnich

Szanowni Absolwenci, Nauczyciele oraz Sympatycy naszej szkoły
W 2016 r. przypada 70. rocznica powstania Zwierzynieckich
Szkół Średnich. Historia szkoły sięga roku 1946, kiedy w budynkach Zarządu Ordynacji Zamoyskich powstało Państwowe
Gimnazjum Leśne – pierwsza szkoła średnia w Zwierzyńcu. Na
przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkół i profile kształcenia, dla-

Gorąco zachęcamy również do dzielenia się
swoimi wspomnieniami i przekazania ich na adres
zsdios@interia.pl, w celu opublikowania ich w wersji
książkowej i elektronicznej.
Na stronie internetowej naszej szkoły będziemy
zamieszczać informacje dotyczące organizacji jubileuszu. Główne uroczystości odbędą się w październiku
2016 r. Już teraz pragniemy Państwa na nie bardzo
serdecznie zaprosić.
Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły
Fot. Wojciech Panas
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Nowy kierunek kształcenia

Technikum Informatyczne!
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu zostanie otwarty nowy kierunek – Technikum Informatyczne kształcące w zawodzie technik informatyk. Nauka, tak jak w pozostałych technikach, będzie trwała 4
lata. Praktyka zawodowa będzie się odbywała w wymiarze czterech
tygodni. Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: informatyka, matematyka oraz język angielski.
Kształcenie składa się z trzech kwalifikacji zawodowych. Egzamin na pierwszą kwalifikację – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) – odbędzie
się przy końcu II roku nauki; na drugą – Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i administrowanie nimi (E. 13.) – przy
końcu III roku nauki. Trzecia kwalifikacja – Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)
– zakończy się egzaminem w I semestrze IV roku nauki.
Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych kwalifikacji otrzyma dyplom technika i może podjąć pracę
lub podjąć dalszą naukę na wyższej uczelni. Ukończenie techni-

kum informatycznego umożliwia ubieganie się o przyjęcie w zasadzie na dowolny kierunek studiów na uczelniach technicznych.
Dlaczego warto wybrać zawód technika informatyka?
1. To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy, również europejskim, zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki
nastąpił w ostatnich latach, spowodował, że zawód informatyka
jest obecnie jednym z najbardziej popularnych i poszukiwanych
zawodów.
2. Absolwentów kierunku informatycznego potrzebują firmy
z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy,
media, sklepy, agencje reklamowe, nauka, telekomunikacja czy
firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
3. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą
poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim
miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
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Wakacyjne staże w Niemczech
dla uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
Jak co roku podczas wakacji młodzież z naszego Zespołu
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
mogła uczestniczyć w stażach organizowanych w ramach programu Erasmus+.
Staż rozpoczął się 26 lipca, wtedy to właśnie młodzież pod
opieką dwóch nauczycieli wyjechała do Niemiec, do Bad Freienwalde. W tym roku grupę stażystów stanowiło 30 uczniów
kształcących się w zawodach: technik geodeta, technik ochrony
środowiska i technik technologii drewna.
Staż trwał do 22 sierpnia. Młodzież w tym okresie odbywała praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy zgodnie
z programem nauczania w technikach. Ponadto uczestniczyła
w programie turystyczno-krajoznawczym i kulturowym. W ramach tego programu odbywały się wycieczki, m.in. do Poczdamu
i Berlina. W Niemczech odbywały się również zajęcia językowe
z branżowego języka niemieckiego. Zorganizowano wycieczki
zawodowe w celu zapoznania się ze specyfiką i technologiami
wykorzystywanymi w niemieckich przedsiębiorstwach. Zgodnie
z założeniami projektu po zakończonym stażu młodzież wypełniła ankiety przebiegu stażu. W oparciu o nie oraz na podstawie
monitoringu stażu można z całą pewnością stwierdzić, że cele
projektu zostały osiągnięte.
Rezultaty projektu to: zdobycie doświadczenia zawodowego,
zdobycie certyfikatów nabytych umiejętności, zdobycie dokumentu Europass Mobilność, zachęcanie do nauki współczesnych
języków obcych, lepsza umiejętność posługiwania się językiem
niemieckim, stosowanie w praktyce przez uczniów technologii
informacyjnej w procesie uczenia się, rozwijanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży będącej na wstępnym etapie kształcenia

