
STYCZEŃ 2007 NR 69

Bogusław Mec wystąpił w Zwierzyńcu podczas tzw. weekendu majowego  W 2006 roku Przedszkole Samorządowe obchodziło 100 leci istnienia

 III Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych Sława Przybylska i Janusz Tylman wystąpili z recitalem podczas Dni Zwierzyńca

Miss Polonia  Malwina Ratajczak podczas wyborów Miss Zwierzyńca Koncert Magdy Femme w czasie Dni Zwierzyńca

 Krzysztof Majchrzak gościł na 7. LAF W czasie Akademii Filmowej w Zwierzyńcu gościł ks. Wacław Oszajca

 Odnowiona przychodnia zdrowia w Zwierzyńcu   X lecie wymiany szkół w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 Otwarcie Izby Muzealnej w nowej siedzibie przy ul. Zamojskiej 10  I plener rzeźbiarski w Topólczy



konaniu karmników dla ptaków, które mają służyć dokarmianiu 
tych zwierząt w trudnym dla nich okresie. Do konkursu ucznio-
wie przygotowywali się trzy tygodnie. W konkursie wzięło udział 
30 uczniów klas IV – VI. Dzieci przyniosły piękne, kolorowe i po-
mysłowe karmniki.

Komisja konkursowa, w której skład wchodziła pani Dyrektor 
Grażyna Kawka, pani Dorota Grodowicz – organizator konkur-
su oraz pan Brankiewicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Zwierzy-
niec wyłoniła trzy pierwsze miejsca oraz dziewięć wyróżnień. Oce-
na prac sprawiła dużą trudność komisji, gdyż wszystkie karmniki 
były bardzo ładne. 

Oto wyniki konkursu:
I miejsce zdobyło rodzeństwo Mateusz Kościk kl. IV i Marta 

Kościk kl. VI
I miejsce egzekwo – Kamil Kulik kl. VI
II miejsce – Ewelin Szuty kl. IV
III miejsce – Paula Tarin kl. IV
Wyróżnienia otrzymali: Dorota Kurzak kl. V, Magdalena Pliżga 
kl. IV, Piotr Krzeszowiak kl. VI, Michał Cabała kl. VI, Patryk Pa-

nuciak kl. V, Bartek Paszko kl. IV, Gabrysia Budzyńska kl. IV, Ma-
rek Grabowski kl. IV, Ania Żywot kl. IV.

Uczniowie otrzymali wartościowe nagrody, których sponsorem 
było Nadleśnictwo Zwierzyniec i SP w Wywłoczce.

Całemu spotkaniu towarzyszyła świąteczna atmosfera, gdyż 
w trakcie odbył się Koncert Kolęd Angielskich, do którego uczniów 
przygotowała pani Dorota Wybranowska.

Dorota Wybranowska

Browar Zwierzyniec i jego kierownictwo 
w latach 1806 – 2006
Produkcja piwa znana jest od 2500 lat p.n.e. Do Polski sztuka 

wyrobu tego napoju przeniknęła z Zachodu. 
Produkcję piwa w Zwierzyńcu rozpoczęto w 1806 r. W kraju 

brakowało fachowców branży piwnej, dlatego Ordynacja Zamoj-
ska zaangażowała w nowo utworzonym zakładzie piwowarów an-
gielskich i czeskich. Obecnie produkcją kierują specjaliści wyszko-
leni w kraju.

Technologia produkcji piwa jest oparta o zmiany enzymatycz-
ne: słodu, chmielu, i drożdży. Cykl produkcji trwa od 1 – 5 miesię-
cy w zależności od gatunku.

O jakości zwierzynieckiego mówią konsumenci, publikacje 
prasowe, jak również nagrania okolicznościowe np. zespołu „Wy-
gibusy” z Biłgoraja. 

Liczne inwestycje poczynione w zakładzie przez cały okres 
jego istnienia miały na celu podnieść jakość piwa i wydajność pra-
cy zakładu.

