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 31 marca odbyły się obchody 73. 
rocznicy pacyfikacji wsi Wywłocz-
ka.

 I Przegląd kapel i zespołów we-
selnych wraz z targami ślubnymi 
„Zwierzyniec – ślub w dobrym sty-
lu” odbył się 2 maja w Zwierzyńcu. 

 Podczas obchodów święta 3 maja 
w Parku Środowiskowym odsłonię-
to pomnik Stanisława Staszica.

 8 maja odbyły się uroczystości 
związane z 71. rocznicą zakończe-
nia II wojny światowej.

 Kwartet Aquamarine z Warszawy 
wystąpił 14 maja w kinie „Skarb”.

 27 maja z „Koncertem dla Mam” 
wystąpiły dzieci uczęszczające na 
zajęcia w Centrum Kultury w Zwie-
rzyńcu.

 29 maja odbył się zjazd żołnierzy 9. 
pp Legionów Armii Krajowej Zie-
mi Zamojskiej.

 1 czerwca odbyły się obchody 73. 
rocznicy pacyfikacji wsi Sochy.

 5 czerwca Ochotnicza Straż Pożar-
na w Kosobudach świętowała jubi-
leusz 90-lecia.

 Przedszkole Samorządowe im. Wan-
dy Cebrykow obchodziło 16 czerwca 
jubileusz 110-lecia istnienia.

 W dniach 18-19 czerwca na 13. Roz-
toczańskim Przeglądzie Młodzie-
żowych Orkiestr Dętych zaprezen-
towały się młodzieżowe orkiestry 
z Czech, Węgier, Gogolina, Polichny 
i Dzwoli.

 Jubileusz 110-lecia zwierzynieckiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej święto-
wano 19 czerwca. 

 24 czerwca w Centrum Kultury 
w Zwierzyńcu otwarto wystawę foto-
graficzną pt. „W leśnych ostępach” 
autorstwa członków Okręgu Rozto-
czańsko-Podkarpackiego Związku 
Polskich Fotografów Przyrody.

 1-2 lipca w Parku Środowiskowym 
zaprezentowały się zespoły rocko-
we podczas II Przeglądu Zespołów 
Rockowych Rockowisko Zwie-
rzyniec 2016. Wśród gości imprezy 
byli m.in. legendarny zespół Turbo 
i gwiazda ukraińskiej sceny rockowej 
Jinjer. 

 3 lipca odbyły się XVII Zamojskie 
Dni Folkloru. Podczas imprezy wy-
stąpiły zespoły i soliści z terenu po-
wiatu zamojskiego.

Kronika wydarzeń

W ramach projektu organizacja zostanie wyposażona w sprzęt kompute-
rowy: laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor 
multimedialny. Dodatkowo ze środków programu zostanie zakupiony namiot 
wystawienniczy. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 4400 zł.

Inwestycje przyczynią się do wzrostu potencjału młodej organizacji, wy-
korzystywane będą do realizacji celów statutowych stowarzyszenia – głów-
nie tych skierowanych na potrzeby społeczności wsi Kosobudy i jej promocję.

Przyczynią się do wzrostu integracji mieszkańców – sprzęt posłuży do or-
ganizacji kulturalnych, edukacyjnych oraz doskonalących umiejętności imprez 
organizowanych przez stowarzyszenie.

Istotnym celem projektu będzie także propagowanie wśród mieszkań-
ców i władz samorządowych działalności Stowarzyszenia oraz Miasta i Gmi-
ny Zwierzyniec co zaowocuje zwiększonym zaangażowaniem we wspólne 
przedsięwzięcia

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

Stowarzyszenie Kosobudy na Roztoczu realizuje projekt pod nazwą:

„ORGANIZACJA Z POTENCJAŁEM”
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„Bodajś żył w ciekawych czasach” 
– tak to powiedzenie zapewne nas, 
żyjących, dotyczy. Kurczy się Unia Eu-
ropejska, do której z radością wstępo-
waliśmy i która dała nam podwaliny 
sukcesu gospodarczego. My, jako pań-
stwo, do tej Unii zgłaszamy często vo-
tum nieufności i szereg pretensji, w za-
mian blokując się na wspólne ustalenia 
dotyczące choćby uchodźców – czyż 
nasi przodkowie nie doznali, co zna-
czy być uchodźcą choćby w czasach II 
wojny światowej? Tak, to wszystko już 
było, a my, Polacy, powinniśmy być do-
cenieni, wręcz dopieszczeni.

Wracam na poletko gminne, bo tu 
powinniśmy bez względu na wiatry po-
lityczne pomnażać dobro lokalne.

Staramy się to czynić, i to z dobrym 
skutkiem. W tym roku mieszkańcy 
Zwierzyńca dostrzegą zmiany na lep-
sze na naszych ulicach. Oprócz prowa-
dzonych robót w Rynku i na ul. Rudka, 
poprawi się stan ulic: Gramowskiego, 
Jasnej i Parkowej oraz w części osiedla 
Leśników. Złożyliśmy wnioski o środki 
unijne do Urzędu Marszałkowskiego, 
ale to dotyczy zadań na przyszły rok 
(fotowoltaika, zagospodarowanie zale-
wu Rudka).

JEDNA Z NAJSTARSZYCH 
JEDNOSTEK W GMINIE ZWIERZYNIEC 
– OSP KOSOBUDY OBCHODZI W TYM 
ROKU 90. ROCZNICĘ POWSTANIA. 
JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ 
ODBYŁA SIĘ 5 CZERWCA. 

Druhowie z gminy Zwierzyniec ze-
brali się o 11.00 przy miejscowej remi-
zie strażackiej, skąd przeszli na mszę 
św. do kościoła w Kosobudach. Po eu-
charystii, na placu przy strażnicy, przy-
pomniano historię jednostki, a wyróż-
niający się druhowie odebrali medale 
i odznaki. Najwyższym odznaczeniem 

Mniejsze projekty, jak chociażby 
dokończenie budowy świetlicy wiej-
skiej w Topólczy, też doczekają się pie-
niędzy, może jeszcze w tym roku.

Przed nami (a także już za nami) są 
imprezy kulturalne, ważne dla miesz-
kańców i turystów. Tu od lat mam 
zmartwienie, że mieszkańcom to chyba 
mało zależy na uczestnictwie w życiu 
kulturalnym miasta i gminy. To przykre 
i mało budujące na przyszłość. 

Co jeszcze jest mało budujące? Otóż 
redakcja „Głos Zwierzyńca i Rozto-
cza” (redaktor naczelny Jacek Paluch) 
w ramach „dobrej zmiany” chce nas 
(urząd) zmęczyć zalewem wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej 
czasami tak bzdurnych, że ręce opada-
ją – przykład (jeden z wielu) podajemy 
niżej w całości: 
„1. Podanie, jakie wpłaty i w jakiej wy-

sokości wpływały na konto Miasta 
i Gminy Zwierzyniec, za sprzedaż 
nieruchomości i środków trwałych 
należących do podmiotów nie bę-
dących własnością Miasta i Gminy 
Zwierzyniec (np. wspólnoty grunto-
we, SKR, OSP).

