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Msza święta podczas zjazdu SDOW

Nowy sztandar Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny

Otwarcie wystawy „Sztuka pogranicza”

Poświęcenie nowego sztandaru SDOW

Przemarsz pocztów sztandarowych podczas obchodów 3 maja

Delegacja Rady Miejskiej składa kwiaty pod pomnikiem

Poczty sztandarowe podczas obchodów 3 maja

Burmistrz przemawia podczas święta 3 maja

Promocja zbioru poezji „Podróże w wyobraźni”

Turniej sztuki recytatorskiej – reprezentantka gimnazjum

Spotkanie z lekarzem w SF w Sochach

Spotkanie z J Budziaszkiem w ZSDiOŚ Zwierzyniec

Młodzież z gimnazjum prezentuje program artystyczny z okazji 3 maja

Wręczenie nagrody zwycięzcy Konkursu o UE

Występ Piotra Szczepanika w sali kina „Skarb”

IV Roztoczanska Szkoła Matematyki
Młodzież podczas obchodów święta naraodowego
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Wołanie do Sumień
Wiosna; sezon turystyczny w Zwierzyńcu się zaczął. Wszyscy staramy się aby Zwierzyniec stał się „ Miastem – Ogrodem”.
Cieszą zmieniające wygląd ogródki, kwiaty na trawnikach czy
przystrzyżone trawniki. Martwią natomiast zniszczone znaki,
rozbite kosze czy pomalowane ściany. Chcemy aby były widoczne patrole policji. Ale czy policja rozwiąże ten problem?. Zastanawiamy się kim są sprawcy tej dewastacji, czy to nie nasi mieszkańcy, którzy wydawałoby się, że powinni szanować to co nasze.
Instytucjonalnie nie załatwimy problemu. Musimy wspólnie
walczyć z wandalizmem. Najlepiej krytykować innych, a nie widzieć swojego problemu. Okazuje się, że często tymi „wandalami” – muszę użyć tego ostrego określenia, są młodzi ludzie ze
Zwierzyńca.
Pytam więc gdzie są rodzice, którzy mają obowiązek kontrolować zachowania swoich pociech. Dlaczego po każdy weekendzie jest tyle śmieci? Przecież to nie turyści nam szkodzą. To my
sami niszczymy to co powinno być ładne i trwałe. My – bo nie
kontrolujemy swoich pociech. Co robi gimnazjalista, czy uczeń
szkoły średniej w nocy poza domem? Szkoła nie wystarczy w
wychowywaniu, bo główny obowiązek spoczywa na rodzicach.
Apelujemy do sumień Rodziców i opiekunów.
Dbajmy wspólnie o to co nasze a Zwierzyniec
będzie „ Miastem – Ogrodem ”
Sekretarz Gminy
Halina Studnicka

Marka Marcoli otwarto 17 maja br. w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
- Zwierzynieccy seniorzy wzięli udział 19 maja br.
w Balu Seniora w Tarnogrodzie.
- 20 maja 2005 r. otwarto nowy Szlak Ordynacji Zamojskiej.
Obserwator zwierzyniecki
1. Wiosną jak co roku jest „żelazny” temat: śmiecie. Stopniały
śnieg odsłania stan porządku, a właściwie jego brak. Mimo
akcji zbierania śmieci do pojemników oraz segregacji odpadów okolice Zwierzyńca są bardzo zaśmiecone, szczególnie
lasy. Idąc np.: przez las z Borku do kościoła muszę kluczyć
pomiędzy stertami śmieci. Wstyd!
2. W pierwszych dniach maja Zwierzyniec nie został powszechnie udekorowany flagami narodowymi. Specjalnie ustanowiono nawet 2 maja dniem flagi narodowej, ale na niewiele to
się zdało. Oprócz instytucji publicznych tylko na nielicznych
domach prywatnych powiewała biało – czerwona. W czasie
PRL flag czerwonych było więcej. Niestety.
3. Wraz z ciepłymi dniami na plac przy ratuszu powrócili zmotoryzowani szaleńcy, by urządzać tam akrobacje samochodowe. Nie zważają na przechodniów i mieszkających w pobliżu. Mamy teraz więcej policjantów, jest więc szansa, że położą temu kres.
Redaktor
ZWIERZYNIEC niejedno ma imię
I Zwierzynianin podobnie jak jego macierz niejedno ma imię