Na prośbę zainteresowanych historią zwierzynieckiego browa-

ru podaję wykaz jego kierowników w latach 1806 – 2006:  
1. Mr. Millard     1806-1837
2. Cuning      1837-1840
3. W. Herdliczek     1840-1841
4. W. P. Buchalet     1841-1845
5. O. NELL Fryderyk                   1845-1860
6. Konstanty Brandt                   1860-1870
7. Administracja Ordynacji                    1870-1922
8. Paweł Józnik     1922-1935
9. Jan Zienkiewicz     1935-1945
10. Józef Skuratowicz                   1945 (3- miesiące)
11. Walenty Kucera                   1945 (1- miesiąc)
12. Emanuel Luft     1945 (1- miesiąc)
13. Antoni Guz                     1945 (3- miesiące)
14. Józef Rzeszutko                   1945-1950
15. dyr. K Berliński     1950-1952
16.Sroka Alfons 
17.Trojanowski Wiktor
18.dyr. Niemiec Stanisław                    1952- 1970
19.Ciesielski Ambroży
20.Duniec Józef 
21.Wilk Bogusław 
22.Słotuński Romuald
23.Otachel Władysław
24.Łygas Józef
25.Niemiec Stanisław                  1970-1974
26.Głąb Stanisław  26.Głąb Stanisław  26.Głąb Stanisław  1974-1979
27.Kwieciński Jerzy                  1979-1981
28.Rycek Stanisław                  1981-1986
29.Szymański Adam                  1987-1997
30.Kalenik Marian    1998
31.Droździel Franciszek                  1998- 2001
32.Bednarska Irena   2001-2004
33.Kozera Marian    2005
34.Klasek Andrzej    2005-2006
Częste zmiany na stanowisku kierownika zakładu były spowo-

dowane rezygnacją lub decyzją jednostki nadrzędnej. Stanowisko 
kierownika browaru wymaga wielu wyrzeczeń. Pomimo trudności 
daje ono wiele satysfakcji i zadowolenia ze swoich osiągnięć.

Dzięki zaangażowaniu załogi i poszczególnych kierowników 
minęło 200 lat wspólnej troski o zakład. W omawianym okresie 
browar zajmował się produkcją piwa beczkowego, butelkowego 
oraz napoi gazowanych. Obecnie zakład zajmuje się tylko produk-
cją i rozlewem piwa butelkowego.

Jerzy Kwieciński
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Wyjątki z pisma do Wojewody Lubelskiego 
w sprawie oświadczenia majątkowego Burmistrza

Informuję, że na sesji nadzwyczajnej w dniu 22 stycznia 2007 
r. Rada zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza złożonymi w 
sprawie /wyjaśnienia skierowane również do Pana Wojewody pi-
smem z dnia 17 stycznia 2007 r. /. Wyjaśnienia te Rada uznała za 
w pełni słuszne i przekonujące.

 W ocenie Rady nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu gdyż Burmistrz Zwierzyńca złożył wszystkie wymagane 
prawem oświadczenia. 

 Rada w pełni podziela interpretację artykułu 24 j ust. 2 usta-
wy o samorządzie gminnym co do terminu składania oświadczeń 
dotyczących współmałżonka przyjętą przez Pana Burmistrza. Ta-
kie stanowisko zajęło również Biuro Prawne Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi, gdzie wyraźnie stwierdza, że datą wyboru jest data 
ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw /wyjaśnienia z 
dn. 16.01.07 r. /.

W naszej ocenie po zapoznaniu się z różnymi interpre-
tacjami prawnymi tego przepisu zamieszczonymi na stronach in-
ternetowych w dziale samorząd bezspornym jest, że przepis budzi 
uzasadnione wątpliwości co do sposobu jego interpretacji prawnej 
i nawet przedstawiciele MSWiA / wypowiedź wiceministra P. Jaro-
sława Zielińskiego z dnia 

18 stycznia 2007 r. / widzą potrzebę jego zmiany.
Naszym zdaniem, przy tego rodzaju rozbieżnościach co 

do interpretacji tego przepisu, Pan  Wojewoda jako przedstawi-
ciel Rządu na naszym terenie winien poinformować odpowiednio 
wcześniej samorządy z obszaru swojej działalności o zasadach in-
terpretacji tego przepisu stosowanej przez MSWiA.

Zrobiono tak w innych województwach m.in. w wojewódz-
twie podkarpackim i problem rozbieżności co do interpretacji tego 
przepisu przez samorządy tam nie wystąpił /wypowiedź Wojewo-
dy Podkarpackiego Pani Ewy Draus/.

Uważamy również, że samorządy i ich organy nie powin-
ny ponosić konsekwencji wadliwie stanowionego prawa. Naszym 
zdaniem, istnieją pełne podstawy do uznania, że Burmistrz dzia-
łał prawidłowo i nie lekceważył obowiązujących przepisów a cały 
problem wynika z coraz gorzej stanowionego i niespójnego prawa 
oraz braku odpowiedniego przepływu informacji w zakresie jego 
obowiązującej wykładni.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie informatory,  z których 
czerpiemy informacje o pracy samorządu /m.in. Wspólnota, Gaze-
ta Prawna, Rzeczpospolita, BIP Wojewody Lubelskiego/ nie publi-
kowały informacji jak należy interpretować sporny przepis. 

