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Kronika wydarzeń
Zwierzyniec
■ Podsumowanie kampanii „Przyrodniczy kalejdoskop RPN” odbyło się
14 czerwca w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN.
■ W dniach 4-7 lipca po raz siódmy
odbyło się Spotkanie Młodzieży
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 7. Exodus Młodych/Zwierzyniec.
■ Dni Zwierzyńca świętowaliśmy
8 i 9 lipca.
■ Zespoły ludowe z całego powiatu
zamojskiego zaprezentowały się
16 lipca podczas Zamojskich Dni
Folkloru na dziedzińcu przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.
■ Aktywna niedziela pod znakiem
rodzinnych zabaw – 16 lipca
w Żurawnicy odbył się Wakacyjny
Piknik Rodzinny.
■ Rzeźby Królowej Marysieńki i jej
dworu powstały podczas III Roztoczańskiego Pleneru Rzeźbiarskiego i Warsztatów Rzeźbiarskich
zorganizowanych przez Centrum
Kultury w Zwierzyńcu w dniach
17-22 lipca.
■ III Roztoczański Festiwal Kapel
Ludowych i Jarmark Roztoczański zorganizowało 22 lipca na terenie Browaru Zwierzyniec Zwierzynieckie Centrum Kultury.
■ Dawkę jazzu z najwyższej półki
zafundował słuchaczom zespół
Heavy Metal Sextet podczas koncertu zorganizowanego przez Centrum Kultury 23 lipca w Karczmie
Młyn.

■ W lipcu dzieci i młodzież miały
możliwość uczestniczenia w Cyklu
wyjazdów wakacyjnych: Po szlakach Roztocza, zorganizowanym

przez Centrum Kultury i Bibliotekę
Publiczną w Zwierzyńcu.

■ Zabawa w stylu Disco lat 70’80’90,
zorganizowana przez Centrum Kultury, odbyła się „pod gwiazdami”
Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu 29 lipca.
■ Pracownicy Roztoczańskiego Parku
Narodowego 5 sierpnia przybliżyli
swoją pracę i działalność podczas
Dnia Otwartego RPN.
■ Malarstwo pochodzącej ze Zwierzyńca Jadwigi Wisi Lambert
mieliśmy okazję podziwiać na wystawie, której wernisaż odbył się
10 sierpnia w Centrum Kultury
w Zwierzyńcu.
■ Miłośnicy ambitnego kina już po raz
18. spotkali się w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej
w dniach 11-20 sierpnia.
■ Nasze miasto potrafi zauroczyć
i chętnie się tu wraca. 12 sierpnia
ponowną wizytę złożyli nam podopieczni Stowarzyszenia Dobra
Wola z Nowej Iwicznej k. Warszawy,
którzy przybyli w ramach Półkolonii
Dobrej Woli 2017. Razem z opiekunami spacerowali i jeździli bryczkami po Roztoczańskim Parku Narodowym oraz wzięli udział w zabawie
tanecznej zorganizowanej dla nich
nad Zalewem Rudka przez Centrum
Kultury w Zwierzyńcu.
■ 13 sierpnia odbyły się obchody 74.
rocznicy rozpoczęcia likwidacji
niemieckiego obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu.
■ Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Michaelem Tequilą odbyło
się 16 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu.
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■ Smaki, tradycje oraz zwyczaje myśliwskie były tematem IX Lubelskich Spotkań z Tradycją i Kulturą
Łowiecką w Zwierzyńcu, zorganizowanych 19 sierpnia.
■ W dniach 21-26 sierpnia grupa
zdolnych wokalistów dokształcała
się pod okiem mistrzów podczas II
Zwierzynieckich Warsztatów Wokalnych.
■ W dniach 31 sierpnia – 3 września
odbył się XXX Czteroetapowy Bieg
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
■ Piękno przyrody uchwycone z najdrobniejszymi szczegółami mieliśmy okazję podziwiać podczas
trwającej we wrześniu wystawy
malarstwa Dariusz Króla. Otwarcie
wystawy miało miejsce 1 września
w Centrum Kultury w Zwierzyńcu.

■ Narodowe Czytanie „Wesela” odbyło się na tarasie Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu 2 września.
■ 6 września przedstawiciele Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu uczestniczyli
w I Kongresie Kultury Województwa Lubelskiego.
■ Przy pięknej pogodzie 10 września
odbyły się Dożynki Gminy Zwierzyniec.
■ 78. rocznica „Bitwy pod Białym
Słupem” była obchodzona 18 września.
■ Wakacje i piękne lato pożegnaliśmy
24 września w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu podczas Festynu na zakończenie wakacji.
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Szanowni Państwo!
Miło mi skierować do Państwa kilka słów u progu
jesieni, po sezonie turystycznym, po dożynkach
i z początkiem nowego roku szkolnego.
Wszystkie te – nazwijmy to – okazje, wymienione na wstępie, napawają
lekkim optymizmem, bo sezon turystyczny, przynajmniej w drugiej części,
udany, żniwa spokojne, bez niespodzianek pogodowych, a rok szkolny po
reformie ruszył jakby normalnie. Nauka
rozpoczęła się w Szkole Podstawowej
w Zwierzyńcu i jej filii w Wywłoczce
(jest tu 53 uczniów w sześciu klasach,
w części łączonych). Do tego są cztery
przedszkola: samorządowe w Zwierzyńcu (ponad 60 dzieci), prywatne

„Motylek” i dwa stowarzyszeniowe –
w Wywłoczce i Żurawnicy.
Część inwestycji zaplanowanych na
ten rok została już zakończona: kanalizacja na ul. 1 Maja w Zwierzyńcu, w Obroczy i do Soch łącznie z wodociągiem.
Powstała nowa świetlica w Topólczy,
gdzie mieszkańcy szykują już sztukę teatralną na otwarcie. W trakcie są
jeszcze prace drogowe w Zwierzyńcu,
remont kina, a przed nami ciąg dalszy
chodnika w Turzyńcu/Topólczy, droga
w Żurawnicy i rozpoczęcie budowy ga-

rażu dla OSP Zwierzyniec. Mieszkańcy
Soch rozpoczną większe prace remontowe przy swojej remizie.
Można by rzec: „Niech na świecie wojna, byle nasza wieś spokojna”.
Rzeczywiście świat jest bardzo niespokojny, a w kraju też gorąco w polityce.
Zachęcam Państwa do obserwowania
i oceny tej polityki z różnych źródeł informacyjnych, nigdy tylko od nadawców rządowych. Nawet w czasach głębokiego PRL-u, świadomy lud sięgał do
zagłuszonej „Wolnej Europy”. Dziś jeszcze nikt nam nie zagłusza szerokiego
dostępu do różnych źródeł i chciejmy
tylko być otwarci.
Z tą zachętą i nadzieją na jej przyjęcie, pozdrawiam Państwa.
Jan Skiba
Burmistrz Zwierzyńca