zawodowego, poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, poznanie organizacji i wymagań niemieckiego rynku pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i za granicą, doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami
i organizacjami oferującymi możliwość kształcenia w Europie,
potencjalne wsparcie rozwoju regionu oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym preferowanym
na rynku pracy, rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, poznanie dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii.
Praktykanci, po zrealizowaniu projektu, stali się bardziej samodzielni, pewni siebie, chętni do poszukiwania pracy (mobilni),
gotowi na wyjazd do innego kraju Europy lub innego regionu
Polski. Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku. Odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju
zawodowego, wzrosła ich samoocena, a przede wszystkim podwyższeniu uległy ich umiejętności zawodowe. Cennym doświadczeniem jest przełamanie bariery komunikowania się w języku
obcym w miejscu pracy. Wszystkie zajęcia zostały certyfikowane.
Każdy uczestnik stażu otrzymał dokument Europass Mobilność,
w którym opisane zostały korzyści zawodowe oraz dodatkowe
umiejętności, które uzyskał w trakcie stażu. Ponadto wszyscy
otrzymali certyfikaty odbycia stażu, zaświadczenia o ukończeniu
kursu językowego i przygotowania pedagogiczno-kulturowego.
Każdy uczestnik otrzymał również Indywidualny Wykaz Osiągnięć, w którym zostały wyszczególnione wszystkie nabyte kwalifikacje oraz określone poziomy ich spełnienia.
Przed nami nowe wakacje i nowe staże!!!
W czasie najbliższych wakacji już po raz piaty nasi uczniowie
wyjadą na wakacyjne staże – tym razem do Hiszpanii i Niemiec.
Dwie 20-osobowe grupy pod opieką nauczycieli w lipcu 2016 r.
będą odbywały zajęcia zawodowe w hiszpańskim Martos i niemieckim Bad Freienwalde. Na realizację tego zadania ZSDiOŚ
otrzymał od Narodowej Agencji w Warszawie w ramach konkursu kwotę 99 818 euro. Mamy nadzieję, że i w tym roku młodzież
z naszych kierunków technicznych wróci ze staży zadowolona
i z nowymi doświadczeniami zawodowymi.
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
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na ludową nutę
100 osób z niepełnosprawnością. Przegląd odbył się 24 września
w sali kina „Skarb” w Zwierzyńcu.
Uczestnicy, jak co roku, byli bardzo dobrze przygotowani do
występów. Ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów, zespoły
uczestniczące w przeglądzie zaprezentowały się w strojach ludowych, co tym bardziej podkreślało ludowy charakter imprezy.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz kościelnych, miasta i gminy Zwierzyniec, reprezentanci Starostwa
Powiatowego w Zamościu oraz inni przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”
działające przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu, dzięki
dofinansowaniu przez województwo lubelskie, zorganizowało „III
Integracyjny Przegląd Piosenki Ludowej”. W przeglądzie prezentowały się zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne z warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, zespołów
szkolno-rewalidacyjnych z terenu powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział

Publiczność żywiołowo reagowała na występy zespołów,
włączając się do śpiewu znanych utworów ludowych. Po obradach jury wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami,
pamiątkowymi statuetkami i upominkami.
Wydarzenie spełniło oczekiwania zarówno organizatorów,
jak i wszystkich uczestników przeglądu. Po występach wszystkie
zespoły zostały zaproszone na poczęstunek, który był przygotowany w zwierzynieckim Centrum Kultury.
Aleksandra Hanaka
Kierownik WTZ w Zwierzyńcu

Czym skorupka za młodu…
zakończenie projektu Działaj Lokalnie IX
Grupa nieformalna „Cogito”, wspierająca Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Zwierzyńcu, od połowy września do listopada realizowała projekt „Czym skorupka
za młodu…”. Projekt realizowany i finansowany był w ramach
Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”.

opiekunów oraz wdrażanie do rekreacji ruchowej dzieci i ich rodziny. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach korekcyjnych zostali
zapoznani z materiałami (konspektami ćwiczeń) i programami ćwiczeń, które po zakończeniu projektu powinny być kontynuowane
w domu. Poinstruowano rodziców, jak mają postępować z dziećmi
w domu, rozdano w tym celu specjalnie przygotowane programy
ćwiczeń dla określonej wady postawy.

