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Wesołego Alleluja
Niech zmartwychwstały Chrystus napełni Państwa radością, spokojem i wiarą w dobro świata.
Serdeczne życzenia spokojnych, rodzinnych i spędzonych w pięknej atmosferze Świąt Wielkanocnych
składają:

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją
i miłością. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
życzy

Wielkanoc 2017
Witaj nam wiosenko
palmową niedzielą
niech świat się raduje
i ludzie weselą.
Kaczeńce rozzłocą
poranek świąteczny
i Chrystus się zjawi
Zbawiciel odwieczny.
By świt zmartwychwstania
rozbudził dzień chwały
i pieśń Alleluja!
okryła glob cały.
Władysław Sitkowski
Zwierzyniec 2017

Na zbliżające się święta Wielkanocne moc serdecznych,
pachnących wiosną życzeń, dobrych myśli,
pogodnego serca oraz radosnych spotkań
przy wielkanocnym stole
w gronie rodziny i przyjaciół
składają
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Kronika wydarzeń
Zwierzyniec
■ Z udziałem solistów z Centrum
Kultury w Zwierzyńcu 20 stycznia
odbył się koncert kolęd podczas
spotkania opłatkowego Unii Szefów
Firm Zamojszczyzny.
■ Podczas ferii zimowych, w dniach
16-27 stycznia, Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zorganizowały liczne atrakcje
dla dzieci i młodzieży: pokaz iluzji,
zajęcia muzyczne, plastyczne, projekcje filmów i bajek oraz spotkania
w bibliotece.
■ 26 stycznia, podczas Balu karnawałowego w Centrum Kultury nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Szopkę z motywem
zwierzynieckim”.

■ Podczas XXIII Regionalnego
Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki
Ludowej w Rejowcu Kapela Zwierzyniecka zajęła III miejsce w kategorii kapel. W przeglądzie, który
odbył się 29 stycznia, brało udział 29
zespołów z terenu woj. lubelskiego.
■ 27 stycznia w Zwierzyńcu gościł Teatr Muzyczny IWIA z Gliwic, który
w widowisku „Operetkowe Rendez-vous” zaprezentował najpiękniejsze utwory operetki.

■ 31 stycznia najmłodszy zespół wokalny działający przy Centrum Kul-

tury w Zwierzyńcu – KUKURYKU,
pod kierownictwem Pani Anny
Bezpalko-Wasiołek zajął I miejsce
w kategorii: zespoły przedszkolne
podczas konkursu XII Stanisławowskie Spotkania z Kolędą.
■ Warsztaty wypieku walentynkowych ciasteczek witrażykowych
zorganizowało dla dzieci Centrum
Kultury w dniach 10 i 11 lutego.

■ 16 lutego Centrum Kultury w Zwierzyńcu gościło lubelskiego dziennikarza i podróżnika – Kazimierza

NR 100

Kasprzaka. Podczas wernisażu
wystawy fotografii pt. „Dwa Słońca
Peru” zaprezentował on zdjęcia ze
swoich licznych wypraw.

■ Warsztaty kulinarne z Wojciechem Godzińskim, dedykowane
aktywnym kobietom z naszej gminy, odbyły się 10 marca w Centrum
Kultury.
■ 10 marca w Centrum Kultury spotkali się sołtysi z naszej gminy, aby
wspólnie z burmistrzem Janem Skibą uczcić swoje święto.
■ Centrum Kultury zorganizowało 22
marca warsztaty art-recyklingu pt.
„Cuda z odzysku”.
■ 15 marca Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy zorganizowało warsztaty rękodzieła „Wiosenne ozdoby z filcu”.
■ 18 marca w remizie OSP Kosobudy odbyły się warsztaty tworzenia
ozdób wielkanocnych z wikliny
papierowej, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Kosobudy na Roztoczu.
■ 24 i 31 marca w Sochach odbyły się
warsztaty tworzenia ozdób metodą
karczochową.
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Szanowni Państwo!
Mam przyjemność zwrócić się do
Państwa w tym pięknym, przedświątecznym okresie, gdy coraz bardziej
cieszy wiosna.
W ostatnich miesiącach głównym problemem dla wielu były niespodziewane
zmiany w obsłudze komunikacyjnej. Busy
zaczęły pomijać główny przystanek w Zwierzyńcu i wielu z Państwa musiało wysiadać
koło Jobonu. Natężenie tego kryzysu miało
miejsce w dość trudnym okresie zimowym.
Głównym sprawcą problemu miał być burmistrz, bo sprzedał przystanek – taka informacja przebijała wszelkie inne informacje.
Prawda jak zawsze jest gdzieś obok. Gmina
zbyła teren przystanku w formie wieczystego użytkowania po to, ażeby tam mogła zafunkcjonować również stacja paliw.
Te dwie istotne dla mieszkańców funkcje da się pogodzić i tak stanowi uchwalony
wcześniej plan przestrzennego zagospodarowania. Projekt planu uzgodniony był
z wieloma prawem przewidzianymi jednostkami (Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, Sanepid, konserwator zabytków i inni) oraz okazywany do publicznej
wiadomości. Zwierzyniec przy głównej trasie przelotowej nie ma innych dogodnych
lokalizacji na stację paliw, a tylko takie mogą
zachęcić potencjalnych inwestorów (tychże
poszukiwaliśmy przez kilka lat od czasu zamknięcia stacji przez Orlen).
Wyłoniona w przetargu firma, która
włada tym terenem (Sp. Wach z Frampola)
oprócz tego, że działa w branży paliw, jest
jednocześnie znaczącym przewoźnikiem
na lokalnych (i nie tylko) trasach. Od połowy lutego firma ta uruchomiła kilkanaście
kursów na trasie Biłgoraj – Zamość, w tym
przez Sochy i Kosobudy.
W naszej ocenie to pojawienie się
konkurencji na tych trasach było główną
przyczyną braku porozumienia właścicieli
kilku firm z nowym zarządzającym przystankiem. Chociaż wiemy też, że większość tych nowych kursów weszło w miejsce firmy przewozowej Hetman Bus, która
zaprzestała funkcjonować na rynku. Były
próby wymuszenia przez PKS Biłgoraj na
dotychczasowych przewoźnikach zmiany
godzin kursów, a na nas, przez tych ostatnich, lokalizacji nowego przystanku – dodatkowego, gdzieś w okolicach Centrum
Kultury. Nie mogliśmy przystawać na takie
propozycje, bo tym większy byłby chaos.
Główny przystanek jest i będzie przy ul. Zamojskiej i Parkowej. Za zaistniałe problemy
przepraszam mieszkańców Zwierzyńca,

gminy i wszystkich innych podróżnych.
Jednocześnie mam nadzieję, że sytuacja
ulega poprawie.
Kolejny temat budzący emocje to likwidacja filii szkoły podstawowej w Obroczy
i Żurawnicy. Rada Miejska przewagą zaledwie jednego głosu głosowała za zamknięciem obydwu filii. W wyniku odwołań,
Kurator Oświaty w Lublinie pozytywnie
zaopiniowała Obrocz, natomiast Żurawnicę
negatywnie. Chyba głównie dlatego, że tam
do dwóch łączonych klas ma uczęszczać aż
7 uczniów. Niestety, opinia kuratora w czasach dobrej zmiany jest wiążąca i można ją
jedynie zaskarżyć do Ministra Edukacji, co
za zgodą rady (też przewagą jednego głosu)
uczyniliśmy. Decyzji jeszcze nie mamy.
Minister się zastanawia. Mieszkańcy
Żurawnicy bywają aktywni i mamy nadzieję, że zorganizują się i poprowadzą
przedszkole dla swoich dzieci. Podobnie
powinno być w Obroczy. Gmina gwarantuje
zgodnie z prawem kwotę około 400 złotych
na dziecko. W poprzednim numerze „Wiadomości Zwierzynieckich” wypowiadałem
się, że do szkoły przeniesiemy przedszkole zwierzynieckie. Jednak po gruntownej
analizie dochodzimy do wniosku, że jest to
bardzo dobry pomysł, ale z realizacją za dwa
lata. Dopiero wtedy nastąpi zmniejszenie
liczby uczniów (nie będzie już gimnazjum).
W szkole będzie jedna biblioteka, jeden pokój nauczycielski, zapewne jeden zastępca
dyrektora i jeden sekretariat. To wszystko
ma znaczenie dla właściwego organizowania przedszkola w szkole, a może zespołu
szkolno-przedszkolnego. Obecnie z przedszkola „zabieramy” do szkoły tylko 6-latków,
co da szanse na przyjęcie większej liczby
dzieci młodszych do przedszkola.
Centrum Kultury przetrzyma ten okres,
organizując sobie nowe pomieszczenia
w budynku kina. Budynek kina stoi przed
szansą przebudowy, ponieważ mamy otrzymać około 60 tysięcy złotych z Państwowego
Instytutu Sztuki Filmowej (tj. 50% kosztów
planowanej przebudowy). 30 marca ruszyła
wiosenna edycja filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Warto tam zajrzeć
raz w tygodniu. W ostatnim czasie krążyła po
Zwierzyńcu informacja, że mamy zamiar
sprzedać budynek Centrum Kultury – musiała ona powstać w bardzo tęgiej głowie.
Z tego, co tu i ówdzie głosi plotka – to sprzedajemy wszystko jak leci. Z okazji 1 kwietnia
ogłaszam sprzedaż stawu kościelnego.
Wiosna odkrywa wszelkie nasze bałagany. Z zarośli przydrożnych i nadrzecz-