Gmina Zwierzyniec informuje, że projekt pn.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dla miejscowości Sochy”

realizowany jest dzięki współfinansowaniu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami
Gmina Zwierzyniec dołączyła do Projektu sektorowego
Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie
edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy
sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało
podpisane przez Jana Skibę – Burmistrza Zwierzyńca oraz
Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.
Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele stron porozumienia pn. „Edukacja
ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami”, jest
to niezbędny element przygotowania
młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku
finansowego oraz inne odpowiedzialne
za edukację w tym zakresie.
– W dzisiejszym świecie, umiejętność
orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych staje się już nie luksusem, a ko-

niecznością. Dlatego też cieszymy się,
że Zwierzyniec dołącza do tych miast
i gmin, które chcą aktywnie włączyć
się w jeden z największych projektów
edukacyjnych w naszym kraju, który
w najbliższych latach ma ambicje stać
się czołowym sektorowym projektem
edukacyjnym w Europie – powiedział

wiceprezes Warszawskiego Instytutu
Bankowości, Waldemar Zbytek.
Bezpośrednim celem porozumienia
jest współpraca przy realizacji działań
edukacyjnych w dziedzinie ekonomii
i finansów, skierowanych do dzieci,
młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego przez Warszawski Instytut
Bankowości. Wśród prowadzonych
wspólnie aktywności znajdą się m.in.
lekcje w szkołach, debaty, konferencje
regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.
Edyta Wolanin
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Nowa edycja Remont w kinie
programu
pomocy
żywnościowej

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjne „Razem” rozpoczyna nową edycję programu pomocy żywnościowej dla najbardziej
potrzebujących rodzin z miasta
i gminy Zwierzyniec. Żywność pochodzi z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przez Bank Żywności
w Lublinie.
Zgodnie z założeniami programu, paczki mogą otrzymać osoby,
których dochód nie przekracza –
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 tysiąca 28 złotych,
a w przypadku osób w rodzinie
– 1 tysiąca 268 złotych netto miesięcznie na osobę.
Żywność będzie wydawana na
podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu lub
w przypadku osoby bezdomnej –
oświadczenia podpisanego w stowarzyszeniu „Razem”.
Edyta Wolanin

Miło nam poinformować, że miejsce na terenie gminy Zwierzyniec stało
się jednym z 7 nowych cudów Polski.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu realizuje projekt
pn. „Modernizacja infrastruktury oraz
przygotowanie kina Skarb do projekcji
cyfrowej w standardzie 2k”, współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, w ramach programu
„Rozwój kin – Modernizacja kin”.
Całościowy budżet projektu wynosi
128 944 zł, dofinansowanie ze środków
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
– to kwota 61 300 zł (jest to 50 proc.
kosztów przedsięwzięcia). Pozostałe
50 proc. jest finansowane z budżetu
gminy Zwierzyniec (51 577,60 zł) oraz
ze środków własnych Centrum Kultury
w Zwierzyńcu (16 066,40 zł).
Celem projektu jest poprawa dostępu do kultury filmowej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w gminie Zwierzyniec oraz w gminach przyległych.
Chodzi także o zwiększenie atrakcyjności kina Skarb poprzez udostępnienie

filmów premierowych oraz znaczącą
poprawę jakości projekcji i komfortu
odbioru sztuki filmowej.
W zakres projektu wchodzi remont
budynku kina i przystosowanie go do
projekcji cyfrowej w standardzie 2k. Prace remontowe obejmują: wymianę ekranu kinowego, modernizację instalacji
elektrycznej, wymianę oświetlenia, wymianę drzwi, zlikwidowanie okien w sali
projekcyjnej, docieplenie ścian, modernizację kabiny projekcyjnej z montażem
klimatyzacji i ociepleniem oraz modernizację pomieszczenia kasy kina.
Zakończenie remontu kina Skarb
przewidziane jest na koniec listopada
2017 r.
Edyta Sadło

Zagroda Guciów

jednym z 7 cudów Polski!
Po raz 7. redakcja pisma National
Geographic Traveler ogłosiła plebiscyt
na 7 nowych cudów Polski. W tym roku
nominowane były 32 miejsca z całej
Polski. Wśród nich właśnie Zagroda
Guciów, która w internetowym głosowaniu czytelników uplasowała się na
6. miejscu i stała się jednym z nowych
7 cudów Polski.
Najwięcej głosów zdobyły Karkonoskie tajemnice. W siódemce cudów
znalazły się również: Bulwar nadwar-

ciański w Gorzowie oraz Podziemne
miasto na wyspie Wolin, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Zespół poaugustiański w Żaganiu i Szlak Kulinarny
Podkarpackie Smaki.
W tym roku oddano rekordową liczbę głosów – prawie 40 tys. Zwycięzcy
otrzymają nagrody podczas targów
World Travel Show pod koniec października w Nadarzynie.
Gratulujemy właścicielom Zagrody
Guciów!
Red.
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Dni Zwierzyńca
Wiele atrakcji do wyboru i przepiękna pogoda.
8 i 9 lipca świętowaliśmy Dni Zwierzyńca.

W bogatym programie imprezy
znalazły się: pokazy modeli kołowych,
pływających i latających, warsztaty
pięknego pisania, prowadzone przez
Daniela Lalika, balonowe show na
szczudłach, muzyczna uczta z Samborem Dudzińskim i jego braćmi oraz
koncerty i wiele innych atrakcji. Dużym atutem imprezy było ulokowanie
jej w aż pięciu miejscach: Parku Środowiskowym, amfiteatrze, na deptaku miejskim, placu przy Zespole Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska

w Zwierzyńcu oraz na starym stadionie
„Sokoła” Zwierzyniec.
W sobotniej części artystycznej zaprezentowali się: grupa tańca nowoczesnego „Dragon Crew” Anety Lechowicz oraz pracujący w zwierzynieckim
Centrum Kultury pod kierunkiem Anny
Bezpalko-Wasiołek: dzieci z zespołu
wokalnego „Kręciołki”, grupa taneczna
„Luzmix”, Chór „Cantata” i soliści. Wystąpili także goście: Tomaszowska Kapela Biesiadna 55+ oraz Kapela Jedno
Marzenie ze Zwierzyńca pod kierunkiem Mariusza Czochry. Gwiazdą wieczoru był zespół „Lesioki”.
Niedzielne świętowanie rozpoczął przejazd uczestników „Grand Prix
Amatorów na Szosie – Rowerem przez
Polskę”. Na deptaku przy stawie kościelnym oraz na stadionie odbyły się pokazy
modeli pływających i latających. Mu-

zyczne popołudnie wypełniły warsztaty
bębniarskie prowadzone przez Kajetana
Dudzińskiego, interaktywne widowisko
muzyczne „Dźwiękowiązałka” Sambora
Dudzińskiego i „Dwa kwadranse muzyki” w wykonaniu Michała Dudzińskiego. Niedzielny wieczór upłynął pod
znakiem porywającej muzyki folkowej.
Przed zwierzyniecką publicznością zaprezentowali się: „Koromysło – Folk-Maszyna” ze Szczebrzeszyna i zespół
„Joryj Kłoc” ze Lwowa.
Agnieszka Artymowicz