Logicznym jest też, ze skoro datę ślubowania radnych i burmi-
strza należało liczyć od daty ogłoszenia zbiorczych wyników wy-
borów na obszarze całego kraju, to również datę tą należy uznać 
za datę wyboru i od tej daty liczyć  termin składania oświadczenia 
o prowadzeniu działalności gospodarczej i zatrudnieniu współmał-
żonka. Jaki cel miałoby mieć zbieranie oświadczeń od wójta /Bur-
mistrza/ elekta, który nie podejmuje żadnych czynności związa-
nych z funkcją do czasu ślubowania, bo trudno założyć, że antyko-
rupcyjny a do takiej grupy przepisy

 te należą.

Wobec nawet nieprzychylnej dla Burmistrza interpretacji tego 
terminu to opóźnienie z jednym oświadczeniem uważamy za nie-
istotne uchybienie, dla którego założony rozmiar kary i skutki 
społeczne będą tego wydarzenia niewspółmiernie dotkliwe.

Wyrażamy przekonanie, że Sejm RP lub Trybunał Konstytucyj-
ny doprowadzi do wyeliminowania w możliwie najbliższym czasie 
regulacji prawnych niespójnych ze sobą i wywołujących rozbieżno-
ści negatywnie oddziałujące na pracę samorządów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Budzyński

12 najważniejszych wydarzeń w 2006 r 
1. Jubileusz 100 – letnia straży zwierzynieckich 1. Jubileusz 100 – letnia straży zwierzynieckich 

(kwiecień) (kwiecień) 
Ten rok jubileuszy w Zwierzyńcu otworzyły uroczystości stule-

cia straży pożarnych z udziałem Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej    Kazimierza Krzowskiego.  Wiekowa jubilat-
ka otrzymała na wyposażenie nowy wóz bojowy.

 2. Debiut „sceny leśnej” (czerwiec) 2. Debiut „sceny leśnej” (czerwiec)
Od wielu lat problemem było znalezienie odpowiednie-

go miejsca na plenerowe imprezy kulturalne. Organizowa-
no je min. na deptaku, przed domem kultury, przed technikum 
i nad zalewem w Rudce, ale każda z tych lokalizacji miała wię-
cej minusów, niż plusów. W końcu wybór wpadł na podpiwnicze-
nie po dawnym budynku SZS przy Armii Krajowej. I to był strzał 
w dziesiątkę, potwierdzony prze ponad tysięczną widownią na ko-
lejnych imprezach.

3.Stulecie przedszkola (czerwiec)3.Stulecie przedszkola (czerwiec)
Nasze przedszkole, wychowawca wielu pokoleń najmłodszych 

zwierzynian, w tym i niżej podpisanego, jest najstarszą tego typu 
placówką w Polsce! Rok przed jubileuszem Przedszkole Samorzą-
dowe uzyskało patronat Wandy Cebrykow, wielce zasłużonej opie-
kunki dzieci.

4.Zmiana na stanowisku Dyrektora Roztoczańskiego Parku 4.Zmiana na stanowisku Dyrektora Roztoczańskiego Parku 
Narodowego (czerwiec)Narodowego (czerwiec)

Po 32 latach kierowaniem parkiem narodowym na emerytu-
rę przeszedł Zdzisław Kotuła, człowiek, który odcisnął swe piętno i 
na RPN, i na Zwierzyńcu. Przed te lata nie ustrzegł się kontrower-
sji, ale był i pozostał jednym z najbardziej wyrazistych postaci ży-
cia publicznego w skali ponadlokalnej.

5.Recital Sławy Przybylskiej (lipiec)  5.Recital Sławy Przybylskiej (lipiec)  
Królowa polskiej piosenki, obchodząca właśnie 50 – lecie 

twórczości artystycznej, wystąpiła wraz z Januszem Tylmanem na 
Dniach Zwierzyńca w kinie „Skarb” przy sali wypełnionej po brzegi 
starszą i młodą publicznością. Następnego dnia największą atrakcją 
były II wybory Miss Zwierzyńca z udziałem aktualnej Miss Polonia 
Malwiny Ratajczak. Mimo iż korona najpiękniejszej znów powędro-
wała do Biłgoraja, miejmy nadzieje, że może w 2007 r. pozostanie 
w Zwierzyńcu. 