2. Podanie czy i kiedy ww. środki pie-
niężne zostały zwrócone ww. pod-

– Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa, został uhonorowany Rado-
sław Czochra z OSP Turzyniec. Brązo-
wymi zostali odznaczeni: Rafał Greszta, 
Wojciech Kondrakiewicz i Przemysław 
Kot z OSP Kosobudy, a także Krzysztof 
Typiak z OSP Turzyniec i Leszek Szuty 
z OSP Wywłoczka. Odznakę „Wzorowy 
Strażak” odebrali Wojciech Kukiełka 
z Kosobud i Kamil Galarda z Obroczy. 
Oprócz tego 21 strażaków OSP Kosobu-
dy otrzymało odznaki za wysługę lat. 
Wśród odznaczonych był skarbnik OSP 
Kosobudy Henryk Miękus, który jest 
strażakiem od 65 lat. 

miotom i w jakiej wysokości, a jeżeli 
nie, czy są one cały czas na koncie, 
na które wpłynęły.”
Prawnik nie powinien tak pytać, 

bo po jaką „mańkę” ujawniać takie bra-
ki w myśleniu? W najbliższym czasie 
zwrócę się do Rady Miejskiej o zwięk-
szenie wydatków na administrację 
(którą w nieodległym czasie uszczupli-
łem, chociażby o wydatki na zastępcę 
burmistrza) na zatrudnienie rzecznika 
prasowego urzędu, który w części byłby 
edukatorem dla redaktora tegoż pisma.

Dla spraw ważnych dla naszej 
gminy i regionu jest powołanie pana 
Andrzeja Tittenbruna na stanowisko 
Dyrektora Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. Liczymy i życzymy sobie do-
brej współpracy.

Dobrze życzymy naszej reprezenta-
cji w piłce nożnej, bo to jest miód kojący 
na nasze skołatane dusze i serce.

Kończąc, życzę mieszkańcom 
i turystom dobrego i bezpiecznego lata, 
i zapraszam na rozliczne wydarzenia 
kulturalne.

Jan Skiba
Burmistrz Zwierzyńca

Ponadto jubilaci i ich goście otrzy-
mali specjalne medale, wybite z okazji 
jubileuszu 90-lecia, a obchody dopełni-
ły konkursy i gry dla najmłodszych oraz 
występy artystyczne. OSP Kosobudy, 
do której obecnie należy 35 druhów, 
to oprócz Zwierzyńca jedna z dwóch 
jednostek w gminie wpisanych do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa-Gaśni-
czego. W czerwcu ich koledzy z OSP 
Zwierzyniec świętowali 110-lecie. 

Edyta Wolanin

Szanowni Państwo,

90 LAT OSP
KOSOBUDY
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29 maja w Zwierzyńcu odbył się 
doroczny Zjazd Światowego Związku 
Żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów 
Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Uro-

czystości patriotyczno-religijne zor-
ganizowano zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym. Wzięły w nich udział kom-
pania honorowa 3. Batalionu Zmecha-

nizowanego z Zamościa i orkiestra woj-
skowa z Lublina, która po raz pierwszy 
zaprezentowała w Zwierzyńcu pokaz 
musztry paradnej. Po złożeniu meldun-
ku przez dowódcę i przeglądzie kom-
panii honorowej, uczestników zjazdu 
powitał burmistrz Zwierzyńca Jan 
Skiba, a potem głos zabrał przedstawi-
ciel zamojskiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej An-
drzej Jaroszyński. 

Po apelu poległych i salwie honoro-
wej odbyła się uroczysta msza święta. 
Światowy Związek Żołnierzy 9. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej 
Ziemi Zamojskiej obejmuje zasięgiem 
cztery powiaty byłego województwa 
zamojskiego oraz część powiatów kra-
snostawskiego i lubaczowskiego.

Edyta Wolanin

Święto żołnierzy
AK ZIEMI ZAMOJSKIEJ

Szczebrzeszyn był w tym roku miej-
scem zmagań drużyn sportowo-pożar-
niczych z gmin Szczebrzeszyn i Zwie-
rzyniec. Zawody odbyły się 22 maja. 
Gminę Zwierzyniec reprezentowało 8 
seniorskich i 2 młodzieżowe drużyny 
pożarnicze. Swoje reprezentacje w za-
wodach dorosłych strażaków wystawi-
ły OSP z Guciowa, Kosobud, Obroczy, 
Topólczy, Turzyńca, Wywłoczki, Zwie-
rzyńca i Żurawnicy. W rywalizacji w ka-
tegorii młodzieżowej udział wzięły ekipy 
dziewcząt i chłopców z Obroczy. Straża-
cy musieli pokonać sztafetę sprawno-
ściową i wykonać ćwiczenia bojowe.

Najlepszą drużyną sportowo-po-
żarniczą w gminie Zwierzyniec zosta-
ła OSP w Turzyńcu. Wśród druhów 
z gminy Zwierzyniec walka, szczegól-
nie w sztafecie sprawnościowej, była 
bardzo zacięta i wyrównana. OSP Tu-
rzyniec zdobyła 56,63 punkty, a druga 
ekipa z Kosobud 56,74. Trzecia była 
OSP Wywłoczka. W ćwiczeniach bojo-
wych najlepszy również okazał się Tu-
rzyniec z dorobkiem 28,76 punktu, dru-
ga ze stratą zaledwie 1,05 punktu była 
Topólcza, a trzecie miejsce zajął zespół 
OSP Kosobudy. W ostatecznej klasy-
fikacji OSP Turzyniec zdobyła 85,39 

punktu, druga ekipa z Kosobud straciła 
do zwycięzców 3,18 punktu, a trzecie 
miejsce zajęła Topólcza, której do dru-
giego stopnia podium zabrakło nieca-
łe 3 punkty. W zwycięskiej drużynie 
wystąpili: dowódca Mateusz Typiak, 
Mateusz Kapuściński, Paweł Typiak, 
Patryk Mazur, Mateusz Kościk, Marcin 
Piasecki, Rafał Golec, Krzysztof Buryś, 
Radosław Czochra i Ireneusz Budzyń-
ski, który jest prezesem OSP Turzyniec. 

Na kolejnych miejscach uplasowały 
się reprezentacje: Guciowa, Zwierzyńca, 
Żurawnicy, Obroczy i Wywłoczki. Wśród 
dorosłych zespołów, prawo startu w za-
wodach powiatowych, które odbędą się 
w przyszłym roku, wywalczyła OSP 
Turzyniec, do której dołączy zwycięzca 
przyszłorocznej rywalizacji. Drużyny 
młodzieżowe wystąpią w Powiatowych 
Igrzyskach LZS Ziemi Zamojskiej. Ry-
walizację ekip z gminy Szczebrzeszyn 
wygrała OSP Niedzieliska, przed OSP 
Wielącza i OSP Brody Małe.

Gminy Zwierzyniec i Szczebrze-
szyn od wielu lat organizują eliminacje 
gminne wspólnie, na przemian w oby-
dwu gminach. 

Edyta Wolanin

Sąsiedzkie zawody strażackie
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POŻEGNANIE RZEŹBIARZA – JAN BOLESŁAW BULEWICZ

Pod koniec XVIII w. Stanisław Sta-
szic był nauczycielem i wychowawcą 
synów Andrzeja Zamoyskiego. Jak 
wspominał, przyjął tę posadę nie tylko 

W Zamościu zmarł rzeźbiarz i sztu-
kator Jan Bolesław Bulewicz, wspania-
ły człowiek, mistrz w swym artystycz-
nym zawodzie. Śmierć zabrała go nagle 
i niespodziewanie. Pozostały po nim 
dzieła, które świadczą o jego artystycz-
nym talencie. Droga życiowa Jana Bo-
lesława Bulewicza wypełniona była bez 
reszty pracą. Zajmował się konserwacją 
i renowacją zabytków, a także rzeźbił 
w kamieniu.