W ramach projektu przebadano dzieci z klas I-III uczęszczające
do Zespołu Szkół w Zwierzyńcu oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (rowerek treningowy, materac, wagę lekarską i zestaw gimnastyczny). Celem projektu było zdiagnozowanie istniejących wad postawy u dzieci, korekcja tych wad, zapobieganie ich pogłębianiu się
oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, pedagogizacja

Zakupiony sprzęt zostanie w pełni wykorzystany do dalszej
profilaktyki i promocji zdrowia. Ze sprzętu będą mogły też skorzystać również osoby niepełnosprawne (uczestnicy WTZ).
Katarzyna Czochra
Monika Pawluk
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Jubileusz 40-lecia

Gminnego Koła Pszczelarskiego w Zwierzyńcu
17 października uroczystą mszą św.
w kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Zwierzyńcu rozpoczęły się
obchody jubileuszu 40-lecia Gminnego Koła
Pszczelarskiego w Zwierzyńcu.
We mszy uczestniczyli zaproszeni goście z prezydentem Polskiego Związku
Pszczelarskiego Tadeuszem Sabatem, licznie
zgromadzeni jubilaci z osobami towarzyszącymi. Wśród gości byli: członkowie Zarządu Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy
z dyrektorem Adamem Wiśniewskim, poczet sztandarowy Związku, zaprzyjaźniona
delegacja Koła Pszczelarskiego w Szczebrzeszynie oraz władze miasta i gminy
Zwierzyniec z burmistrzem Janem Skibą
i przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulą
Kolman. Mszę celebrowali: ks. kanonik Emil
Wojtaś i pszczelarz z zamiłowania, proboszcz parafii Tworyczów
ks. Marek Gudz, który wygłosił bardzo ciekawą homilię. Młodzi

przyszli pszczelarze w pięknych pszczelarskich kapeluszach złożyli ofiarę ołtarza –
woskowe świece i słodkości w postaci różnych miodów.
Dalsza część uroczystości miała miejsce
w zwierzynieckim Centrum Kultury, gdzie po
oficjalnych powitaniach wszystkich uczestników prezes Gminnego Koła Pszczelarskiego w Zwierzyńcu Jan Budzyński przedstawił
rys historyczny koła. Następnie wiele pszczelarek i pszczelarzy
zostało udekorowanych odznaczeniami za osiągnięcia i ogromny
wkład pracy w rozwój pszczelarstwa. Nadano: 4 Odznaki Brązowe
Polskiego Związku Pszczelarskiego, 7 Odznak Srebrnych, 3 Odznaki Złote oraz prestiżowe odznaczenie – 2 Medale im. ks. dr. Jana
Dzierżona przyznane Janowi Budzyńskiemu – prezesowi koła
i Alfredowi Hałasie – długoletniemu członkowi koła. Wręczenia
odznaczeń z gratulacjami dokonali: prezydent Polskiego Związku
Pszczelarskiego Tadeusz Sabat i dyrektor Roztoczańskiego Związku Pszczelarskiego Adam Wiśniewski.
Odznaczenia odebrano jako ogromne wyróżnienie i przyjęto
z satysfakcją. Głos zabrali goście, gratulując i życząc miodnych lat
dla jubilatów. Z dużym skupieniem i zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia prezydenta Tadeusza Sabata, który całościowo
scharakteryzował sytuację w gospodarce pasiecznej, problemy
z utrzymaniem zdrowotności pszczół w Polsce i Europie. Poinformował też o nowych, bardziej skutecznych lekach stosowanych
do walki z warrozą i nosemozą.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze przy
muzyce i śpiewie Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej.
Zarząd Koła Gminnego Pszczelarskiego w Zwierzyńcu
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Spotkanie

z historią

Tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej na Wołyniu
i wschodnich terenach dzisiejszej Polski od lat kładą się cieniem
na relacjach polsko-ukraińskich. Bolesna prawda wymaga jednak
ujawnienia i uświadamiania społeczeństwu skali i okrucieństwa
tamtych faktów. Liczebność ofiar napawa przerażeniem, a przecież w jej skład wchodzą pojedyncze ludzkie dramaty.
Zaproszony przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną gość,
Leszek Wójtowicz, z nieukrywanymi emocjami przybliżył słuchaczom jedną z takich historii, którą opisał w niedawno wydanej
książce pt. „Wózkiem do nieba”. Dotyczy ona mordu dokonanego
przez oddział OUN-UPA na siostrze zakonnej i jej podopiecznych
pod Sahryniem w gminie Werbkowice.

