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Spędzili wakacje z historią
REGION

Uczniowie szkół z powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego,
tomaszowskiego
i zamojskiego oraz
z Zamościa byli
uczestnikami konkursu „Wakacje z historią” zrealizowanego
przez zamojski okręg
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w ramach
współfinansowanego
przez MON projektu
„Niezłomni Żołnierze
Zamojszczyzny – żywa
lekcja patriotyzmu”.

Uroczyste wręczenie nagród zorganizowano w zamojskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Fot. Organizatorzy

Z

adaniem uczestników było
przygotowanie pracy w formie zapisu wspomnień, wywiadu,
reportażu, pamiętnika, prezentacji
poświęconej wybranemu bohate-

Wiersze
na płycie

M

arian Szewera był m.in.
współzałożycielem Klubu
Jazzowego im. Mieczysława Kosza
w Zamościu, a także wieloletnim dyrektorem Młodzieżowego
Domu Kultury w Zamościu. Gdy
półtora roku temu znalazł na
portalu społecznościowym wiersz
„A jednak przyszli” Adama Żemojtela, został zauroczony jego
pięknem i postanowił napisać do
niego muzykę. Tak się zaczęła
współpraca, której owocem jest
wydany niedawno czwarty tom poezji mieszkającego w Niemczech
Żemojtela razem z płytą (Adama

Wśród uczniów klas VII-VII
szkół podstawowych zwyciężyła
Hanna Dworzycka, uczennica
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
doktora Janusza Petera w To-

maszowie Lubelskim. Drugie
miejsce zajęli wspólnie: Agata
Wrona z SP nr 3 im. Róży
Zamoyskiej w Szczebrzeszynie,
Emilia Niedźwiedź z SP im.
Tadeusza Kościuszki w Suchowoli i Jakub Krawczyk z SP
w Łaszczowie. Trzecią nagrodę
odebrał Antoni Zymon z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Radecznicy, a wyróżnienie
Dominik Tomaszewski z SP
im. Juliana Tuwima w Wielączy-Kolonii.
W starszej grupie wiekowej (klasy I-II szkół średnich)
najlepszy był Szymon Wachowicz, uczeń Zespołu Szkół
nr 2 im. dra Z. Klukowskiego
w Szczebrzeszynie, a drugą
nagrodę otrzymała Julia Malec
z Zespołu Szkół Ponadpodsta-
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wowych nr 3 im. Armii Krajowej
w Zamościu. Wśród najstarszych
(klasy III-IV szkół ponadpodstawowych) nagroda była jedna. Jej
laureatką została Aleksandra
Łasocha, uczennica I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartosza
Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim.
Drobne upominki i dyplomy przygotowano dla wszystkich
uczestników.
Głównym celem konkursu
było kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach
Niezłomnych z terenu Zamojszczyzny, kultywowanie wartości,
ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
ak

Na wymianę do Zamościa
ZAMOŚĆ

ZAMOŚĆ

„Pysznych myśli słowa
4” – to kolejny tomik
poetycki Adama Żemojtela, o które postarało się Wydawnictwo
Astrum. Powstała też
płyta z muzyką do jego
wierszy. Stoi za nią
zamojski kompozytor
Marian Szewera.

rowi, Żołnierzowi Niezłomnemu.
Wyniki zostały oficjalnie ogłoszone w Zamościu w poniedziałek, 27
września. Nagrody i wyróżnienia
przyznano w trzech kategoriach.

5 października 2021 r.

Dwa w jednym, czyli czwarty
tom poezji razem z płytą.

Żemojtela są wiersze, Mariana
Szewery – muzyka, aranżacje,
nagrania i wykonanie).
Na krążku znalazło się 15
utworów o różnej tematyce (są
piosenki satyryczne, sarkastyczne,
polityczne, protest songi, erotyki
itp.). Tomik i płytę można nabyć
poprzez internetową księgarnię
wysyłkową, szczegóły na www.
wydawnictwo-astrum.pl.
– Nasza współpraca trwa nadal i szykujemy się do kolejnego
tomiku i płyty – zdradza zamojski
kompozytor, który niedawno świętował 50-lecie swojej działalności
społeczno-artystycznej.
lew

„Kamera… akcja!”
– to było hasło
przewodnie realizowanego w Zamościu projektu
wymiany młodzieży
polsko-ukraińskiej.
Wzięli w nim udział
uczniowie dwóch
ukraińskich szkół
z miasta Równe
oraz dwóch szkół
z Radomska w woj.
łódzkim. Razem
nakręcili film dokumentalny.