Urodził się 16 maja 1950 r. w Toma-
szowie lubelskim. Jak o sobie mówił: 
„W wieku ośmiu lat już nie miałem wąt-
pliwości, że chcę być artystą: malarzem 
lub rzeźbiarzem”. Następstwem tych 
marzeń był wybór szkoły średniej – Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. 
W 1970 r. rozpoczął pracę jako sztukator 
w Pracowni Konserwacji Zabytków w Za-
mościu, a po pół roku swój kunszt dosko-
nalił w pracowni krakowskiej. Od tego 
czasu efekty jego pracy można podziwiać 
w wielu miejscach w Polsce i Europie.

W Krakowie pracował nad renowacją 
kamienic przy ulicy Kanonicznej i Świę-
tego Jana. Pracował także przy renowacji 

ze względu na wysokie uposażenie, ale 
także na fakt, iż w ich ojcu widział świa-
tłego człowieka, odróżniającego się 
od ówczesnych możnowładców refor-

pałacyku w Mszanie Dolnej, na Zamku 
w Książu i Zamku w Lublinie, pałacu 
Czartoryskich w Puławach, renowacji 
greckiego domku w Nałęczowie i wieży 
Ariańskiej w Wojciechowie. Tarnów, Bia-
łystok, Chełm, Hrubieszów, Werbkowi-
ce, Dołhobyczów, Poturzyn, Zwierzyniec 
to kolejne miejscowości, w których dzie-
ła jego rąk pozostały na zawsze. Artyzm 
Jana Bulewicza w trudnym kamieniar-
skim zawodzie czynił go znanym rów-
nież za granicami Polski. Pracował przy 
renowacji zabytkowych rzeźb i obiektów 
w Pałacu Sanssouci, Poczdamie, Briill, 
Berlinie, Dreźnie, Achen, Kolonii, w Vil-
lingen-Schweningen, Sankt Petersbur-
gu, a także w Talinie i Rydze. Od 1964 r. 
Jan Bolesław Bulewicz związany był 
z Zamościem. Zawsze powtarzał: „będąc 
za granicą kraju, w Warszawie czy Krako-
wie tęskniłem za Zamościem”. Dzięki tej 
tęsknocie pozostały nam po nim wspa-
niałe dzieła jego kunsztu, jak choćby pra-
ce przy rekonstrukcji Bramy Lwowskiej, 
Bramy Lubelskiej Starej, rekonstrukcje 
wielu attyk na zamojskich kamienicz-
kach, piękne portale i herby, wspaniałe 

rzeźby na cmentarzach Sitańca, Zwie-
rzyńca i Zamościa.

Za swą pracę był doceniany za życia 
– odznaczony między innymi Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. W uznaniu za-
sług w dziedzinie ochrony dóbr kultury 
otrzymał Medal XXX-lecia Pracowni 
Konserwacji Zabytków oraz Złotą Od-
znakę PKZ jako człowiek był bardzo 
skromny, szczery i sprawiedliwy. Dla 
każdego miał wiele życzliwości i wyro-
zumiałości. Swoją pasją artystyczno-
-konserwatorską zaszczepił synów To-
masza i Łukasza, którzy po ukończeniu 
studiów kontynuują jego dzieła restau-
ratorsko-konserwatorskie. Żegnając 
zmarłego Jana Bolesława Bulewicza 
łączymy się w bólu z jego najbliższymi: 
żoną Joanną, synami Łukaszem i Toma-
szem oraz całą rodziną. Przyjacielu, na 
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

KOLEDZY

Do kondolencji dołączają się Członkowie To-
warzystwa Miłośników Zwierzyńca i za zgodą 
Rodziny dokonano przedruk z miesięcznika 
AWANGARDA LUBELSKA nr 3-4.

matorskimi działaniami w dziedzinie 
prawa i gospodarki. Związki Staszica 
ze Zwierzyńcem nie zostały dotąd do-
kładnie opisane. Znany jest tylko jeden 
list z 9 września 1788 roku pisany do 
biskupa Kochnowskiego w sprawie pa-
rafii turobińskiej, a odnaleziony przez 
Felicję Chmielewską w Bibliotece Ordy-
nacji Zamoyskich w Warszawie.

Z propozycją uczczenia 190. roczni-
cy śmierci Stanisława Staszica wystąpi-
ło Towarzystwo Szkół Staszicowskich, 
a burmistrz i Rada Miejska w Zwie-
rzyńcu zaakceptowali ten pomysł. Na 
monumencie pod popiersiem ufundo-
wanym przez towarzystwo, znajdują 
się daty urodzin i śmierci 1755 – 1826, 
a na bocznej tablicy jest napis: „W 190. 
rocznicę śmierci autora „Przestróg dla 
Polski” oraz pisanego w Zwierzyńcu 
dzieła jego życia – „Rodu ludzkiego”, 
wybitnego uczonego, inicjatora rozwo-
ju przemysłu, rolnictwa i nauki na zie-
miach polskich w dobie zaborów, sła-
wiącego uroki i niepowtarzalny klimat 
„zwierzynieckich borów” – Towarzy-
stwo Szkół Staszicowskich oraz społe-
czeństwo miasta i gminy Zwierzyniec”.

Edyta Wolanin

 W Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu stanął 
pomnik Stanisława Staszica. Jego oficjalne 
odsłonięcie odbyło się podczas uroczystości z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 Maja ze Staszicem
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Niecodzienny jubileusz

W uroczystości uczestniczyli eme-
rytowani nauczyciele, absolwenci 
przedszkola, przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Lublinie, Starostwa 
Powiatowego w Zamościu oraz przed-
stawiciele instytucji z terenu miasta 
i gminy Zwierzyniec. 

Miejscowa ochronka została utwo-
rzona 21 sierpnia 1906 roku. Od chwi-
li założenia placówka przeszła różne 
koleje losu, nie tylko radosne, pełne 
gwaru i dziecięcego śmiechu, ale rów-
nież smutne i tragiczne w czasie 
II wojny światowej. Okres hitlerowskiej 
okupacji zapisał się w szczególny spo-
sób w dziejach ochronki, która pełniła 
wtedy funkcję opiekuńczą nie tylko 
dla miejscowych dzieci, ale także dla 
ogromnej liczby ich rówieśników z wy-
siedlonej Zamojszczyzny.

O wkładzie zwierzynieckiej placów-
ki w rozwój zamojskiej oświaty świad-

czą nagrody i wyróżnienia. W przed-
szkolnych kronikach można znaleźć 
informację, że 29 listopada 1978 roku 
przedszkole w Zwierzyńcu, jako pierw-
sze w historii szkolnictwa, otrzyma-
ło najwyższe wyróżnienie nadawane 
w dziedzinie oświaty, czyli Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, natomiast 
dyrekcja i nauczyciele za wybitne osią-
gnięcia otrzymali nagrodę im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Przed 11 laty, do-
kładnie 17 czerwca 2005 roku, placówka 
otrzymała imię wieloletniej nauczyciel-
ki, kierowniczki ochronki i przedszkola 
Wandy Cebrykow, która z narażeniem 
życia ratowała dzieci z Przejściowego 
Obozu Koncentracyjnego w Zwierzyń-
cu. Jej rolę w życiu lokalnej społeczno-
ści i 110-letnie dokonania zwierzyniec-
kiej placówki wspominali uczestnicy 
jubileuszowych uroczystości.