nych służby komunalne zbierają – śmiało
powiem – tony odpadów, a przecież kosze
uliczne stoją cały rok w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że mieszkańcy też pomogą w sprzątaniu naszego małego świata,
czyli, że wyjdą z miotłą i łopatą także poza
swoje ogrodzenia. Miło byłoby też, ażeby
np. mieszkańcy ul. Rudka posadzili kwiaty
(czy małe krzewy) pomiędzy chodnikiem
a ulicą, oczywiście tam, gdzie takie miejsce
pozostawiono. Ulica Rudka już wygląda
najładniej w Zwierzyńcu, a może być jeszcze lepiej. Wiosna pokazuje fatalny stan nawierzchni ulic i dróg. Gmina zleci roboty tuż
po świętach, natomiast liczymy, że zrobi to
też powiat i Zarząd Dróg Wojewódzkich.
I trochę o polityce. Tę na najwyższym
szczeblu niech każdy oceni sam. Ja osobiście niczego dobrego nie oczekiwałem i nie
jestem zawiedziony, ani też zaskoczony.
W ostatnich wyborach informowałem też,
że jest to mój ostatni start. Udało mi się
ubiec pomysły władzy, ale to tylko moja
osobista mała satysfakcja. Udało się już rozwalić Trybunał Konstytucyjny, a za chwilę
inne człony systemu prawnego państwa i to
może być groźne, i niepodobne do tego, co
określa państwo prawa leżące w Europie.
Teraz o multum tematów ważnych
i banalnych pyta w ramach dostępu do informacji publicznej p. Krzysztof Bartnik
z Żurawnicy, który, jak się wydaje, przejął
pałeczkę od redaktora „Głosu Zwierzyńca”.
To pseudoobywatelskie działanie to jedynie
fura roboty i kosztów dla urzędu – szczegóły
można znaleźć na BIP urzędu.
W Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów
i kilku sąsiednich ulicach trwa przebudowa
linii energetycznej – likwidowana jest sieć
napowietrzna. To zadanie realizuje Zakład
Energetyczny wspólnie z gminą – po naszej
stronie jest oświetlenie uliczne. Przebudowa energetyki nastąpi jeszcze w ulicy 1 Maja
i ciąg dalszy w ulicy Partyzantów od Rynku
do torów.
W tym roku w tej ulicy powstanie dalszy
odcinek ścieżki rowerowej. Jednocześnie
wypięknieje budynek dawnej przychodni,
w nowym wcieleniu jako obiekt turystyczny i gdyby tak jeszcze udało się wybudować
coś w miejscu „starej” gminy, mielibyśmy
kolejną ulicę reprezentacyjną.
Zawsze mówiłem, że to, jak wyglądamy i jak nam się żyje, jest sumą wspólnych
działań mieszkańców, firm, instytucji i samorządu. Liczę na zaangażowanie Państwa
w sprawy naszego miasta i gminy.
Życzę wszystkim pełni radości i pogody
ducha na każdy dzień wiosny!
Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba
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Informacja o zawarciu umowy NA KANALIZACJĘ
Gmina Zwierzyniec informuje, że 14
marca 2017 r. została podpisana umowa
nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie: 6.4 Gospodarka
wodno-ściekowa – na realizację projektu pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec”

Całkowita wartość projektu:
1 086 842,55 zł
Kwota dofinansowania:
747 601,65 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane
projektu:
879 531,36 zł

Jednorazowe świadczenie „4000” zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu informuje,
że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa
z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Mieszkańcy gminy mogą ubiegać
się o przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz wsparcie asystenta rodziny.
Wnioski należy pobierać oraz składać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1,
22-470 Zwierzyniec, od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka bez względu na
dochód w wysokości 4000,00 zł.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku
warunków:
■ złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka;
■ posiadać zaświadczenie lekarskie,
potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które

powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(zaświadczenie takie powinno być
wystawione przez lekarza, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest
zatrudniony lub wykonuje zawód
w przychodni, z którą NFZ zawarł
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii);
■ posiadać zaświadczenie lekarskie
lub zaświadczenie wystawione
przez położną, potwierdzające fakt
pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do
dnia porodu.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie (oznacza to dom pomocy

Celem głównym realizacji projektu
jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości
obsługi w ramach gospodarki ściekowej
na terenie gminy Zwierzyniec, a także
poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną
szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo
w pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Przewodnikiem rodzin po systemie
wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Zadanie asystenta realizowane będzie jako usługa powszechnie
dostępna polegająca na koordynacji
wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
zwłaszcza w odniesieniu do kobiet posiadających zaświadczenie o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Kobiety w ciąży i ich rodziny będą mogły
każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia
wsparciem asystenta rodziny do gminy.
Wszelkich dodatkowych informacji
dotyczących jednorazowego świadczenia ,,4000” udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zwierzyńcu, tel. 84 687 23 01.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec
23 lutego Rada Miejska w Zwierzyńcu przyjęła do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie
Zwierzyniec na lata 2017-2019.
Podstawą prawną do uchwalenia
programu są przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą – opracowanie
i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny jest zadaniem
własnym gminy.

W programie zawarte zostały trzy
cele główne:
■ Zharmonizowana polityka społeczna gminy.
■ Kształtowanie skutecznego i użytecznego systemu opieki nad rodziną.
■ Wzmocnienie potencjału rodziny.
Jednym z założeń polityki społecznej gminy jest podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmo-

wanych przez instytucje samorządowe
na rzecz rodzin zamieszkałych w gminie Zwierzyniec. Program jest dokumentem opracowanym w celu udzielania szczególnej pomocy dziecku
i rodzinie, również w sytuacjach, gdy
dziecko umieszczone zostanie poza
rodziną biologiczną – w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny.
Podejmowane działania pomocowe
i profilaktyczne będą skupiały się na
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wzmacnianiu roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dzieci.
Pomoc powinna mieć na celu podtrzymanie umiejętności uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, poprawę
jakości życia rodzin zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, wspieranie
rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie
dla kobiet w ciąży powikłanej. Zakłada
również tworzenie coraz to lepszych
warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci, co może przyczynić się
do zahamowania procesu umieszczenia dzieci poza rodziną naturalną.

Spodziewanym efektem ma być
polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
ograniczenie zjawiska patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny
i dziecka.

Orszak w nowej formule Zagrali aż miło

i wspólne śpiewanie

Zwierzyniec dołączył do listy sztabów, które podczas tegorocznego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
pobiły dotychczasowe rekordy zbiórek.
Nowy wynosi 9 tysięcy 2 złote i 72 grosze.
To o 1 tysiąc 635 złotych i 49 groszy więcej
niż dotychczasowy rekord, ustanowiony
przed dwoma laty. Podobnie jak w poprzednich latach, w niedzielę 15 stycznia
Organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Zwierzyńcu zmienili jego formułę,
by zaproponować mieszkańcom bardziej atrakcyjny program i zachęcić do
wspólnego świętowania jak największą grupę ludzi. Tegoroczny orszak
odbył się 6 stycznia pod hasłem „Teatr
w drodze”, a jego uczestnicy mogli nie
tylko wspólnie kolędować, ale również
obejrzeć kilka scen, nawiązujących do
narodzenia Jezusa. Było to już piąte
takie spotkanie w Zwierzyńcu, ale po
raz pierwszy na trasie przemarszu były
odgrywane sceny, łączące ewangeliczne przesłanie z teraźniejszością. Przy
Kościele na Wodzie, na deptaku, przy
przystanku autobusowym oraz przed
kościołem parafialnych i wewnątrz
świątyni widowiska zaprezentowali
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska

w Zwierzyńcu, którzy przygotowywali
się do występu przez kilka tygodni.
Tego samego dnia w Zespole Szkół
w Zwierzyńcu odbyła się dziewiąta „Lekcja śpiewania” pod hasłem „Hej, kolęda,
kolęda”. Podobnie jak w poprzednich latach, do zestawu kolęd i pastorałek dołączono kilka utworów, które nie były wykonywane na poprzednich spotkaniach,
a teksty zostały wydane w specjalnym
śpiewniku. Zgodnie z tradycją na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę
„Bóg się rodzi”. W świątecznym koncercie, oprócz
przedszkolaków, wystąpił
Zespół Tańca Ludowego
„Zwierzyniacy” pod kierunkiem Anny Korniluk
i Chór „Cantata” prowadzony przez Annę Bezpalko-Wasiołek, działający przy
Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Edyta Wolanin

WOŚP zagrała nie tylko w Zwierzyńcu,
ale również w Kosobudach, Obroczy,
Sochach, Turzyńcu i Żurawnicy. W sumie pieniądze do puszek zbierało 45 wolontariuszy, wśród których byli przede
wszystkim uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół. Datki były przyjmowane
także podczas koncertu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zwierzyńcu,
który poprowadziła instruktorka Centrum Kultury Anna Bezpalko-Wasiołek.
Wystąpili w nim m.in. uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum, Zespół Tańca
Ludowego „Zwierzyniacy” i Kapela Zwierzyniecka, a także soliści i zespoły działające przy Centrum Kultury – w tym „Kręciołki”, „Kukuryku”, „Luzmix” oraz Chór
„Cantata”.
Edyta Wolanin
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Pamięci powstańców