P

rojekt był realizowany
od 26 września do 2 października. 40-osobowa grupa
młodzieży z Polski i Ukrainy
wraz z opiekunami zwiedziła
w tym czasie nie tylko Zamość,
ale też Krasnobród, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn, odwiedziła Państwowe Muzeum na
Majdanku w Lublinie. Młodzi
ludzie poznali tradycyjne metody tłoczenia oleju w Ru-

Do Zamościa przyjechało w sumie 40 uczniów wraz z opiekunami.

szowie, piekli podpłomyki
w Zagrodzie Guciów.
– Ten projekt dał nam
możliwość poznania nowych
ludzi – powiedziała Anastazja
Leszczuk, uczennica liceum
w Równem. – Jest on niezwykle ważny dla rozwoju współpracy międzynarodowej i służy
zacieśnianiu więzi między
narodem polskim i ukraińskim.
Maria Janus z ogólniaka
w Radomsku też jest zadowolona: – Mimo dużych barier

językowych poznaliśmy lepiej
naszych ukraińskich rówieśników – mówi licealistka.
– Dowiedzieliśmy się jakiej
muzyki słuchają i jak wygląda
ich szkolne życie.
Na koniec młodzi ludzie
wydali gazetę polsko-ukraińską, a produktem finalnym
ma być reportaż filmowy o kolorycie terenów pogranicza.
Uczniowie wyposażeni w niezbędny sprzęt zmierzyli się
z trudną sztuką filmowania

i montażu nagranego materiału. – Nasze działania służą
przede wszystkim wzmacnianiu dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie
atmosfery otwartości, wzajemnej tolerancji sprzyjającej
integracji, wzajemnemu poznaniu i współpracy – podkreśla Agnieszka Nowicka,
koordynatorka projektu.
Według niej, reportaż ma
być dokumentem potwierdzającym dialog ludzi żyjących
na pograniczu kulturowym.
– W naszym filmie poświęconym okolicom Zamościa
chcieliśmy połączyć energiczny sposób narracji Wojciecha Cejrowskiego z merytorycznym charakterem filmów
dokumentalnych, np. Wołoszańskiego, a to naprawdę
trudna sztuka – mówi Michał
Wiśniewski z Zespołu Szkół
Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku.
Projekt jest finansowany
ze środków Polsko-Ukraińskiej
Rady Wymiany Młodzieży oraz
dotacji MEiN.
lew

Jak młodzi widzą prymasa
ZAMOŚĆ

Uczniowie 14 szkół ze
wszystkich powiatów
naszego regionu wzięli
udział w konkursie
„Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka
w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowanym przez zamojski
oddział Światowego
Związku Żołnierzy
AK. Wyniki ogłoszono
oficjalnie w Zamościu.
Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia
w poniedziałek, 27
września.

Laureaci konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”.

M

łodzi ludzie, uczniowie
szkół podstawowych i średnich realizowali konkursowy
temat w pracach plastycznych
i literackich. Ich dokonania oceniało jury, któremu przewodniczył
Bogdan Leszczuk z zamojskiego
oddziału Lubelskiego Samorzą-

dowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
Zdaniem komisji, na nagrodę
w kategorii szkół podstawowych
za pracę plastyczną zasłużył Bartłomiej Zięzio, uczeń Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Tomaszo-

wie Lubelskim, a wyróżniony
został jego szkolny kolega Michał
Bartmański.
Najciekawszy wiersz w tej
grupie wiekowej napisał Krystian
Greszta ze Szkoły Podstawowej
w Lipsku, laureatką wyróżnienia
zostali: Barbara Dworzycka

z SP nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim oraz
Karol Budzyński z SP im. Dzieci
Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.
Pierwsze miejsce za pracę
literacką zajęła Natalia Rębacz
z SP nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju, druga
była Sandra Caryk z SP im. Jana
Pawła II w Suścu, a wyróżnienie
odebrał Szymon Łagowski z SP
nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.
Natomiast w kategorii szkół
ponadpodstawowych wygrała
Nina Baran, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im.
ONZ w Biłgoraju, drugie miejsce
zajęła Katarzyna Gozdek z LO
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Na liście

wyróżnionych znaleźli się: Maciej
Bukarewicz i Magdalena Ciosmak (LO im. ONZ w Biłgoraju),
Oliwia Adamczuk (Zespół
Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu), Kornelia Sienicka
(ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Hrubieszowie).
Uczestnicy konkursu, którzy
nie znaleźli się w gronie laureatów,
otrzymali drobne upominki za
zaangażowanie i trud włożony
w przygotowanie pracy. Wszystkim uczniom i ich opiekunom,
dyrekcjom szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.
Patronat honorowy nad konkursem objął biskup Marian
Rojek, ordynariusz diecezji zaak
mojsko-lubaczowskiej.