Wiadomości
- Dnia 3 maja br. odbyły się w Zwierzyńcu obchody święta narodowego 3 Maja. Uczestnicy najpierw wysłuchali przemówienia Burmistrza Jana Skiby, a następnie złożyli wieńce
i kwiaty przed pomnikiem przy ul. Zamojskiej po czym udali się
do kościoła na Mszę św. Część artystyczną przygotowała młodzież z gimnazjum
- 1 maja 2005 r. w sali kina „Skarb” miał miejsce ponad 2-godzinny koncert, na który złożyły się występy wykonawców
działających przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
oraz recital Piotra Szczepanika. Dotychczas w ramach cyklu
„Spotkanie z gwiazdą” wystąpili Andrzej Rybiński (2003) oraz
Danuta Błażejczyk (2004)
- 12 maja br. w kościele parafialnym odprawiono Mszę św. za
pracowników i twórców kultury.
- Zwierzyniecka oferta turystyczna prezentowana była 15 maja
2005 r. na IX Festynie Agroturystycznym w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
- Wystawę fotograficzną „Wspomnienia z Brazylii” autorstwa

ZWIERZYNIEC to interesująca historia, kultura, ciekawe zabytki, cenne środowisko przyrodniczo – geograficzne, „Echo” z
infrastruktura turystyczną i dydaktyczną uwzględniającą ochronę środowiska. Nowoczesne muzeum, placówka kultury godna
Zwierzyńca. Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego
Parku Narodowego i bogata tradycja leśnictwa. I wazka obwódka
granic naszego pięknego miasteczka, tego siedziska ludzkiego,
systematycznie zaśmiecanego terenu. Niewiele pomagają apele
o więcej dbałości naszych obywateli o zachowanie czystości i estetyki, o cenienie siebie i zbiorowego honoru.
O Zwierzyńcu dużo się pisze w prasie, w turystycznych folderach, mówi w różnych mediach. O jego urokliwym pięknie. A
tymczasem przyjezdni z różnych stron Polski i z zagranicy wyszedłszy z pociągu widzą na dzień dobry skansen zdezorientowani czy przyjechali do Zwierzyńca czy do zwierzyńca. Można
odnieść wrażenie patrząc na stację PKP, że przyjechali na dziki
zachód gdzież w Arizonie. Ci. Którzy dojechali do Zwierzyńca autobusem wysiadają na ładnie usytuowanym przystanku autobusowym, budynku z powybijanymi szybami. To działalność róż2

III – miejsce: Sylwester Greszta kl. III SF Sochy
WYRÓŻNIENIA
1. Wiktoria Hajdamaszek i Dominika Miękus kl. I SF Kosobudy
2. Piotr Grzyb kl. III SF Sochy
3. Radosław Gmyz kl. III SF Sochy
KATEGORIA B (klasy IV-VI)
I – miejsce: Aneta Dziadosz kl. 6c SP Zwierzyniec
II- miejsce: Katarzyna Wiatrzyk kl. 5a SP Zwierzyniec
III- miejsce: Aleksandra Maciusiak kl. 6c SP Zwierzyniec
WYRÓŻNIENIA
1. Klaudia Jasina i Patrycja Wiatrzyk kl. 5c SP Zwierzyniec
2. Joanna Grzyb kl. 5b SP Zwierzyniec
3. Grzegorz Kur kl. 6a SP Wywłoczka
KATEGORIA C ( klasy gimnazjalne)
I – miejsce: Arkadiusz Pacyk; Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy w Urzędzie Miejskim. Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się 29 kwietnia 2005r. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w obecności Sekretarz Gminy
- Pani Haliny Studnickiej, Wicedyrektor SP w Zwierzyńcu – Pani
Iwony Zacharczuk i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej - Pani
Janiny Tkaczyk . Uroczystość zakończył krótki poczęstunek dla
uczestników konkursu i ich opiekunów.
Organizatorem konkursu była MARIA GRZYB - nauczyciel
Szkoły Filialnej w Sochach przy współpracy Urzędu Miejskiego
w Zwierzyńcu.