Zwierzyniecka Kronika Mieszkańców
Nieformalna grupa „Juniorzy i Seniorzy” działająca przy Centrum Kultury zdobyła dotację w konkursie „Działaj
Lokalnie 2017”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności osób starszych
i odtworzenie więzi międzypokoleniowych.
Cel ten grupa zamierza osiągnąć poprzez realizację kilku zadań:
 stworzenie Zwierzynieckiej Kroniki
Mieszkańców – pamiątkowej księgi
upamiętniającej dawne życie codzienne, śluby i święta;

 integracyjne spotkania młodych
i seniorów, wspólne spotkania przy
herbacie i rękodziele;
 warsztaty rozwoju osobistego dla
seniorów, podczas których będzie
poruszana tematyka samooceny,
poczucia bycia potrzebnym, ćwiczenia pozytywnego myślenia czy
też budowanie asertywnej postawy;
 warsztaty dobrej komunikacji międzypokoleniowej, które pomogą
w nawiązaniu porozumienia między seniorami a osobami młodymi;

 spotkanie „Młodzi dla seniorów”,
podczas którego młodzi ludzie
wprowadzą seniorów w swój świat
i zrozumiale o nim opowiedzą,
o swoich pasjach, o tym także, jak
używać komputera i nowoczesnego
telefonu.
Zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnych wydarzeniach na stronie
internetowej Centrum Kultury i profilu
na portalu społecznościowym.
Zwracamy się także do Państwa
z prośbą o udostępnienie starych zdjęć
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dokumentujących dawne życie codzienne Zwierzyńca i okolic, zdjęć ślubnych oraz upamiętniających inne święta i uroczystości. Prosimy o kontakt
z Punktem Informacji Turystycznej,
działającym od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00 oraz pod numerem telefonu 84 687 26 60.
Projekt dofinansowano ze środków
Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-

alizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i part-

Święto ulicy

74 lata temu rozpoczęła się likwidacja obozu przesiedleńczego
w Zwierzyńcu. Uroczyste obchody
tej rocznicy odbyły się 13 sierpnia.
Po okolicznościowych przemówieniach, zostały wręczone
odznaczenia za kultywowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach
wojennych. Złożono również wieńce i kwiaty pod pomnikiem Dzieci
Zamojszczyzny, gdzie do 1944 roku
mieścił się obóz przesiedleńczy.
Uroczystości zakończyła rocznicowa msza święta.
Budowa obozu, który obejmował około czterech hektarów powierzchni, rozpoczęła się latem
1940 roku, a zakończyła wiosną
1941. Początkowo obóz był przeznaczony dla pracowników niemieckiej firmy budowlanej, zajmującej
się budową dróg, mostów, lotnisk,
parkingów czy magazynów. Od 1
kwietnia 1942 roku był filią obozu
jenieckiego w Rawie Ruskiej dla 320
jeńców francuskich. Rok później
został rozbudowany z 9 do 22 baraków, a od czerwca 1943 roku stał się
obozem przesiedleńczym dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny.
Po wyzwoleniu obozu częściowo spalone baraki zostały przez
miejscową ludność rozebrane, a potem zasadzano w tym miejscu las.
Szacuje się, że przez zwierzyniecki
obóz przeszło około 24 tysięcy ludzi, w tym 7 tysięcy dzieci, z których
ponad 200 zmarło w wyniku tortur,
bicia i nieludzkich warunków pobytu. Część uratowali Róża i Jan Zamoyscy. Ostatni transport ludności
z tego miejsca odszedł do Puław 13
sierpnia 1943 roku.

Święta ulicy to wydarzenia, które
na dobre zadomowiły się w miastach
na całym świecie. Moda na takie święta dotarła także do naszego kraju. Często jest to okazja do odtworzenia życia
okolicy sprzed lat, zorganizowania wydarzeń kulturalnych lub po prostu integracji międzysąsiedzkiej. Ta ostatnia
motywacja przyświecała mieszkańcom
ulicy Zaułek w Zwierzyńcu, którzy 15
lipca postanowili zorganizować Święto Ulicy Zaułek. Mieszkańcy tej małej

likwidacji obozu

Edyta Wolanin

nerów: Gminę Biłgoraj, Miasto Biłgoraj,
Gminę Zwierzyniec.
Teresa Marcinkowska

Miasto
Biłgoraj

W rocznicę
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Gmina
Zwierzyniec

uliczki zebrali się przy wspólnym stole,
aby razem pobyć i częstować się przygotowanymi przez siebie smakołykami.
Dzieci przystroiły ulicę w bibułkowe
pompony. Serdeczna atmosfera zaowocowała postanowieniem organizowania takiego wydarzenia co roku.
Teresa Marcinkowska

W 75. rocznicę bitwy pod Białym Słupem

18 września 1939 roku żołnierze III
Batalionu 75. Pułku Piechoty z Chorzowa, który wchodził w skład 23. Dywizji
Piechoty, zmierzającej do Tomaszowa
Lubelskiego, stoczyli krwawy bój z oddziałami niemieckiej 8. Dywizji Piechoty. Do walk doszło na skraju lasu,

w rejonie stacji towarowej Zwierzyniec.
W bitwie poległo ponad 70 polskich żołnierzy, w tym dowódca major Tadeusz
Chodorowski. Jego imię nosi dzisiaj
jedna z ulic w Zwierzyńcu.
W poniedziałek 18 września pamięć
ofiar bitwy pod Białym Słupem uczcili
przedstawiciele władz Gminy Zwierzyniec, organizacji kombatanckich i instytucji publicznych, a także uczniowie
miejscowych szkół i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Uczestnicy uroczystości zebrali się
o 16.00 na cmentarzu wojennym w Białym Słupie, wzięli udział we wspólnej
modlitwie za poległych oraz złożyli
kwiaty i zapalili znicze.
Edyta Wolanin

NR 102

Z ŻYCIA GMINY

PAŹDZIERNIK 2017

Dzień otwarty
5 sierpnia odbyła się 9. edycja plenerowej imprezy
edukacyjnej pt. „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku
Narodowego”. W imprezie wzięło udział ponad 2150 osób,
czemu sprzyjał bardzo interesujący program i słoneczna pogoda.
Główną atrakcją imprezy była wystawa w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN pt. „Bioróżnorodność
Roztocza – natura w naturze”, gdzie
zwiedzający zapoznawali się z bogactwem kulturowo-przyrodniczym Roztocza. Uczestnicy imprezy poznawali
również wystawę stałą „W krainie jodły,
buka i tarpana”, ekspozycję zdjęć „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe
polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000” oraz
wystawę „Piękno kryształów w niezwykłym świecie minerałów”.
Partnerami wydarzenia w tym roku
byli: Poleski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Bieszczadzki Park
Narodowy, Jaworowski Przyrodniczy
Park Narodowy z Ukrainy, Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody,
Nadleśnictwo Zwierzyniec, Zespół
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”, Zamojskie
Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją, Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu, Gospodarstwo Pasieczne „Ulik”.
Przedstawiciele Bieszczadzkiego
PN, Poleskiego PN i Kampinoskiego
PN przygotowali stoiska. Prezentowali
na nich wydawnictwa ukazujące bogactwo przyrodnicze i kulturowe tych
unikalnych obszarów oraz zorganizowali różne aktywności edukacyjne dla
uczestników imprezy. Bieszczadzki
Park Narodowy przedstawił dodatkowo diaporamę i film o niezwykłej
przyrodzie i wyjątkowym krajobrazie
Bieszczad. Przedstawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec zaprezentowali działalność na rzecz ochrony przyrody na
swoim terenie, możliwości zwiedzania
oraz szeroką działalność prowadzoną
w zakresie edukacji leśnej. Bogatą ofertę turystyczną i możliwości zwiedzania
regionu zaprezentowali również: LOT
„Roztocze”, Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej z Zamościa oraz
Przewodnicy z Pasją.

