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 6 stycznia ulicami Zwierzyńca prze-
szedł Orszak Trzech Króli i odbyła 
się „VII Lekcja śpiewania”.

 Tegoroczny 24. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy odbył 
się 10 stycznia. W gminie Zwierzy-
niec zebrano 6 tysięcy 392 złote 90 
groszy oraz 7 euro i 44 centy.

 „Gminny Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek” odbył się 17 stycznia w Cen-
trum Kultury i Bibliotece Publicznej 
w Zwierzyńcu.

 Kolejne spotkanie ze zwierzyniec-
kim podróżnikiem Markiem Mar-

Przed nami kolejne święta, a przede 
wszystkim wiosna, na którą zawsze 
czekamy z radością.

Bez względu na porę roku, samo-
rząd realizuje to, co powinien, czyli to, 
co wynika z budżetu, z planów wła-
snych i z planów innych organizacji 
rządowych i samorządowych.

Urząd Gminy w Zwierzyńcu ogła-
sza przetarg na przebudowę ulicy Par-
tyzantów od skrzyżowania z ul. 1 Maja 
i ul. Rudka. Jest to możliwe, gdyż otrzy-
maliśmy dotację na to zadanie – 50 
proc. środków finansowych.

Wobec planowanego przez Urząd 
Marszałkowski naboru wniosków 
o dotacje na odnawialne źródła energii, 
wspólnie z zainteresowanymi miesz-
kańcami, przygotowujemy projekt na 
budowę mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych. Obecnie zgłosiło się ok. 160 zain-
teresowanych właścicieli domów jed-
norodzinnych, o ponad połowę mniej 
aniżeli przy instalacjach solarnych. 
Urząd Gminy planuje budowę 6 instala-
cji na obiektach publicznych.

W zakresie fotowoltaiki na razie 
cierpimy na brak krajowych regulacji 
prawnych oraz nadmiar sprzecznych 
informacji na niższym poziomie.

Mamy nadzieję, że do świąt cokol-
wiek się przejaśni w tej materii i cały 
projekt będzie można prowadzić do do-
brego celu.

Istotne zawsze, a w tym roku szcze-
gólnie wobec zmian w polityce rządo-
wej, są sprawy oświaty.

Pierwszy problem to „zawrócenie” 
wieku obowiązku szkolnego z 6 na 

colą zorganizowano 28 stycznia 
w Centrum Kultury w Zwierzyńcu. 
Tematem opowieści był „Meksyk 
śladami Jana Pawła II”.

 31 stycznia odbyły się polsko-wę-
gierskie obchody 153. rocznicy Po-
wstania Styczniowego.

 2 lutego złożono kwiaty pod po-
mnikiem upamiętniającym 20 Po-
laków rozstrzelanych w 1944 r. za 
śmierć niemieckiego konfidenta.

 11 lutego w Centrum Kultury otwar-
to wystawę pt. „Zima w fotografii 
Marka Łysiaka”.

7 lat. Idziemy odwrotnie do Europy 
i świata, i wychodzi na to, że rodzice 
to „kupią”. Począwszy od tego roku, 
na najbliższe lata będzie „pusty prze-
bieg” w szkołach z jednym rocznikiem, 
co wiąże się z problemem zatrudnie-
nia nauczycieli, a także problemami 
z miejscami w przedszkolu dla naj-
młodszych. Wobec spodziewanej bar-
dzo małej liczby dzieci w filiach Szkoły 
Podstawowej w Żurawnicy (6 dzieci 
w klasie II, czyli w całej szkole) i w Ob-
roczy (10 dzieci też w całej szkole) bur-
mistrz zaproponował Radzie Miejskiej 
uchwałę o zamiarze likwidacji tych fi-
lii i pozostawienie tam tylko (czy aż!) 
punktów przedszkolnych z niewiele 
większą liczbą dzieci młodszych, pro-
wadzonych przez stowarzyszenie zało-
żone przez gminę (tak jak dotychczas). 
W głosowaniu na sesji rady stosunkiem 
głosów 7: 6 projekt został odrzucony – 
czyli najmniejsze szkoły w wojewódz-
twie to będą nasze.

Takie postawienie sprawy to nie jest 
troska o dzieci, którą się szermuje na 
lewo i prawo – to jest zupełny brak sza-
cunku do siebie i logicznego postrze-
gania świata, w tym i budżetu gminy. 
Klasyk obecnej polityki o rozumach 
pewnych ludzi powiedział dosadniej. 
Oczywiście, można zaakceptować wy-
datek ok. 200 tys. zł na takie rozwiąza-
nia (po 100 na każdą filię), zamiast na 
drogi i, niestety, tak to będzie.

W tym miejscu zapoznam jeszcze 
Państwa z kuriozalnym myśleniem 
na polu oświatowym. Obecne prawo 
dopuszcza wskazanie innej szkoły dla 

 Od 23 lutego nowym proboszczem 
parafii pw. św. Izydora w Topólczy 
jest ks. Piotr Nogas.