swoich emocji, a tematy czerpią z obserwacji przyrody, środowiska, życia szkolnego i rodzinnego. Różnorodnych pomysłów
na tworzenie wierszy dostarczają im także wycieczki, ilustracje,
utwory muzyczne i literatura.
Poezja dziecięca jest odzwierciedleniem wewnętrznego świata,
często nierzeczywistego i ulotnego, który dziecko ujawnia w swych
obrazach wyobraźni, należących tylko i wyłącznie do niego.
Chcąc rozwijać osobowości twórcze swoich uczniów, preferowałyśmy przede wszystkim problemy otwarte, brałyśmy pod
uwagę potrzeby i możliwości emocjonalno-motywacyjne oraz poznawcze dzieci.
Tak organizowałyśmy pracę dziecka, by wykorzystywało w
pełni wszystkie swe wiadomości, by potrafiło analizować zjawiska i ich cechy, umiejętnie wybierało najważniejsze, potrafiło wykorzystywać nowe doświadczenia, wyszukane w wyobraźni.
Twórcza działalność dziecka jest niezbędna do ogólnego jego
rozwoju. A spełnia swą funkcję wówczas, gdy dziecko potrafi samodzielnie działać i nie będzie w niczym wyręczane przez nauczyciela. Nauczyciel natomiast powinien pobudzać inicjatywę
dziecka, czuwać nad tokiem jego pracy i przychodzić z pomocą
wówczas, gdy dziecko pod wpływem napotkanych trudności gubi
się lub zniechęca do dalszej pracy. Wówczas nauczyciel udziela
rady, naprowadza, wyjaśnia, podsuwa możliwości, ale nie dyktuje, nie wyręcza, nie decyduje za dziecko.
Twórczość poetycka sprawia, że dzieci są szczęśliwe i radosne,
uświadamiają sobie własne istnienie, bogacą swą osobowość.
Uczniowie inspirowani do ekspresji słownej poprzez ilustracje, utwory muzyczne, wiersze, wycieczki, oglądanie sztuk teatralnych i filmów sami podejmowali próby poetyckie.
Zgromadziłyśmy wiele wierszy o różnej tematyce. Niektóre wykorzystujemy podczas uroczystości szkolnych. Wszystkie
wiersze napisane przez dzieci uczęszczające do naszej szkoły
zebrałyśmy i opracowałyśmy w postaci zbioru pt. ”Podróże w
wyobraźni”. Zbiór poezji dziecięcej został opublikowany i rozpowszechniony w środowisku lokalnym. Promocja zbioru poezji
miała miejsce 29 kwietnia 2005r. w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu.
Jadwiga Marzec
Maria Grzyb

Dziecko poetą – dlaczego nie?
Pracujemy w małej wiejskiej szkole z kasami łączonymi 0-I
i II-III. W naszej wieloletniej pracy pedagogicznej dbałyśmy o
wszechstronny rozwój dziecka. Nadrzędnym celem było rozwijanie twórczej aktywności uczniów.
Dziecko lubi wyrażać siebie za pomocą gest, rysunku czy muzyki, ale skoro tylko jest to możliwe przede wszystkim lubi mówić, a następnie pisać. Można powiedzieć, że każda z tych aktywności jest związana z aktywnością językową. Ćwiczenia w
mówieniu i pisaniu rozwijają twórczość językową dziecka.
Najbardziej twórczą wypowiedzią są swobodne teksty, które przybierają postać bajek, opowiadań fantastycznych, opisów
różnorodnych zdarzeń, krótkich rymowanek czy wierszy. Dzieci chętnie podejmują własne próby poetyckie w celu wyrażania
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cie. Czy to moja wina, że jestem takim szczęściarzem?. Cisza,
zdumienie i ciekawość ogarnęły wszystkich zebranych. Zapewne znakomita większość postawiła – gdzieś w głębi siebie – pytanie, jakie argumenty potwierdzą to rzadkie stwierdzenie sugerujące, że to właśnie my tworzymy grono spotkanych...najlepszych... Jak się okazało całe spotkanie, w swym nietypowym
przebiegu, utkane było z zaskakujących argumentów, stwierdzeń i refleksji przeplatanych wezwaniami, dźwiękami wygranymi przez Perkusistę, Jego śpiewem i modlitwą. Nie mogło zatem
nie skłonić zebranych do autorefleksji wywołanej choćby niektórymi sentencjami Autora:
Każdy z nas jest stworzony do tego,
Do czego nikt inny stworzony nie został.
Szanuj swojego przeciwnika,
oni pomagają nam wzrastać.
Nie ważne, co robimy,
ale ile miłości wkładamy w to, co robimy.
Słuchaczy ujęła autentyczność i pełna spontaniczność z jaką
przemawiał Perkusista. Czego pragnął w zamian? Okazało się,
że pospolitego gestu – szczerego uścisku dłoni każdego, którego dane Mu było spotkać podczas tego krótkiego, ale dla Niego
niepowtarzalnego, czasu.
Osobliwe spotkanie znakomicie wprowadziło uczestników w
atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. Zapewne piętnem odcisnęło się
w słuchaczach stwierdzenie utrzymane w proroczym tonie, by
pamiętać, że jeżeli Ojciec Święty Jan Paweł II odejdzie od nas,
to z pewnością będzie to czas ŚWIĘTA MARYJNEGO. Uwaga wypowiedziana z pełnym przekonaniem zapadła w serca i pamięć.
A dziś należy przyznać, że słowa te spełniły się w całej pełni.
Dzień 22 marca owiany był wyjątkową atmosferą. Wtorek Wielkiego Tygodnia rozpoczął się bowiem od słów Karola Wojtyły
– Jego poruszającej poezji wyśpiewanej, wyrecytowanej i wygranej przez zespół Teatru Form Poetycko – Muzycznych z Lublina. Te pamiętne przedświąteczne chwile z całą pewnością można uznać za osobliwe rekolekcje (osobliwe, bo inne niż inne).
Nie trzeba było zatem wolnych dni, by znaleźć się bliżej Boga.
Warto się czasem zasłuchać w słowa Budziaszka – Skalda,
Odkrywcy, Misjonarza, Bożego Podróżnika. On uczy, że trzeba
nieraz przemierzyć szmat drogi, by dostrzec człowieka, który stoi
obok. Uczy także, że do nieba idzie się... . By się przekonać którędy i jak, trzeba przeczytać tomik pt. ,,do nieba idzie się...”.
Agata Tkaczyk
nauczyciel ZSDiOŚ
im. Jana Zamoyskiego