Mieszkańcy Zwierzyńca 22 stycznia
uczcili 154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody, w których
udział wzięli m.in. I Sekretarz Konsul
Ambasady Węgierskiej – dr Pal Attila Illes i Poseł na Sejm RP – Genowefa Tokarska, miały nieco inny charakter niż do tej
pory, ze względu na udział Grupy Edukacji Historycznej „Lubelskie Ćwieki 1863”.
Członkowie grupy, którzy wystąpili
w strojach z epoki, przygotowali kilka
ciekawych prezentacji, nawiązujących
do wydarzeń sprzed 154 lat. Symboliczna jest też nazwa rekonstruktorów,
ponieważ Kajetan Cieszkowski „Ćwiek”
był dowódcą jednego z oddziałów powstańczych, który w 1863 roku dołączył
do Marcina Lelewela Borelowskiego
i uczestniczył w bitwie pod Panasówką. Potyczka niedaleko od Zwierzyńca

jest uznawana za jedną z największych
bitew Powstania Styczniowego. Mimo
kilkukrotnej przewagi liczebnej oddziałów rosyjskich powstańcy Lelewela-Borelowskiego wygrali bitwę dzięki, m.in.
wsparciu powstańców węgierskich.
Dlatego zwierzynieckie obchody rocznicy wybuchu powstania od wielu lat
mają międzynarodowy charakter.
Po przemówieniach, nawiązujących do wydarzeń ze stycznia 1863
roku i krótkiej modlitwie w Kościele na
wodzie, uczestnicy obchodów przeszli
pod pomniki powstańców – jeden, poświęcony polskim powstańcom, drugi
to tzw. kopiejnik, czyli drewniana figura, stawiana na grobach węgierskich
bohaterów, walczących po polskiej
stronie w Powstaniu Styczniowym.
Edyta Wolanin

W rocznicę egzekucji
Przedstawiciele władz samorządowych Zwierzyńca i gminy Tereszpol oraz
organizacji kombatanckich i szkół uczcili
73. rocznicę egzekucji mieszkańców Rudki, Bagna i Tereszpola. 2 lutego 1944 roku
Niemcy rozstrzelali 20 osób w odwecie za
śmierć niemieckiego konfidenta.
Z informacji zawartych w monografii Zwierzyńca, opracowanej przez
Halinę Matławską, wynika, że 19-letni volksdeutsch służył Niemcom jako
kierowca biłgorajskiego gestapo. Będąc
jednocześnie mieszkańcem Zwierzyńca, znał wielu młodych ludzi, których
potem zdradził. Mszcząc się za jego
śmierć, 2 lutego Niemcy spędzili mieszkańców osady i ustawili ich na miejsco-

wym placu targowym w taki sposób, by
każdy był świadkiem egzekucji. Skazańcy, którzy zostali przywiezieni ciężarówką, byli powiązani po pięciu drutem kolczastym. Po wyprowadzeniu
ich na plac, hitlerowcy kazali im klękać
twarzami w kierunku zgromadzonych.
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Podziękowania
dla sponsorów
Sesja Rady Miejskiej 26 stycznia
była wyjątkową sesją, bowiem po raz
pierwszy wręczono statuetki i podziękowania dla sponsorów wydarzeń
kulturalnych. Statuetki otrzymali ofiarodawcy, którzy zdecydowali się wesprzeć działania kulturalne prowadzone
przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu.
Szklane statuetki, nawiązujące do charakterystycznych dla Roztocza
wąskich wstęg pól, wykonała wrocławska artystka
Dominika Łoś, która rodzinnie związana jest ze Zwierzyńcem.
Pierwszymi laureatami zostali:
Elżbieta i Waldemar Bachtowie, Wojciech Cieplechowicz, Katarzyna i Artur
Olejkowie, Wojciech Bystroń, właściciel Sklepu „Stokrotka”, Tomasz Decyk,
właściciel „Delikatesów Centrum”, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Nasze Roztocze” Małgorzata Kwaśniak,
rektor Letniej Akademii Filmowej Piotr
Kotowski, Maciej Kowal, dyrektor zwierzynieckiego oddziału Banku Spółdzielczego w Zamościu Justyna Brzozowska,
Joanna Sirko, Grzegorz Zaręba, dyrektor generalny „Perła Browary Lubelskie
S.A.” Andrzej Rutkowski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjan Bednarz i proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski ksiądz Błażej Górski.
W imieniu Centrum Kultury serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za
ich życzliwość i hojność. Inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Teresa Marcinkowska

Przerażeni ludzie w milczeniu patrzyli
na śmierć bliskich i znajomych, w tym
najmłodszej ofiary – Tadeusza Pieczykolana z Tereszpola, który w dniu egzekucji miał zaledwie 15 lat.
Mieszkańcy Zwierzyńca i okolicznych miejscowości nie zapominają o tej
tragedii, co roku składając wieńce przy
pomniku ofiar egzekucji przy ul. 2 lutego.
Edyta Wolanin
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stwarza szanse i możliwości
kształcenia zawodowego

W maju 2017 roku zakończy się,
realizowany przez młodzież naszej
szkoły, piąty już projekt praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ (wcześniej Leonardo da Vinci).
W stażach wzięło udział 40 uczniów.
Zostali podzieleni na dwie dwudziestoosobowe grupy. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas pierwszych, a drugą
uczniowie klas drugich i trzecich. Założona dwuetapowość praktyk pozwala
na zdobycie większego doświadczenia
na europejskim rynku pracy. Pierwszy
etap, przeznaczony dla młodszej grupy, zakładał zdobycie doświadczenia
zawodowego i rozwój umiejętności
językowych w Niemczech. Drugi pozwolił na rozszerzenie doświadczeń
zawodowych w Hiszpanii oraz rozwój
umiejętności w zakresie języka angielskiego i poznania podstaw języka
hiszpańskiego. Staż trwał od 3 do 30
lipca 2016 r. Młodzież w tym okresie
odbywała praktyki zawodowe w niemieckich i hiszpańskich zakładach
pracy, zgodnie z programem nauczania
w technikach. Ponadto uczestniczyła
w programie turystyczno-krajoznawczym i kulturowym. W ramach tego
programu uczniowie mieli możliwość
poznania dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii i Andaluzji.
Realizacja projektu pozwoliła uzyskać następujące rezultaty:
■ zdobycie doświadczenia zawodowego,
■ zdobycie certyfikatów nabytych
umiejętności,
■ zdobycie dokumentu Europass Mobilność,

■ zachęcenie do nauki współczesnych
języków obcych,
■ sprawniejsze posługiwanie się językiem niemieckim i angielskim oraz
podstawami hiszpańskiego (wielojęzyczność),
■ stosowanie w praktyce przez
uczniów technologii informacyjnej
w procesie uczenia się,
■ rozwijanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży będącej na wstępnym etapie kształcenia zawodowego,
■ poprawę stopnia przejrzystości
i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji,
■ poznanie organizacji i wymagań europejskiego 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 i Andaluzji.
Z raportów końcowych uczestników, sporządzonych po zakończeniu
staży, wynika, że kompetencje zawodowe beneficjentów podwyższyły się,
wzrosła pewność siebie uczestników.
Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowi-

sku. Odkryli 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, uzyskane 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 wyszczególniono wszystkie nabyte kwalifikacje oraz określono poziom
ich spełnienia.
Szkoła, jako promotor projektu,
również odniosła korzyści. Wzrósł jej
prestiż, zarówno w środowisku lokalnym, jak i wśród uczniów oraz ich rodziców. Dzięki zrealizowanemu projektowi wzrosła atrakcyjność placówki.
Również nauczyciele, dzięki zaangażowaniu w realizację projektu, zyskali
możliwość zapoznania się z metodyką
przygotowania projektów, nowymi
sposobami nauczania i organizacji pracy. Zaowocowało to podniesieniem jakości oferowanego przez szkołę kształcenia zawodowego.
Należy również wspomnieć, że Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska otrzymał w tym roku „Kartę jakości mobilności” w obszarze kształcenia
i szkolenia zawodowego na lata 20162020 w ramach programu Erasmus+.
Szkoła, jako potwierdzenie uzyskania
akredytacji, otrzymała dyplom Karty
jakości oraz prawo do posługiwania się
logo VET MOBILITY CHARTER. Karta jakości daje możliwość aplikowania
w konkursach 2017-2020 w sposób
uproszczony i gwarancję uzyskania dofinansowania. 2 lipca 2017 r. uczniowie
po raz szósty wyjadą na miesięczne zagraniczne staże do Niemiec i Hiszpanii.
Mamy nadzieję, że otworzy to nowe
perspektywy na zawodowym szlaku
naszych uczniów.
Waldemar Gardiasz
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Eksperyment pedagogiczny w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, eksperyment pedagogiczny „Matematyka z kalkulatorem graficznym” został rozpoczęty w naszej szkole zgodnie
z założeniami, tzn. 1 września 2016 r.
Młodzieży w liczbie 13 uczniów
z klasy 1 Technikum Informatycznego
(1TI) wypożyczono kalkulatory graficzne marki TI Nspire CX CAS. Sugestia pracowników naukowych Zakładu
Dydaktyki Matematyki UMCS (z seminarium, które odbyło się w lutym ubiegłego roku), aby uczniowie mieli dostęp
do tego narzędzia w każdej nadarzającej się chwili, wydała się bardzo ważna
i postanowiono ją urzeczywistnić.
Jeszcze przed początkiem roku
szkolnego dokonano „diagnozy na wejściu” dla klasy 1TI i 1TG (Technikum Geodezyjne) w oparciu o wyniki egzaminu
gimnazjalnego w części matematycznej.
Planuje się porównywać wyniki osiągane przez uczniów obu tych klas. Na potrzeby eksperymentu klasa 1TG ma tyle
samo tygodniowo godzin matematyki
(5h) co klasa 1TI, realizuje ten sam program (GWO) i naucza ją ten sam nauczyciel. To była propozycja dr. B. Prusa na
wspomnianym wyżej seminarium.