Irena Szymczuk

 Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu 
obchodziło niecodzienny jubileusz. To jedyna taka placówka 
w Polsce, która działa nieprzerwanie od 110 lat. Nasza placówka 
oparła się zaborcom i przetrwała obydwie wojny światowe. 
W zwierzynieckim przedszkolu zachowały się m.in. dzienniki 
z lat 30. minionego wieku, kilka ówczesnych kronik i pomocy 
dydaktycznych, wykonanych przez nauczycieli. Jest domek, 
który patronka Wanda Cebrykow przygotowała w 1942 
roku na zajęcia o domu i rodzinie dla dzieci z miejscowego 
obozu przesiedleńczego. Te i inne pamiątki z dawnych 
czasów, które przetrwały do dzisiaj, zostały pokazane na 
specjalnej wystawie, przygotowanej z okazji jubileuszu.
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Na staż do

Już po raz piąty młodzież z Zespo-
łu Szkół Drzewnych i Ochrony Śro-
dowiska im. J. Zamoyskiego w Zwie-
rzyńcu uczestniczyć będzie w stażach 
zagranicznych w ramach programu 
Erasmus+. Projekt napisany przez na-
uczycieli szkoły uzyskał akceptację Na-
rodowej Agencji Programu Erasmus+ 
i szkoła otrzymała ponad 104 000 € na 
realizację zagranicznych praktyk. Mło-
dzież tym razem wyjedzie w dwóch 
20-osobowych grupach do Niemiec 
i Hiszpanii. Wraz z młodzieżą wyjadą 

również opiekunowie. Uczestnikami 
wyjazdu do Niemiec będą uczniowie 
obecnych klas pierwszych i drugich, do 
Hiszpanii wyjadą uczniowie klas dru-
gich i trzecich wszystkich istniejących 
w Zespole techników. Zarówno mło-
dzież, jak i opiekunowie przygotowują 
się do wyjazdu już od września ubiegłe-
go roku. 

Na cykl przygotowań składały się 
nie tylko dodatkowe zajęcia z języka 
niemieckiego, angielskiego, ale również 
zajęcia związane z poznaniem kultury, 

obyczajów, historii krajów, do których 
się udają. Od maja grupa wyjeżdżająca 
do Hiszpanii przygotowuje się również, 
zapoznając się z podstawami języka 
hiszpańskiego. Organizacja takich sta-
ży to niezwykłe przedsięwzięcie rów-
nież logistyczne, gdyż tym razem wylot 
do Malagi odbywać się będzie z Berlina. 
Są to doświadczenia, które zdobywa 
szkoła przy organizacji takich projek-
tów, ale również dodatkowe atrakcje 
dla młodzieży. Ale nie o atrakcje chodzi, 
chociaż z pewnością będzie ich wiele, 
przede wszystkim staże mobilnościo-
we to zdobyte doświadczenie zawodo-
we, zapoznanie się z funkcjonowaniem 
europejskich rynków pracy.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż 
uczestnicy stażu otrzymują kieszon-
kowe, tym razem jest to rekordowa 
suma 447 € dla każdego uczestnika. 
Z pewnością dla większości uczniów 
pobyt, szczególnie w Hiszpanii, będzie 
połączony z pięknym wypoczynkiem 
w bardzo ciekawym regionie, jakim 
jest Andaluzja. Uczestnicy wyjazdu 
do Niemiec wiedzą już, że w czasie 
wolnym zwiedzą Drezno, Poczdam, 
Berlin. Zespół projektowy działający 
w szkole przygotował kolejny projekt, 
bo tzw. Kartę Jakości Mobilności, któ-
ra pozwoli na uczestnictwo młodzieży 
w kolejnych (do 2020 r.) stażach zagra-
nicznych.

ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Hiszpanii i Niemiec
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 Jak skuteczniej nauczać 
matematyki? To pytanie 
można zamienić na inne – 
jak motywować uczniów 
do uczenia się tego 
przedmiotu, w jaki sposób 
zainteresować młodzież 
tą dziedziną wiedzy?

Problem w świecie dydaktyki mate-
matyki jest znany od dawna. Wiele jest 
różnych pomysłów na jego rozwiąza-
nie. Jednym z nich jest wprowadzanie 

do nauczania matematyki nowocze-
snych technologii, w szczególności kal-
kulatorów graficznych.

Dlaczego właśnie kalkulator graficz-
ny? W obecnych czasach życie młodych 
ludzi zdominowane jest przez różnego 
rodzaju urządzenia elektroniczne typu: 
komputer, laptop, telefon komórkowy, 
smartfon, tablet, itp. Można zauważyć, 
że młodzież błyskawicznie opanowuje 
tajniki obsługi i bardzo chętnie posłu-
guje się takim sprzętem.

Mając na uwadze niejako natural-
ną skłonność młodzieży do sięgania po 
tego typu urządzenia, logicznym wyda-
je się wkomponowanie ich w proces na-

uczania, a w szczególności w nauczanie 
matematyki.

 Wykorzystując kalkulatory 
graficzne jako środek 
dydaktyczny można:

 poprzez możliwość szybkiej wizu-
alizacji wielu rozwiązywanych pro-
blemów doskonalić umiejętność 
stawiania i weryfikacji hipotez, 

 kształtować umiejętności niestan-
dardowych sposobów rozwiązywa-
nia problemów,

 wskazywać uczniom wiele prak-
tycznych zastosowań matematyki,

 rozszerzyć ilość zagadnień rozwią-
zywanych podczas procesu lekcyj-
nego,

 aktywizować uczniów o niższej 
sprawności rachunkowej.

 Kalkulatory graficzne 
znane są w Polsce od 
dawna. Już w latach 1999-
2000 przeprowadzono 
w kilkunastu szkołach, 
na różnych poziomach 

kształcenia, projekt 
pilotażowy: „Kalkulatory 
graficzne w polskiej 
szkole”. Ewaluacja tego 
programu przyniosła bardzo 
optymistyczne wnioski. 
Według badań uczniowie, 
którzy posługują się 
kalkulatorem graficznym, 
dostrzegają praktyczne 
wykorzystywanie 
matematyki, uczą się 
logicznego myślenia, 
następuje u nich wzrost 
i tempo przyswajania wiedzy.

Zastosowanie kalkulatorów graficz-
nych w naukach doświadczalnych ta-
kich jak fizyka czy chemia pozwala na 
szybki opis matematyczny skompliko-
wanych doświadczeń, skraca czas do-
tarcia do właściwych wniosków. Uczeń 
czuje, że matematyka może być narzę-
dziem do poznania świata. 

Z różnych jednak względów kal-
kulator graficzny nie trafił do polskiej 
szkoły w masowym zastosowaniu.

Kalkulatory graficzne zaistniały jed-
nak w szkołach kończących się Między-
narodową Maturą (IB). W Polsce istnie-
je już wiele takich placówek.

