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 XVII Zamojskie Dni Folkloru – wy-
stępy zespołów ludowych, folklory-
stycznych oraz chórów propagu-
jących tradycyjną muzykę ludową 
z terenu powiatu zamojskiego – od-
były się 3 lipca.

 9-10 lipca w Zwierzyńcu święto-
wano dni miejscowości. Wystąpiły 
zespoły muzyczne: Cała Góra Bar-
winków, Vir-Plus, Meffis, DJ Szo-
stak, MeGustar; zaprezentował się 
Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” 
z Krakowa, były też m.in. atrakcje 
dla dzieci, pokazy modelarskie, za-
wody kajakowe. 

 W dniach 19-23 lipca przy Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu zorganizo-
wano II Plener Rzeźbiarski „Gi-
nące zawody” dla twórców – ama-
torów połączony z warsztatami 
rzeźbiarskimi.

 II Roztoczański Festiwal Kapel Lu-
dowych odbył się 23 lipca. Imprezie 
towarzyszył Jarmark Roztoczański 
– kiermasz produktów regionalnych 
oraz twórczości ludowej.

 24 lipca świętowano jubileusz 
20-lecia pracy artystycznej Zwie-
rzynieckiej Kapeli Ludowej. 

 12 sierpnia Kora oraz Kamil Sipo-
wicz promowali autorską książkę 
pt. „Ramona, Mila, Bobo i pięć-
dziesiąt sześć innych zwierząt”.

 Uroczystość upamiętniająca 73. 
rocznicę likwidacji obozu przesie-
dleńczego w Zwierzyńcu odbyła się 
14 sierpnia. Program obchodów wy-
pełniły: okolicznościowe spotkanie 
przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny, 
apel pamięci i msza św. w kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Polski.

 17. edycja Letniej Akademii Fil-
mowej odbyła się 5-15 sierpnia 
w Zwierzyńcu.

 W dniach 22-28 sierpnia zorgani-
zowano I Zwierzynieckie Warsz-
taty Wokalne z udziałem m.in. Lory 
Szafran, Marka Bałaty, Bogdana Ho-
łowni, Marka Walarowskiego, Miro-
sława Sitkowskiego i Marka Presto-
na z USA. 

 VIII Lubelskie Spotkania z Kulturą 
i Tradycją Łowiecką – z wystawami 

i pokazami myśliwskimi, konkursa-
mi kulinarnymi, degustacjami po-
traw oraz koncertami chórów i ze-
społów – odbyły się 28 sierpnia. 

 Tegoroczne Narodowe Czytanie 
– dzieła Henryka Sienkiewicza pt. 
„Quo Vadis” – odbyło się 3 września 
w Bibliotece Publicznej w Zwie-
rzyńcu. 

 4 września podczas uroczysto-
ści dożynkowych rolnicy z naszej 
gminy dziękowali za tegoroczne 
plony. Barwny korowód dożynko-
wy, kiermasze rękodzieła i degusta-
cje oraz występy lokalnych artystów 
– wypełniły program dożynek. 

 Koncert poetycko-muzyczny 
w hołdzie św. Janowi Pawłowi 
II pt. „Co może jeden człowiek” 
z udziałem Jana Nowickiego i ze-
społu „De Profundis” odbył się 
6 października w kościele parafial-
nym pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Zwierzyńcu. 

 20 października podczas wernisażu 
Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej Zwierzyniec 2016 swój dorobek 
artystyczny zaprezentowali twórcy 
z terenu gminy Zwierzyniec.

 10-lecie chóru Cantata, działającego 
przy Centrum Kultury w Zwierzyń-
cu, obchodzono 29 października.

Kronika wydarzeń
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Mamy za sobą lato i udany sezon 
turystyczny. Przybyło do nas więcej tu-
rystów w porównaniu do lat poprzed-
nich i jest to wynik wspólnych działań 
promujących Zwierzyniec i Roztocze, 
a także przynajmniej dwu okoliczności 
zewnętrznych. Naszym zdaniem są to 
– zmniejszenie wyjazdów zagranicz-
nych spowodowanych zagrożeniami 
w wielu rejonach świata, a także efekt 
działania 500+. Przyjeżdżający do nas 
turyści cenią sobie piękno przyrody, 
walory miasteczka i wsi wokół Zwie-
rzyńca, wtopionych w lasy Roztoczań-
skiego Parku Narodowego. 

Magnesem są spływy kajakowe 
i ścieżki rowerowe. My jako gmina 
mamy pewien wpływ na rozwój szlaków 
rowerowych. W planach wydatków in-
westycyjnych na najbliższy okres (rok-
-dwa) są ścieżki do: Soch, Białego Słupu 

Tematem spotkania była „Wizuali-
zacja kartograficzna w nauce i praktyce”. 
Jego organizatorzy przekonywali, że roz-
wój technologiczny stwarza nowe moż-
liwości prezentacji danych i wizualizacji 

i Bagna oraz krótsze odcinki (uzupełnie-
nie) w samym Zwierzyńcu. 

Bardzo istotne będzie nasze wspól-
ne działanie na rzecz poprawy zagospo-
darowania i estetyki ulic, placów i po-
szczególnych posesji. 

Przeżywane święta 1 i 2 listopada 
pokazują, z jakim kunsztem potrafimy 
zadbać o miejsca pochówku na cmen-
tarzach. Ośmielę się powiedzieć, że 
w większości aż za bardzo. Opadłe liście 
odsłaniają, niestety, nasze niedostatki 
w wyglądzie wielu miejsc w Zwierzyń-
cu. Z ogromną przykrością wskażę na 
dwa takie leżące w centralnych punk-
tach miasta. Od lat martwi nas wygląd 
bloków Spółdzielni Drzewiarze leżą-
cych przy ul. Zamojskiej, Słowackie-
go i Miodowej. Drugie takie miejsce to 
budynek „starej plebanii” – własność 

zjawisk o charakterze przestrzennym, 
a nowoczesne narzędzia informatyczne 
mogą być źródłem inspiracji dla twór-
ców innowacyjnych rozwiązań. Najcie-
kawsze zostały zaprezentowane pod-

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bro-
warnej i jego otoczenie. Ulica Browarna 
to główny ciąg turystyczny i wszystko, 
co tam jest, zaświadcza o właścicielach 
i nas wszystkich.

Rozumiem, że za każdym remon-
tem kryje się potrzeba środków finan-
sowych. Przy zaangażowaniu właści-
ciela możliwe jest zdobycie środków 
pomocowych na termomodernizację. 
Przykłady działania innych Wspólnot 
Mieszkaniowych ze Zwierzyńca wska-
zują, jak wiele dobrego można zrobić. 
Gmina też ma jeszcze ogrom spraw do 
zrobienia, jak chociażby nawierzchnie 
ulic. My się postaramy. Próbujmy więc 
wszyscy.

Pozdrawiam 
Jan Skiba

czas konferencji, którą poza referatami 
wypełniły terenowa sesja kartograficzna 
we Lwowie i zwiedzanie Roztoczańskie-
go Parku Narodowego.

Organizatorami trzydniowych ob-
rad byli: Zakład Kartografii i Geomatyki 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, lubelski oddział Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego oraz Rozto-
czański Park Narodowy.