warsztatach nauczyciele oraz autorzy podręczników do matematyki. Organizatorami tej imprezy jest Wydawnictwo Szkolne PWN i nasza Szkoła. Tym razem w spotkaniu wzięło udział
56 nauczycieli z całej południowo-wschodniej Polski oraz autorzy
książek do matematyki: dr Marek Zakrzewski - Politechnika Wrocławska, dr Tomasz Żak - Politechnika Wrocławska,
mgr Eugeniusz Jakubas, mgr Jacek Szuty.
Władysław Saciuk
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Jest to nazwa programu edukacyjnego opracowanego przez
Marię Grzyb- nauczycielkę Szkoły Filialnej w Sochach. Program
wdrażany był w klasach: II - III od roku szkolnego 2003/2004.
W maju bieżącego roku odbyło się ostatnie spotkanie z ciekawą
postacią naszej gminy.
Dwuletni cykl realizacji programu obejmował ponad 20 spotkań. W roku szkolnym 2004/2005 dzieci uczestniczyły w następujących spotkaniach:
- z leśnikiem Nadleśnictwa Zwierzyniec
- z pszczelarzem – Gospodarstwo pszczelarskie „Knieja”
- z zespołem ludowym „Roztoczanki”
- z poetką ludową z Soch
- z właścicielem Zagrody w Guciowie
- z Panią Dyrektor Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu
- z fryzjerką
- z lekarzem rodzinnym
- z komendantem Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szczebrzeszynie
- z Dyrektorem Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Zwierzyńcu
- z Wicedyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Maria Grzyb
Promocja Gminy Zwierzyniec
Pod takim hasłem odbył się konkurs komputerowy, którego głównym celem była promocja naszej gminy. Zadaniem dzieci było wykonanie prac plastycznych techniką komputerową na
następujące tematy:
- Uroki krajobrazu
- Pomniki przyrody
- Pomniki historyczne
- Miejsca wypoczynku i rekreacji
Uczestnikami byli uczniowie w następujących kategoriach
wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Na konkurs wpłynęło
30 prac. Po wnikliwej ocenie, komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA A ( klasy 0-III)
I –miejsce: Weronika Łogożna kl. 0 SP Zwierzyniec
II-miejsce: Krzysztof Kikut kl. III SF Sochy