 6 marca Jan Nowicki i zespół „De 
Profundis” przedstawili w kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Zwierzyńcu koncert 
– misterium pt. „Muzyczne obrazy 
Drogi Krzyżowej”.

 10 marca, z okazji Dnia Kobiet, 
w Centrum Kultury odbył się koncert 
zespołu „Ofensywa Brunetów”.

uczniów pierwszej klasy, jeżeli ich licz-
ba jest mniejsza niż 7 w danej szkole. 
Niestety, w Żurawnicy są to uczniowie 
II klasy. Ponadto prawo to dopuszcza 
uczenie „zerówkarzy” z „pierwszaka-
mi” w łączonej klasie, ale już nie z II 
klasą. Ktoś powie, że prawo można na-
ginać, ale pytanie – kto ma nadstawiać 
kark i ponieść konsekwencje! Radni 
za swoje decyzje nie ponoszą konse-
kwencji (ani prawnych, ani finanso-
wych) – burmistrz ponosi w całej roz-
ciągłości.

Inny bardzo ważny temat oświato-
wy to zamierzona przez nowe władze 
likwidacja gimnazjów, ale to jest na 
razie nieaktualne, bo przecież są też 
gimnazja prowadzone przez władze 
kościelne – to może je uratować?

I tym optymistycznym akcentem 
składam Szanownym Państwu życzenia 
wszystkiego, co najlepsze i najpiękniej-
sze wraz z nadchodzącymi świętami.

Jan Skiba

Kronika wydarzeń

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o nagłej śmierci

Jana Bolesława Bulewicza
Mistrza kamieniarskiego – konserwatora kamienia

Zmarł 23 lutego 2016 r. w wieku 66 lat, pochowany
26 lutego 2016 r. na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu

Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia składają

władze samorządowe Zwierzyńca
członkowie Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca

Wyrazy współczucia

Panu Zdzisławowi Kotule i Rodzinie
w związku ze śmiercią żony i mamy

Urszuli Kotuły
składają pogrążeni w żalu i smutku

członkowie Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy

i Drodzy Goście,

Uwaga!
Mieszkańcy wsi i nie tylko!
Uważnie zapoznajcie się z pro-
jektem nowego prawa rolnego, 
w którym zapowiedziano prak-
tyczne upaństwowienie prywat-
nej ziemi rolnej – to w ramach 
„dobrej zmiany”.
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W związku z wejściem w życie 
z dniem 1 kwietnia 2016 r. Usta-
wy o pomocy państwa w wy-

chowaniu dzieci, od tego dnia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwie-
rzyńcu, ul. Rynek 1, w godz. od 7.00 do 
15.00 będą wydawane i przyjmowane 
wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego (500 plus).

Komu przysługuje świadczenie wy-
chowawcze 500 zł na dziecko?

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje matce, ojcu, opiekunowi fak-
tycznemu albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, do ukończenia przez dziecko 
18. roku życia.

Do świadczenia uprawniona jest 
rodzina bez względu na stan cywil-
ny rodziców (rodzice w związku 
małżeńskim, rodziny niepełne, ro-
dzice w związkach nieformalnych). 
W przypadku rodziców rozwiedzionych 
świadczenie przysługuje rodzicowi, 
który faktycznie sprawuje opiekę nad 
dzieckiem. Jeżeli rodzice są rozwiedze-
ni, żyją w separacji lub w rozłączeniu 
i zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują 
nad dzieckiem opiekę naprzemienną, 
wówczas o świadczenie może ubiegać 
się każde z rodziców proporcjonalnie 
do wymiaru sprawowanej opieki. 

Dodatkowe wsparcie w kwocie 500 
zł w formie dodatku wychowawczego 
przysługuje także rodzinom zastęp-
czym, rodzinnym domom dziecka oraz 
placówkom opiekuńczo-wychowaw-
czym typu rodzinnego w trybie w od-
rębnym, określonym w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej. Świadczenie 
wychowawcze nie będzie przysługiwać, 
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 
świadczenie o podobnym charakterze.