W klasie 1TI praca wygląda w ten
sposób, że w trakcie 3h tygodniowo
realizowany jest program bez wspomagania kalkulatorem, a następne 2h
młodzież pracuje z kalkulatorem na
bazie treści programowych omawianych w czasie tych 3h. Młodzież oceniana jest w oparciu o następujące formy: odpowiedzi ustne (prace domowe
z kalkulatorem i bez oraz aktywność
na lekcjach), krótkie sprawdziany 15’,
sprawdziany dłuższe 45’ z kalkulatorem i bez. W maju młodzież obu klas
weźmie udział w sprawdzianie standaryzowanym obejmującym materiał klasy pierwszej, opracowany przez GWO
(bez kalkulatora). Najlepsza młodzież
z obu wspomnianych klas bierze udział
w różnego rodzaju konkursach matematycznych. Ponadto, na zasadzie dobrowolności, młodzież ma możliwość
uczestniczyć w zajęciach koła matematycznego (2h tygodniowo), na których
rozwiązywane są trudniejsze problemy
na poziomie klasy 1, nierzadko wykraczając poza ten poziom.
Istnieje uzasadniona nadzieja, że
po zakończeniu eksperymentu będzie
można powiedzieć, że kalkulatory graficzne w istotny sposób pozytywnie
wpłynęły na poziom wiedzy i umiejętności tych uczniów i można będzie
zarekomendować je jako narzędzie do
szerokiego wprowadzenia do polskich
szkół. Jeden wniosek płynący z pierwszych sześciu miesięcy trwania eksperymentu jest taki – młodzież na lek-

cjach z kalkulatorem jest aktywna, nie
nudzi się, pracuje swoim tempem. A to
już jest pierwszy krok do szerszego zainteresowania tym przedmiotem.
Od września 2017 r. planuje się zajęcia z kalkulatorami dla chętnych
uczniów w ramach zajęć dodatkowych.

Na koniec warto zacytować opinie kilku uczniów z klasy 1TI:
Hubert Bełkot – kalkulator pozwala
nam lepiej zrozumieć wiele definicji
i twierdzeń.
Michał Świrgoń – dzięki kalkulatorowi
możemy uczyć się szybciej matematyki.
Patryk Sudoł – przy pomocy kalkulatora możemy badać różne aspekty rozwiązywanych problemów, stajemy się
bardziej w tym kreatywni.
Cristian Komar – kalkulator pozwala na
modelowanie wielu rozwiązywanych
zagadnień.
Kacper Bogdanowicz – ponieważ oprogramowanie kalkulatora jest opisane
w języku angielskim, możemy doskonalić słownictwo fachowe (matematyczne) w tym języku.
Jacek Szuty, ZSDiOŚ

Studenckie wizje rozwoju miasta

Całoroczne kryte lodowisko, letni
amfiteatr, a może przystań kajakowa?
To tylko niektóre koncepcje zagospodarowania wybranych miejsc w Zwierzyńcu, opracowane przez studentów
Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe rozwiązania przygotowali w formie
prac dyplomowych i zaprezentowali na
wystawie „Cztery pory roku” w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu.

Młodzi architekci z zaangażowaniem podeszli do swoich zadań, a podczas wernisażu, który odbył się 10 lutego, chętnie opowiadali, skąd wzięły się
ich koncepcje. Prezentacjom przysłuchiwali się promotorzy i recenzenci ich
prac dyplomowych oraz spora grupa
potencjalnych kandydatów na studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wśród uczestników
spotkania byli bowiem uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, który prowadzi
naukę m.in. w klasach geodezyjnych.
Podczas wernisażu autorzy zaprezentowali koncepcje sześciu obiektów,
które, ich zdaniem, mogłyby powstać

w Zwierzyńcu. Oprócz lodowiska, amfiteatru i przystani są to: basen, hotel
i budynek wielorodzinny. Szczegółowe rozwiązania studenci przygotowali
w formie planów, rysunków i wizualizacji, które zostały przyjęte z ogromnym zaciekawieniem.
Edyta Wolanin
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Z życia Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu
Kolejne miesiące nauki w roku
szkolnym 2016/2017 obfitowały w wiele wydarzeń i osiągnięć uczniów naszego gimnazjum.
W I półroczu bieżącego roku szkolnego 16 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,75 i byli to:
Małgorzata Wróbel kl. IA – średnia
ocen 4,79; Wiktoria Kot kl. IB – średnia
ocen 4,93; Emilia Kuczmowska kl. IB –
średnia ocen 4,93 Jagoda Młynarczuk
kl. IB – średnia ocen 4,93; Agnieszka
Maciocha kl. IB – średnia ocen 4,86;
Daria Skowyra kl. IIA – średnia ocen
5,07; Izabela Antosz kl. IIA – średnia
ocen 4,79; Jakub Skrzyński kl. IIB –
średnia ocen 4,86; Agata Hałasa kl. IIB
– średnia ocen 4,79; Hubert Bednarz kl.
IIB – średnia ocen 4,79; Patrycja Sierkowska kl. IIIA – średnia ocen 5,0; Martyna Małek kl. IIIB – średnia ocen 5,14;

Michalina Gmyz kl. IIIB – średnia ocen
5,07; Paula Czuryło kl. IIIB – średnia
ocen 5,0; Natalia Mazur kl. IIIB – średnia ocen 4,93; Jakub Kot kl. IIIC – średnia ocen 4,93.
W konkursach pozaszkolnych brali
udział uczniowie: Michał Kwieciński
– konkurs matematyczny „Zagimak”
– kwalifikacja do III etapu konkursu;
Aleksander Greszta – konkurs z języka
angielskiego „Clickonmania” – kwalifikacja do III etapu konkursu; Martyna
Małek – konkurs ogólnopolski „Przeszczep sobie zdrowie” – udział w II etapie
konkursu.
Gratulujemy i czekamy na więcej
sukcesów.
Sukcesami, intensywną nauką oraz
dobrą zabawą mogą również pochwalić się nasi uczniowie w dziedzinie sportu.

Piłka ręczna
dziewcząt
na szczeblu
powiatowym

Zimowe Igrzyska LZS

Zawody drużynowe z piłki ręcznej
dziewcząt odbyły się 14 lutego w Łabuńkach. W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje pięciu szkół gimnazjalnych
z: Komarowa, Żdanowa, Wysokiego,
Łabuniek i Zwierzyńca. W wyniku losowania powstały dwie grupy.
Szczypiornistki ze Zwierzyńca i Komarowa okazały się najlepszymi zespołami, które walczyły o I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie. Mecz skończył
się zwycięstwem piłkarek ręcznych ze
Zwierzyńca. Za I miejsce otrzymały puchar i dyplom.
Skład reprezentacji gimnazjum: Gabriela Tomczyk, Elżbieta Żywot, Paulina Antosz, Joanna Bartnik, Zuzanna
Gałan, Patrycja Sierkowska, Maria Słomiany, Izabela Antosz, Weronika Gałan, Aleksandra Komisarczuk, Monika
Samulak, Daria Skowyra, Sara Sagan,
Klaudia Antosz, Julia Grodowicz, Oliwia Zielonka, Maja Szpuga, Wiktoria
Miżejewska. Dziewczęta zostały przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: Krystynę Kowalczuk
i Jakuba Czochrę.
Marcin Sirko

10 lutego na Stoku Narciarskim
w Jacni odbyły się igrzyska zimowe
LZS, w których wzięła udział młodzież
z Zespołu Szkół w Zwierzyńcu wraz
z opiekunami.

W zawodach uczestniczyło ponad
trzystu zawodników z siedmiu gmin.
Wszystkie konkurencje były mocno obsadzone, a rywalizacja olbrzymia. Młodzież z naszej szkoły dała z siebie 110%
normy i stanęła na wysokości zadania,
zajmując wiele miejsc medalowych
i wygrywając klasyfikację generalną.
Na stoku panowały idealne warunki. Pogoda była sprzyjająca. Dla każdego uczestnika przygotowano talerz
ciepłej grochówki oraz herbatę. Z pewnością było wiele pozytywnych wrażeń.
W klasyfikacji generalnej z dużą
przewagą zwyciężył Zwierzyniec, który zdobył 151 punktów i obronił tytuł
zwycięzcy z poprzednich lat. To były

Obóz sportowy

W dniach 1-5 lutego uczniowie I i III
klasy sportowej Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu przebywali na obozie narciarskim
w Szczawnicy. Podczas zajęć na stoku
młodzież uczyła się i doskonaliła technikę jazdy na nartach zjazdowych.
Czas wolny uczniowie wraz z opiekunami poświęcali na zwiedzanie miejscowości uzdrowiskowej. Podczas obozu sportowego nadzór nad młodzieżą
i szkolenie prowadzili nauczyciele
wychowania fizycznego: Jan Czochra,
Krystyna Kowalczuk, Jakub Czochra,
Adam Bartnik, Marcin Sirko.
Marcin Sirko

z pewnością udane igrzyska. Opiekunowie: Jan Czochra, Krystyna Kowalczuk,
Jakub Czochra, Sirko Marcin i Jan Andrzej Osmulski.
Marcin Sirko

9

10

OŚWIATA

KWIECIEŃ 2017

NR 100

Poranek profilaktyczny w gimnazjum Międzynarodowy

Poranek profilaktyczny stał się tradycją w Gimnazjum w Zwierzyńcu. Jest
to pomysł naszych nauczycieli, którzy
w ten sposób chcieli i chcą zadbać o bezpieczeństwo w pierwszy dzień wiosny.
W mediach są pokazywane i komentowane wybryki wagarującej w tym dniu
młodzieży, często kończące się tragicznie. Dlatego my postanowiliśmy zagospodarować ten dzień i od 2009 roku
organizujemy poranek profilaktyczny.
Od trzech lat w trakcie poranka staramy się zaprezentować utalentowanych
uczniów, których talenty zostały odkryte w szkole i rozwijane są w kółkach:
teatralnym, plastycznym, muzycznym
oraz takich, którzy rozwijają swoje zainteresowania poza szkołą pod kierunkiem instruktorów lub samodzielnie.