6. Remont przychodni zdrowia (sierpień) 6. Remont przychodni zdrowia (sierpień) 
To już kolejny budynek użyteczności publiczne, który docze-

kał się tak potrzebnego remontu. Stał się przez to nie tylko bar-
dziej funkcjonalny, ale również ewidentnie wypiękniał. 

Rocznica Powstania Styczniowego
Jak co roku od 1994 roku w Zwierzyńcu odbyły się Wojewódz-

kie Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ciągu 
tych kilkunastu lat utrwalił się już program obchodów. Najpierw 
Msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym, potem przemarsz 
uczestników pod pomnik Powstańców przy ul. Biłgorajskiej, gdzie 
nastąpił apel poległych i złożenie wieńców i kwiatów zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym. Jak zwykle nie zabrakło kombatantów 
z Armii Krajowej, wojska, samorządowców i mieszkańców Zwie-
rzyńca. Gościem honorowym był przedstawiciel Ambasady Węgier 
w Warszawie Pan Ferenc Pusaks z Małżonką.

Marek Marcola

Konkurs pt,, Zawsze masz wybór”
W Szkole Podstawowej  w  Wywłoczce odbył się konkurs pt. ,,Za-

wsze masz wybór”, którego hasłem przewodnim było „Narkotykom 
powiedz NIE’’. Miał on na celu uświadomić uczniom, że zdrowie to 
najcenniejszy skarb o który muszą sami dbać, gdyż w bardzo dużym 
stopniu zależy właśnie od nich. Konkurs pokazał wiele trudnych sytu-
acji, sposób wybrnięcia z nich z korzyścią dla siebie samego oraz jak 
można pomóc innym( kolegom czy koleżankom). Nauczył jak nale-
ży walczyć ze złem oraz jak mówić ,,NIE’’.

Konkurs poprzedzony był przygotowaniem uczniów 
z tego zakresu. Przygotowanie obejmowało: lekcje przyrody, po-
gadanki na godzinach wychowawczych, spotkanie z panem poli-
cjantem oraz z panią pielęgniarką. Również rodzice zostali poin-
formowani o tym  temacie, by z dziećmi w domu o tym rozmawiać 
i uwrażliwiać na zło.

W konkursie brała udział cała społeczność szkolna. Klasy IV, V i 
VI – wybrały po 4 swoich przedstawicieli do reprezentowania ich na 
forum, sami w niektórych konkurencjach też brali aktywny udział: 
wyrażanie własnych opinii, sądów – co należało zrobić by temu za-
pobiec? , wprowadzali też do kolejnych zadań poprzez przypomnie-
nie głównych pojęć, np. co to jest złość, nienawiść czy agresja oraz 
jak się rodzą w nas te uczucia? Uczniowie klas młodszych w bardzo 
ciekawy i obrazowy sposób przedstawili problem dbania o zdrowie 
oraz dlaczego nie powinniśmy ulegać nałogom oraz złym wpływom.

Konkurs obejmował zadania dotyczące uzależnień od alko-
holu, papierosów oraz problem „narkotyki”, który staje się coraz 
bliższy również uczniom naszej szkoły. Organizując ten konkurs 
chciałam pokazać to, co jest w narkotykach złe, do czego prowadzi 
ich zażywanie, a nawet jednorazowy kontakt oraz przedstawić to 
w świetle prawa: że posiadanie narkotyków, handlowanie nimi jak że posiadanie narkotyków, handlowanie nimi jak 
również zażywanie jest przestępstwem i karalne jest więzieniem.również zażywanie jest przestępstwem i karalne jest więzieniem.

Zadania dla drużyn były bardzo urozmaicone, 
polegały na :
- odpowiadaniu na wylosowane pytanie, 
- omówieniu wykonanego plakatu,
- ułożeniu wierszyka czy rymowanki, 
- wyszukiwaniu określeń pozytywnych spośród wielu bardzo rożnych, 
- omawianiu zaistniałych sytuacji – co można było zrobić , by 

temu zapobiec?,
-  wyszukiwaniu z listy wielu poglądów tych, z którymi oni się 

zgadzają 
(niektórzy uważali, że po zażyciu narkotyków człowiek nabie-

ra pewności siebie – z tym się zgadzają?). 
By zaangażować jeszcze bardziej publiczność do udziału od-

był się dla nich również konkurs z nagrodami – losowali numer 
pytania, po prawidłowej odpowiedzi na nie otrzymywali nagrodę. 
Ten konkurs również cieszył się wielkim powodzeniem – rozdano 
wszystkie przewidziane nagrody. Obejmował on zarówno uczniów 
klas młodszych i starszych. Z satysfakcją słuchało się odpowiedzi 
ucznia klasy I, który na pytanie: co to jest narkotyk? Odpowiada 
odważnie – to jest straszna trucizna.