Wystawcami produktów regionalnych byli: Koło Gospodyń Wiejskich
Huta Tarnawacka, Koło Gospodyń
Wiejskich „Lubczyk” z Lubyczy Królewskiej, Firma „Olejarnia Świąteczna”
z Ruszowa, Firma „Domowe Smaki”
z Guciowa, Gospodarstwo Pasieczne
„Pszczółka” z Turzyńca oraz inni producenci smakowitych, roztoczańskich
specjałów.
Temat przewodni tegorocznej edycji plenerowej imprezy edukacyjnej był
związany z poznawaniem awifauny
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tej tematyce, takie
jak: konkurs „Dzięcioły” przygotowany przez ZSDiOŚ, gry przyrodnicze,
zabawy i animacje dla najmłodszych
uczestników imprezy. Swoje stoisko
mieli też eksperci w dziedzinie ornitologii: Michał Korga i Robert Bijas, którzy
dzielili się swoją wiedzą i zachęcali do
poznawania tajników rodzimej przyrody. Uczestnicy konkursowych zmagań
otrzymywali atrakcyjne nagrody: kubki,
magnesy, torby. Odbyła się również wycieczka ornitologiczna na Bukową Górę
i nad Stawy „Echo”, którą prowadził ornitolog Tomasz Kobylas z Zamojskiego
Towarzystwa Przyrodniczego.
Niezmiennym zainteresowaniem
cieszyła się akcja „Za baterie – sadzonka”, która zachęca mieszkańców regionu do selektywnego zbierania zużytych
baterii. W południe odbył się piękny
koncert regionalnych pieśni w wykonaniu kapeli ludowej „Adamowiacy”
z gminy Adamów, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Uczestnicy imprezy odwiedzali też oddaloną o 7 km od

Zwierzyńca Floriankę, gdzie w atmosferze historycznej leśniczówki, obecnie
Izby Leśnej, mogli popróbować smaków dawnej roztoczańskiej kuchni.
Bardzo atrakcyjnym punktem programu był pokaz jazdy konnej i umiejętności władania szablą i lancą, zorganizowany przez Roztoczańską Konną Straż
Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów
Wielkopolskich, która działa na terenie
RPN nieprzerwanie od 1984 r. Zaprezentowanie działalności tego niezwykłego
stowarzyszenia szerokiej publiczności
ma na celu pokazanie, jak młodzi ludzie
mogą połączyć zamiłowanie do koni
z pracą na rzecz ochrony polskiej przyrody. Uczestnicy imprezy korzystali też
z przejażdżek brykami zaprzężonymi
w koniki polskie.
Dodatkowym punktem programu
był Wielki Dzień Pszczół. Idea i cel jego
organizacji powstała, aby przypomnieć
jak największej liczbie osób o niezastąpionej roli owadów zapylających.
W ramach tych działań uczestnicy imprezy korzystali z gier i konkursów oraz
poznawali rośliny miododajne. Wielki
Dzień Pszczół odbył się w ramach szerszego programu pn. „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Przekazujemy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy
wszystkim partnerom i wystawcom
oraz: Zespołowi Szkół w Zwierzyńcu,
Państwowej Straży Pożarnej ze Szczebrzeszyna, która zorganizowała kurtyny wodne, a także ratownikom z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego z Zamościa, którzy zadbali o bezpieczeństwo. Jednocześnie
dziękujemy wszystkim stażystom i wolontariuszom, bez których zaangażowania plenerowa impreza edukacyjna
„Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku
Narodowego” nie mogłaby się odbyć.
Organizacja plenerowej imprezy
edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego” została
dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Małgorzata Tronkowska
autor zdjęć: Łukasz Sędłak
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Nowy punkt przedszkolny w Żurawnicy

1 września przedszkolaki z Żurawnicy rozpoczęły edukację w nowym
punkcie przedszkolnym, który został
utworzony przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy w budynku zlikwidowanej szkoły filialnej.
Pełna nazwa placówki to Publiczny
Punkt Przedszkolny „Leśne Skrzaty”,

a uczęszcza do niej w tej chwili piętnaścioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Podczas wakacji wyremontowana została sala przedszkolna – było to
możliwe dzięki wsparciu finansowemu
Wspólnoty Gruntowej Wsi Żurawnica.
Dużą część prac remontowych i porządkowych wykonali rodzice dzieci

w ramach prac społecznych. Część wyposażenia (m.in. nowy dywan, leżaczki, zabawki) zostały zakupione dzięki
dofinansowaniu w wysokości 4000 zł,
pozyskanemu przez Stowarzyszenie
Aktywnych Kobiet w Żurawnicy, w ramach konkursu grantowego „Lubelskie
Lokalnie Mikrodotacje FIO II”, za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Ewa Bartnik

Przyrodniczy kalejdoskop RPN
Roztoczański Park Narodowy we współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie zorganizował ogólnopolski projekt aktywnej
kampanii edukacyjnej pt. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.
Patronat honorowy objął Kurator Oświaty w Lublinie.
Ideą projektu było m.in. wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy
ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony
przyrody, podniesienie świadomości
ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań
proekologicznych.
Liczba zgłoszeń do udziału w projekcie przerosła oczekiwania. Nadesłano 28 formularzy rejestracyjnych,
w tym 10 z punktów przedszkolnych
i 18 ze szkół podstawowych. Łącznie do
projektu przystąpiło 652 osoby.

Spotkania z uczestnikami odbywały się m. in. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN (na wystawach oraz
w sali przyrodniczej) oraz na ścieżkach
poznawczych Parku.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 14 czerwca w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym
RPN w Zwierzyńcu. W imprezie wzięło
udział 309 osób.
Program imprezy zawierał w sobie dawkę energetyczną, wybuchową
mieszankę talentów dzieci i młodzieży z różnych placówek edukacyjnych
oraz sięgające zenitu emocje w oczekiwaniu na wyniki konkursu. Całe to
zamieszanie dopełniło smakowanie
darów natury. Występy młodych artystów, pokaz ich umiejętności wokalnych, aktorskich, teatralnych dowodzi
ogromnej siły i potencjału, jaki drzemie
w młodym pokoleniu. To, co zbliżyło
wszystkich uczestników, to muzyka
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół

Publicznych w Suścu oraz Orkiestry Dętej Brass Band Orkiestra gminy Niemce,
a także wokalistów z tego zespołu.
Nagrodą główną dla najlepszej reprezentacji z punktu przedszkolnego oraz
szkoły podstawowej był wyjazd szkoleniowy do Farmy Iluzji w Trojanowie,
który odbył się pod koniec września.
Realizacja przedsięwzięcia była doskonałym przykładem prowadzenia
aktywnej edukacji ekologicznej na różnych poziomach nauczania oraz poszerzania wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego naszej ojczyzny.
Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować za obecność, przychylność i wsparcie wszystkim dzieciom i młodzieży, a także dyrekcjom
placówek edukacyjnych, nauczycielom, opiekunom i rodzicom. Wspólna
idea myśli ekologicznej zrodziła wspaniałe owoce, nadała sens, otworzyła
umysły i wyznaczyła dalszy kierunek
działań na 2018 r.
Aneta Dybowska
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Wakacyjny Piknik Rodzinny w Żurawnicy
Mieszkańcy Żurawnicy i okolic niedzielę 16 lipca spędzili bardzo aktywnie. Tego dnia przy remizie OSP odbył
się piknik rodzinny, który przyciągnął
rekordową, jak dotąd, liczbę uczestników. Wakacyjne pikniki odbywają się
w tej miejscowości już od 3 lat i są organizowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet oraz Ochotniczą Straż
Pożarną we współpracy z sołtysem
i Radą Sołecką.
Tegoroczna edycja była wyjątkowo
bogata w różnorodne atrakcje. Były zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,
malowanie twarzy i dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych. Młodzież
i dorośli rywalizowali w turniejach siatkówki plażowej o Puchar OSP oraz piłki
nożnej juniorów o puchar prezesa KS
„Alwa” Brody Małe.
Panie brały udział w warsztatach wicia wianków i dekorowały stół
z Edwardem Gąsianowskim, a Małgorzata Tymicka poprowadziła warsztaty
ręcznego szycia zabawek. Imprezę tra-

dycyjnie już prowadził Krzysztof Bartnik oraz DJ „Kiko”.
Ważnym punktem programu był
Konkurs Kulinarny organizowany
przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu. Wzięły w nim udział panie z:
Żurawnicy, Soch, Turzyńca, Brodów
Małych oraz Szczebrzeszyna, a także Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia
i Wielączy Kolonii. Zgłoszono łącznie
aż 36 potraw – 20 dań wytrawnych
i 16 ciast. W kategorii ciast zwyciężyła
Aleksandra Tymicka (Żurawnica), drugie miejsce zajęły ex aequo Wioletta
Toczyńska (Brody Małe) i Barbara Kołcon (Szczebrzeszyn), a trzecie również
ex aequo Anna Szalczyńska (Żurawnica) i Krystyna Żołdak (Sochy). Nagroda
za najlepsze danie wytrawne przypadła
Teresie Marcinkowskiej (Zwierzyniec),
drugie miejsce zajęła Maria Hajduk
(Żurawnica), a trzecie Agnieszka Ordyniec (Żurawnica). Przyznano także wy-