W tym roku poranek rozpoczął się 21
marca o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół, frekwencja uczniów
dopisała. Na początku uczniowie, głównie członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu gimnazjum, zaprezentowali
inscenizację pt. „Kochaj świat, kochaj
życie – Carpe diem” przygotowaną pod
kierunkiem Ireny Staroń i Elżbiety Grabowskiej. Inscenizacja była urozmaicana występem chórku szkolnego oraz
solowymi występami uczennicy klasy
Ib Weroniki Wnuk. Kolejnym punktem

były scenki o tematyce profilaktycznej
w wykonaniu głównie uczniów klasy IIa
oraz klasy IIIc pod kierunkiem Elżbiety
Gołębiowskiej. Po występach teatralnych wysłuchaliśmy dwóch nastrojowych utworów na pianinie w wykonaniu Grzegorza Krawczyka, ucznia klasy
IIIc. Następnie została wręczona nagroda za najlepsze logo Szkolnego Koła Wolontariatu. Nagrodę odebrała uczennica
klasy IIa – Monika Samulak. Wręczono
również nagrody uczniom mającym
osiągnięcia w sporcie oraz osiągnięcia w konkursie z języka niemieckiego
„Poliglota”. W dalszej części programu
uczniowie klas pierwszych przypomnie-

li piosenki, które prezentowali na Konkursie Wiedzy o Zwierzyńcu i RPN. Następnie prowadząca imprezę – Joanna
Bartnik uczennica klasy IIIa – zaprosiła
wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w quizie o tematyce profilaktycznej. Prawidłowość odpowiedzi oceniała komisja w składzie: Joanna Ruda, Edyta Kot
i uczennica kl. IIa Ola Sadza. Quiz prowadziła uczennica klasy IIIa Zuzanna
Gałan. Uczniowie wykazali się wiedzą
o tematyce profilaktycznej, a za właściwe odpowiedzi otrzymywali słodycze.
Po tym punkcie programu przyszła kolej na taniec – „Belgijka” przygotowana
przez Edytę Kot oraz aerobik prowadzony przez Marcina Sirko. Zachęcona
widownia również uczestniczyła w tych
zajęciach ruchowych. Na zakończenie
programu był rewelacyjny występ zespołu uczniów klasy IIIc: D. Rożek –
gitara i śpiew, J. Kot – gitara i śpiew, J.
Pawlos – keyboard i śpiew oraz M. Szpuga z klasy IIIb – śpiew. Zespół zaprezentował 3 rockowe piosenki anglojęzyczne, a ich wykonanie było rzeczywiście
na dużym poziomie artystycznym. Nad
przebiegiem całości programu czuwały: Elżbieta Gołębiowska i Irena Staroń,
a obsługą nagłośnienia zajmował się
Maciej Ornarowicz.
Podsumowując, impreza udała się,
młodzież szkolna doskonale się bawiła,

i ogólnopolski turniej

piłki ręcznej

dziewcząt i chłopców

w Ulanie Majoracie

Reprezentacja piłkarek ręcznych
(roczniki 2002, 2003) z Gimnazjum
w Zwierzyńcu uczestniczyła w turnieju
w Ulanie Majoracie w dniach 3-5 marca.
W kategorii „Młodziczka” rywalizowały
reprezentacje sześciu klubów sportowych oraz dziewczęta z naszej szkoły.
Zawodniczki naszego gimnazjum
zajęły IV miejsce w ogólnej klasyfikacji,
otrzymując puchar, dyplom i pamiątkowe koszulki. Weronika Gałan została
najlepszą zawodniczką drużyny i otrzymała pamiątkowy puchar.
Skład drużyny: Izabela Antosz,
Weronika Gałan, Aleksandra Komisarczuk, Sara Sagan, Monika Samulak,
Daria Skowyra, Klaudia Antosz, Oliwia
Brodziak, Justyna Gałan, Wiktoria Miżejewska, Natalia Sirko, Maja Szpuga,
Oliwia Zielonka. Dziewczęta zostały
przygotowane przez nauczyciela wychowania fizycznego Krystynę Kowalczuk. Gratulujemy i życzymy jeszcze
więcej sukcesów.
Marcin Sirko

uczniowie mogli pochwalić się swoimi
zdolnościami, umiejętnościami i nie
mają w tym dniu niepotrzebnej nieobecności. Na pewno będziemy kontynuować tę tradycję w przyszłości.
Irena Staroń

Rodziców, uczniów oraz innych zainteresowanych wydarzeniami w naszym
gimnazjum zapraszamy na stronę internetową szkoły – www.gimrozy.pl.
Materiały zebrała i opracowała:
Małgorzata Marcola

Logo Szkolnego Koła Wolontariatu
w Zwierzyńcu /oprac. graficzne Monika Samulak/
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Wiedzą, jak zapobiegać pożarom
Prawie 20 uczniów z gminy Zwierzyniec walczyło 6 marca o nominacje
do powiatowego etapu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Najlepiej wypadły
Zuzanna Kapuśniak i Amelia Rudy i to
one reprezentowały gminę w dalszej
rywalizacji. Uczestnicy eliminacji gminnych mieli do rozwiązania test z 20 pytaniami, które dotyczyły m.in. znajomości
przepisów pożarniczych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.
Zuzanna Kapuśniak była najlepsza
spośród uczniów szkół podstawowych,

natomiast Amelia Rudy zdobyła najwięcej punktów wśród gimnazjalistów.
Podium w młodszej kategorii wiekowej
uzupełnili Patrycja Strumidło i Ewelina Kociuba, zaś wśród gimnazjalistów
– Daria Skowyra
i Wojciech Poźniak.
Wiedzę pożarniczą
uczestników zmagań
oceniali komendant
gminny Związku OSP
RP Jan Godzisz, sekretarz zarządu gminnego tego związku
Andrzej Grudziński
z Urzędu Miejskiego
w Zwierzyńcu, reprezentujący Komendę

Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu starszy kapitan Dominik
Kukułowicz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczebrzeszynie, dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Zwierzyńcu Edyta Sadło i dyrektor
Zespołu Szkół Jan Czochra.
Edyta Wolanin

Zwierzyniec ma dobrą wolę

Mieszkańcy Zwierzyńca po raz kolejny udowodnili, że potrafią pomagać
nie tylko podczas wielkich akcji, ale
również bardzo spontanicznie.
W dniach 13-25 lutego nasze miasto
odwiedzili podopieczni Stowarzyszenia
Dobra Wola z Nowej Iwicznej k. Piaseczna (woj. mazowieckie) wraz ze swoimi
opiekunami. Stowarzyszenie działa od
2006 roku. Jest to grupa rodziców i opiekunów osób, które los pozbawił możliwości samodzielnego funkcjonowania.
W swoim działaniu skupiają się na przy-

bliżeniu zdrowej części społeczeństwa
problemów osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje liczne projekty na rzecz swoich podopiecznych,
m. in. półkolonie letnie i zimowiska.
W tym roku na miejsce zimowiska wybrany został Zwierzyniec.
Zarówno mieszkańcy, jak i instytucje bardzo chętnie włączyli się w zorganizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z Dobrej Woli. Wolontariusze z gimnazjum zorganizowali zabawę karnawałową, lekcję tolerancji oraz
spacer po Zwierzyńcu ze zwiedzaniem
najważniejszych zabytków. Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska zorganizowali zajęcia
sportowo-rekreacyjne, zajęcia ze sztuk
walki i na strzelnicy. Szkoła udostępniła
również salę teatralną na koncert zespołu Iluzer z Przemyśla.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
„Węgry i Polska to dwa wiekuiste
dęby, każdy z nich wystrzelił pniem
osobnym i odrębnym, ale ich korzenie,
szeroko rozłożone pod powierzchnią
ziemi i splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest
drugiemu warunkiem życia i zdrowia”.
Tymi słowami Stanisław Worcell, XIX-wieczny polski działacz polityczny
i publicysta, scharakteryzował naturę

swoistej więzi jaka łączy Polaków i Węgrów.
W dziejach Europy jest to zjawisko
wyjątkowe. Wielokrotnie powtarzane,
funkcjonujące w językach polskim i węgierskim, popularne przysłowie na temat
naszych relacji zawiera w sobie dużo
prawdy. Przez wieki nasze narody łączyły koligacje królewskich rodów, walka
o wspólne ideały, opór wobec totalitar-

W zwierzynieckim Centrum Kultury
podopieczni Dobrej Woli wzięli udział
w zajęciach tańca nowoczesnego oraz
zajęciach jogi, które specjalnie dla nich
poprowadził instruktor Igor Gałka. Pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego uatrakcyjnili dzieciom pobyt
kuligiem oraz zwiedzaniem muzeum.
Strażacy ze Szczebrzeszyna wykonali
pokaz swoich umiejętności.
Wszystkie te starania „ochotników”,
najczęściej w ramach ich codziennych
zajęć pokazują, jak niewiele potrzeba, aby
sprawić drugiemu człowiekowi radość.
Agnieszka Artymowicz

nej władzy. Co ciekawe, wydaje się, że
wzajemna sympatia obu narodów jest
zarówno efektem dążeń politycznych,
jak i odczuciem całkiem powszechnie
podzielanym przez obywateli.
23 marca każdego roku obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to zostało ustanowione
12 marca 2007 r. przez węgierski parlament, deklarację poparło 324 posłów,
nikt się nie wstrzymał, nikt nie był
przeciw. Analogiczną uchwałę 16 marca
2007 r. podjął przez aklamację Sejm RP.