Kultura
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To już druga publikacja Leszka
Wójtowicza, poruszająca temat konfliktu polsko-ukraińskiego. Wcześniejsza, „...później szatan wstąpił
w ludzi”, również przybliża genezę
i przebieg zbrodniczych działań
nacjonalistów ukraińskich wobec
mieszkańców Zamojszczyzny.
Dla uczestników spotkania była
to smutna lekcja historii, skłaniająca do zadumy i refleksji oraz
stawiania pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź.
Leszek Wójtowicz jest lokalnym dziennikarzem i publicystą.
Pochodzi z Wakijowa, gmina Tyszowce. Ukończył filologię polską
na KUL, dotychczas wydał, poza wspomnianymi publikacjami,
trzy tomiki poezji. W 2013 roku został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Agnieszka Maciocha

Razem twórzmy kulturę
W ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zrealizowało
projekt zatytułowany „Razem twórzmy kulturę”. Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, w kwocie 30
tys. zł. Działania projektowe trwały od lutego do końca listopada.
Głównym celem projektu było nawiązanie i utrzymanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, dotychczas nieuczestniczącą w przedsięwzięciach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu. Chcieliśmy także zaktywizować mieszkańców
gminy, dać im szansę współtworzenia oferty kulturalnej – odpowiadającej ich potrzebom, wykorzystującej ich potencjał.
Projekt był dwuetapowy. W pierwszej części projektu chcieliśmy poznać potrzeby i oczekiwania kulturalne – temu służyły
badania ankietowe i wywiady, które przeprowadziliśmy wśród
różnych grup wiekowych i społecznych, na terenie Zwierzyńca i w kilku sołectwach. Badanie składało się z 3 części: ankiety
ogólnej, badań kwestionariuszowych i zogniskowanego wywiadu
grupowego. Ankiety były adresowane do: osób w różnym wieku;
matek wychowujących dzieci nieaktywnych zawodowo; mło-

dzieży; kobiet działających w ramach Kół Gospodyń Wiejskich
lub podobnych organizacji oraz seniorów – osób w wieku 55+.
Zogniskowany wywiad grupowy został przeprowadzony w 5
miejscowościach na terenie gminy – Topólczy, Turzyńcu, Guciowie, Obroczy, Żurawnicy. Ankietowani wypowiadali się m.in. na
temat swoich potrzeb i oczekiwań kulturalnych oraz sposobów
spędzania wolnego czasu. Oceniali również obecną ofertę Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Wyniki naszych badań wskazują, że oferta zwierzynieckiej instytucji kultury powinna być adresowana w dużej mierze do konkretnych grup społecznych – rodzin z dziećmi, kobiet i seniorów.
Powinna także być rozszerzona o takie działania, które pozwoliłyby
ludziom nabyć nowe umiejętności oraz rozwijać różnorodne talenty.
Propozycje dotyczące urozmaicenia oferty Centrum Kultury są ważną wskazówką przy tworzeniu planów działania naszej instytucji.
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W ramach projektu zorganizowaliśmy również konkurs inicjatyw lokalnych, mający na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów, aktywizujących mieszkańców poszczególnych miejscowości
z terenu gminy. Do konkursu przystąpiły 4 grupy inicjatywne – z Obroczy, Żurawnicy i Soch, Wywłoczki oraz Zwierzyńca – i otrzymały
one dofinansowanie na swoje projekty w łącznej kwocie 23 145 zł.
Dzięki wsparciu ze strony Narodowego Centrum Kultury
można było zrealizować naprawdę wiele pomysłów. I tak – Młodzieżowy Klub z Obroczy zaproponował projekt zatytułowany
„Od juniora do seniora”, polegający na przeprowadzeniu różnych
warsztatów – rękodzielniczych, kulinarnych, taneczno-ruchowych, a na ich zakończenie – festynu integracyjnego. Warsztaty
kulinarne, rękodzieła i zumby połączyły różne pokolenia, a efekty
wspólnych zajęć można było zobaczyć podczas dożynek gminnych w Zwierzyńcu i festynu w Obroczy. W ramach inicjatywy
stworzono też galerię młodych artystów oraz zorganizowano
prezentację ich talentów i umiejętności. Projekt pozwolił zintegrować pokolenia i różne sposoby spędzania wolnego czasu.