IV Roztoczańska Szkoła Matematyki.
Do tradycji należą już spotkania nauczycieli matematyki
szkół ponadgimnazjalnych w naszej szkole. Spotykają się na
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nych maści wandali, nie koniecznie pasażerów. Niestety też wizytówka naszego miasta. Zwierzyniec jednak pięknieje. Wielu
jego mieszkańców dba należycie o wizerunek swojego obejścia,
co cieszy wszystkich. Potrzebny jest powszechniejszy, pozytywny stosunek opinii mieszkańców do poczynań lokalnych władz,
do ich działań inwestycyjnych podnoszących image naszego miasteczka. Potrzebna jest też świadomość, że nie wszystko zależy
od władzy administracyjnej. Wszyscy jesteśmy twórcami opinii
jaką zdobywamy w oczach naszych gości, wszak jesteśmy gminą turystyczną.
ZWIERZYNIEC to „Zwierzyniec i literatura”, to „Zwierzyniec
i ludzie” to aktywność kulturalna i sportowa młodzieży szkolnej, działalność merytoryczna Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, występy gwiazd scen polskich i wokalne przyjeżdżających do nas. To też obrazek z sali, w której realizuje się czasem kultura i swoje oblicze obnażyła grupa mieszkańców naszego środowiska – jak słowna walka o prawo do lepszego miejsca
w „Skarbie” przed występem Piotra Szczepanika z gośćmi, którzy przyjechali do Zwierzyńca podziwiać serce Roztocza i mieszkańców tego serca. A czytałem w którymś z przewodników turystycznych jaki to nasz lud gościnny, spokojny i kulturalny. Cała
nadzieja w tym, że tego akurat przewodnika nasi goście z Łodzi
nie czytali. Zapraszamy naszych gości serdecznym słowem i w
serdecznym geście do Zwierzyńca. Właśnie trwa wystawa fotograficzna w ZOKiR pana Marka Marcoli pt. „Wspomnienia z Brazylii”. Tego autora widzieliśmy niejednokrotnie poznając świat
– nie wychodząc z domu.
PS. Zapowiedziane w marcowym numerze Wiadomości Zwierzynieckich oznakowanie 20 najciekawszych zabytków Zwierzyńca,
dawnych obiektów Ordynacji Zamojskiej – już jest wykonane. Została też umieszczona koło technikum pierwsza duża tablica o historii ordynacji.
Czy wandale uszanują godność mieszkańców Zwierzyńca?
Adam Newlaczyl

leży od was.
Za dar autentycznych słów w odpowiedzi słyszał: Młodzież kocha Cię! Młodzież dziękuje Ci! To dziękczynienie znalazło swój szczególny wyraz po odejściu Ojca Świętego 2 kwietnia 2005 roku. I znowu – jak niegdyś – nie było miejsca, na
polskiej ziemi, które by się nie pogrążyło w szczerej modlitwie,
w głębokiej refleksji. Była to już jednak inna modlitwa i inna refleksja...
Doświadczenie jedności dało się zauważyć i odczuć także w
środowisku ZSDiOŚ w Zwierzyńcu. Przez kilka kolejnych dni o
godz. 12.00 cała społeczność szkolna – młodzież, nauczyciele,
wychowawcy i pracownicy – gromadziła się wokół kościoła na
,,wodzie” na wspólnej modlitwie wyrażonej słowami, śpiewem i
gestem przekazania sobie znaku pokoju. To, że wśród nas znalazły się również dzieci z miejscowego Przedszkola Samorządowego oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej dowodzi, iż poczucie siły, mocy i międzyludzkiej solidarności w dniach żałoby
połączyło wszystkich, do których przemawiał przez czas swojego pontyfikatu Święty Ojciec. Postawa ta wynikała z przeświadczenia o powinności dania świadectwa posłudze i autorytetowi
głoszonego przez Niego Słowa. Było to niecodzienne świadectwo lokalnej wspólnoty, która pragnęła przekonać: Jesteśmy...
Nie lękamy się!
Agata Tkaczyk
nauczyciel ZSD i OŚ
im. Jana Zamoyskiego
Europejski Dzień Wiosny
W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana
Zamoyskiego w Zwierzyńcu dnia 31.03.2005r. zorganizowano
I Europejski Dzień Wiosny. Uroczystości rozpoczęła projekcja filmu o 12 szkołach europejskich zaprezentowana przez mgr Jacka Szuty, nauczyciela szkoły europejskiej w Brukseli. Następnie
odbył się III Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej przygotowany
przez opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego „Echo” mgr
Agnieszkę Balicką i mgr Romana Juszczka. Laureatem I miejsca został uczeń klasy II Technikum Ochrony Środowiska Łukasz
Startek. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.
Młodzież naszej szkoły przygotowała również bardzo ciekawą
dekorację o tematyce unijnej oraz gazetkę ścienną poświeconą
programom Leonardo da Vinci, Socrates, Młodzież.
W ramach części artystycznej uczniowie koła teatralnego pod
kierunkiem mgr Agnieszki Kwiki przygotowali w polsko – angielskiej wersji językowej spektakl zatytułowany „Polacy w Unii Europejskiej”.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością znakomici goście
– Pani Maria Mazur, radca Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu do szkół europejskich oraz Jerzy Korniluk – Dyrektor De-