11

12

SPOŁECZEŃSTWO

KWIECIEŃ 2017

Węgrzy od setek lat są bliskimi przyjaciółmi naszego narodu. Sympatia ta
opierała się na głębokim przekonaniu
Polaków o podobieństwie charakterów
narodowych polskiego i węgierskiego,
a wyrażającym się w porzekadle „Polak, Węgier dwa bratanki ...”. Przysłowie
mówi o specjalnym związku między
dwoma europejskimi narodami i jest
ewenementem niemającym podobieństw w żadnych innych relacjach, tak
obecnie jak i wcześniej, względem dwóch
narodów. Pierwotny tekst miał następujące brzmienie: „Węgier, Polak dwa bra-

Fit święta
Jeżeli po raz kolejny martwisz się,
że przytyjesz w czasie świąt, ten artykuł jest dla Ciebie! Kilka wolnych dni
i związane z tym „świąteczne obżarstwo” być może nie spowoduje trwałego przybrania na wadze, ale może
skutecznie zaburzyć Twój zwyczajowy
sposób odżywiania. Co zrobić, aby cieszyć się potrawami świątecznymi i jed-

Nagroda

wojewody lubelskiego
16 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia
nagród dla organizacji pozarządowych
– podsumowanie konkursu wojewody
lubelskiego „Organizacja pozarządowa
2016”. W konkursie wyróżniono Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy w obszarze polityki społecznej za
szeroką działalność na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Dyplom
z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odebrały Justyna Wasąg i Agnieszka Ordyniec. Członkiniom
Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet
w Żurawnicy gratulujemy.
Red.
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tanki i do konia i do szklanki. Oba zuchy,
oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”.
Legiony Polskie walczyły w Powstaniu węgierskim w 1849 roku. Węgrzy
oferowali pomoc Polsce w wojnie polsko-bolszewickiej. Pomimo stania po
dwóch stronach konfliktu w czasie II
wojny światowej Węgrzy oświadczyli, że „nie są skłonni brać udziału ani
pośrednio, ani bezpośrednio w zbrojnej akcji przeciw Polsce”, pozostając
wierni naszemu narodowi. W czasie
Powstania warszawskiego Węgrzy zaoferowali przejście na stronę polskich

powstańców. Przyczyną Powstania
węgierskiego w 1956 roku było poparcie
węgierskich studentów dla wydarzenia
Poznańskiego Czerwca. Po wybuchu
Powstania węgierskiego Polacy masowo oddawali krew dla rannych Węgrów,
na terenie całego kraju odbywała się też
zbiórka leków. Śmiało można stwierdzić, że nie ma w Europie drugiego narodu, który od tylu lat byłby większym
przyjacielem naszego kraju niż Węgrzy.
23 marca warto przypomnieć sobie, jak
ważne miejsce w polskiej historii zajmują Węgry.
Edyta Wolanin

nocześnie nie zjeść za dużo? Oto kilka
prostych rad.
W czasie świąt zdecyduj się zachować podział na posiłki. Zamiast przesiadywania przy stole i podskubywania
potraw z półmisków, zjedz w ciągu dnia
5 posiłków, pomiędzy którymi zrobisz sobie około 2-3-godzinne przerwy
(zgodnie z zasadami zdrowego żywienia). W czasie tych przerw skorzystaj
z pogody i wyjdź na spacer i/lub ciesz
się towarzystwem najbliższych.
Wypij 1,5-2 litry płynów w ciągu
dnia, a z pewnością nie będziesz mieć
miejsca na zbyt dużą ilość jedzenia.
Wybierz niesłodzone napoje – wodę
(możesz dodać do niej np. miętę, cytrynę), herbaty, ewentualnie soki 100%
(ale tu uwaga – zaleca się wypijanie jednej szklanki na dzień!). Słodzone napoje nie dość, że nie gaszą pragnienia, to
jeszcze dostarczają nam pustych kalorii
(1 litr słodzonego napoju może mieć ich
tyle, co porządny obiad!).
Korzystaj z bogactwa warzyw i zamiast sałatek z majonezem – pokrój je
w cząstki i ewentualnie skrop oliwą lub
olejem lnianym. Możesz też zrobić sałatki, które wymieszasz z sosem winegret (olej/oliwa wymieszane z sokiem
z cytryny/octem jabłkowym i miodem
– taka alternatywa jest dużo lepsza od
majonezu). Pokrojone warzywa i sałatki nakładaj na talerz w jak największej
ilości. Po pierwsze szybko odczujesz
sytość, a po drugie dostarczysz sobie
mniejszą ilość kalorii niż w takiej samej
ilości wędliny czy jajek.
Jedz jajka, jednakże zamiast użyć
majonezu – polej je sosem majonezowym (majonez+jogurt naturalny)
lub ziołowym (jogurt naturalny+zioła,
np. rzeżucha, bazylia, natka pietruszki+musztarda do smaku). Wykorzystaj
jajka w sałatce, np. z jajka, brokuła, rzodkiewek, kukurydzy, nasion słonecznika

i sosu czosnkowego lub z jajka, mieszanki sałat, rzodkiewki, rzeżuchy z sosem
vinegrette (możesz też dodać ser feta,
ogórki). Warto jeść takie sałatki, a powód
znajdziesz w poprzednim akapicie.
Pieczywo w dniu świątecznym jest
w zasadzie zbędne, ale jako dodatek
wybierz pieczywo pełnoziarniste, razowe lub graham.
Wędliny zakupione w sklepie wymień, przynajmniej częściowo, na
przygotowane według własnego gustu
(spróbuj przyprawić je w większej ilości
ziołami niż solą). Na obiad świąteczny
wybierz drób bez skóry (skóra ma dużo
cholesterolu), schab lub polędwiczki
wieprzowe. Niech Cię zainspirują takie
pomysły, jak indyk w sosie pomarańczowym, roladki z polędwiczek z suszoną śliwką, sakiewki z kurczaka z nadzieniem ze szpinaku lub pieczarek,
czy pieczony schab w sosie porowym.
Na deser upiecz tradycyjne ciasta,
ale w blaszkach mniejszych niż zazwyczaj (mniej ciasta, mniej pokusy!). Pamiętaj, że lepsze jedno własnoręcznie
przygotowane ciasto niż kilka rodzajów
kupionych w sklepie. Babkę – najlepiej
drożdżową, mazurek z niskosłodzonym dżemem lub masą budyniową,
sernik z twarogu półtłustego lub chudego – a do każdego ciasta choć odrobinę
mniej cukru niż w przepisie. Zobaczysz,
że to wcale nie takie straszne. Poza tym
korzystaj z owoców – to ostatni dzwonek dla cytrusów, następne – smaczne
– pojawią się dopiero w listopadzie.
Pamiętaj! To, co pojawi się na świątecznym stole i to, ile zjesz, zależy tylko
od Ciebie. Smacznych i wesołych świąt!
Ewelina Gumiela, dietetyk

źródło: www.kwestiasmaku.com
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Piękne pismo nadal w modzie
Mogłoby
się
wydawać, że staranność pisma odręcznego odchodzi w niepamięć,
tymczasem szósta
edycja Konkursu
Kaligraficznego
„No to się popisz!”
zdecydowanie
temu zaprzecza.
Do etapu eliminacyjnego wpłynęły
94 prace, z których wyłonienie kilkunastu najbardziej interesujących sprawiło
niemały kłopot. Autorzy tych wyjątkowych musieli udowodnić znajomość
sztuki, poprzez udział w rundzie finałowej, która miała miejsce 10 marca w Bibliotece Publicznej.