Wyniki maturalne, jakie osiąga-
ją uczniowie tych szkół na egzaminie 
z matematyki, są bardzo wysokie.

Jedną z istotnych przyczyn takiego 
stanu wydaje się być fakt, że we wspo-
mnianych szkołach kalkulatory graficz-
ne dopuszczone są do użycia zarówno 
w procesie kształcenia matematyczne-
go, jak i na egzaminie maturalnym.

Również w Szkołach Europejskich 
(jest ich obecnie kilkanaście na terenie 
Europy) od kilku lat kalkulatory graficz-
ne są stosowane w nauczaniu mate-
matyki i innych przedmiotów ścisłych. 
Uczniowie zdają egzaminy semestralne 
z matematyki składające się z dwóch 
części: tradycyjnej, bez kalkulatora 

Matematyczny eksperyment
w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony 
Środowiska w Zwierzyńcu
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i nowej z kalkulatorem graficznym. 
Matura Europejska zdawana jest na 
podobnych zasadach. Wyniki, osiągane 
przez uczniów podczas tego typu egza-
minów, są równie wysokie.

Również Zespół Szkół Drzewnych 
i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoy-
skiego w Zwierzyńcu ma spore doświad-
czenia w nauczaniu matematyki z uży-
ciem kalkulatora graficznego. Młodzież 
tej szkoły brała udział we wspomnianym 
wyżej programie pilotażowym. Mając 
świadomość wysokiej skuteczności tego 
urządzenia w nauczaniu, od trzech lat 
systematycznie na lekcjach matematyki 
stosowany jest w wersji nauczycielskiej 
najnowszy model kalkulatora graficzne-
go TI – Nspire CX CAS.

W szkole pracuje nauczyciel z do-
świadczeniem w zakresie stosowania 
kalkulatora graficznego. Jest nim Pan 
Jacek Szuty, który brał udział w progra-
mie pilotażowym w latach 1999-2000 
oraz pracował na takich kalkulatorach 
w szkole brukselskiej w Belgii. Zdobyte 
doświadczenia wskazują jednoznacznie 
– kalkulator graficzny pozwala osiągać 
lepsze wyniki w nauczaniu matematyki.

W celu popularyzacji stosowania 
kalkulatora graficznego, w 2016 r. ZS-
DiOŚ w Zwierzyńcu zorganizował dla 
uczniów gimnazjów Wojewódzki Kon-
kurs: „Matematyka z kalkulatorem gra-
ficznym”. Konkurs uzyskał patronat Lu-
belskiego Kuratora Oświaty. Do finału, 
który odbędzie się jesienią bieżącego 
roku, awansowało z 14 gimnazjów 23 
uczniów spośród 49 zgłoszonych. 

Bazując także na pozytywnych 
doświadczeniach Szkół Europejskich 
w zakresie stosowania kalkulatorów 
graficznych, ZSDiOŚ w Zwierzyńcu 
otwiera od września 2016 r. I klasę 
Technikum Informatycznego, w której 
prowadzony będzie eksperyment pe-
dagogiczny: „Matematyka z kalkulato-
rem graficznym”.

Uczniowie tej klasy, w trakcie lekcji 
wynikających ze standardowej siatki go-
dzin, w pierwszej kolejności będą reali-
zować rozszerzony program matematy-
ki w tradycyjny sposób – bez korzystania 
z kalkulatorów graficznych. Równolegle, 
w każdym tygodniu, po kilku wstępnych 
lekcjach szkolenia z obsługi tego sprzę-
tu, nauczyciel będzie pracował z ucznia-
mi na kalkulatorach.

 Każdy uczeń klasy 
eksperymentalnej będzie 
miał możliwość indywidualnej 

pracy na kalkulatorze 
graficznym najnowszego typu 
TI – NSPIRE CX CAS w ciągu 
dwóch godzin tygodniowo 
przez okres 4 lat. Ponadto 
będzie mógł prezentować 
wyniki swoich prac na tablicy 
multimedialnej. Dzięki 
modernizacji szkolnej sieci 
internetowej, uczniowie będą 
mogli korzystać w domu 
z wersji komputerowej 
oprogramowania, którym 
dysponuje kalkulator 
graficzny. Szkoła została już 
wyposażona w pracownię 
w/w kalkulatorów 
graficznych.

Zakłada się, że wprowadzony eks-
peryment powinien zaktywizować 
młodzież do wzięcia szerokiego udziału 
w różnych konkursach matematycz-
nych i osiągania w nich satysfakcjonu-
jących rezultatów.

Umożliwi także lepsze przygoto-
wanie uczniów do egzaminu matu-
ralnego oraz stanowić będzie mocny 
fundament do kontynuowania nauki 
na studiach wyższych, głównie na kie-
runkach ścisłych, ekonomicznych czy 
inżynierskich, gdzie tego typu urządze-
nia są wykorzystywane.

Oprogramowanie kalkulatora jest 
opisane w języku angielskim, dlate-
go też systematyczna praca ucznia na 
tym sprzęcie pozwoli mu doskonalić 
ten język w zakresie słownictwa fa-
chowego. 

Stworzy szansę również tym 
uczniom, których techniki obliczeniowe 
nie są zbyt zaawansowane. Wykorzystu-
jąc kalkulator, będą w stanie znaleźć po-
prawne rozwiązanie zadania. Bez tego 
narzędzia uczniowie poprzestają często 
na zbudowaniu modelu matematyczne-
go rozwiązywanego problemu.

Ponadto istnieje szansa na zasto-
sowanie kalkulatora graficznego na 
przedmiotach ścisłych, takich jak fizy-
ka, chemia oraz w innych typach szkół 
w ZSDiOŚ.

Projekt eksperymentu został obję-
ty patronatem Rektora Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz uzyskał pozytywną opinię meryto-
ryczną Zakładu Dydaktyki Matematyki 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki UMCS. Opieka merytoryczna 
nad eksperymentem będzie sprawo-
wana w ciągu 4 lat przez pracowników 
naukowych tej uczelni.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
po pozytywnym zaopiniowaniu ww. 
projektu pedagogicznego przez Lu-
belskiego Kuratora Oświaty, wyraziło 
zgodę na przeprowadzenie tego ekspe-
rymentu w Zespole Szkół Drzewnych 
i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoy-
skiego w Zwierzyńcu od roku szkolnego 
2016/17. Tym samym ZSDiOŚ jest jedyną 
tego typu szkołą w Polsce, która będzie 
miała szansę poprowadzić taki projekt.

Zapraszamy tegorocznych absolwen-
tów gimnazjów wykazujących zain-
teresowania matematyczno-informa-
tyczne do podjęcia wyzwania i wejścia 
w świat kalkulatorów graficznych, któ-
ry otwiera szersze horyzonty, nie tylko 
matematyczne.

ZSDiOŚ w Zwierzyńcu
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Z życia Gimnazjum
W roku szkolnym 2015/2016 w Gim-
nazjum Publicznym im. Róży Za-
moyskiej realizowano działania in-
nowacyjne:
 „Bliskie spotkania z przyrodą, hi-

storią i kulturą naszego regionu”. 
Program miał na celu pogłębienie 
wiedzy o własnym środowisku, re-
gionie (przyroda, historia, kultura, 
dziedzictwo), kształtowanie postaw 
tożsamości ze swoją małą ojczyzną, 
kształtowanie postaw proekologicz-
nych.