Edyta Wolanin

Szanowni Państwo,

OGÓLNOPOLSKA
Konferencja Kartograficzna
 Zwierzyniec gościł uczestników 39. Ogólnopolskiej 

Konferencji Kartograficznej. Obrady z udziałem około 
100 naukowców z ośrodków akademickich i instytutów 
naukowych oraz praktyków z Polski i zagranicy 
rozpoczęły się 26 września i trwały trzy dni.
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Zwierzyniec gościł uczestników Mię-
dzynarodowego Sympozjum Ortope-
dyczno-Rehabilitacyjnego. Było to już 
18. takie spotkanie specjalistów z zakre-
su ortopedii i rehabilitacji, którzy przy-
jeżdżają z różnych części świata – od 
Australii, Czech i Japonii, przez Niem-
cy, Słowację i Rosję, po Stany Zjedno-
czone. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
oprócz wymiany doświadczeń uczest-
nicy sympozjum dyskutowali o naj-
nowszych odkryciach medycznych, do-
tyczących schorzeń bioder, kolan, stóp 
czy kręgosłupa. Tegoroczne prezentacje 
dotyczyły np. deformacji kolan u osób, 
które przyjmują wadliwą postawę pod-
czas siedzenia, albo schorzeń pacjen-

tów, wynikających z nieprawidłowego 
wysiadania z samochodu. Specjaliści 
z różnych krajów nie tylko dyskutowali, 
ale również zwiedzali okolice. Oprócz 
Zwierzyńca, zobaczyli m.in. Krasnob-
ród i Zamość. 

Edyta Wolanin

Międzynarodowe
spotkanie ortopedów

Było to w Wielki Piątek, kiedy mło-
dy Gwalbert spotkał w wąwozie pod 
Florencją mordercę swego brata Hu-
gona. Szukał go od dawna i poprzy-
siągł mu krwawą zemstę, dobył wtedy 
miecza i zamierzył się na niego, aby 
mu zadać cios śmiertelny. Bezbronny 
morderca, nie mogąc się ocalić uciecz-
ką, ukląkł przed nim, złożywszy ręce 
na piersiach, błagał na miłość Chrystu-
sa o miłosierdzie: „Jeśli już sam jestem 
zabójcą – mówił – nie bądź nim ty, jeśli 
ja uniesiony namiętnością przelałem 
krew niewinną, to ty pohamuj gniew 
i wybacz winowajcy przejętemu żalem”. 
Wobec takiej pokory i szczerej prośby 
pragnienie zemsty opuściło Gwalberta, 
odrzucił miecz i podając klęczącemu 
rękę, zawołał: „zakląłeś mnie na Imię 
tego, u którego i ja żebrzę odpuszcze-
nia grzechów, nie chcę przeto mścić się 
na tobie, owszem niech mi tak Bóg od-
puści, jak ja ci wszystko odpuszczam”. 
Rzekłszy to, uściskał go, ucałował i od-
szedł. Wzruszony tym wypadkiem, 
wstąpił do kościoła i ukląkł przed wi-
zerunkiem Ukrzyżowanego, a gdy pod-
niósł oczy wydało mu się, jakoby Pan 

Jezus skłonił ku niemu głowę i szepnął: 
„Ponieważ przebaczyłeś i tobie będzie 
przebaczone”. 

To wydarzenie całkowicie zmieniło 
jego życie. Porzucił zabawy i podjął po-

kutę, a także wstąpił do zgromadzenia 
benedyktynów. Był tak gorliwym i do-
brym mnichem, że zaproponowano 
mu bycie opatem – przełożonym zako-
nu. Jan Gwalbert chciał jednak praco-
wać na sobą i odmówiwszy propozycji, 
zamieszkał w odosobnieniu. Osiadł głę-
boko w lasach w Vallombrosa. W 1038 
roku pod Fiesole zbudował klasztor 
i założył zakon, zatwierdzony przez 
papieża Wiktora II, którego członkowie 
są nazywani wallombrozjanami. Mni-
si ci, wierni przesłaniu „Ora et labora”, 
żyli bardzo skromnie, modląc się, opie-
kując się okolicznym lasem i sadząc 
drzewa. Poznawali prawa rządzące ży-
ciem lasu, troszczyli się o drzewa, ptaki 
i zwierzęta. Las dla św. Jana Gwalberta 
był przebogatą księgą, rozczytywał się 
w niej, w każdym drzewie, zwierzęciu, 
ptaku, roślinie, widział ukrytą mądrość 
Boga Stwórcy i Jego dobroć. Również 
został zapamiętany jako osoba trosz-
cząca się o ubogich i zawsze walcząca 
z nieuczciwością, nazywany „bohate-
rem przebaczenia”. Jan Gwalbert zmarł 
12 lipca 1073 r. w Passigniano pod Flo-
rencją. Kanonizowany został w 1193 r. 
przez papieża Celestyna III, a w 1951 r. 
ogłoszony przez Piusa XII „patronem 
ludzi lasu”.

Od 16 lipca relikwie
św. Jana Gwalberta znajdują 
się w zwierzynieckim 
kościele „na wodzie”. 

Franciszek Cieplak

Jan Gwalbert – patron leśników
 Jan Gwalbert urodził się w 995 r. we Florencji. Pochodził 

z rodziny florenckich patrycjuszy, otrzymał staranne 
wychowanie, ale jako szlachcic w młodości zajmował się 
przede wszystkim zabawą i hulankami, przez ojca został 
przeznaczony do służby wojskowej. Jego ojciec, żołnierz 
duszą i ciałem, starał się weń wszczepić uczucie honoru 
i chęć sławy, ale mało dbał o jego religijne wychowanie 
i wszczepienie mu cnót chrześcijańskich. Zachęcał go 
usilnie do srogiej zemsty na zabójcy jego brata Hugona.
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Główne uroczystości w sali gimna-
stycznej ZSDiOŚ poprzedzone zostały 
uroczystą mszą św. w kościółku „na 
wodzie”. Na początku uroczystości dy-
rektor szkoły Waldemar Gardiasz przy-
witał szacownych gości, których mieli-
śmy zaszczyt gościć: panią Monikę Żur 
z Kuratorium Oświaty w Lublinie Od-
dział Zamiejscowy w Zamościu, pana 
Henryka Mateja Starostę Zamojskiego, 
pana Jana Słomianego Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Zamojskiego, Bur-
mistrza Zwierzyńca pana Jana Skibę, 
Przewodniczącą Rady Miejskiej panią 
Urszulę Kolman, Sekretarza Gminy 
panią Edytę Wolanin, Kanclerza Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Zamościu pana Jerzego Korniluka, 
Dyrektora Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego pana Andrzeja Tittenbruna, 
panią Wiolettę Bayer przedstawiciela 
Stowarzyszenia VFBQ, naszego part-
nera w realizacji projektów z Progra-
mu Erasmus+ z Bad Freienwalde oraz 
dyrektorów instytucji oświatowych 
i kulturalnych, księży, dyrektorów za-
przyjaźnionych szkół, przedstawicieli 
i właścicieli firm związanych z rynkiem 
drzewnym oraz innych zaprzyjaźnio-
nych firm i zakładów, absolwentów, 
nauczycieli, uczniów, rodziców, pra-
cowników i przyjaciół szkoły, a także 
przedstawicieli mediów. 