Łowieckie spotkania
19 sierpnia Zwierzyniec odwiedzili
pasjonaci łowiectwa i amatorzy dziczyzny. Już po raz dziewiąty odbyły się Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą
Łowiecką – czyli pokazy, konkursy, występy artystyczne i degustacje potraw.
Spotkanie poprzedziła msza święta
w kościele „na wodzie”, po której uczestnicy imprezy przeszli na stadion Klubu
Sportowego „Sokół” przy ul. Aleksandry
Wachniewskiej. Tam wyróżniający się
myśliwi odebrali odznaczenia, a nowi
złożyli ślubowanie.
W programie imprezy znalazły się
także: widowiskowe pokazy psów myśliwskich, prezentacje wabienia zwie-

rzyny łownej i pokaz sokolnictwa, a także konkursy i zajęcia dla dzieci. Wszyscy
chętni mogli skorzystać z degustacji
potraw z dziczyzny, w tym bigosu myśliwskiego i pieczonego dzika. W części
artystycznej wystąpili: Myśliwska Orkiestra Dęta „Echo kniei” i Chór Myśliwski
„Knieja”, działający przy Polskim Związku Łowieckim w Zamościu oraz zespoły
sygnalistów myśliwskich. Muzykę ludową ze Śląska Opolskiego zaprezentował
Zespół Śpiewaczy „Szwarne Dziołchy”,
który przyjechał do Zwierzyńca z partnerskiej gminy Gogolin.
Tradycyjnie odbył się także konkurs
kulinarny pod hasłem „Myśliwskie

różnienia dla Kół Gospodyń Wiejskich
z Błonia i Wielączy Kolonii oraz indywidualne dla Anny Jezierskiej-Mróz
(Brody Małe), Marianny Panuciak
i Janiny Kur (Turzyniec) oraz Magdy
Bartnik i Amelki Bednarz (Żurawnica
– najmłodsze uczestniczki konkursu).
Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe, a każda uczestniczka upominek za
udział w konkursie. Dania konkursowe
oceniały: Edyta Sadło (dyrektor CKiBP
w Zwierzyńcu), Agata Bekier (Żurawnica), Beata Skrzyńska (Guciów) oraz
Grażyna Różycka (LODR w Końskowoli).
Ewa Bartnik

Smaki Lubelszczyzny” – serdecznie
gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii:
Napoje i nalewki
I miejsce – Nalewka z kwiatu bzu czarnego – Zbigniew Popko, Zwierzyniec
II miejsce – Nalewka z brusznicy –
Henryk Kaproń, Obsza
III miejsce – Nalewka z tarniny – Zbigniew Tyrka, Wojskowe Koło Łowieckie, Przasnysz
Produkty z dziczyzny
I miejsce – Pasztet z dzika z konfiturą
żurawinową – Marek Kopeć, Strzyżów
II miejsce – Pasztet z kozła – Stanisław
Zwolak, Lipiny Górne
III miejsce – Szynka z dzika pieczona –
Aleksandra Kopeć, Strzyżów
Potrawy z dziczyzny
I miejsce – Pierogi z kozła – Stanisław
Zwolak, Lipiny Górne
II miejsce – Żeberka po hetmańsku –
Marek Kopeć, Strzyżów
III miejsce – A’la flaczki z jelenia po zamojsku – Aleksandra Kopeć, Strzyżów
Kategoria gastronomiczna
I miejsce – Ćwiartka z dzika – Zajazd
Kalinka, Kaczórki
II miejsce – Gulasz chełmski – ZO PZŁ
Chełm,
III miejsce – Bigos z dziczyzną – Stołówka „Leśniczanka”, Zwierzyniec
Edyta Wolanin
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Zwierzynieckie święto folkloru

W upalną sobotę, 22 lipca, na terenie
Browaru Zwierzyniec, odbył się III Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych.
Na festiwalowej scenie zaprezentowało
się 9 kapel z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Każdy z zespołów zgłoszonych do
konkursu wykonał 4 utwory folklorystyczne, które oceniało profesjonalne
jury powołane przez organizatora, czyli
Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Jury przyznało następujące nagrody: I miejsce – Kapela Ludowa Grodziszczoki z Grodziska Dolnego; II
miejsce – Kapela Niżańska z Niska; III
miejsce – Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej oraz wyróżnienie dla

Kapeli Ludowej Krążałka z Biłgoraja.
Ponadto specjalne słowa uznania popłynęły ze sceny dla Kapeli Nieformalnej Szkoły Suki Biłgorajskiej z Janowa Lubelskiego. Dzieci z tego zespołu
otrzymały od jurorów – uczestników

programu Must Be The Music – autorskie płyty zespołu Bonum Voces, oczywiście z autografami muzyków. Licznie
zgromadzona publiczność festiwalowa
mogła także potańczyć na placu Browaru Zwierzyniec przy dźwiękach muzyki
Kapeli Kocirba z Kolbuszowej.
Festiwalowym prezentacjom towarzyszył Jarmark Roztoczański, co tworzyło wyjątkową atmosferę całego wydarzenia. Słuchacze mogli spróbować
roztoczańskich specjałów, przepysznych
wypieków i tradycyjnych potraw. Piękne
rękodzieło, wyroby garncarskie i rzeźbiarskie, unikatowe zabawki dla dzieci
cieszyły oko i zachęcały do zakupów.
Zwierzynieckie święto folkloru to dobra okazja do podtrzymywania naszych
polskich tradycji narodowych, prezentowania pięknej muzyki ludowej, a także
możliwość obejrzenia niepowtarzalnego
widowiska barw i kolorów.
Anna Bezpalko-Wasiołek

Królowa Marysieńka i jej dwór w Zwierzyńcu
W dniach 17-22 lipca artyści rzeźbiarze uczestniczyli w III Roztoczańskim
Plenerze Rzeźbiarskim Zwierzyniec
2017. Dzięki natchnieniu, jakie dają
swojski klimat i urok naszego miasteczka, rzeźbiarze wykonali 5 monumentalnych rzeźb historycznych z epoki
baroku i otoczenia Marii Kazimiery
d’Arquien primo voto Zamojskiej secundo Sobieskiej, która od 1658 roku przebywała w Zwierzyńcu.