Poczynania uczestników oceniała komisja, w składzie: 
przedstawiciel rodziców, nauczyciel oraz pielęgniarka szkolna.

Nagrody na konkurs ufundowała Komisja Przeciwdziałania Al-
koholizmowi – sprawiły one wszystkim nagrodzonym wiele rado-
ści oraz będą przypominały im o tym niezwykłym dniu w szkole.

Konkurs okazał się bardzo dobrą formą na usystematyzowa-
nie wiedzy z zakresu profilaktyki o uzależnieniach.

Ten konkurs jest kontynuowaniem w naszej szkole progra-
mu profilaktyki zagrożeń, który jest systematycznie realizowany 
i nadal będziemy nad tym pracować.

Na długo zostaną w naszej pamięci rymowanki ułożone przez 
uczniów. Oto niektóre z nich:

„Zawsze mogę powiedzieć ,,NIE’’,
 kiedy kolega do złego namawia mnie’’
  „Jestem zdrowy, a ty nie
  Ja nałogom mówię ,,NIE’’
„Kiedy ktoś narkotyk dać ci chce,
 odpowiedz stanowcze ,,NIE’’
  ,,Narkotyki to zła rzecz,
  Aby nie ćpać musisz CHCIEĆ’’
,,Nie ćpaj, nie pij, nie pal
I od złych rzeczy uciekaj’’.
Jako podsumowanie konkursu oraz przesłanie na dalsze dni 

życia i nauki dla wszystkich uczestników posłuchaliśmy słów Jana 
Pawła II skierowane do młodzieży –czytali uczniowie kl. V –An-
drzej i Michał, Oto one;

Co to znaczy: czuwam?
To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego 

sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imie-
niu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze 
zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. To taka bar-
dzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, ze-
pchnąć na dalszy plan.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wy-
magali’’.

Opracowała – organizator konkursu 
Wiesława Panas

Konkurs „Pomóż ptakom przetrwać zimę”
w Szkole Podstawowej w Wywłoczce
19 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu przyrodni-

czego „Pomóż ptakom przetrwac zimę”. Zadanie polegało na wy-
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7.I plener rzeźbiarski w Topólczy (wrzesień)7.I plener rzeźbiarski w Topólczy (wrzesień)
Proboszcz Topolecki ks. Andrzej Stopyra, zainicjował kolejną 

imprezę, która wzbogaciła życie kulturalne gminy. Plener spotkał 
się z dużym zainteresowaniem ze strony artystów i publiczności. 
Wszyscy mają nadzieje na jego kontynuację. 

8. 60 lat Zespołu Szkół im. Jana Zamoyskiego (wrzesień) 60 lat Zespołu Szkół im. Jana Zamoyskiego (wrzesień) 
Zwierzynieckiej szkole średniej, wybiło 60 lat, ale nie spoczy-

wa na laurach, tylko z powodzeniem utrwala i rozwija swoją pozy-
cję na coraz bardziej wymagającym rynku edukacyjnym. Świadczą 
o tym liczne sukcesy szkoły i jej uczniów. 

9. Dwóchsetlecie browaru (październik)9. Dwóchsetlecie browaru (październik)
Mimo, że wiele browarów w Polsce szczyci się dłuższą tradycją 

warzenia piwa, nasz – w opinii znawców tematu – jest tym, który 
najdłużej i nieprzerwanie produkuje złocisty napój z pianką. Szko-
da tylko, że ciągle nie może wyklarować się jego sytuacja własno-
ściowa i prawna.

10. X – lecie wymiany szkół w ramach Polsko – Niemieckiej 10. X – lecie wymiany szkół w ramach Polsko – Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (październik)Współpracy Młodzieży (październik)

Z początku nic nie zapowiadało, że to Zwierzyniec podejmie 
współpracę z niemiecką gminą Braunsbach, gdyż na jej partne-
ra przewidywano z polskiej strony gminę Horodło. Dopiero na-
sze usilne starania doprowadziły do rozpoczęcia wymiany mło-
dzieżowej, którą z perspektywy 10 lat – ocenić można jako wiel-
ki sukces.