Dyrektor szkoły, dziękując gościom 
za przybycie, wspomniał historię szko-
ły oraz tych, których już z nami nie ma 
– zmarłych nauczycieli. Minutą ciszy 
uczciliśmy Ich pamięć, a reprezentacja 
uczniów wraz z nauczycielem panem 
Romanem Juszczakiem udała się na 
cmentarz, aby zapalić znicze na Ich 
grobach. Następnie była dyrektor pani 
Urszula Kolman przypomniała cza-
sy pierwszych lat szkoły, założyciela 
i pierwszego dyrektora Czesława Ba-
dowskiego, pracowników, uczniów, do-
niosłe wydarzenia w jej bogatej historii. 

Kolejnym było wystąpienie dyrektora 
Waldemara Gardiasza, który mówił 
o czasach teraźniejszych szacownej 
jubilatki, dokonaniach, projektach, 
planach na przyszłość. Wiele z nich nie 
byłoby możliwych bez współpracy z in-
stytucjami oraz ludźmi, którzy wspie-
rali i nadal wspierają naszą szkołę, 
dlatego też dyrektor miał przyjemność 
wręczyć podziękowania „Partnerom 
Szkoły w uznaniu działań wspierają-
cych szkołę”. 

W tym szczególnym dniu obcho-
dziliśmy również Dzień Edukacji Na-
rodowej, dlatego też przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego złożyli na 
ręce dyrektorów: pana Waldemara Gar-
diasza, byłej dyrektor pani Urszuli Kol-
man oraz emerytowanego dyrektora 
pana Wacława Wojciechowskiego bu-
kiety kwiatów z podziękowaniami dla 
wszystkich nauczycieli, pracowników 
i absolwentów, którzy na przestrzeni lat 
tworzyli i nadal tworzą historię szkoły. 

Podczas uroczystości miało miej-
sce także podsumowanie i ogłoszenie 
wyników Konkursu Historycznego 
„Nasze 70-lecie” adresowanego do 
uczniów naszej szkoły. Nagrodzonych 
uczniów przedstawił współorganizator 
konkursu pan Jacek Szuty. W katego-
rii test historyczny najlepsi okazali się 
uczniowie kl. IV Technikum Przemysłu 
Drzewnego: I miejsce zajął Bartłomiej 
Tytuła, II miejsce zajął Damian Belina, 
a na III miejscu uplasował się Mateusz 
Sobaszek. W kategorii wizualno-literac-

 14 października Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony 
Środowiska obchodził wyjątkowy jubileusz

 – 70-lecie Zwierzynieckich Szkół Średnich.

70 lat Zwierzynieckich Szkół Średnich
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Uczniowie odbywali miesięczną 
– od 3 do 30 lipca – praktykę w nie-
mieckich i hiszpańskich zakładach i in-
stytucjach związanych z pracami geode-
zyjnymi, przemysłem drzewnym oraz 
ochrony środowiska. Celem wszystkich 
projektów jest zwiększenie szans na za-
trudnienie absolwentów, kształtowanie 
aktywnych postaw zawodowych oraz 
podnoszenie swoich wartości na krajo-
wym i europejskim rynku pracy. Rezul-

tatem projektu jest również zdobycie 
certyfikatów i dokumentu Europaas 
Mobilność potwierdzającego zdobyte 
doświadczenie zawodowe. Nie bez zna-
czenia jest fakt przebywania w innym 
kraju, posługiwania się i komuniko-
wania w językach obcych: niemieckim 
i angielskim. Dlatego też wyjazd został 
poprzedzony zorganizowanym przez 
szkołę dodatkowym kursem języka nie-
mieckiego i angielskiego. Uczniowie, 
którzy wyjeżdżali do Hiszpanii, uczyli 
się również podstaw języka hiszpań-
skiego. Wyjazdy takie to właśnie dodat-
kowa motywacja do poznawania języ-
ków obcych.

Młodzież pracując w różnorodnych 
zakładach, mogła porównać organiza-
cję tych zakładów i wymagania stawia-
ne przez zagranicznych pracodawców. 
Zapoznała się z nowymi technologiami 
i rozwiązaniami, które mogą być wyko-

kiej I miejsce zajął uczeń kl. I Techni-
kum Informatycznego Cristian Komar 
za pracę plastyczną, II miejsce zajęła 
Iwona Pydo z kl. III Technikum Geode-
zyjnego również za pracę plastyczną, 
a na III miejscu ex aequo uplasowali się 
uczniowie: Kinga Łoś z kl. III Techni-
kum Geodezyjnego za pracę plastyczną 

oraz Bartłomiej Tytuła z kl. IV Techni-
kum Przemysłu Drzewnego za wiersz. 
Jury przyznało również dwa wyróżnie-
nia za prace plastyczne: Edycie Zarzyc-
kiej z klasy III Technikum Geodezyjne-
go oraz Izabeli Tryce z kl. IV Technikum 
Ochrony Środowiska. Nagrody ufundo-
wała Rada Rodziców oraz pan Wiesław 

Lipiec, fotograf. Prace można było obej-
rzeć podczas uroczystości.

W dalszej kolejności poproszono 
o zabranie głosu zaproszonych gości. 
Usłyszeliśmy wiele ciepłych i wzrusza-
jących słów o naszej szkole, za które 
bardzo serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie oficjalnych uroczy-
stości gościnnie wystąpił Zespół Tańca 
Ludowego „Zwierzyniacy”, w którym 
zatańczyli również byli oraz obecni 
uczniowie naszej szkoły.

Zwieńczeniem obchodów 70-lecia 
szkoły był bal, na który wraz z zapro-
szonymi gośćmi oraz absolwentami 
udaliśmy się do restauracji „Sonata”. 

Jesteśmy szczęśliwi, że goście oraz 
absolwenci szkoły tak licznie odpowie-
dzieli na nasze zaproszenie i mamy na-
dzieję, że chwile, które razem spędzili-
śmy, pozostaną na długo w pamięci.

Waldemar Gardiasz

Zagraniczne staże uczniów
Zespołu Szkół Drzewnych

i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
 Już po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 

Środowiska mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe, 
uczestnicząc w stażach zagranicznych. Grupa 40 uczniów 
obecnych klas drugich, trzecich i czwartych realizowała praktyki 
w Niemczech (20 osób) i Hiszpanii (20 osób). Projekt pod nazwą 
„Europejskie rynki pracy naszym doświadczeniem zawodowym” 
w ramach programu Erasmus+ został przygotowany 
przez grupę nauczycieli szkoły i otrzymał pozytywną 
rekomendację Narodowej Agencji Programu Erasmus.
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rzystane po zakończeniu szkoły i ewen-
tualnym podjęciem samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej. Ciekawym np. 
doświadczeniem dla uczniów Techni-
kum Geodezyjnego była praca przy archi-
wizowaniu dokumentacji geodezyjnej.