Zadanie, tradycyjnie, polegało
na przepisaniu tekstu poetyckiego
na czystej kartce, piórem wiecznym,
z dodatkowym utrudnieniem w postaci ograniczonego czasu. W tym roku na
tytuł Mistrza Kaligrafii we właściwych
sobie kategoriach wiekowych zasłużyli: Aleksandra Gral ze Zwierzyńca
(młodsi) oraz Weronika Michel z Wysokiego (starsi). Ponadto komisja oceniająca prace przyznała wyróżnienia
dla Sylwii Struzik i Michaliny Bańki
z Kalinowic oraz dla Marleny Załogi ze
Zwierzyńca.
Popularność rywalizacji w tym osobliwym konkursie nie słabnie, dzięki
czemu można mieć nadzieję, że dziedzictwo posługiwania się osobistym,
estetycznym pismem nadal utrzyma
się na godnym tego poziomie, a jego

pasjonatów nie zabraknie, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia.
Warto wspomnieć, że w czasie ferii zimowych dzieci i młodzież szkolna
mieli okazję zgłębić tajniki prawdziwej
sztuki kaligraficznej, dzięki warsztatom
z Danielem Lalikiem, profesjonalistą
i entuzjastą w tej dziedzinie. Dzięki niemu młodzi uczestnicy doświadczyli osobiście, jak wiele pracy i cierpliwości wymaga osiągnięcie perfekcji i jak olbrzymią
satysfakcję można z tego czerpać.
Agnieszka Maciocha

Nowa książka Haliny Matławskiej
Unikatowość i wyjątkowy urok kościoła
„na wodzie” od blisko 300 lat stanowi element rozpoznawczy Zwierzyńca, a nawet
i Roztocza. Budzi zainteresowanie fotografów i malarzy, kusi spacerowiczów i nowożeńców, zapada w pamięć, jako swoisty
ewenement krajobrazu. Rzadziej jednak
zachwytom i sentymentom towarzyszy
rzetelna wiedza, dotycząca bogactwa jego
historii i szczegółów funkcjonowania na
przestrzeni wieków. O tym, że kościół pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena to nie
tylko architektoniczna osobliwość czy bogactwo sztuki samej w sobie, ale przede
wszystkim spoina rzeszy osób z nim związanych, tworzących go i chroniących jego

dziedzictwo pisze pani Halina Matławska
– regionalistka, zwierzynianka, oddana
swojej małej ojczyźnie jak mało kto.
Publikacja wydana na początku roku,
nakładem własnym autorki, zatytułowana „Kościół świętego Jana Nepomucena w Zwierzyńcu” sięga w głąb dziejów
świątyni i wnikliwie przybliża zarówno
jej walory zabytkowe, jak też (i przede
wszystkim) społeczność działającą dla jej
trwania – księży, wiernych, dobrodziejów i fundatorów. Książkę można nabyć
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz
w kwiaciarni Edwarda Gąsianowskiego.
Agnieszka Maciocha

Nowe wydawnictwa Roztoczańskiego Parku Narodowego
Roztoczański Park Narodowy wydał
w ostatnim czasie kilka interesujących
publikacji. Jedną z nich jest wyjątkowe opracowanie, które powstało dzięki współpracy polskich i ukraińskich
naukowców pt. „Roztocze – przyroda
i człowiek”. Jest to wydawnictwo, które po raz pierwszy w sposób kompleksowy przedstawia region Roztocza.
Monografia zawiera:
■ tekst zasadniczy podzielony na 9
części profilowanych (Roztocze
jako region przyrodniczo-kulturowy, Przyroda nieożywiona Rozto-

cza, Świat roślin, grzybów, śluzowców i porostów na Roztoczu, Świat
zwierząt Roztocza, Dzieje Roztocza,
Ludność i osadnictwo na Roztoczu,
Gospodarcza działalność człowieka
na Roztoczu, Turystyka na Roztoczu) i 31 rozdziałów,
■ tekst uzupełniają i ilustrują: 63 oryginalne mapy i 24 reprodukowane,
ponad 410 fotografii, kilkadziesiąt
rycin i tabel,
■ materiały źródłowe: bibliografia,
netografia, źródła kartograficzne –
w sumie ponad 1600 pozycji,

■ wykaz nazw geograficznych ukraińskiej części Roztocza (uzupełniony
nazwami w oryginalnej wersji językowej i w transliteracji zgodnej z oficjalnie przyjętą zasadą latynizacji),
■ afiliacje autorów tekstów,
■ obszerne streszczenia w językach
ukraińskim i angielskim.
Monografia otrzymała Nagrodę
Specjalną w X edycji konkursu KSIĄŻKA ROKU 2015 Lublin – Lubelszczyzna
w kategorii: Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne. Organizatorem
konkursu jest Wojewódzka Biblioteka
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Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Inicjator, wydawca i koordynator prac:
Roztoczański Park Narodowy
Partnerzy wydawcy:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie,
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie,
Wydział Geograficzny Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
ISBN: 978-83-943800-4-5
Druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice
Format: 23,5 x 29,5 cm
Liczba stron: 527

Następną bardzo atrakcyjną pozycją
wydawniczą jest mapa „Roztocze – różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000”, która po raz
pierwszy ukazuje Roztocze od Kraśnika
do Lwowa w jednolitej konwencji graficznej. Komplet map składa się z trzech
arkuszy „Część zachodnia Kraśnik –
Zwierzyniec”, „Część środkowa Zwierzyniec – Horyniec”, „Część południowa
Horyniec – Lwów”. Mapa wyróżnia się
różnorodnością zamieszczonych treści.
Zawiera informacje przydatne turystom
w tym sieć pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, ścieżki poznawcze,
obiekty godne zwiedzania, zagospodarowanie turystyczne, jak również treści
przyrodnicze takie jak: formy ochrony
przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, zapowiedniki,
pomniki przyrody oraz inne obiekty
cenne przyrodniczo, takie jak: geostanowiska, wąwozy, źródła, wywierzyska, wodospady, szumy, a także punkty
dogodne do obserwacji krajobrazu. Na
mapie uwzględniono również obiekty
dziedzictwa kulturowego, takie jak: kościoły, cerkwie, synagogi, kaplice, krzyże przydrożne, cmentarze, pola bitew,
miejsca martyrologii, grodziska i zespoły pałacowo-dworskie. Wydawnictwo
to otrzymało I miejsce na prestiżowym
jubileuszowym 25. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Turystycznej i Krajoznawczej w Poznaniu w kategorii „Mapy
i atlasy”.
Autorzy opracowania:
Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta
Kałamucka, Krzysztof Kałamucki
Współautorzy map:
M. Krukowski, K. Łoboda, M. Meksuła
Opracowanie kartograficzne: P. Cebrykow, B.
Grzechnik, K. Kałamucki, P. Kasiborski, M. Krukowski, K. Łoboda, A. Łukasik, M. Meksuła, M.
Piskorski
Fotografie: P. Cebrykow, T. Grabowski, P. Kasiborski, M. Korga, M. Piskorski, P. Rydzewski
Recenzent: dr hab. Stefan Bartoszewski
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Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec 2015
Wydawca:
Roztoczański Park Narodowy
Realizacja: KARTPOL s.c.
Forma: trzy złożone arkusze map we wspólnym
etui o wymiarach 13 x 23,5 cm

Roztoczański Park Narodowy wzbogacił się też o nowe materiały edukacyjne dla nauczycieli. Opracowania całości
podjęli się Andrzej W. Biderman i Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak z Fundacji Edukacji Naturalnej z Warszawy.
Powstał pakiet materiałów edukacyjnych „Bioróżnorodność wokół nas”
z kompletem 20 scenariuszy zajęć edukacyjnych ujętych w 4 segregatorach.
Każdy segregator zawiera 5 scenariuszy
zajęć edukacyjnych dla różnych etapów
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Opracowanie: Zespół Fundacji Edukacji Naturalnej
Redakcja całości: Andrzej W. Biderman
Autorzy tekstów: Andrzej W. Biderman; Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak
Opracowanie graficzne: Iwona Siwek-Front
Redakcja techniczna i skład: Tomasz Biderman
ISBN: 978-83-943800-5-2 – przedszkola; 97883-943800-6-9 – szkoły podstawowe; 978-83943800-7-6 – szkoły gimnazjalne; 978-83-9438008-3 – szkoły ponadgimnazjalne
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2016
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 25 x 31,5 cm
Liczba stron całość: 356, w tym:
82 str. – przedszkola; 90 str. – szkoły podstawowe; 98 str. – szkoły gimnazjalne; 86 str. – szkoły
ponadgimnazjalne
Oprawa: twarda, segregator
Nakład: 4 x 1000 egz.
Druk: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MAGIC
w Lublinie

Wszystkie trzy publikacje
zostały wydane w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej
Roztocza – regionu pogranicza
przyrodniczo-kulturowego”
korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.

edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych oraz załączoną
płytę CD z materiałem zawartym w publikacji w formie plików PDF do druku.

Ciekawą pozycją zachęcającą mieszkańców i turystów
do poznawania naszego miasta
jest też folder „Drzewa pomnikowe Zwierzyńca”. Broszura
przedstawia kilka gatunków
drzew – pomników przyrody
znajdujących się na terenie
Zwierzyńca i jeden gatunek na
terenie Roztoczańskiego Parku
Narodowego.
W folderze znalazła się
schematyczna mapa Zwierzyńca, krótka historia miejscowości oraz następujące
gatunki drzew pomników
przyrody: sosna czarna, orzech
szary, cypryśnik błotny, daglezja zielona (odmiana sina), jałowiec wirginijski, dąb szypułkowy (odmiana strzępolistna),
platan klonolistny, klon jawor
oraz dąb szypułkowy „Florian”.
Folder został wydany dzięki
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie w ramach projektu „Aktywne Roztocze – wspieranie działań edukacyjnych w RPN”.
Małgorzata Tronkowska
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Duet pisarski w Bibliotece
Dla wielbicieli współczesnej literatury polskiej Biblioteka Publiczna
w Zwierzyńcu przygotowała nie lada
gratkę: spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Dwójka pisarzy, mająca na koncie samodzielne dorobki powieściowe, od kilku
lat tworzy z sukcesem wspólne książki,
cieszące się uznaniem i zainteresowaniem wśród czytelników. Na koncie
mają już „Autorkę”, „Pokój dla artysty”
oraz „Historię spisaną atramentem”.