11. Wyjście z podziemia Izby Muzealnej im. Jana 11. Wyjście z podziemia Izby Muzealnej im. Jana 
Budzyńskiego (listopad)Budzyńskiego (listopad)

Zwierzynieckie muzeum wyszło na powierzchnię do budynku 
przy ul. Zamojskiej. Tym samym skończyło się jego funkcjonowa-
nie w piwnicach ZOKiR, gdzie prawdę mówiąc, trudno go było zna-
leźć. Teraz, liczba zwiedzających na pewno wzrośnie, ale, kto wie 
czy to ostatnia przeprowadzka. Idealna lokalizacja byłaby tzw. 
Willa Borowianka. Dziś wydaje się to niemożliwe, ale kiedyś?

12. Wybór Jana Skiby na Burmistrza Zwierzyńca na 12. Wybór Jana Skiby na Burmistrza Zwierzyńca na 
V kadencję (listopad)V kadencję (listopad)

Burmistrz Skiba odniósł sukces w I turze i przedłużył swoje 
kierowanie gminą o kolejne 4 lata. Mało budującą niespodzian-
ką wyborów samorządowych było to, że co szósty wyborca na-
szej gminy głosował na kandydatów ze Szczebrzeszyna, przez co 
w Radzie Powiatu mamy jednego przedstawiciela, a nie dwóch, 
jak dotychczas. Za to w Radzie Miejskiej aż 9 radnych to radni 
poprzedniej kadencji, co dobrze świadczy o pracy Rady w latach 
2002 – 2006. 

Marek Marcola

Wiadomości
- 14 stycznia 2007 roku odbyła się publiczna kwesta na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 27 grudnia 2006 r. Zmarł Antoni Piasecki, były radny 

i Prezes Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny w Zwierzyńcu
- 21 stycznia br. W Zwierzyńcu odbyły się doroczne Wojewódz-

kie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
- Jak, co roku w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekre-

acji zorganizowano Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbył się 

21.01.2007 r.
- Mieszkańcy gminy powitali Nowy 2007 rok na balach sylwe-

strowych, prywatkach i przed ratuszem.
- W dniach 4 – 6 stycznia 2007 r. Aleksandra Dudek uczest-

niczyła w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie.

Obserwator zwierzyniecki
Z każdym miesiącem przybywa samochodów i na drogach robi 

się coraz ciaśniej. Także w Zwierzyńcu. A mimo to wiele osób jeździ 
z ogromną niefrasobliwością. Skóra cierpnie, gdy widać jak ktoś 
jadąc ul. Partyzantów w stronę Rynku prawie nie zwalnia, chociaż 
pierwszeństwo przejazdu jest od ul. 1 Maja. Nic dziwnego, że naj-
częściej właśnie tam dochodzi do kolizji. Często spotkać też można 
beztroskich rowerzystów, którzy nagle wyjeżdżają na ulicę głów-
ną, nie patrząc nawet, czy coś już tam nie jedzie. Albo jadą „pod 
prąd” ulicą Skwerkową. Jak to wyjaśnić? Głupota czy nieznajo-
mość przepisów drogowych?

Redaktor

Podróż do Ziemi Świetej
Tak naprawdę „Ziemia Święta” to nie tylko Izrael i Pa-
Podróż do Ziemi Świetej
Tak naprawdę „Ziemia Święta” to nie tylko Izrael i Pa-
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lestyna. To także część Egiptu i Jordanii. W Egipcie najważ-
niejszym miejscem biblijnym jest Góra Mojżesza na Synaju, 
w Jordanii z kolei góra Nebo, skąd Mojżesz ujrzał Ziemię Obieca-
ną, której jednak przyszło mu nigdy nie odwiedzić. Góra Nebo to 
rzeczywiście doskonały punkt widokowy. Widać stąd Jerozolimę 
(46 km) i Betlejem (50 km), pod warunkiem jednak, że jest do-
bra widoczność.

Aby dotrzeć z Jordanii do Izraela trzeba najpierw przejechać 
przez największą na świecie depresję w dolinie rzeki Jordan. To 
bardzo dziwne uczucie, gdy przy drodze widzi się tablicę informu-
jącą o poziomie „0” i potem kolejne co 100 metrów aż do 400 m 
poniżej poziomu morza! Po bardzo skrupulatnej kontroli granicz-
nej (radzieccy pogranicznicy mogliby się tu bardzo dużo nauczyć) 
wjeżdżamy do Izraela i kierujemy się do Jerycha. Tam oglądamy 
2 miejsca biblijne; oryginalną ponoć sykomorę, na która wspiął się 
Zacheusz, by ujrzeć Chrystusa i Górę Kuszenia.