Organizatorem
przedsięwzięcia
oraz bazą pleneru było Centrum Kultury w Zwierzyńcu, zapewniające
wszystkie niezbędne dla artystów warunki: począwszy od porannej kawy
i przepysznych posiłków, po zaplecze
do pracy i niepowtarzalne krajobrazy.
Również młodzi adepci sztuki rzeźbiarskiej mogli zapoznać się z narzędziami
i techniką rzeźbiarską w trakcie warsztatów prowadzonych przez artystów.
Rzeźby, które powstały podczas
pleneru będą trwałym śladem naszej
historii oraz posłużą nam w różnych
formach do promocji naszej gminy.
Prace z tegorocznego i poprzednich
plenerów można obejrzeć na ekspozycji
stałej w „Galerii Hall” Centrum Kultury
w Zwierzyńcu. Podczas tegorocznego
pleneru gościliśmy artystów: Andrzeja
Mirończuka z Jabłoni, Mariusza Opokę
z Adeliny, Zbigniewa Marczyńskiego
z Poniatowej, Roberta Wyskiela z Gdyni
i Marcina Różyckiego z Radomia

Niech nasze okolice przyciągają ludzi kultury i sztuki, dając niepowtarzalne natchnienie do twórczej pracy.
Marek Golec, Komisarz pleneru
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Australia – podróż sentymentalna z poezją w tle
Michael Tequila – pod takim pseudonimem literackim kryje się pochodzący ze Zwierzyńca Michał Wrzesiński, pisarz, poeta i podróżnik, który 16
sierpnia zagościł w Bibliotece Publicznej. Ścieżki jego życia, naznaczone migracją po całym świecie, zawiodły go na
kontynent australijski, gdzie przez wiele lat pracował i mieszkał.
Mimo że zawodowo nie związany
z pisarstwem (doktor nauk ekonomicznych, attaché handlowy, kierownik
bankowy, wykładowca marketingu),
Wrzesiński w pewnym momencie życia
postanowił realizować swoje literackie
pasje, zarówno jako prozaik i felietonista, jak też i poeta. Pisanie, jak sam
mówi, to dla niego potrzeba serca. Dotychczas w jego dorobku znalazły się
zbiory poezji i opowiadań („Klęczy
cisza niezmącona”, „Niezwykła decyzja Abuelo Caduco. Humoreski i inne
opowiadania”) oraz powieści: „Plener
zagubionych uczuć” i „Sędzia od Świętego Jerzego”.

Podczas spotkania oprócz licznych
odniesień na temat twórczych zmagań
autora, uczestnicy mieli okazję zgłębić
specyfikę kulturowo-obyczajową kontynentu australijskiego, przekazaną
w multimedialnym pokazie i niezwy-

kle zajmujących opowieściach. Dla
większości były to informacje dotąd
nieznane i jednocześnie odmienne niż
te umieszczane w przewodnikach czy
podręcznikach geografii.
Agnieszka Maciocha

Krok w dorosłość

Prawie 300 projekcji, interesujący goście, liczne imprezy
towarzyszące, a przede wszystkim niepowtarzalny
klimat – tak najkrócej można opisać minioną Letnią
Akademię Filmową. Była to już 18. edycja imprezy,
a tym samym wkroczyła ona w swoją „dorosłość”.
Inauguracja festiwalu miała miejsce 11 sierpnia w kinie Skarb. Licznie
przybyłych widzów witał rektor, Jego
Magnificencja Piotr Kotowski. Rozpoczęcie 18. LAF było szczególnie wyjątkowe, ponieważ pojawił się na nim am-

Letnia Akademia Filmowa zapisała
się już chyba na stałe w kalendarzu letnich imprez organizowanych w naszym
mieście. Jest to wydarzenie wyjątkowe,
ponieważ promuje kino niekomercyjne oraz upowszechnia wiedzę o filmie.
Organizatorami niezmiennie są: Stowarzyszenie Filmowe CineEuropa, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów
Filmowych, Filmoteka Narodowa, Sieć
Kin Studyjnych, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu oraz
Urząd Miejski w Zwierzyńcu.

basador San Escobar JE Don Adomus.
Miało to związek z odbywającym się
w Zwierzyńcu Pierwszym Światowym
Przeglądem Filmów Sanescobarskich.
Wszystko to należy oczywiście przyjąć
z lekkim „przymrużeniem oka”, aczkolwiek happening zorganizowany przez
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organizatorów LAF spotkał się z bardzo dużym aplauzem tłumu zebranego
w sali kina Skarb.
Podczas rozpoczęcia tegorocznej
Letniej Akademii Filmowej burmistrz
Jan Skiba podkreślał, jak wspaniały
wiek osiągnęła impreza oraz wyraził
nadzieję, że wraz z kolejnymi edycjami do Zwierzyńca będzie przyjeżdżać
coraz więcej widzów. Niewątpliwie
Zwierzyniec przyciąga nie tylko znakomitym doborem repertuaru filmowego,
ale również piękną przyrodą oraz niezwykłą życzliwością mieszkańców.
Bogaty repertuar minionej edycji
festiwalu podzielony został na kilka
bloków tematycznych, wśród których nawet najwybredniejsi kinomani
mogli znaleźć propozycje dla siebie.
Nie zabrakło dzieł Mistrza Andrzeja Wajdy, jednakże mieliśmy okazję
obejrzeć te obrazy, które w Polsce nie
były szeroko rozpowszechniane. Do
tego przegląd kina światowego, m.in.
kanadyjskiego i francuskiego oraz bo-

gata oferta imprez towarzyszących:
koncertów, spektakli, monodramów.
Tak jak podczas poprzednich edycji,
dużym zainteresowaniem cieszyły się
spotkania z gośćmi LAF-u: historykami, krytykami, reżyserami oraz kompozytorami.
Duży ukłon należy skierować w stronę wszystkich, którzy wzięli udział w or-

ganizacji festiwalu. Podziękowania należą się wolontariuszom LAF-u. To oni
bezpośrednio, kierowani przez zespół
organizacyjny, dbali o przebieg imprezy oraz tworzyli jej niepowtarzalną atmosferę.
Kolejna, 19. Letnia Akademia Filmowa odbędzie się w dniach 3-12 sierpnia
2018 r. Już dzisiaj na nią zapraszamy,
ponieważ nigdzie, tak jak w Zwierzyńcu, nie spotkają się Państwo z tak doborową mieszanką, jaką jest dobre kino,
wakacyjny klimat i przepiękne okoliczności przyrody.
Agnieszka Artymowicz
autor zdjęć: Lesław Skwarski
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Wokaliści w Zwierzyńcu
34 uczestników, 4 mistrzów, 13 muzyków, 100 godzin
dydaktycznych, 12 godzin jam session, 1 koncert finałowy oraz
niezliczona ilość emocji związanych z udziałem w najlepszych
– nie boję się tak napisać – warsztatach wokalnych w kraju.

Liczby te to podsumowanie drugiej
już edycji Zwierzynieckich Warsztatów Wokalnych, które odbywały się
w dniach 21-27 sierpnia. Gościliśmy
czterech mistrzów: Danutę Błażejczyk, Marka Bałatę, Wojciecha Myrczka oraz Melanie Charles z USA. Do
Zwierzyńca przybyli wybitni muzycy:
Bogdan Hołownia, Marek Walarowski, Bartłomiej Staromiejski, Marcin
Ślusarczyk, Piotr Rodowicz, Tomasz
Białowolski, Wojciech Szwugier i Jędrzej Łaciak. Kierownikiem artystycznym warsztatów był pochodzący ze
Zwierzyńca znakomity perkusista Mirosław Sitkowski. Jednak najważniejszym filarem II Zwierzynieckich Warsztatów Wokalnych byli wokaliści, którzy
przyjechali do Zwierzyńca z odległych
zakątków kraju – oraz z zagranicy! –
aby kształcić się pod okiem mistrzów.
Chęć uczestnictwa zgłosiło 56 osób,
ostatecznie gościliśmy 34 wokalistów.
Duża grupa uczestników to wokaliści,
którzy brali udział w pierwszej edycji
warsztatów. Uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych w czterech klasach: polska piosenka prowadzona przez Danutę Błażejczyk, improwizacja jazzowa
i scat z Markiem Bałatą, piosenka jazzowa z Wojciechem Myrczkiem oraz klasa
soul i R&B poprowadzona przez nowojorską wokalistkę Melanie Charles.

niem pracy w klasach były codzienne,
wieczorne jam sessions w kinie Skarb
– klimatyczne, jak w nowojorskim klubie, improwizowanie jazzowe z towarzyszeniem wokalistów, otwarte dla publiczności. Zwierzyniecka publiczność
miała także sposobność kibicować wokalistom w otwartej próbie generalnej
przed koncertem finałowym.