 „Pamięć o przeszłości kształtuje przy-
szłość”. Program miał na celu posze-
rzenie wiedzy historycznej uczniów 
o dzieje regionalne, kształtowanie 
poczucia tożsamości narodowej i pa-
triotyzmu, kształtowanie u uczniów 
właściwej postawy obywatelskiej.

 Program własny z historii „Uczymy 
się patriotyzmu”. Program dotyczył 
pogłębienia wiedzy o małej ojczyź-
nie i ludziach zasłużonych dla regio-
nu, czczenie ich pamięci, aktywne 
uczestnictwo w uroczystościach 
szkolnych i środowiskowych.

 Program Wychowania Fizycznego 
dla Klasy Sportowej o Profilu Piłki 
Ręcznej.

 Program Wychowania Fizycznego 
dla Klasy Sportowej o Profilu Piłki 
Nożnej. 
– Programy autorskie z wychowa-

nia fizycznego: młodzież gimna-
zjalna uczestniczyła w cyklicz-
nych wyjazdach uczniów z klas 
sportowych na obozy zimowe 
do Szczawnicy, w spływach ka-
jakowych dla młodzieży klas 
sportowych (klasy II), cyklicz-
nie organizowano konkurs na 
najlepszego sportowca szkoły, 
prowadzono konkurs na naj-
bardziej usportowioną klasę, 
poszerzano treści edukacyjne 
poprzez obserwację meczów li-
gowych (ekstraklasa, super liga, 
reprezentacja Polski).

Z przyjemnością informujemy, że 
uczniowie naszego gimnazjum od-
nieśli następujące sukcesy:
 Katarzyna Grabowska oraz Alicja 

Pacyk zostały finalistkami Ogólno-
polskiego Konkursu Transplantolo-
gicznego „Przeszczep sobie zdrowie” 

w Szczecinie pod kierunkiem Joan-
ny Rudej.

 W konkursie matematycznym „Za-
gimak” finalistą został Rafał Bednarz 
pod opieką Piotra Łosiewicza.

 Laureatem konkursu z języka angiel-
skiego „Clickonmaniac” został Filip 
Chmielewski przygotowany przez 
Dariusza Liszewskiego.

 W konkursie Poznajemy Parki Kra-
jobrazowe Polski na III miejscu upla-
sowali się: Angelika Doroszewska, 
Wiktoria Załuska, Rafał Bednarz, 
Bartłomiej Szabat pod kierunkiem 
Joanny Drapały, Joanny Rudej i Bar-
bary Pacyk.

 Konkurs historyczny „Powstanie Za-
mojskie” również przyniósł sukces 
– II miejsce zajęła Martyna Małek 
przygotowana przez Ewę Grude-
wicz.

 W konkursie plastycznym pt. „Kart-
ka świąteczna” I miejsce zajęła Wik-
toria Załuska, II miejsce Paulina 
Grodowicz, natomiast III Angelika 
Doroszewska. Wyróżnienie otrzy-

mali: Katarzyna Grabowska, Michał 
Krzaczek, Filip Padyasek pod kie-
runkiem nauczyciela plastyki Małgo-
rzaty Czochry-Welsyng.

 W szkolnym konkursie „Małe formy 
literackie” I miejsce zajęła Angelika 
Doroszewska, II miejsce Sebastian 
Sitarz, a III Weronika Załuska i Nata-
lia Borsuk pod opieką Marzeny Stan-
kiewicz.

 W Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atrów Szkolnych „Gry teatralne 2016” 
III miejsce zajęli: Wiktoria Załuska, 
Edyta Albreht, Krystian Kobel, Na-
talia Lewandowska, Natalia Mazur, 
Alicja Marzec, Faustyna Rugała, 
Aleksandra Budzyńska, Sandra Bu-
dzyńska, Aleksandra Sadza, Karoli-
na Popławska, Łukasz Bil, Bartłomiej 
Szabat, Beata Droździel przygotowa-
ni przez Marzenę Stankiewicz.

 W Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Malowane Poezją” wy-
różnienie otrzymały: Angelika Do-
roszewska i Wiktoria Załuska pod 
kierunkiem Elżbiety Gołębiowskiej.

Dzień Patrona w Gimnazjum

Udział gimnazjalistów w Ogólnopolskiej Akcji o Historii Żydów Polskich
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 III miejsce w Powiatowym Konkur-
sie „Stroik Wielkanocny” zajęła Alek-
sandra Skrzypa pod opieką Małgo-
rzaty Czochry-Welsyng.

W minionym roku szkolnym 
uczniowie należący do Samorządu 
Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła 
Wolontariatu wykazali się większą 
kreatywnością, pomysłowością, samo-
dzielnością oraz odpowiedzialnością. 
Przejawiali aktywne postawy obywa-
telskie, patriotyczne, proekologiczne, 
prospołeczne (wzrosło zaangażowanie 
w podejmowane działania). Ucznio-
wie uczestniczyli w: organizacji ma-
ratonu pisania listu przy współpracy 
z Amnesty International, włączyli się 
do akcji ogólnopolskiej o historii Żydów 
polskich przy współpracy z Centrum 
Kultury i Biblioteką Publiczną w Zwie-
rzyńcu. Wznowiono wydawanie ga-
zetki szkolnej, zorganizowano debaty 
szkolne oraz spotkanie z absolwentami.

Od początku czerwca w naszej szko-
le można oglądać wyjątkową ekspozycję 
indywidualnych prac plastycznych pt. 
„Rysunek i malarstwo”. Prace wykonała 
uczennica – Angelika Doroszewska.

Ponadto nasi uczniowie występo-
wali w charakterze gości ze spektaklem 
edukacyjno-profilaktycznym pt. „Se-
kret” na rozstrzygnięcie konkursu „Ży-
cie bez uzależnień” w Miejskim Domu 
Kultury w Szczebrzeszynie. 

Już po raz drugi gimnazjaliści wzięli 
udział w akcji Fundacji im. Zbigniewa 
Herberta „Czytam w podróży” – przed-
sięwzięciu promującym czytelnictwo 

w ramach ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Pan Cogito”. Nasza szko-
ła zaangażowała się w akcję „Czytam 
w podróży” poprzez rozdawanie zakła-
dek czytelnikom, którzy danego dnia 
odwiedzili bibliotekę szkolną. Koordy-
natorami tej akcji w naszej szkole są: 
Barbara Pacyk, Marzena Stankiewicz, 
Elżbieta Gołębiowska.

Sukcesy uczniów w sporcie
Paulina Grodowicz, Katarzyna Male-
sza, Kamila Kowalska, Kamila Skrzypa, 
Beata Krulikowska, Gabriela Tomczyk, 
Elżbieta Żywot, Zuzanna Gałan, Izabe-
la Antosz, Weronika Gałan, Aleksandra 
Komisarczuk, Daria Skowyra, Patrycja 
Sierkowska, Julia Zacharczuk, Kata-

rzyna Grabowska zajęły I miejsce w Po-
wiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt pod kierunkiem nauczycie-
la wychowania fizycznego Edyty Kot. 
Podczas Rejonowej Gimnazjady w Piłce 
Ręcznej dziewcząt I miejsce zajęła dru-
żyna w składzie: Paulina Grodowicz, 
Katarzyna Malesza, Kamila Kowalska, 
Kamila Skrzypa, Beata Krulikowska, 
Gabriela Tomczyk, Elżbieta Żywot, Zu-
zanna Gałan, Izabela Antosz, Weronika 
Gałan, Aleksandra Komisarczuk, Daria 
Skowyra, Patrycja Sierkowska, Julia 
Zacharczuk, Katarzyna Grabowska pod 
kierunkiem Edyty Kot. 