Po Jerychu wreszcie przychodzi czas na Jerozolimę. Szczęśli-
wie, do miasta wjeżdżamy od wschodu, a więc wprost na stare mia-
sto. Gdy wjeżdża się od strony zachodniej, przybysza witają nowe 
dzielnice. Mówiąc prawdę, jak szuka się dziś, po 2 tysiącach lat, 
śladów Jezusa Chrystusa,t o znajduje się miejsca, a nie pamiątki. 
W ciągu tych 20 wieków miasto było wielokrotnie burzone i prze-
budowywane, tak że dziś do końca nic nie jest wiadome. Pew-
ne są tylko miejsca, a więc Góra Oliwna, ogród Getsemani, Góra 
Syjon i Golgota. Znajdują się tam liczne świątynie, upamiętniają-
ce wydarzenia z życia Chrystusa. Niektóre z tych świątyń, w cało-
ści lub części są z czasów bizantyjskich, inne ze Średniowiecza, ale 
są też takie, które wybudowano w XX wieku. Słynna Via Dolorosa, 
czyli droga męki Chrystusa też zagubiła swój pierwotny przebieg 
i mówi się, że pewny jest tylko jej początek i koniec, czyli Golgo-
ta. A tam znajduje się Bazylika Grobu, gdzie najważniejsze miejsca 

– ukrzyżowania i złożenia do grobu są nad sobą, na różnych po-
ziomach kościoła, a więc odmiennie od biblijnych opisów. Poszcze-
gólne kaplice w bazylice należą do chrześcijan różnych obrządków, 
mało przyjaźnie do siebie nastawionych. Z tego powodu nie moż-
na przeprowadzić gruntownego remontu świątyni. Aby tych chrze-
ścijan różnych odłamów do końca nie skłócić, klucze od bazyliki od 
wieków przechowuje rodzina…muzułmańska.

Kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, już na terenie Autono-
mii Palestyńskiej, leży Betlejem. Dojeżdżając do miasta, przy tzw. 
murze bezpieczeństwaodbywa się izraelska kontrola. Mur ten, któ-
ry ma całkowicie oddzielić Izrael od Palestyny, od początku był 
bardzo krytykowany, jako niehumanitarny. Jednak skutecznie po-
wstrzymał terrorystów - samobójców i dzięki niemu Izrael cieszy się 
względnym spokojem. Raczej więc budowa będzie kontynuowana.

Bazylika Narodzenia w Betlejem sąsiaduje z meczetem. Gdy 
był tu z wizytą Jan Paweł II muzułmanie nadawali z głośników 
umieszczonych na wysokim minarecie swoje modlitwy, zakłócając 
wystąpienie naszego papieża. Co ciekawe, nie mając nic przeciwko 
zwykłym pielgrzymom chrześcijańskim, których ochoczo nakłania-
ją do wydawania w mieście pieniędzy. Wewnątrz bazyliki, gwiaz-
da narodzenia umieszczona jest w podziemiach, a nie w stajence, 
o której śpiewamy w kolędach. W ogóle sceneria Betlejem z palma-
mi i błękitnym niebem w zimie znacznie odbiega od naszego wy-
obrażenia. Mimo że w Betlejem jesteśmy w okresie świąt prawo-
sławnych, pielgrzymów jest mało. Odstrasza  ich niepewna sytuacja 
polityczna w Autonomii Palestyńskiej, gdzie nader często dochodzi 
do walk zbrojnych pomiędzy zwolennikami prezydenta i premiera. 
Choć od wyborów minęło sporo czasu na murach wiszą wciąż plaka-
ty wyborcze z kandydatami uzbrojonymi jak Rambo…

W Jerozolimie nocujemy w hotelu na Górze Oliwnej, z której 
roztacza się wspaniała panorama starówki. Wprawdzie jej zabudo-
wa nie pochodzi z czasów Chrystusa, ale generalnie topografia się 
zgadza i  widok ogólny może przypominać miasto sprzed 2000 lat. 
Niestety, w tle są nowoczesne bloki.

Pobyt w Ziemi Świętej wręcz prowokuje do fotografowania. Za-
interesowanych biblijnymi plenerami zapraszam na wystawę moich 
zdjęć, która otwarta zostanie w lutym 2007 roku w Zwierzynieckim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Marek Marcola
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Minister Edukacji Narodowej odznaczył nauczyciela Zespołu Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska – aktualnie pracującego w Szko-
le Europejskiej w Brukseli mgr Jacka Szuty Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej.