Czas warsztatów to czas intensywnej pracy, codzienne ranne i popołu-

Prawdziwą wisienką na warsztatowym torcie był koncert finałowy.
W sobotę, 26 sierpnia, na dziedzińcu
zabytkowego Browaru Zwierzyniec, nie
zwracając uwagi na niesprzyjającą pogodę, wokaliści zaprezentowali utwory, nad którymi pracowali z mistrzami
w trakcie warsztatów. Występy wokalistów to niezapomniane emocje oraz
wielka gratka dla miłośników muzyki –
wiele godzin w towarzystwie znanych

dniowe sesje z mistrzami, które odbywały się w pomieszczeniach Centrum
Kultury oraz w kinie Skarb. Ukoronowa-

utworów w interpretacjach uczestników warsztatów. Następnym punktem
koncertu finałowego były recitale mi-
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strzów z koncertem Melanie Charles
na zakończenie. Jak zwykle otoczenie
zabytkowego browaru zapewniło wyjątkową atmosferę wydarzenia.
Wokaliści biorący udział w warsztatach podkreślali wyjątkowość imprezy,
wysoki poziom edukacyjny oraz niezwykłą atmosferę panującą na warsztatach. Większość z nich zapowiedziała ponowny udział w przyszłorocznej
edycji.
II Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne zostały zorganizowane przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Kultura
Interwencje 2017. Sponsorami imprezy byli także: Browar Zwierzyniec oraz
PGE Obrót S.A. Patronat medialny sprawował magazyn Jazz Forum.
Teresa Marcinkowska

„He, dobranoc, przyjacielu,
tych prawdziwych już niewielu...”

Jakże wymownie brzmią słowa
Gospodarza w „Weselu”, gdybyśmy
spróbowali odnieść je do tegorocznej
edycji Narodowego Czytania w naszej
miejscowości. Rzeczywiście, niewielu
takich, dla których niezbywalne skarby
rodzimej literatury stanowią wartość

na tyle istotną, by móc oddać im godne
miejsce w ferworze codziennych obo-

nastawieniem w tym roku stanowili:
Ewelina Gumiela, Irena Staroń, Anna
Słomiany, ks. Paweł Słonopas, Urban
Kolman, alumn Adam Blicharz, Szymon Maciocha. Ich zaangażowanie, tudzież – fenomenalne kreacje sceniczne

wiązków. Zapominamy – albo nie chcemy pamiętać – ile mądrości i kunsztu,
ile prawdy i przestróg, wreszcie, ile
uroku posiadają w sobie dzieła tak ponadczasowe, jak „Wesele” – tegoroczna
lektura ogólnopolskiej inicjatywy.
Na szczęście znalazły się osoby,
dzięki którym udało się przygotować
i zaprezentować skromnemu gronu
słuchaczy interpretację fragmentów
dramatu w przepięknym stylu. Grono osób z życzliwym i pełnym zapału

– napawają mimo wszystko nadzieją,
że na przyjaciołach tak literatura, jak
i lokalna Biblioteka może polegać.
Agnieszka Maciocha
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Gminne Święto Plonów
Coroczną, piękną tradycją, kultywowaną przez rolników,
jest dziękczynienie za ukończenie żniw i prac polowych.
10 września mieszkańcy naszej gminy również zebrali
się, aby wspólnie świętować zakończenie zbiorów.

letnio-jesiennych kwiatów, które poprowadziła Nina Drozdowska z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział w Sitnie oraz pokaz tworzenia
kompozycji z ziół i kwiatów w szklanych naczyniach, który przygotowała
florystka Agnieszka Milewska. Poza
tym lokalni twórcy oferowali wyroby
rękodzielnicze, a koła gospodyń i sołectwa częstowały swojskimi przysmakami. Dożynkowe świętowanie zakończyły energetyczne występy Folk Kapeli
„Góralska Hora” z polskich i słowackich
gór oraz Kapeli Stacha z Dzwoli.
Agnieszka Artymowicz

Dożynkowe świętowanie rozpoczęła
uroczysta msza św. w kościele parafialnym p. w. Matki Bożej Królowej Polski
w Zwierzyńcu. Następnie barwny korowód dożynkowy udał się do Parku Środowiskowego, gdzie po części oficjalnej
z udziałem władz gminy i gości miał
miejsce festyn z kiermaszem rękodzieła
oraz występami artystycznymi. Podczas
dożynek odbyły się również konkursy
zorganizowane przez Centrum Kultury
w Zwierzyńcu: na chleb i bułkę drożdżową oraz stoisko sołeckie.

W konkursie kulinarnym jury brało
pod uwagę m.in. tradycyjną recepturę, walory smakowe i zapachowe oraz
wygląd i estetykę chlebów oraz bułek.
Pierwsze miejsce członkowie komisji
przyznali Ewie Gałan z Kosobud za
chleb, drugą nagrodę otrzymała Katarzyna Juszczak z Guciowa za bułkę
drożdżową, a trzecią – Agata Bekier
z Żurawnicy, także za bułkę.
Spośród stoisk sołeckich najpiękniej zaprezentowali się mieszkańcy

Bagna, którzy zostali docenieni za sielskość i pomysłowość. Drugą nagrodę
otrzymały Sochy, a trzecia trafiła do
Guciowa. W przypadku tego konkursu
oceniane były: pomysł, materiały wykorzystane do dekoracji, wygląd, smak
i zapach prezentowanych produktów
oraz sposób ekspozycji i jakość obsługi.
Konkursom towarzyszyły występy
artystyczne. Wśród zaproszonych gości
był Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”
z Baranowa Sandomierskiego, który
zaprezentował, jak dawniej wyglądały
żniwa. Ponadto, przed liczną publicznością wystąpili: Kapela Zwierzyniecka, Chór „Cantata”, zespół „Roztoczanki” z Soch i Zespół Teatralny z Topólczy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty rękodzielnicze tworzenia