Drużyna w tym samym składzie 
zajęła IV w Wojewódzkiej Gimnazja-
dzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Patryk 
Cieplachowicz zajął I miejsce w Powia-
towej Indywidualnej Gimnazjadzie LA 
w skoku w dal., II miejsce w tej samej 
kategorii zajęła Gabriela Tomczyk, III 
Sebastian Ciupik, natomiast IV Wero-
nika Gałan pod kierunkiem nauczyciela 
wychowania fizycznego Adama Bart-
nika. W pchnięciu kulą II miejsce zajął 
Jakub Brodziak, a III Ela Żywot. W bie-
gu na 100 m na II miejscu uplasował się 
Sebastian Sitarz, na III Jan Świstek, na-
tomiast w biegu na 1000 m I miejsce za-
jął Norbert Albrecht, II Jarosław Kowal. 
W skoku w dal w Rejonowej Indywi-
dualnej Gimnazjadzie I miejsce zajęła 
Gabriela Tomczyk a w biegu na 100 m, 
II miejsce zajął Sebastian Sitarz. Do 
wszystkich zawodów sportowych gim-
nazjalistów przygotowywali nauczy-
ciele uczący wychowania fizycznego 
w szkole.

Grażyna Padyasek

Spotkanie z absolwentami

Wycieczka, kl. 3a
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Dawid Celek wygrał konkurs na plakat 
17. Letniej Akademii Filmowej w Zwie-
rzyńcu. Jego propozycja została wybra-
na spośród 148 prac, zgłoszonych przez 
amatorów i profesjonalistów. Zdaniem 
członków jury wszystkie charakteryzo-
wały się bardzo dużą różnorodnością, ale 
to plakat wykonany przez Dawida Celeka 
najtrafniej oddaje ideę konkursu i nawią-
zuje do jednego z tematów przewodnich 
17. edycji LAF. Chodzi konkretnie o cykl 
poświęcony imigracji i związanego z nią 
zderzenia kultur, mentalności i obycza-
jów. „Obcy w dom” to jedna z naszych 
propozycji oferowanych w tym roku 
podczas akademii, a autor zwycięskiej 
pracy bardzo pomysłowo nawiązał do 
tego tematu i tym samym wyjątkowo 
trafnie ujął ideę konkursu – stwierdzili 
w komunikacie jurorzy.

W nagrodę autor otrzyma 2000 zło-
tych i bezpłatną akredytację na tego-
roczne pokazy filmowe. Teraz plakat 
Dawida Celeka będzie wykorzystywany 
w promocji imprezy i podczas letniej 
akademii w Zwierzyńcu, która w tym 
roku odbędzie się między 5 a 15 sierp-
nia. Drugim tematem przewodnim te-
gorocznych pokazów jest „Trzecie oko”, 
który jest dedykowany sztuce fotografii 
i filmowej rejestracji. W sumie w pro-
gramie 17. edycji Letniej Akademii Fil-
mowej w Zwierzyńcu jest ponad 300 
filmów, około 60 prelekcji, 20 spotkań 
z reżyserami oraz 10 imprez towarzy-
szących, w tym koncerty i spektakle.

Edyta Wolanin

Międzynarodowy charakter miał 
tegoroczny Roztoczański Przegląd Mło-
dzieżowych Orkiestr Dętych w Zwie-
rzyńcu. W dwudniowej imprezie, która 
rozpoczęła się 18 czerwca, wzięły udział 
trzy polskie zespoły oraz orkiestry 
z Czech i Węgier. 

Uczestnicy organizowanego po raz 
trzynasty spotkania młodych muzy-
ków zebrali się w sobotnie popołudnie 
przy Centrum Kultury, skąd przeszli 
w dźwięcznym korowodzie ulicami Sło-
wackiego i Zamojską na zwierzyniecki 
deptak, a następnie pod kościółek „na 

wodzie”, gdzie odbywały się prezentacje 
orkiestr. W tym roku mieszkańcy Zwie-
rzyńca oraz turyści, wypoczywający 
na Roztoczu, mogli posłuchać orkiestr 
z czeskiego Jablunkova, węgierskiej 
Aby, a także z Gogolina w wojewódz-
twie opolskim oraz Dzwoli i Polichny 
z Lubelszczyzny. W niedzielę uczest-
nicy przeglądu zapewnili oprawę mu-
zyczną uroczystej mszy św. w kościele 
„na wodzie”, sprawowanej w intencji 
strażaków z OSP Zwierzyniec, którzy 
tego dnia świętowali jubileusz 110-le-
cia istnienia. W uroczystościach jubi-

leuszowych oraz w przeglądzie orkiestr 
uczestniczyły delegacje z partnerskich 
i zaprzyjaźnionych miast Zwierzyńca 
– Gogolina z burmistrzem Joachimem 
Wojtalą na czele, węgierskiej Aby oraz 
czeskiego Jablunkova z wicestarostą 
Stanislavem Jakusem. 

13. Roztoczański Przegląd Młodzie-
żowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu 
zakończył się pięknym koncertem przy 
kościółku „na wodzie” w wykonaniu za-
granicznych gości przeglądu.

Red.

Roztoczański
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych

LAF17.

13.

Jest
plakat
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„Zwierzyniec w dawnej fotografii”

Budynki, których już nie ma, kra-
jobrazy, które dziś wyglądają zupełnie 
inaczej, nastrój, którego dzisiejsze zdję-
cia już chyba nie mają, a przede wszyst-
kim niezwykła podróż w przeszłość – to 
wszystko za sprawą jednej strony w In-
ternecie. Polecamy miłośnikom Zwie-
rzyńca wyjątkowe miejsce w przestrze-
ni wirtualnej – profil na Facebooku pod 
nazwą „Zwierzyniec w dawnej fotogra-

fii”. Oto, co mówi twórca tej strony: 
„Nazywam się Wojciech Lewan-

dowski. Z zamiłowania jestem fotogra-
fem przyrody, moim ulubionym obsza-
rem, gdzie fotografuję, jest oczywiście 
nasze piękne Roztocze. Swą pasję za-
wdzięczam swojemu ojcu – Longinowi 
Lewandowskiemu – on też uwielbia 
trzymać aparat w ręku. Wspominam go 
tutaj, ponieważ jest on kluczową posta-
cią także, jeśli chodzi o powstanie tej 
strony. Dzięki jego sporej kolekcji archi-
walnych zdjęć, którą powiększał lata-
mi, strona mogła w pewnym momencie 
zaistnieć – wkład ojca jest tutaj nieoce-
niony. Sam pomysł na założenie strony 
rodził się kilka miesięcy, aż w którymś 

w momencie podjęliśmy decyzję, że 
tymi zbiorami warto się podzielić z na-
szym społeczeństwem – bezinteresow-
nie, by nowe pokolenia miały styczność 
z piękną cząstką historii, zaś starsze po-
kolenia mogły z sentymentem i niejed-
nokrotnie z łzą w oku przypomnieć so-
bie dawne obrazy naszej miejscowości. 