„Nie samą pracą człowiek żyje”, dla-
tego też oprócz pracy uczestnicy mieli 
bardzo bogaty program kulturowy. Mło-
dzież, która odbywała praktyki w Hisz-
panii, mieszkała w Cordobie, a w czasie 
wolnym odbywała wycieczki po bardzo 
malowniczym regionie Andaluzji. Po-
znali zabytki, architekturę i klimat m.in. 
Malagi, Grenady – tych wyjątkowych, ta-
jemniczych i egzotycznych miejsc. Gru-
pa „niemiecka” zwiedzała m.in. zabytki 
Berlina, Poczdamu, Drezna. Spotykając 
na ulicach Berlina Syryjczyków, Afgań-
czyków, obywateli państw Afryki mogli 
się przekonać, jak rzeczywiście wielkim 
wyzwaniem jest problem uchodźców. 
To także było pewne życiowe doświad-
czenie. Uczniowie ponadto uczestniczy-
li w zajęciach pogłębiających ich kompe-
tencje interpersonalne.

Szkoła realizuje program ECVET, któ-
ry powoduje, że staże zagraniczne zosta-
ły uznane uczniom jako praktyki zawo-
dowe wynikające z programu nauczania 

Od 22 do 29 września w Zespo-
le Szkół w Zwierzyńcu gościła grupa 
uczniów i nauczycieli ze szkoły w Ilsho-
fen w Niemczech. Spotkania młodzieży 
są możliwe dzięki organizacji: Polsko-
-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 
Wymiana ma długą tradycję – 24 wrze-
śnia obchodzono 20-lecie spotkań 
młodzieży. Na uroczystość zaproszono 
wielu gości, wśród których znaleźli się 
burmistrz Braunsbach – pan Frank 
Harsch oraz burmistrz Zwierzyńca – 
pan Jan Skiba.

Dzieci i młodzież miło spędzili każ-
dy dzień, uczestnicząc w wielu atrak-
cjach. Integrowali się na zajęciach 
w szkole, wędrowali w deszczu przez 
panasowieckie pola, odwiedzili Wioskę 
Fantasy i Roztocze, szukali skamienia-
łości w kamieniołomach w Józefowie.

w szkołach zawodowych. Dofinansowa-
nie, jakie szkoła otrzymała na realizację 
projektu – to ponad 99 818 euro. Pienią-
dze te zostały przeznaczone na organiza-
cję, pobyt, przejazd i przelot uczestników, 
a dodatkowo każdy z nich otrzymał po-
nad 440 euro tzw. „kieszonkowego”.

Od następnego roku aplikowanie 
wniosków z programu Erasmus+ bę-
dzie łatwiejsze, ponieważ szkoła, jako 
jedna z pięciu instytucji w kraju uzy-
skała (po napisaniu odpowiedniego 

Gościli również w Domu Dziecka 
w Łabuniach, gdzie po obfitym posiłku 
aktywnie spędzili czas na świeżym po-
wietrzu. Atrakcją była również wizyta 

projektu) Kartę Jakości Mobilności, 
która upoważnia do uzyskania akcep-
tacji projektu po wypełnieniu uprosz-
czonego wniosku. Jesteśmy jedyną 
szkołą w województwie lubelskim, któ-
ra uzyskała taką kartę. Jej otrzymanie 
traktujemy jako niezwykłe wyróżnienie 
i docenienie wielu lat wysiłków w pro-
cesie umiędzynarodowienia szkoły 
oraz prawidłowego przygotowywania, 
realizacji i rozliczania wniosków.

Urszula Kolman

w olejarni w Ruszowie. Młodzież mile 
spędziła razem czas i zintegrowała się 
tak, że nie zabrakło łez przy pożegnaniu.

Opracowanie Szkoła Podstawowa

Niemiecka młodzież
z wizytą w Zwierzyńcu
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Uczniowie klas pierwszych rozpo-
częli rok szkolny z nowymi kolegami 
i koleżankami. Aby bliżej się poznać, 
8 września pani pedagog wraz z wy-
chowawcami uczniów klas pierwszych 
zorganizowała imprezę integracyjną 
na terenie Rózina (Dom Dziecka Nr 1). 
Miejsce szczególne z racji jego histo-
rii – pani Ewa Grudewicz przybliżyła 
młodzieży sylwetkę Róży Zamoyskiej 
– patronki naszej szkoły i mieszkanki 
pałacyku, w którym mieści się obecnie 
dom dziecka, zwracając szczególną 
uwagę na działalność pani Róży w cza-
sie II wojny światowej, jej poświęcanie 
dla dzieci. Podkreśliła, że ta działalność 
głównie zadecydowała o wyborze pa-
tronki naszego gimnazjum. 

Następnie młodzież udała się do 
sadu, gdzie pracownik domu dziecka 
wcześniej przygotował i rozpalił ogni-
sko, a panie kucharki zaparzyły gorącą 
herbatę. Pierwszoklasiści piekli i zaja-
dali smaczne kiełbaski, czemu towa-
rzyszyła wspaniała słoneczna pogoda.

Rok szkolny rozpoczął się miłym 
akcentem w postaci podsumowania 
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2016”, w której nasi 
uczniowie brali udział. W ramach tej 
kampanii zorganizowano konkurs pla-
styczno-literacki „Pod dobrą opieką”. 
Wśród kilku tysięcy prac, jakie napłynę-
ły z całej Polski, wśród osób wyróżnio-
nych znalazły się uczennice naszego 
gimnazjum i były to: Paulina Budzyń-
ska, Alicja Marzec, Monika Samulak, 
Faustyna Rugała. Dziewczęta nagro-
dzone zostały książkami. Serdecznie 
gratulujemy i prosimy o więcej.

Pani pedagog Urszula Gondek, w ra-
mach działań profilaktycznych, zorga-
nizowała w dniach 12-14 września na 
terenie szkoły warsztaty na temat uza-
leżnień. Przeprowadził je pan Tomasz 
Kołodziejczyk, socjolog, terapeuta, tre-
ner, człowiek, który od 20 lat pracuje 

z młodzieżą, również w Monarze, po-
magając rozwiązywać trudne sytuacje 
związane z uzależnieniami, przemocą 
i agresją. Po zakończeniu warsztatów 
z młodzieżą odbyło się spotkanie z ro-
dzicami oraz nauczycielami, podczas 
którego pan Tomasz podzielił się wra-
żeniami z warsztatów i przekazał infor-
macje na temat „nowych narkotyków” 
– dopalaczy. Zainteresowanym poleca-
my artykuły T. Kołodziejczyka publiko-
wane na stronach internetowych. 

Możliwość obserwowania 
i udział w doświadczeniach 
chemicznych i fizycznych 
w pracowniach UMCS 
w Lublinie mieli uczniowie, 
którzy 22 września wzięli 
udział w corocznych pokazach 
zorganizowanych przez tenże 
uniwersytet. Oprócz „pokarmu 
umysłowego”, podczas 
wyjazdu delektowaliśmy się 
również pięknem Ogrodu 
Botanicznego w Lublinie. 

Coroczną tradycją naszego gimna-
zjum są również otrzęsiny uczniów 
klas pierwszych. Po konkurencjach 
i zabawach przygotowanych przez star-
szych kolegów i koleżanki nastąpił czas 
wspólnej dyskoteki. W tym roku szkol-
nym na otrzęsinach mieliśmy przyjem-
ność gościć młodzież z Ilshofen. Wspól-
na zabawa jeszcze bardziej zacieśniła 
zawarte przyjaźnie. 