Śródpolne
witraże
W poświacie wschodzących zórz
ziemia spowiada się niebu
nabożną pieśnią skowronka
na horyzoncie gwiazda
pierwszej wielkości
idącego z pługiem ojca
w glebę spadają
rubiny ziaren
niczym ogniste meteory
a tam w oddali matka
z konewką źródlanej wody
na miedzy przysiadła
z szeptem rozmodlenia
o dobry urodzaj.
W galerii mojej pamięci
pozostał stary witraż
zawieszony na nieboskłonie
jesiennej ciszy
z wizerunkiem
ojca i matki.
Władysław Sitkowski, Zwierzyniec
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Rudy rydz – jaka piękna sztuka!
Rozpoczęła się już kalendarzowa jesień, a o jej obecności
od dłuższej już chwili świadczą tłumy grzybiarzy, które
wyruszyły na poszukiwania tych dóbr naszych lasów.
Grzybobranie trwać może – jeśli pogoda będzie łaskawa! –
nawet do listopada. W gorączce tej aktywności warto zadać
sobie pytanie – czy grzyby wzbogacają naszą dietę?
Od lat podkreśla się i wymienia
jako główną zaletę walory smakowe
grzybów. Rzeczywiście, trudno sobie
wyobrazić polski dom, w którym przynajmniej przez kilka jesiennych dni nie
unosi się zapach suszonych grzybów.
Wzbogacają one smak potraw jak rzadko który dodatek – bigos, zupy z dodatkiem suszonych grzybów mają niepowtarzalny smak. Potrawy ze świeżych
grzybów natomiast niezmiennie kojarzyć nam się będą z jesiennym menu
i nie zastąpią ich te dostępne u nas całorocznie, takie jak pieczarki.
Kwestia wartości odżywczych grzybów jest sporna. Przede wszystkim ilość
zjadanych średnio grzybów nie jest na
tyle duża, by ocenić je jako dobre źródło
składników odżywczych. W zależności
od tego, na jakim podłożu grzyb wyrósł – taka będzie zawartość w nim soli
mineralnych. Stałymi zaś składnikami
tego produktu są: woda, białko oraz witamina A i witaminy z grupy B.
Wysoka zawartość wody powoduje,
że grzyby uznawane są za produkty niskokaloryczne (ale tutaj uwaga na receptury tradycyjnych polskich potraw, które
są bogate w tłuszcz!) i jest to niewątpliwą ich zaletą. Z drugiej strony zawierają
białko bliskie składem białku mięsa, czyli białko pełnowartościowe. Białko jest
niezbędne dla naszego organizmu – to
główny składnik budulcowy, potrzebny
zarówno młodym osobom do wzrostu,
a starszym do regeneracji i odbudowy
tkanek. Warto zatem wykorzystać grzyby w jesiennym menu, kiedy możemy
nieco zróżnicować i zmniejszyć ilość
spożywanego mięsa i jednocześnie nie
tracić w diecie niezbędnego białka.
Witaminy i składniki mineralne,
mimo że potrzebujemy ich w stosunkoWydawca:
Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
tel. 84 68 72 660

wo małej ilości, są istotne dla prawidłowego działania naszego ciała. Wszelkie
enzymy odpowiedzialne za przebieg
procesów w naszym organizmie działają dzięki witaminom i składnikom mineralnym. Najlepszym zaś ich źródłem
są produkty naturalne, a nie reklamowane suplementy diety.
Witamina A potrzebna jest dla prawidłowego działania wzroku i kondycji skóry, a poza tym chroni nasze ciało
przed starzeniem. Witaminy z grupy B
natomiast wpływają na układ nerwowy
i prawidłowy przebieg metabolizmu.
Z tych powodów każda dieta, również
odchudzająca – musi być prawidłowo
zbilansowana pod kątem składników odżywczych. Stosując na własną rękę diety
odchudzające, wykluczające różne produkty z diety, narażamy się na niedobory
składników odżywczych, czyli białek, witamin, składników mineralnych, itp.
Pamiętajmy, że grzyby źle się przechowują, dlatego też należy wykorzystywać je niedługo po zebraniu i oczyszczeniu. Według zaleceń grzyby przed
obróbką czyścimy zarówno na sucho, jak
i na mokro, tzn. w razie potrzeby moczymy, aby usunąć zaschnięte zanieczyszczenia, jak również przepłukujemy pod
zimną wodą. Jakie potrawy poza sosem
i zupą można przygotować z grzybów?
Poniżej kilka propozycji z pomysłem na
ich „dietetyczną wersję”.

Redakcja:
Edyta Sadło
Agnieszka Artymowicz
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów.
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KOTLETY ZE ŚWIEŻYCH GRZYBÓW
Składniki: 0,5 kg świeżych grzybów, 150 g
czerstwej bułki, 150 g bułki tartej, 2 jajka, cebula, pieprz czarny i ziołowy, sól, mleko do
namoczenia bułki, olej do smażenia.
Wykonanie: bułkę (zamiast pszennej można
użyć pełnoziarnistej lub grahamki) namoczyć
w mleku, następnie odcisnąć. Podsmażyć posiekaną cebulę. Grzyby zemleć w maszynce
razem z bułką, dodać cebulę, jajka, doprawić
do smaku i wymieszać. W razie potrzeby dodać bułkę tartą, jeśli masa będzie zbyt luźna.
Formować kotlety i obtoczyć w bułce tartej,
smażyć na oleju lub upiec w piekarniku (wersja „light” bez tłuszczu).
RISOTTO Z LEŚNYMI GRZYBAMI
Składniki: 250 g świeżych grzybów, 200 g ryżu
krótkoziarnistego, około 1-1,2 l bulionu warzywnego, cebula, czosnek, natka pietruszki,
tarty ser żółty/parmezan, pieprz czarny i ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, sól, olej.
Wykonanie: na oleju zeszklić posiekaną cebulę i czosnek, dodać kilka ziaren ziela angielskiego i 2-3 liście laurowe oraz pokrojone
w paski grzyby. Dusić przez około 5 minut.
Następnie dodać ryż, zalać go bulionem i mieszać od czasu do czasu. Gotować na małym
ogniu, w razie potrzeby podlewać bulionem/
wodą. Gdy ryż będzie miękki, dodać posiekaną natkę pietruszki, doprawić do smaku
i wymieszać ze startym serem (wersja „light”
– bez sera; ryż można też zastąpić kaszami:
jęczmienną, pęczakiem, gryczaną lub jaglaną,
pamiętając, że tę ostatnią przed gotowaniem
należy przelać najpierw wrzątkiem, a potem
zimną wodą).
TARTA Z GRZYBAMI
Składniki: na ciasto kruche – 200 g mąki
(część mąki można zastąpić otrębami), 100
g zimnego masła/margaryny, 1 jajko, 0,5 łyżeczki soli, 2-3 łyżeczki ziół prowansalskich,
bułka tarta, tłuszcz do posmarowania blaszki; na farsz: 300-400 g grzybów, cebula, kilka
łodyg selera naciowego, 0,5 szklanki śmietany
12%, 2-3 jajka, czosnek, pieprz czarny i ziołowy, ziele angielskie, sól.
Wykonanie: mąkę przesiać przez sito (można
użyć mąki pełnoziarnistej lub mieszanki kilku mąk), dodać sól i zioła oraz starte na tarce
masło/margarynę. Wbić jajko i wymieszać
składniki, krótko zagniatać, żeby ciasto nie
było twarde. Blaszkę do tarty wysmarować
tłuszczem, posypać bułką tartą i wyłożyć na
nią ciasto. Włożyć do lodówki na około 30 minut. W tym czasie przygotować farsz. Na oleju
zeszklić cebulę i czosnek, dodać kilka ziaren ziela angielskiego oraz posiekane grzyby
i selera pokrojonego w kawałki. Doprawić do
smaku i dusić razem około 20 minut, mieszając od czasu do czasu. Farsz lekko przestudzić
i wymieszać z masą jajeczną zrobioną z roztrzepanych jajek i śmietany. W piekarniku
rozgrzanym do 175-180 stopni podpiec ciasto
przez około 10-15 minut, a następnie nałożyć
farsz i piec razem około 30-40 minut.
Życzę Państwu pogodnej,
smacznej i zdrowej jesieni!
Ewelina Gumiela

Skład i druk:
Drukarnia „Attyla” s.j., 22-400 Zamość
ul. Partyzantów 61
tel./faks 84 639 12 13, 84 627 19 16
e-mail: biuro@attyla.eu
www.attyla.eu