JESTEŚMY... NIE LĘKAMY SIĘ!
Nie sposób wymienić miejsca, które odwiedził Jan Paweł II
, trudno znaleźć słowa, by oddać entuzjastyczne dialogi, które
prowadził ... Jako Przewodnik w budowaniu silnej wiary bezbłędnie wskazywał drogowskazy świadomego wejścia w TRZECIE TYSIĄCLECIE.
Zwracał się do starszych i opuszczonych, chorych i cierpiących, rodziców i wychowawców, dzieci i każdego człowieka na
ziemi, a w sposób szczególny do młodzieży. Jego wezwania i
zapewnienia zawsze pełne były blasku prawdy i wyjątkowo troskliwej miłości młodych: Moi drodzy (...) zgłębiajcie problemy
życia wewnętrznego (...). Drodzy młodzi przyjaciele nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach
waszego życia. (...) Świat was potrzebuje. Przyszłość Polski za3
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legatury Kuratorium Oświaty w Zamościu. Pani M. Mazur przedstawiła perspektywę powstania 13 szkoły europejskiej w Polsce
oraz możliwość nawiązania współpracy naszej szkoły ze szkołą w Brukseli.
Organizatorzy dziękują Regionalnemu Centrum Informacji o
Unii Europejskiej działającemu w WSZiA w Zamościu za pomoc w
organizacji konkursu.
Agnieszka Balicka

szym niemieckim obszarem osadniczym. Decydujący wpływ na
przyspieszenie akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie miała wizyta Reichsfuhrera Himmlera 17 lipca 1941 r. w Zamościu. Tu
właśnie na spotkaniu z Himmlerem funkcjonariusze niemieckiej
policji i SS ofiarowali mu uroczyście miasto Zamość, które odtąd
miało się nazywać Himmlerstadt. Himmler dar przyjął z zadowoleniem, wydając polecenie nadania miastu niemieckiego charakteru oraz przeprowadzenia akcji wysiedleńczej.
Tereny na których miały się dokonać pierwsze próby, to cztery powiaty: zamojski, tomaszowski, hrubieszowski i biłgorajski.
Wybrana w pierwszej kolejności Zamojszczyzna miała być
zasiedlona zasłużonymi członkami SS wraz z rodzinami, tworząc wał ochronny, odgradzający ziemie przyszłej Wielkiej Rzeszy od wpływów ze Wschodu. Poza tym zniemczone ziemie Zamojszczyzny miały stanowić pomost łączący nordyckie i zgermanizowane kraje bałtyckie z zamieszkałymi przez kolonistów niemieckich terenami Siedmiogrodu. Zgodnie z poleceniem Himmlera, w dniach od 6 do 25 listopada 1941 r. przeprowadzono sondażowe wysiedlenie ludności polskiej z kilku wsi położonych wokół Zamościa: Huszczki Dużej, Huszczki Małej, Wysokiego, Białobrzegów, Bortatycz i Zawady.
Wysiedlono wówczas 2098 polskich obywateli, których po
internowaniu w obozie przejściowym w Zamościu skierowano do
wsi nad Bugiem w powiecie hrubieszowskim. Na miejsce Polaków sprowadzono około 1500 chłopów pochodzenia niemieckiego z okolic Radomia. Po tym eksperymencie podjęto przygotowania dla akcji wysiedleńczej na szeroką skalę.
12 listopada 1942 r. Himmler wydał zarządzenie „w sprawie utworzenia pierwszego niemieckiego obszaru nasiedleńczego w GG na Zamojszczyźnie”.
Akcja trwała do marca 1943 r. W tym okresie wysiedlono z 116
wsi 41 tys. osób.
W powiecie zamojskim wysiedlone były: Majdan Sopocki,
Krasnobród, Suchowola, Tarnawatka, Krynice. Akcje prowadzone
były brutalnie i w szybkim tempie. Opór i ucieczki likwidowano
strzałami. W powiecie zamojskim zabito 117 osób.
Część Polaków zdolnych do pracy pozostawiano we wsi w charakterze parobków dla volksdeutschów, nazwanych przez Polaków „Czarnymi”. Pozostałych wieziono furmankami, lub pędzono pieszo do obozów przejściowych w Zamościu lub w Zwierzyńcu. Część osadzono w obozie w Oświęcimiu. W tym okresie większość ludności wysiedlonej zdołała umknąć Niemcom chroniąc się
wraz z inwentarzem w okolicznych lasach, często pod opieką oddziałów partyzanckich AK i BCh.
W czerwcu 1943 r. przystąpiono do kontynuacji dalszych
wysiedleń. Rozpoczęła się tzw. akcja bezpieczeństwa, czyli pacyfikacyjno – wysiedleńcza, prowadzona pod pozorem zwalczania „band”. Głównym jej celem było całkowite usunięcie ludno-