Nowy rok szkolny to dla uczniów 
klas trzecich czas na pierwszą poważ-
ną „życiową decyzję” – wybór szkoły 
średniej. Pedagog szkolna, aby pomóc 
uczniom, zorganizowała warsztaty na 
temat orientacji zawodowej. Podczas 
warsztatów uczniowie zbadali swo-

je predyspozycje zawodowe, określili 
swoje mocne strony i dowiedzieli się, 
jaki typ inteligencji u nich dominuje, co 
w konsekwencji pozwoliło im dokonać 
samooceny swoich wartości i możliwo-
ści zawodowych. Warsztaty odbyły się 
3 października. Przeprowadziła je psy-
cholog – doradca zawodowy z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Za-
mościu – pani Arnika Pyś. Uczniowie 
niezdecydowani co do wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej, mogą zgłosić się 
na indywidualne badania, które odbę-
dą się na terenie naszej szkoły. Tak jak 
co roku, planujemy (prawdopodobnie 
na wywiadówce w lutym) spotkanie 
rodziców trzecioklasistów z doradcą 
zawodowym, który poruszy ważne 
problemy związane z wyborem szkoły 
i zawodu, a także podpowie rodzicom, 
jak mądrze pomagać swojemu dziecku 
w tym wyborze.

W czasach powszechnego kon-
sumpcjonizmu, istnieją jednak wysep-
ki ludzi obdarzonych empatią. Taka 
wysepka istnieje i u nas w gimnazjum 
– Szkolne Koło Wolontariatu. Nasi wo-
lontariusze pod opieką pani pedagog 
i pana dyrektora mieli okazję wziąć 
udział w akcji „Pola Nadziei” (sadze-
nie cebulek żonkili) zorganizowanej 
6 października przez Hospicjum Santa 
Galla w Łabuńkach Pierwszych. Pobyt 
w hospicjum był dla młodzieży szcze-
gólnym doświadczeniem. Zaowocował 
nowymi pomysłami, jak angażować 
się w dalszym ciągu w pomoc dla ludzi 
cierpiących, w tym szczególnie prze-
bywających w Hospicjum Santa Galla 
w Łabuńkach Pierwszych – kontynu-
acja akcji zbierania nakrętek plastiko-
wych, przystąpienie do akcji „Wspieram 
na 10”. Życzymy wytrwałości i dalszych 
dobrych pomysłów.

O dalszych wydarzeniach z życia 
Gimnazjum Publicznego im. Róży Za-
moyskiej w Zwierzyńcu będziemy Pań-
stwa informować w kolejnych wyda-
niach „Wiadomości Zwierzynieckich”. 
Zapraszamy także wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzania naszej stro-
ny internetowej – www. gimrozy.pl

Małgorzata Marcola

Z życia Gimnazjum Publicznego
im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu
 Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy tradycyjnie 1 września 

w liczbie 178 uczniów gimnazjum. W związku z dotacją MEN, 
uczniom klas pierwszych i drugich zostały wypożyczone 
podręczniki do przedmiotów obowiązkowych oraz otrzymali oni 
materiały ćwiczeniowe, z czego niewątpliwie cieszą się rodzice.
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W swojej twórczości kapela czerpie 
inspiracje z kultury muzycznej terenów 
Polski południowo-wschodniej. Reper-
tuar opiera się na tradycyjnych rytmach 
i melodiach ludowych. Kapela jest wy-
konawcą specyficznego stylu w muzyce 
ludowej, dostosowanego do wymogów 
współczesnego rynku muzycznego. 
Kapela Zwierzyniecka to jedna z dłużej 
istniejących na naszym terenie folkowo-
-folklorystycznych grup, która do dzisiaj 
utrzymuje się w czołówce wykonawców 
tego nurtu. Obecnie repertuar poszerzo-
no o aranżację utworów folkloru miej-
skiego. Zespół wielokrotnie prezentował 
muzykę ludową podczas dożynek po-
wiatowych i Zamojskich Dni Folkloru. 
Trzykrotnie reprezentował powiat na 
Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Go-
golinie. Ma też na swoim koncie wystę-
py w Warszawie, Lublinie, Kielcach, na 
Ukrainie i Węgrzech oraz w obecności 
Premiera RP Leszka Millera.

Dzięki kapeli nasz region posiada 
trwałe miejsce na mapie kulturalnej 
kraju, wnosząc istotny wkład w odtwa-
rzanie i rozwój kultury ludowej. Waż-
niejsze osiągnięcia zespołu to: Nagroda 
Marszałka Województwa Lubelskie-
go 2003, wyróżnienia podczas XVII, 

XVIII, XIX, XX Eko-Festiwalu w Józe-
fowie, wyróżnienie w XVII Opolskim 
Święcie Pieśni Ludowej Gogolin 2011, 
III miejsce w Wojewódzkim Festiwa-
lu Kapel Ulicznych Werbkowice 2012, 
II miejsce w Regionalnym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych i Sztuki 
Pogranicza Oleszyce 2013, wyróżnienie 
w Finale Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek Będzin 2013, II miej-
sce w Regionalnym Przeglądzie Kapel 
Ludowych Dyle 2013, II miejsce w XX 
Regionalnym Przeglądzie Piosenki 
i Przyśpiewki Ludowej Rejowiec 2014, 
I miejsce w XXI Regionalnym Przeglą-
dzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 
Rejowiec 2015, nagroda dla najlepszego 
wokalisty w Wojewódzkim Festiwalu 
Kapel Ulicznych Werbkowice 2015.

Muzycznie jubileusz Kapeli 
Zwierzynieckiej uświetniły 
zaprzyjaźnione kapele 
„Wygibusy” z Biłgoraja 
i „Rzemyki” z Józefowa oraz 
obiecujący akordeonista 
Łukasz Budzyński z Turzyńca.

Koncert jubileuszowy był zwieńcze-
niem 20-letniej działalności artystycz-
nej zespołu. Entuzjastyczne brawa 
z widowni, gratulacje i podziękowania 
to gratyfikacja za poniesiony trud oraz 
zaangażowanie w kultywowanie tra-
dycji folklorystycznych i propagowanie 
zanikającego folkloru.

Marek Golec

 24 lipca swój jubileusz obchodziła Kapela Zwierzyniecka, 
powstała w 1996 r. z inicjatywy Marka Golca przy 
Teatrze Ludowym w Topólczy. W tym samym roku zespół 
przyjął zaproszenie do współpracy z domem kultury 
w Zwierzyńcu, przyjmując nazwę Kapeli Zwierzynieckiej, 
którą obecnie tworzą: Anna Bezpalko-Wasiołek – wokal, 
Natalia Kwiatkowska-Skiba – wokal, Marek Golec – wokal, 
bębenek (kierownik kapeli), Piotr Trojanowski – klarnet 
(kierownik artystyczny), Marian Wasiołek – kontrabas, Jan 
Budzyński – akordeon, Grzegorz Brożek – skrzypce.

20 lat na scenach
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Ósme Święto Łowieckie

Zwierzyniec już po raz ósmy go-
ścił pasjonatów łowiectwa i amato-
rów dziczyzny z całego województwa. 
28 sierpnia odbyły się Lubelskie Spo-
tkania z Tradycją i Kulturą Łowiec-
ką. Rozpoczęła je msza święta w ko-
ściele „na wodzie”. Potem uczestnicy 
spotkania przeszli na dawny stadion 
„Sokoła”. Ważnym i wyczekiwanym 
przez wielu uczestników punktem 
święta był konkurs kulinarny „My-
śliwskie Smaki Lubelszczyzny”, które-
go uczestnicy przygotowali produkty 
i dania z dziczyzny. 