Niebawem ukaże się kolejna, zatytułowana „Tylko milion”.
Podczas spotkania autorzy w zajmujący sposób opowiadali słuchaczom,
jak zrodził się pomysł pisania razem, na
czym polega podział ról w procesie twórczym oraz skąd czerpać inspiracje i pomysły na fabuły powieści. Było też sporo
odniesień do odbytych podróży (niekiedy sentymentalnych) śladami pierwowzorów bohaterów, a także o tym, czy
pisarz ma prawo do prywatności.

Wernisaż wystawy malarstwa

Grażyny Sybirskiej-Wilk
17 marca w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
w Zwierzyńcu odbył się wernisaż wystawy obrazów Grażyny Sybirskiej-Wilk – malarki i terapeutki z Warszawy.
Tematyka prac autorki odzwierciedla jej wizje oraz
uczucia. Obrazy charakteryzują się żywą, intensywną kolorystyką. Prace promieniują dobroczynną energią, oczyszczają
z negatywnych emocji i pomagają w koncentracji. W zależności od użytych barw – prace malarki mogą oddziaływać
na odbiorcę wyciszająco, pobudzająco lub harmonizująco.
Autorka, zacierając łączenia poszczególnych części, tworzy
jednolitą płaszczyznę obrazową. We fragmentach prac znaleźć można obrazy przedziwne. Animując prace, pragnie
wywołać w wyobraźni oglądającego zapis innego, nowego
kodu widzenia świata. Tworzy sytuacje nieoczekiwane, nierealne. Wiele prac budowanych jest symetrycznie, na zasadzie lustrzanego odbicia. W pracach autorki często spotyka
się fragmenty aniołów, wyrwane z naturalnych kontekstów
i zestawione w sposób niespotykany w rzeczywistości. Zestawienia takie sprawiają, że obrazy te nabierają tajemniczości i zagadkowości. Stają się trudne do odczytania i odbiorca
musi się zastanowić nad ich treścią – musi tu zadziałać wyobraźnia widza. Autorka z wrażliwością dobiera kolorystykę
w poszczególnych pracach. Dominują tu często kontrastowe
zestawienia barw czystych, pojawiają się barwy zgaszone,
zróżnicowane walorowo, które, przenikając się, tworzą subtelną gamę kolorystyczną.
Na otwarciu wystawy
byli obecni: przedstawiciele władz samorządowych
Zwierzyńca, przyjaciele artystki oraz zaproszeni goście, m.in. były prezydent
miasta Zamościa Marcin
Zamoyski. Wystawę można
oglądać do 20 kwietnia.
Marek Golec

Spotkania tego typu, to okazja do poznania kulisów powstawania książki, ale
też zachęta do sięgania po nią jako formę
rozrywki czy relaksu. Na 25 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie z równie
popularną powieściopisarką, Magdaleną Kordel. Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Maciocha

Kalendarz imprez kulturalnych
i uroczystości w II kwartale 2017 roku
25 kwietnia
27 kwietnia
29 kwietnia
Kwiecień – maj
Kwiecień

K W I E C I E Ń
Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Kordel
„Sesja z fotografem” – pokaz zdjęć, spotkanie
z fotografem i podróżnikiem Robertem Gondkiem
Wernisaż wystawy fotografii Roberta Sikory
„Roztocze – pejzaż subtelny”
Wystawa fotografii „Roztocze – pejzaż subtelny”
Projekcje filmowe w ramach DKF
M A J

1-3 maja
2 maja

Majówka w kinie – projekcje filmów
II Przegląd Zespołów Weselnych,
targi ślubne „Zwierzyniec – ślub w dobrym stylu”,
plenerowa wystawa dawnych fotografii ślubnych
3 maja
Obchody święta Konstytucji 3 maja,
koncert okolicznościowy na początek sezonu
7 maja
Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej
25 maja
Wernisaż wystawy malarstwa Marii Krenz
26 maja
Koncert dla Mam – prezentacje artystyczne
z okazji Dnia Matki
28 maja
Zjazd żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów AK
Ziemi Zamojskiej
Maj
Projekcje filmowe w ramach DKF
Maj
Parada literacka z okazji dnia książki
C Z E R W I E C
1 czerwca
Obchody rocznicy pacyfikacji Soch
1 czerwca
Projekcja filmu dla dzieci
Czerwiec
Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
10 czerwca
XIV Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr
Dętych
23 czerwca
X Lekcja śpiewania – „Sobótkowe nad wodą
śpiewanie”
24 czerwca
„Polska muzyka filmowa”– plenerowy koncert
Kwartetu „Aquamarine” przy kościółku na wodzie
Czerwiec
Projekcje filmowe w ramach DKF
C Z E R W I E C – L I P I E C
30 czerwca
III Przegląd Zespołów Rockowych Rockowisko
– 1 lipca
2017
8-9 lipca
Dni Zwierzyńca
Lipiec
Zamojskie Dni Folkloru
17-22 lipca
Plener rzeźbiarski i warsztaty rzeźbiarskie
22 lipca
III Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych,
Jarmark Roztoczański
23 lipca
Koncert plenerowy zespołu jazzowego HEAVY
METAL SEXTET
Lipiec – sierpień
Wystawa poplenerowa rzeźby
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Ćwierć wieku „Wiadomości Zwierzynieckich”
Już wkrótce samorządowe pismo
„Wiadomości Zwierzynieckie” obchodzić będzie jubileusz 25-lecia. Tak się
złożyło, że właśnie ukazuje się setny
numer, zatem pismo idealnie wpisuje
się w zaplanowaną na wstępie częstotliwość kwartalnika. Początki sięgają
lata 1992 roku, kiedy jako pracownik
Urzędu Miasta podjąłem się zadania
założenia pisma, które zajmowałoby
się sprawami lokalnymi. Akurat Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca zaprzestało wydawania swojego „Zwierzyńczyka”, więc jakoś trzeba było
zapełnić powstałą lukę informacyjną.
Problemem okazał się tytuł. Wśród
urzędników ogłosiliśmy więc coś w rodzaju konkursu i wkrótce mieliśmy
jeszcze większy kłopot, gdyż zgłosili
oni blisko 100 propozycji. Wybór padł
ostatecznie na „Wiadomości Zwierzynieckie”, choć mieszkańcy i tak
przez długi czas nazywali je potocznie
„Zwierzyńczykiem”. W pierwszym zespole redakcyjnym znaleźli się oprócz
mnie Halina Fikus, Michał Patyk, Marek Kamiński i Wojciech Kurzępa, który przy tej okazji ujawnił swój talent
graficzny. Inauguracyjny egzemplarz
ukazał się pod koniec lipca 1992 roku.
Jak wyglądał pod względem edytorskim? Raczej mało przypominał typo-

we, drukowane czasopismo, gdyż był
po prostu kopiowany w formacie A5
na kserografie urzędu miasta. Pierwszy numer pochodzący z drukarni, ale
wciąż jeszcze czarno-biały, wydano
z okazji świąt Bożego Narodzenia 1992
roku, a potem kolejne znowu przeważnie kserowaliśmy sami. Porządnej
szaty graficznej, w dodatku w kolorze
i ze zdjęciami, „Wiadomości Zwierzynieckie” doczekały się dopiero w nowym tysiącleciu. Z czasem wydawać je
zaczął Zwierzyniecki Ośrodek Kultury
i Rekreacji, dziś pod nazwą Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna.
Rzecz jasna zmieniał się również
skład redakcji. O czym pisali autorzy
tekstów, często także przedstawiciele
samorządowych jednostek organizacyjnych? O wszystkim, co wydawało
się godne uwagi. Warto przypomnieć,
że „Wiadomości Zwierzynieckie” przez
te 25 lat publikowały nie tylko reportaże, felietony, informacje, ale także
krzyżówki, rysunki, konkursy i ... reklamy. Z perspektywy czasu widać,
że to niepozorne na pierwszy rzut oka
pisemko jest dziś prawdziwą skarbnicą wiedzy o minionym ćwierćwieczu,
a to dlatego, iż skrupulatnie odnotowywaliśmy wszystkie wydarzenia,
które miały miejsce w naszej gminie, opatrując je dokładnymi datami.
Sam nieraz chętnie sięgam do moich
zbiorów archiwalnych, gdy chcę coś
dokładnie ustalić. Mam nadzieję, że
kiedyś posłuży jakiemuś historykowi,
który zechce spisać najnowsze dzieje
Zwierzyńca. Tak wiele dobrego i interesującego wydarzyło się w ostatnich
latach, że warto to utrwalić w formie
książkowej.
Moja dziennikarska przygoda z „Wiadomościami” skończyła się w 2007 roku,
gdy zrezygnowałem z funkcji dyrektora
ZOKIR. Pismo ukazywało się jednak dalej, i mam nadzieję, że będzie się ukazywać aż do kolejnych jubileuszy, tym bardziej, że jest jednym z najstarszych pism
gminnych na Zamojszczyźnie. A może
nawet najstarszym.
Marek Marcola
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Centrum Kultury
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22-470 Zwierzyniec
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Redakcja:
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