Meksykanie w Zwierzyńcu
W dniach 19 – 25 lipca br. odbędzie się doroczny, IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk 2005”. W tych
dniach w Zwierzyńcu wystąpi zespół ludowy z Meksyku. Dokładna data i miejsce występu zostanie podana w terminie późniejszym. Przypominamy, że dotychczas w ramach zamojskiego
„Eurofolku” w Zwierzyńcu wystąpiły zespoły z Francji, Grecji,
Chin i Nowej Zelandii. Warto też pamiętać, że w sobotę 27 sierpnia 2005 roku będziemy mogli posłuchać i obejrzeć polonijny zespół „Iskierki” z Australii.
Marek Marcola
Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Ofiar
Wojny
W dniu 7 maja 2005 r. w Zwierzyńcu odbył się doroczny
Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej. Podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele garnizonowym Armii Krajowej p.w. Matki Bożej Królowej Polski za więzione, pomordowane i zmarłe Dzieci Zamojszczyzny został poświęcony sztandar
dla Zwierzynieckiego Oddziału Stowarzyszenia. Piękną homilię
wygłosił ks. Paweł Wróbel.
Po wbiciu honorowych gwoździ w drzewce sztandaru i wręczeniu znaku pocztowi, delegacje złożyły wiązanki i kwiaty
przed pomnikiem na terenie b. obozu hitlerowskiego. Uroczystość uświetnił szwadron kawalerii pod dowództwem wachmistrza podchorążego Ryszarda Szpatuśko.
Zamojszczyzna to region, który szczególnie ucierpiał podczas
wojny i okupacji. Tutaj toczyły się ciężkie walki w kampanii wrześniowej, tutaj też zaczęło się masowe wysiedlanie oraz mordowanie ludności.
Już w 1939 r. generalny gubernator Hans Frank, zgodnie
z dyrektywą Hitlera, uznał Generalną Gubernię czyli centralną i
wschodnią Polskę, za tymczasową siedzibę Polaków oraz kolonię
narodu niemieckiego. Zaplanowano tu osadnictwo niemieckie, po
usunięciu miejscowej ludności.
Odilo Globocnik dowódca SS i policji oraz kierownik NSDAP
w dystrykcie lubelskim na zebraniu partii w Zamościu 15 czerwca 1941 r., zapowiedział, że region zamojski stanie się pierw4

ści polskiej w pasie Białobrzegi – Tarnogród i Bełżec – Tomaszów – Zamość, a więc na terenie okalającym nowy niemiecki teren osadniczy.
Akcja rozpoczęta w czerwcu trwała do sierpnia 1943 r. i objęła 171 wsi zamieszkałych przez około 80 tys. chłopów. Prawie we wszystkich wsiach dokonano egzekucji, które były nieodłączną formą zastraszania ludności polskiej.
Pacyfikacji towarzyszyło masowe mordowanie mieszkańców. Zniszczeniu uległy wówczas między innymi: Bagno, Brzeziny, Majdan Kasztelański i Pardysówka Duża, Wywłoczka, Szarajówka, Sochy a także Wola Różaniecka. Szarajówka spalona została 18 marca 1943 r., a w płomieniach zginęło 58 osób.
1 czerwca 1943 r. Sochy spalono, a właściwie zrównano z ziemią przy pomocy lotnictwa, mordując 183 osoby.
W spacyfikowanych wsiach zginęło 361 osób, a około 4 tys.
wywieziono do obozów, gdzie większość zginęła. Niektóre wsie
były pacyfikowane kilkakrotnie m. in. Aleksandrów, Długi Kąt,
Górecko Stare, Osuchy, Pardysówka, Potok Górny, Rachodoszcze, Różaniec.
Wieś Aleksandrów pacyfikowano pięciokrotnie, przy czym
śmierć poniosło 290 osób, natomiast wywieziono na roboty
434 mieszkańców a do obozów 822. Wieś Osuchy pacyfikowano dwukrotnie. W lipcu 1943 r. i w czerwcu 1944 r. – zginęło
57 osób, a około 200 wywieziono na Majdanek. W okresie prowadzonych akcji spacyfikowano kilkadziesiąt wsi, ale najbardziej
tragiczny los spotkał Kitów i jego mieszkańców, od których Niemcy rozpoczęli masowe egzekucje Polaków. 11 grudnia 1942 r.
wieś uległa zagładzie. Ocalała kobieta i mała dziewczynka.
Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie należy do największych zbrodni, jakie okupant niemiecki popełnił na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. W jej orbitę dostało się ponad 300 wsi, w których mieszkało ponad 100 tys. chłopów polskich w tym około 30 tys. dzieci. Ich los był tym okrutniejszy, że
były małe, słabe a przez oderwanie od rodziców skazane praktycznie na śmierć. W obozie przesiedleńczym w Zamościu dzieci oddzielone od rodziców osadzono w baraku nr 16, mającym
najgorsze warunki, co między innymi przyczyniło się do ogromnej śmiertelności. Dla przykładu, tylko w okresie od 7.XII.1942
r. do 22.IV.1943 r. w obozie zmarło 199 dzieci. Lista ta nie jest
pełna, gdyż jak wynika z relacji świadków, nie wszystkie zgony dzieci były rejestrowane. W trakcie prowadzonych w obozach wysiedleńczych selekcji dzieci spełniające „wymogi rasowe” kwalifikowane były do zniemczenia. Jak wynika z zachowanych szczątkowych dokumentów tylko w okresie od 27 listopada do końca grudnia 1942 r. za zdatne do zniemczenia uznano
341 dzieci. Z ewidencji prowadzonej przez polskie palcówki opiekuńcze wynika, że w 1943 r. wywieziono z Lubelszczyzny 29
transportów kolejowych, w których znajdowało się 4454 dzieci