Organizatorzy zorganizowali też 
widowiskowe pokazy sokolnictwa 
i psów myśliwskich, prezentacje wa-
bienia zwierzyny łownej i konkurs 
skubania kaczek. Odbył się też kier-
masz smakowitości, czyli polskich 
produktów z dziczyzny oraz degusta-
cja myśliwskiego bigosu i pieczonego 
dzika. O oprawę muzyczną spotkania 
zadbali: Myśliwska Orkiestra Dęta 
„Echo kniei”, Chór Myśliwski „Knieja” 
i sygnaliści myśliwscy oraz lokalne ze-
społy artystyczne. 

Organizatorami imprezy byli: 
Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Burmistrz 
Zwierzyńca, Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Zamościu, 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Lublinie 
i Roztoczański Park Narodowy.

Edyta Wolanin
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Dożynkowa tradycja
Dożynki to święto rolników. Ci 

z gminy Zwierzyniec obchodzili je 
4 września. Dożynki gminne odbywają 
się tradycyjnie w mieście, ale co roku 
wiodącą rolę pełni inna miejscowość. 
Tym razem były to Kosobudy, a każda 
wioska przygotowała własne lokalne 
przysmaki. Uczestnicy dożynek zebrali 
się o 11.30 przed kościołem parafialnym 
w Zwierzyńcu, gdzie najpierw powi-
tał ich burmistrz Jan Skiba, zaś potem 
dziękczynną mszę świętą odprawił 

proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli 
w Kosobudach ksiądz Józef Zwolak. 
Funkcję starostów dożynkowych peł-
nili Tadeusz Choma i Halina Soko-
łowska, którzy z rodzinami prowadzą 
gospodarstwa w Kosobudach. Ozdobą 
uroczystości były piękne dożynkowe 
wieńce.

Festyn dożynkowy odbył się w Par-
ku Środowiskowym, gdzie dożynkowi 
goście mogli obejrzeć występy arty-

styczne, wziąć udział w kiermaszu rę-
kodzieła i posmakować lokalnych sma-
kołyków. Na scenie zaprezentowały się: 
chór „Cantata”, Kapela Zwierzyniecka 
i Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki”. Wy-
stępom towarzyszyły atrakcje dla naj-
młodszych, kiermasze obrazów, rzeźb 
i innych wyrobów rękodzielniczych, 
wykonanych przez lokalnych twórców 
oraz degustacje potraw regionalnych. 

Edyta Wolanin
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Ginące zawody
w drewnie utrwalone

Dostojną oprawę scenograficzną 
podczas jubileuszu 20-lecia Kapeli 
Zwierzynieckiej stanowiły rzeźby po-
wstałe podczas II Roztoczańskiego Ple-
neru Rzeźbiarskiego „Ginące zawody”, 
który odbył się w dniach 19-23 lipca 
przy Centrum Kultury w Zwierzyńcu. 
Pięciu artystów rzeźbiarzy z terenu wo-
jewództwa lubelskiego z powodzeniem 
próbowało ocalić od zapomnienia tra-
dycyjne, zanikające już rzemiosła. 

Dzięki wsparciu samorządu i lokal-
nego przedsiębiorcy powstało 5 mo-
numentalnych rzeźb – „Siewca” Jana 
Kitki zdobi pomieszczenia Urzędu 
Miejskiego w Zwierzyńcu, symbolizu-
jąc rolniczy charakter gminy; „Bednarz” 
autorstwa Wiesława Bednarza pozostał 
przy Browarze Zwierzyniec – gospoda-
rzu imprez organizowanych przez Cen-
trum Kultury w Zwierzyńcu. Za bez-

W ostatnią sobotę października chór 
Cantata świętował 10-lecie działalności 
artystycznej. Zaproszeni goście i chó-
rzyści uczestniczyli we mszy świętej, 
którą celebrował ksiądz Krzysztof Świ-
ta z Łaszczowa. Główne uroczystości 
odbyły się w Centrum Kultury w Zwie-
rzyńcu, gdzie jubilaci i ich gość specjal-
ny – chór z Radecznicy – wyśpiewali 
przygotowane na tę okazję utwory. 

Chór Cantata powstał jesienią 2006 
roku z inicjatywy Marka Marcoli, ów-
czesnego dyrektora domu kultury, 
a dyrygentką i kierownikiem artystycz-
nym grupy jest Anna Bezpalko-Wa-
siołek. Zespół ma na swoim koncie 
liczne nagrody, m.in. Złoty Różaniec 
na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Gó-
recku (2010), I miejsce na Międzypo-
wiatowym Festiwalu Pieśni Maryjnej 
w Werbkowicach (2013 i 2015) oraz 
I miejsce na Festiwalu Pieśni Papie-

interesowne udostępnienie materiału 
rzeźbiarskiego (lipowe kloce) „Święty 

skiej w Józefowie (2015), a także niezli-
czoną ilość koncertów. 

Cantata ma w swoim repertuarze 
pieśni religijne, piosenki ludowe, a tak-
że utwory polskiej muzyki rozrywko-

Józef – patron stolarzy” autorstwa An-
drzeja Mirończuka przyozdobił zakład 
produkcji palet Wojciecha Cieplecho-
wicza w Żurawnicy. „Szewca” wykona-
nego przez Zbigniewa Marczyńskiego 
i „Żniwiarkę” autorstwa Mariusza Opoki 
można zobaczyć w holu Centrum Kul-
tury w Zwierzyńcu. 

Tradycyjnie podczas pleneru rzeź-
biarze prowadzili warsztaty dla osób 
chcących poznać podstawowe tajni-
ki sztuki rzeźbiarskiej. Organizatorzy 
uznali, że plener rzeźbiarski na stałe 
wchodzi w kalendarz imprez Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu. Dla wzbogace-
nia tematu rzeźbiarskiego o motywy hi-
storyczne inspiracją kolejnej, 3. edycji 
pleneru rzeźbiarskiego będzie postać 
„Marysieńki w Zwierzyńcu”.

Marek Golec

wej. Chór skupia ludzi różnych profesji 
z gminy Zwierzyniec, którzy kochają 
śpiewać i w ten sposób realizują swoje 
muzyczne pasje.

Anna Bezpalko-Wasiołek

10-lecie chóru CANTATA!
„Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach” – Franz Schubert
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II Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych

W tegorocznym II Roztoczańskim 
Festiwalu Kapel Ludowych zagrały ka-
pele nie tylko z Lubelszczyzny, ale też 
z Podkarpacia: „Trzcinicoki” z Trzcini-
cy, Kapela Milejowska z Milejowa, „Ka-
pela Cukrowniacy” z Siennicy Nadol-
nej, Kapela „Łopieńczacy” z Łopiennika 

Górnego, „Kapela Stacha” z Dzwoli, Ka-
pela „Krążałka” z Biłgoraja, Kapela „Gro-
dziszczoki” z Grodziska Dolnego, Ka-
pela „Uroczysko” z Krasnegostawu. 
Z uwagi na konkursowy charakter festi-
walu występy oceniało jury w składzie: 
Piotr Trojanowski – multiinstrumenta-

lista Orkiestry Symfonicznej im. K. Na-
mysłowskiego w Zamościu, Waldemar 
Pasek – pedagog Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Szczebrzeszynie, Jaro-
sław Kloc – pedagog Szkoły Muzycznej 
w Biłgoraju. 