Jak można zobaczyć, w naszych 
zbiorach trafimy na zdjęcia z różnych lat 
– tych dostojnych, międzywojennych 
oraz tych powojennych – dla żyjących 
są to lata ich wielu wspomnień z dzie-
ciństwa. Dla jednych strona ta pokazuje 

(historyczną) nowość, zaś dla innych to 
sentymentalna podróż po Zwierzyńcu” 
– tak o internetowej stronie poświę-
conej przeszłości Zwierzyńca mówi jej 
twórca, Wojciech Lewandowski. 

My też zachęcamy do takiej senty-
mentalnej podróży – jest ona w naszym 
zasięgu, wystarczy tylko kliknąć: www.

facebook.com/zwierzyniecwdaw-
nejfotografii/?fref=ts

Red.

Nagrody dla
SPORTOWCÓW
I DZIAŁACZY

Siedem osób – troje sportow-
ców, trener i trzech działaczy – 
dołączyło do grona nagrodzonych 
przez burmistrza Zwierzyńca za 
osiągnięcia sportowe. Uroczyste 
wręczenie wyróżnień odbyło się 
podczas sesji rady miejskiej 28 
kwietnia. Wśród nagrodzonych 
jest Edyta Zaręba, która zajmowa-
ła czołowe miejsca na wielu krajo-
wych i międzynarodowych zawo-
dach lekkoatletów niesłyszących. 
Zdobyła, m.in. złote i brązowe 
medale na Mistrzostwach Euro-
py w Lublinie oraz Mistrzostwach 
Polski w Olecku i Spale. Jej trene-
rem jest brat Tomasz Zaręba, który 
wcześniej był zawodnikiem sekcji 
lekkoatletycznej Klubu Sportowe-
go AZS AWF Biała Podlaska i absol-
wentem tej uczelni. 

Listę nagrodzonych sportow-
ców uzupełniają złoty medalista 
Motoparalotniowych Slalomowych 
Mistrzostw Świata i członek kadry 
narodowej Aeroklubu Polskiego 
Wojciech Panas oraz piłkarz Do-
minik Lachowicz, który również 
jest członkiem kadry narodowej, 
a w swoim dorobku ma pierwsze 
miejsce Mistrzostw Polski Niesły-
szących w piłce nożnej. 

Za działalność społeczną zwie-
rzyniecki samorząd nagrodził Jana 
Kotwisa, Andrzeja Osmulskiego 
i Adama Bartnika, którzy angażu-
ją się w rozwój kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji oraz popularyzują 
aktywność ruchową wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wszystkim 
nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Wolanin
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Kalendarz imprez kulturalnych i rekreacyjnych
oraz uroczystości w Zwierzyńcu:

TERMIN NAZWA IMPREZY
Lipiec
9-10 lipca Dni Zwierzyńca
18-23 lipca Plener rzeźbiarski dla twórców-amatorów i warsztaty 

rzeźbiarskie 
23 lipca II Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych, Jarmark 

Roztoczański – kiermasz twórczości ludowej i produktów 
regionalnych

24 lipca Jubileusz 20-lecia Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej 
Lipiec – sierpień Wystawa poplenerowa rzeźby
Sierpień 
5-15 sierpnia 17. Letnia Akademia Filmowa 
22-28 sierpnia I Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne 
Sierpień Obchody rocznicy likwidacji obozu w Zwierzyńcu
28 sierpnia VIII Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką
Sierpień Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
Wrzesień 
1 września Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 
4 września Festyn dla dzieci na pożegnanie lata 
Wrzesień Dożynki gminno-parafialne
Wrzesień Narodowe czytanie 
Wrzesień Obchody rocznicy bitwy pod Białym Słupem
22 września „Sesja z fotografem” – spotkanie z fotografem przyrody
Wrzesień – 
październik 

Wystawa malarstwa twórców z regionu 

Centrum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna w Zwierzyńcu jest swoistym 
centrum skupiającym aktywne kobiety 
z gminy Zwierzyniec. Tak jak w przypad-
ku projektu „Zwierzyniecka Republika 
Bab Aktywnych” – jego uczestniczkami 
jest grupa kobiet z gminy Zwierzyniec, 
które poznały się przy okazji udziału 

w projekcie „Razem twórzmy kulturę”, 
realizowanym przez Centrum Kultury 
w Zwierzyńcu. Pomysłodawczynie no-
wego projektu to grupa aktywnych ko-
biet – liderek, które w swojej społeczno-
ści zachęcają do aktywności innych.

Zamierzeniem projektu jest, aby na-
turalne liderki w swoich środowiskach, 

uzbrojone w narzędzia teoretyczne 
i wiedzę, uaktywniły lokalną społecz-
ność do wspólnych działań, wspólnego 
spędzania czasu i większego zaanga-
żowania. Zaplanowane szkolenia wy-
posażą kobiety z gminy Zwierzyniec 
w wiedzę i umiejętności interpersonal-
ne, które przyczynią się do wzmocnie-
nia ich potencjału społecznego, wyjazd 
studyjny wskaże naturalnym liderkom 
dobre przykłady, jak zorganizować pra-
cę własną i innych, dostarczą źródeł in-
spiracji i pokażą, jak działać skutecznie 
dla lokalnej społeczności.
Dla 20 kobiet z gminy Zwierzyniec 
zostaną zorganizowane cykl szkoleń 
i dwa wyjazdy studyjne:
 Szkolenie „Aktywizacja i integracja 

społeczna mieszkańców wsi” (te-
matyka: organizacje społeczne, gru-
py nieformalne, rola lidera w środo-
wisku wiejskim, instytucje wsparcia 
działań społecznych).

 Szkolenie „Projekty i pozyskiwa-
nie funduszy na działania społecz-
ne” (tematyka: tworzenie projektu 
i przygotowywanie wniosków, my-
ślenie metodą projektową, poten-
cjalne źródła finansowania, najczę-
ściej popełniane błędy, formularze 
najpopularniejszych konkursów).

 Szkolenie „Trening rozwoju osobi-
stego” (tematyka: automotywacja, 
planowanie zadań, wyznaczanie 
celów, predyspozycje do pełnienia 
funkcji społecznych, kreatywne roz-
wiązywanie problemów).

	Wyjazd studyjny na Forum Kobiet 
Aktywnych 2 lipca 2016 r. do Urszu-
lina.

	Wyjazd studyjny do „Krainy Ru-
mianku” w Hołownie oraz do Regio-
nalnej Izby Pamięci w Wysokiem 
w celu inspiracji i zdobycia wiedzy 
o organizowaniu i aktywizacji wiej-
skiej społeczności, poznania do-
brych przykładów organizacji pracy 
własnej i innych, jak działać sku-
tecznie dla lokalnej społeczności.
Udział w szkoleniach i wyjazdach 

jest bezpłatny.
Projekt „Zwierzyniecka Republika 

Bab Aktywnych” został dofinansowany 
ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich w ramach projektu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 
„Lubelskie Lokalnie”.

Teresa Marcinkowska

Zwierzyniecka Republika Bab Aktywnych
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Roztoczański
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych13.
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