Kolejnym pomysłem realizowanym w dwóch sołectwach –
Sochach i Żurawnicy – był projekt pt. „Aktywna kobieta ma wiele
twarzy”. Inicjatywa ta polegała na przeprowadzeniu serii warsztatów z różnych dziedzin oraz zorganizowaniu pikników rodzinnych.
Panie mogły uczestniczyć w zajęciach z wizażu, rękodzieła i zdrowej kuchni oraz w warsztatach taneczno-ruchowych, animowania
zabaw dla dzieci i malowania buziek, a całe rodziny – w piknikach
zorganizowanych na zakończenie lata w Sochach i Żurawnicy. Dzięki
tej inicjatywie zacieśniły się więzi między społecznościami dwóch
miejscowości oraz wzmocniła współpraca obu sołectw z Centrum
Kultury w Zwierzyńcu. Projekt przyczynił się również do rozwijania
twórczych zainteresowań i kreatywności wśród osób dotychczas
niezaangażowanych w życie kulturalne naszej gminy. Panie z obu
miejscowości już po zakończeniu projektu kilkakrotnie zorganizowały warsztaty rękodzieła i zajęcia taneczno-ruchowe.
Kolejny pomysł – „Piękne rękoczyny – warsztaty rękodzieła” – to inicjatywa polegająca na przeprowadzeniu różnorodnych
warsztatów rękodzielniczych. Były to warsztaty: dekorowania
i odnawiania przedmiotów oraz decoupage’u; warsztaty filco-
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wania, scrapbookingu i quillingu. Przygotowano także wystawę
prac powstałych podczas zajęć warsztatowych. Zajęcia te odbywały się w Centrum Kultury w Zwierzyńcu i w kilku świetlicach
wiejskich – w Turzyńcu, Sochach, Kosobudach. Dzięki inicjatywie
mieszkanki gminy – bo to one najczęściej uczestniczyły w zajęciach – miały okazję poznać ciekawe techniki dekorowania
przedmiotów codziennego użytku oraz nauczyć się tworzenia dekoracji w różnych stylach. Okazało się, że wiele z nich ma talenty
rękodzielnicze, które warto rozwijać.
Kolejna inicjatywa, która otrzymała wsparcie, to pomysł stworzenia amatorskiej grupy teatralnej złożonej z dzieci (uczniów klas
IV-VI), mieszkających na terenie miejscowości: Bagno, Turzyniec, Topólcza, Wywłoczka. W ramach inicjatywy pt. „Młodzi, zdolni, bez(s)
cenni tworzą teatr” kilkanaścioro dzieci uczestniczyło w próbach
do spektaklu i warsztatach z profesjonalnym instruktorem teatralno-scenicznym. Dzieci miały też okazję obejrzeć przedstawienie
w Teatrze im. H.Ch. Andersena w Lublinie. Ich własny spektakl,
z autorskim scenariuszem, strojami i charakteryzacją, został dwukrotnie zaprezentowany przed publicznością, która przyjęła go entuzjastycznie. Dzięki inicjatywie dzieci miały kontakt ze sztuką oraz
zyskały szansę rozwijania zdolności aktorskich. Sukcesem projektu
jest także kontynuacja działań – grupa teatralna pod kierunkiem
Agnieszki Maciochy, kierownik Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu,
już pracuje nad kolejnym przedstawieniem.
Jednym z celów naszego projektu było także rozpoznanie zasobów różnych środowisk. Dzięki projektowi – a zwłaszcza jego drugiej części – poznaliśmy wielu nieznanych szerzej twórców-amatorów; dowiedzieliśmy się, że w niewielkich środowiskach jest całkiem
sporo aktywnych osób, chcących działać na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki poszczególnym inicjatywom, realizowanym w ramach
projektu, udało się także włączyć w działania kulturotwórcze osoby
i grupy dotychczas nieuczestniczące w życiu kulturalnym. Dzięki
spotkaniom „w terenie” i konkursowi inicjatyw udało się również
nawiązać w szerszym wymiarze dialog z mieszkańcami gminy –
zainicjować współpracę, która ma szansę przerodzić się w trwałe
relacje między samorządową instytucją kultury a społecznością lokalną. Projekt pozwolił także wyłonić lokalnych liderów w wiejskich
wspólnotach, którzy w wielu aspektach mogą wspomóc działania
naszego Centrum Kultury.
Mamy też nadzieję, że realizacja projektu „Razem twórzmy
kulturę” wzmocniła kulturotwórczą i społeczną rolę Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu – przede wszystkim jako
miejsca otwartego na mieszkańców i ich potrzeby, przyjaznego,
reagującego na zmieniające się oczekiwania odbiorców kultury.
Edyta Sadło
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Wieczerz
Co wyrasta
z ziemi łona
co dojrzewa Bożym darem
kładę na stół wigilijny
dnia ciężarem.
Niechaj ramie
pierwszej gwiazdy
w noc grudniową lud ogarnie
by nie gasły w dróg rozstaju
serc latarnie.
Zamigocą
dusz płomienie
biel opłatka błyśnie w oku
pieśń kolędna świat rozbudzi
jak co roku.
Władysław Sitkowski
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