Jury postanowiło nagrodzić na-
stępujące kapele: I miejsce otrzymała 
„Kapela Stacha” z Dzwoli, II miejsce 
– Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, III 
miejsce „Grodziszczoki” z Grodziska 
Dolnego. Komisja artystyczna przy-
znała dwa równorzędne wyróżnienia 
dla Kapeli „Krążałka” z Biłgoraja i „Cu-
krowniaków” z Siennicy Nadolnej. Laur 
publiczności przypadł Kapeli Milejow-
skiej z Milejowa. W przerwie obrad jury 
przed publicznością wystąpił laureat 
poprzedniej edycji festiwalu, Kapela 
„Uroczysko” z Krasnegostawu. Imprezę 
zakończyła potańcówka przy energe-
tycznych dźwiękach Wiejskiej Orkie-
stry Dętej ze Zdziłowic. 

Festiwalowi towarzyszył II Jarmark 
Roztoczański – pokazy dawnych za-
wodów: bednarstwa i garncarstwa oraz 
kiermasz rękodzieła i produktów regio-
nalnych. Wystawcy licznie w tym roku 
dopisali, przybywając nie tylko z Lubel-
szczyzny, ale też z odległych zakątków 
Podkarpacia. 

Marek Golec

 23 lipca plac przy zwierzynieckim Browarze rozbrzmiewał 
tradycyjną muzyką ludową. Barwne stroje wykonawców, 
rozbudowane aranżacje utworów, naładowane 
potężną energią – była to prawdziwa przyjemność 
dla licznie zgromadzonej publiczności, która miała 
możliwość poznać bogactwo i urodę folkloru.
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A raczej: ludzie mają głos w ich 
imieniu. Tak można by podsumować 
promocję książki Kamila Sipowicza 
„Ramona, Mila, Bobo i pięćdziesiąt 
sześć innych zwierząt”. Spotkanie miało 
miejsce 12 sierpnia na tarasie Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu i zgromadziło 
liczne grono słuchaczy. Autorowi to-
warzyszyła małżonka Olga, czyli znana 
wokalista Kora, której prace plastyczne 
posłużyły jako ilustracje tekstów. 

Książka jest zbiorem kilkudziesię-
ciu historyjek, często zabawnych, ale 
i wzruszających, których bohaterami 
są zwierzęta. Ich miejsce w życiu czło-

wieka, wzajemne relacje i towarzyszą-
ce temu refleksje stały się motywem 
przewodnim dyskusji. Goście opowie-
dzieli o własnych doświadczeniach 
i odczuciach związanych z życiem bli-
sko natury, wskazując na jego walory 
w kształtowaniu postaw opartych na 
szacunku i empatii. Wielokrotnie pod-
kreślali również specyficzny klimat Roz-
tocza, sprzyjający obcowaniu z przyrodą 
i jego wpływ na postrzeganie rzeczywi-
stości. Zainteresowani czytelnicy mogli 
nabyć egzemplarze książki, opatrzone 
pamiątkowymi dedykacjami.

Agnieszka Maciocha

Zwierzęta mają głos

Czytamy „Quo Vadis”
Tegoroczna edycja Narodowego 

Czytania w naszej miejscowości zgro-
madziła w siedzibie Biblioteki Pu-
blicznej kilkunastu uczestników i choć 
nie jest to wynik imponujący, warto 
podkreślić wzrost zainteresowania ak-
cją w odniesieniu do roku ubiegłego. 
Zwłaszcza że wśród uczestników zna-
lazły się osoby w różnym wieku, a pro-
pozycja udziału, tudzież: odczytania 
poszczególnych odcinków, spotkała się 
z aprobatą i życzliwością. 

Lekturę „Quo vadis” rozpoczęliśmy 
odczytaniem listu Prezydenta RP, na-
stępnie po wysłuchaniu fragmentów 
dzieła, można było wziąć udział w roz-
poznawaniu poszczególnych scen po-
wieści w ilustracjach i reprodukcjach 
plastycznych. 

Zarówno lektorzy, jak i publiczność, 
otrzymali na koniec egzemplarze po-
wieści opatrzone pamiątkową pieczę-
cią. Podczas kuluarowych dyskusji wy-

mieniono sporo uwag na temat relacji 
książka – adaptacje filmowe. 

W roli lektorów wystąpili w tym 
roku: ksiądz Błażej Górski, proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski 
w Zwierzyńcu, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Kolman, leśniczy 
Urban Kolman, nauczyciele – Anna 
Słomiany i Irena Staroń oraz młodzież 
– Joanna Prus i Szymon Maciocha. Ser-
decznie dziękujemy!

Agnieszka Maciocha 
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Stało się niemal regułą, że wśród 
licznych ofert kulturalnych propo-
nowanych przez Centrum Kultury 
w Zwierzyńcu, znaczące miejsce zaj-
muje plastyka. Najczęściej są to ekspo-
zycje pokonkursowe, poplenerowe lub 
wystawy indywidualne.

Przegląd twórczości artystycznej, 
trwający właśnie w Centrum Kultury 
w Zwierzyńcu, prezentuje prace z za-
kresu malarstwa, rzeźby, grafiki, ry-
sunku, koronkarstwa i metaloplastyki 
autorstwa twórców z terenu miasta 

i gminy Zwierzyniec, zarówno profesjo-
nalistów, jak i amatorów. 

Przegląd nie ma charakteru kon-
kursu, jego celem jest przedstawienie 
bogatej twórczości naszego regionu 
oraz zobrazowanie piękna Roztocza. 
Prezentowane dzieła wypełniają to 
zadanie, dodatkowo pełniąc rolę edu-
kacyjną – kształtują bowiem właściwą 
percepcję artystyczną, wyrabiają gusta 
artystyczne odbiorców. Szczere prace, 
nawiązujące do tradycji, ale również 
poszukujące „nowej” percepcji świa-
ta, wyrażania własnych odczuć i prze-
żyć, zachwytu nad pięknem przyrody 
i miejsc, do których się wraca. Oglądanie 
wystawy to prawdziwa przyjemność, 
nie tylko dla autorów. Wielu ludziom po-
trzebna jest taka uczta dla oka. 

W ramach przeglądu można obej-
rzeć prace: w kategorii rzeźba – Jana 
Skrzyńskiego i Józefa Kurzyńskiego; 
w kategorii malarstwo – Lucyny Ma-
tławskiej-Patyk, Małgorzaty Welsyng, 
Elżbiety Grabowskiej, Justyny Żmudz-
kiej, Sylwii Golec, Justyny Panas, Marka 

Golca, Stanisławy Orłowskiej, Krzysz-
tofa Dałka; w kategorii koronkarstwo 
– Krystyny Ruszczyckiej; w kategorii 
rysunek – Joanny Bekier; w kategorii 
metaloplastyka – Marka Golca. Wysta-
wa jest czynna do końca listopada, ser-
decznie zapraszamy.