Kol. Jacek Szuty nie mógł przyjąć tego zaszczytnego odzna-
czenia podczas gali z Okazji Dnia Edukacji. 3 stycznia br Lubelski 
Kurator Oświaty Pan Lech Sprawka w obecności Dyrektora, oraz 
z-cy Dyrektora Delegatury Kuratorium w Zamościu Panów Toma-
sza Zielińskiego oraz Mariana Szostaka, dyrektora ZSDiOŚ Urszu-
li Kolman, oraz Pani Grażyny Szuty wręczył w siedzibie Kuratorium 
przyznany Medal.

Spotkanie byłą doskonałą okazją do zapoznania Pana Kurato-
ra z funkcjonowaniem Szkoły Europejskiej w Brukseli i sekcji pol-
skiej w tej Szkole.

Zainteresowanie Pana Kuratora wzbudziła informacja, iż kol. 
Szuty jest jedynym nauczycielem z woj. Lubelskiego, który pracu-
je w tej szkole.

Na zakończenie spotkania dyrektor ZSDiOŚ wręczyła Panu Ku-
ratorowi pamiątkowy medal wybity z okazji 60 lecia Szkoły i przy-
znane przez społeczność szkolną specjalne podziękowania w for-
mie plakietki ze stosownym napisem.

Władysław Saciuk

„A GDYBY DZIŚ ŚWIĘTA RODZINA 
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Jak co roku, tym razem 22 grudnia, odbyło się w Zespole Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwie-
rzyńcu przedstawienie bożonarodzeniowe pt.:„A gdyby dziś świę-
ta Rodzina wędrowała pośród nas…”.  Widowisko jasełkowe przy-
gotowali uczniowie ze szkolnego zespołu teatralnego „Nic dwa 
razy…”pod kierunkiem mgr Agnieszki Oseły. 

Zespół liczący 30 osób nazwą przywołuje słowa noblistki Wi-
sławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” i czyni je swo-
im mottem, a myśl ta, nawołująca nas, abyśmy przeżyli nasze ży-
cie jak najlepiej potrafimy, zyskuje szczególne znaczenie w kontek-
ście obchodów świąt Bożego Narodzenia, które przypominają nam 
o Jezusie marznącym nie z powodu zimna na dworze, lecz chłodu 
ludzkich serc. A przecież Jezus jest obecny w drugim człowieku, po-
trzebującym zwykłej ludzkiej miłości. 

Jasełka w swojej treści odchodzące od ludycznej cudowności ku 
wydarzeniom chwili, ukazują biblijne narodziny Jezusa, przeplecio-
ne z realiami codziennego życia. Niestety nie ma miejsca dla Ma-
ryi i Józefa szukających schronienia w domach współczesnych lu-
dzi, w których króluje alkohol, narkotyki i żądza pieniędzy. W ich 
skamieniałych sercach nie ma miejsca dla dzieci, a co dopiero dla 
Pana Boga.

Jednak stajenka betlejemska ma tę przedziwną moc, iż mimo 
straszliwej nędzy staje się zaczynem wielkiego zwycięstwa miło-
ści. W drugiej części jasełek w asyście Aniołów wszyscy podążają do 
żłóbka (Lekarz, Wójt, Policjant, Uczniowie i Nauczyciel), by zanieść 
tam swoje troski i uwielbić Pana kolędą. 

Jest bowiem taki wieczór w roku, kiedy do ludzi dociera wy-
raźnie myśl, że stanowią jedną rodzinę. Noc, w której Bóg stał się 
człowiekiem. I znalazł się wśród nas, bo bardzo po ludzku przycho-
dzi Bóg do człowieka. Dlatego otul się magią świątecznych dni jak 
ciepłym szalem. Kolorowymi lampkami na choince naciesz oczy, 
dźwiękami kolęd  uraduj uszy, serce wypełnij serdecznościami 
z przysłanych kartek świątecznych. Zapomnij o wszystkim, co smu-
ci i boli. W ten czarowny, zimowy wieczór wybierz się na wędrówkę 
z Maryją i Józefem. Zabierz się z pasterzami i mędrcami do Dzie-
ciątka. Chodź do Tego, który daje wiarę, że to, co niemożliwe , to co 
trudne daje życie. Chodź do Tego, który daje Miłość.

Agnieszka Oseła
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