w wieku od 2 do 14 lat przeznaczonych do zniemczenia. Tylko
nieliczne udało się po wojnie odnaleźć.
Część dzieci uznanych przez niemieckie komisji selekcyjne
„za nieprzydatne dla Rzeszy” kierowana była do obozów koncentracyjnych. W obozie w Oświęcimiu zabijano je zastrzykami
fenolu.
Inna grupa dzieci do lat 14 wraz z osobami starszymi kierowana była do tzw. wsi rentowych (Rentendörfer) na terenie ówczesnego dystryktu warszawskiego. Już w okresie wysiedleń nabrała rozgłosu kierowana przez Polski Komitet Opieki akcja ratowania dzieci z Zamojszczyzny przez mieszkańców Warszawy i
innych miejscowości w dystrykcie warszawskim. Zamojskie dzieci
ratowały też osoby indywidualne, niejednokrotnie kupując dzieci
od pracowników kolei.
Tak jak nie sposób jest dokładnie oszacować liczbę dzieci,
które znalazły się w orbicie akcji wysiedleńczej, tak równie trudno jest ustalić zarówno liczbę uratowanych i zamordowanych
dzieci Zamojszczyzny.
Masowe ucieczki ludności wysiedlanej, niszczenie przez oddziały partyzanckie wsi zasiedlonych przez „Czarnych”, spowodowały upadek rolnictwa, a tym samym trudności w zaopatrzeniu w żywność wojsk niemieckich walczących na Wschodzie. Ponoszone przez nich klęski militarne zmusiły Niemców do przerwania wysiedleń na Zamojszczyźnie.
Antoni Piasecki
CZŁOWIEK, KTÓRY ŻYJE W PODRÓŻY...
Jan Budziaszek jest perkusistą. Jako perkusista żyje i jako
perkusista się zbawi. On żyje grając całym sobą. Tak samo się
modli. Bo on nie mógłby inaczej. Bo rytm jego jest sposobem życia. Rytm, rytm, rytm....
Słowa Jana Góry OP bardzo trafnie określają postawę człowieka, który każdego dnia wyrusza w nieznane, by
zaspokoić swą tęsknotę za ludźmi. 22 marca 2005 roku
ta tęsknota po raz drugi przywiodła Jana Budziaszka (perkusistę od 1965 r. związanego z zespołem Skaldowie) na spotkanie z młodzieżą, nauczycielami i pracownikami ZSD i OŚ (pierwsze miało miejsce w 1997 roku). Budziaszek to autor kilku części Dziennika perkusisty oraz kilku książeczek: Jan Budziaszek
zaprasza do Różańca, do nieba idzie się..., Medjugorski Różaniec, Królewska droga krzyża. Grał z Januszem Muniakiem, Tomaszem Stańką, Jarosławem Śmietaną, Marylą Rodowicz i z
Grupą Pod Budą
Świadectwo życia, świadectwo wiary w Boga, świadectwo
wierności Bogu to chyba najodpowiedniejsze wyrażenia dla oddania charakteru spotkania. Początek – poprzedzony wstępem wybitym na ulubionym instrumencie - wyznaczyły słowa: Codziennie spotykam człowieka, który jest w czymś najlepszy na świe5