Marek Golec
Instruktor ds. plastyki

Nasi twórcy się pokazali

Jak zachęcić innych do aktywno-
ści, jak napisać dobry wniosek o dota-
cję, jak samemu się zmotywować oraz 
jak to robią inne kobiety? Tego mogły 
się dowiedzieć aktywne panie z gmi-
ny Zwierzyniec, które uczestniczyły 
w projekcie Zwierzyniecka Republika 
Bab Aktywnych, finansowanym z pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Lokalnych – 
Lubelskie Lokalnie 2016. 

W ramach projektu zorganizowane 
zostały szkolenia: „Aktywizacja i inte-
gracja społeczna mieszkańców wsi”, 
„Projekty i pozyskiwanie funduszy na 
działania społeczne” oraz „Trening roz-

woju osobistego”. Ponadto panie mogły 
zainspirować się dobrymi przykłada-
mi aktywności kobiet podczas wizyty 
studyjnej w Krainie Rumianku w Ho-
łownem, goszcząc w Regionalnej Izbie 
Pamięci w Wysokiem oraz na Forum 
Aktywnych Kobiet w Urszulinie. 

Motywacją dla pań biorących udział 
w projekcie były dobre przykłady in-
nych kobiet, a uzbrojone w narzędzia 
i wiedzę mogą teraz aktywnie działać 
w swoich środowiskach i zachęcać do 
tego innych. 

Teresa Marcinkowska 

Aktywne kobiety w naszej gminie

Zdobywanie wiedzy na temat 
różnorodności świata przyrody 
może stanowić dla dzieci nie lada 
gratkę, pod warunkiem, że zapro-
ponowana forma będzie miała 
urozmaicony charakter, skłaniają-
cy tak do zabawy, jak i nauki. 

Egzotyczne zakamarki świata 
przyrody po zajęciach wakacyjnych 
w Bibliotece Publicznej w Zwierzyń-
cu stały się jakby bliższe i bardziej 
przystępne dla grupki maluchów, 
uczestniczących w cyklu spotkań 
„Podróże po dzikiej naturze”. Każdy 
dzień tygodnia przeznaczony był 
na inną „wyprawę”, a zatem dzię-
ki odpowiedniemu zaaranżowaniu 
przestrzeni przy pomocy dekoracji 
poznaliśmy amazońską i afrykańską 
dżunglę, australijską pustynię, lody 
Arktyki i Antarktydy oraz podwodny 
świat oceanów. Warunki panujące 
w poszczególnych częściach świata, 
bogactwo roślin, zwyczaje zwierząt 
– to tylko niektóre z tematów, jakie 
udało nam się przybliżyć. Groma-
dzenie ciekawostek odbywało się po-
przez ruch, dźwięk i doświadczenia 
oraz samodzielną i grupową pracę 
plastyczną. Po takich atrakcjach mali 
uczestnicy już wiedzą, że niedźwiedź 
polarny nie jest wcale miłym misiem, 
goryl nie boi się anakondy, a przy 
odrobinie wyobraźni worek na śmie-
ci jest oceanem, płatki ryżowe – śnie-
giem, a kasza manna – piaskiem.

Red.

Edukacja
poprzez zabawę
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Dobre muzykowanie na koniec lata

Sierpień w Zwierzyńcu to wyjątko-
wy miesiąc, który do tej pory kojarzył 
się nam ze sztuką filmową. Jednakże 
w tym roku, gdy filmowcy z żalem opu-
ścili Zwierzyniec, nasze miasto opa-
nowali muzycy. Nie po raz pierwszy 
zresztą, bowiem ponad trzydzieści lat 
temu w Zwierzyńcu odbywały się ogól-
nopolskie warsztaty jazzowe, podczas 
których gościliśmy muzyczne sławy: 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Bernar-
da Kawkę, Jacka Wójcickiego, Marka 
Bałatę, Lorę Szafran, Janusza Szprota.

Nawiązując do tej tradycji, Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu zorganizowało 
I Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne. 
Ponownie zawitali do nas Lora Szafran 
i Marek Bałata, gościliśmy także Bog-
dana Hołownię i Marka Walarowskiego 
oraz wielu innych znakomitych muzy-
ków, na co dzień grających w znanych 
składach i wykładających na renomowa-
nych uczelniach muzycznych. Kierow-
nikiem muzycznym zwierzynieckich 

warsztatów był Mirosław Sitkowski, 
pochodzący ze Zwierzyńca perkusista, 
który sprowadził do nas swoją grupę 
Mirek Sitkowski Big Gang. Gościem spe-
cjalnym był wokalista Mark Preston ze 
Stanów Zjednoczonych.

Prawdziwymi bohaterami warszta-
tów byli jednak wokaliści, którzy przy-
byli do nas nawet z odległych zakątków 
Polski, a także z sąsiedniej Ukrainy. 
Dysponując różnym doświadczeniem, 
przez wiele godzin dziennie szlifowali 
swój talent pod okiem mistrzów: Lory 
Szafran i Marka Bałaty. Po wyczerpują-
cych zajęciach znajdowali jeszcze siłę, 
aby zaprezentować się na cowieczor-
nych spotkaniach muzycznych w Kinie 
Skarb. Kto miał szczęście zawitać wtedy 
w gościnne progi kina, miał szansę chło-
nąć niespotykaną atmosferę jazzowych 
jam-sessions, spotkać się z artystami 
i posłuchać wyjątkowych muzyków 
w nieformalnej atmosferze przypomina-
jącej nowojorskie kluby jazzowe.

Wybornym smaczkiem warsztatów 
okazały się recitale mistrzów: Lory Sza-
fran i Marka Bałaty, zaś prawdziwym 
ukoronowaniem – koncert finałowy, 
który odbył się na dziedzińcu Browaru 
Zwierzyniec, co zapewniło wyjątkową 
atmosferę tego wydarzenia. Rzęsisty-
mi brawami zostali nagrodzeni wszy-
scy wokaliści, którzy wystąpili na sce-
nie w pierwszej części koncertu, zaś 
z prawdziwie entuzjastyczną reakcją 
odbiorców spotkał się występ Marka 
Prestona, który z towarzyszeniem Mi-
rek Sitkowski Big Gang zaśpiewał zna-
ne przeboje oraz podzielił się radością 
posiadania polskich korzeni. Owacje na 
stojąco zakończyły koncert finałowy. 

Już teraz zapraszamy na II Zwierzy-
nieckie Warsztaty Wokalne, które od-
będą się w sierpniu 2017 roku. Naszymi 
gośćmi w przyszłym roku będą m.in. 
Melanie Charles – wokalistka z USA, 
Marek Bałata oraz Elżbieta Zapendow-

ska. Kierownictwo artystyczne będzie 
sprawował Mirosław Sitkowski. 

I Zwierzynieckie Warsztaty Wokal-
ne zostały wsparte przez sponsorów: 
Browar Zwierzyniec, Lody Tradycyjne 
Waldemar Bachta, Bank Spółdzielczy 
w Zamościu Oddział w Zwierzyńcu oraz 
Fabryka Mebli Jobon. Patronem me-
dialnym był znany ogólnopolski maga-
zyn branżowy Jazz Forum.

Teresa Marcinkowska