Jeżeli osoba złoży wniosek w termi-
nie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to 
prawo do świadczenia wychowawcze-
go będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 r. 
Rozpatrzenie przez organ właściwy 
wniosku złożonego w ww. terminie (tj. 
ustalenie i wypłata przyznanego świad-
czenia wychowawczego) nastąpi w ter-
minie do trzech miesięcy, licząc od dnia 
złożenia wniosku z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami. W przypadku 
złożenia wniosku po upływie 1 lipca 
2016 r. prawo do świadczenia zosta-

Siódma lekcja śpiewania i czwarty 
Orszak Trzech Króli złożyły się na te-
goroczne obchody święta Objawienia 
Pańskiego w Zwierzyńcu. Mieszkańcy 
Zwierzyńca i okolic, którzy kultywują 
tradycję kolędowania, kolejny raz nie 
zawiedli. 6 stycznia tłumnie włączyli 
się w Orszak Trzech Króli, a po połu-
dniu wzięli udział w zimowej edycji 
lekcji śpiewania.
– Z roku na rok liczba uczestników or-
szaku jest coraz większa, a w tym roku 
przeszła nasze oczekiwania. Cieszy nie 
tylko frekwencja, ale także to, że w ulicz-
nych jasełkach biorą udział całe rodzi-
ny, od maluchów po seniorów, którzy 

nie przyznane począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawidło-
wo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje na pierwsze dziecko, jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty:
 800 zł,
 1200 zł – jeżeli członkiem rodziny 

jest dziecko niepełnosprawne.
Zgodnie z ww. ustawą pierwsze 

dziecko oznacza to jedyne lub naj-
starsze dziecko w rodzinie w wieku do 
ukończenia 18. roku życia.

W przypadku ubiegania się o świad-
czenie wychowawcze na pierwsze lub 
jedyne dziecko do wniosku należy do-
łączyć:
 oświadczenie każdego członka ro-

dziny dokumentujące wysokość 
innych dochodów niż dochody pod-
legające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych;

 oświadczenia członków rodziny 
rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne;

 zaświadczenie właściwego orga-
nu gminy, nakaz płatniczy albo 
oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyrażonej w hek-
tarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni za 2014 r.;

z dumą wkładają na głowę papierowe 
korony i w ten sposób dają świadectwo 
swojej wiary i przywiązania do tradycji 
– podsumowuje główny organizator or-
szaku, proboszcz parafii w Zwierzyńcu, 
ks. Błażej Górski.

Wieczorem 6 stycznia wszyscy 
spotkali się na wspólnym kolędowa-
niu. Początkowo „Lekcje śpiewania” 
odbywały się latem, ale po kilku latach 
pomysłodawcy postanowili rozszerzyć 
ich formułę. Zimowe edycje wypełnia-
ją kolędy i pastorałki, ale każdego roku 
repertuar jest modyfikowany. Nowe 
pastorałki zaśpiewały przedszkolaki, 
a spotkanie rozpoczęła kolęda „Cicha 

 w przypadku utraty lub uzyskania 
dochodu dokumenty potwierdzają-
ce ich utratę lub uzyskanie oraz wy-
sokość utraconego lub uzyskanego 
dochodu;

 odpis prawomocnego orzeczenia 
sądu orzekającego rozwód lub sepa-
rację albo odpis zupełny lub skróco-
ny aktu zgonu małżonka lub rodzica 
dziecka – w przypadku osoby sa-
motnie wychowującej dziecko;

 inne dokumenty, w tym oświadcze-
nia, niezbędne do ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego.
W przypadku ubiegania się o świad-

czenie wyłącznie na drugie i kolejne 
dzieci nie ma konieczności dokumen-
towania sytuacji dochodowej.

Do wniosku należy dołączyć:
 odpis prawomocnego orzeczenia 

sądu orzekającego rozwód lub sepa-
rację albo odpis zupełny lub skróco-
ny aktu zgonu małżonka lub rodzica 
dziecka – w przypadku osoby sa-
motnie wychowującej dziecko,

 inne dokumenty, w tym oświadcze-
nia, niezbędne do ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego.
Wnioski i załączniki do wniosku 

o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego mogą być składane dro-
gą elektroniczną, przede wszystkim za 
pomocą systemu teleinformatycznego 
utworzonego przez ministra właściwe-
go do spraw rodziny (czyli przy pomo-
cy Platformy Informacyjno-Usługowej 
CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, na stronie www.
empatia.mpips.gov.pl/, czyli za po-
średnictwem tzw. emp@tii).

Ponadto ustawa przewiduje rów-
nież całkowicie nowe rozwiązanie, 
zgodnie z którym wnioski mogą być 
składane także za pomocą systemu te-
leinformatycznego:
1) udostępnianego przez Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych (czyli przy po-
mocy Platformy usług Elektronicz-
nych – PUE),

2) banków krajowych świadczących 
usługi drogą elektroniczną,

3) innego systemu wskazanego w in-
formacji zamieszczonej na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej ministra właściwego do 
spraw rodziny.
Wnioski dostępne są na stronie inter-

netowej BIP Urzędu Miejskiego w Zwie-
rzyńcu w zakładce Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej – wnioski do pobrania.

Wszelkie informacje udzielane są 
pod numerem telefonu 84 687 23 01.

MOPS w Zwierzyńcu

noc”. Taki sam pozostał ostatni element 
lekcji, gdy wszyscy uczestnicy na stoją-
co, w podniosłej atmosferze, wykonali 
kolędę „Bóg się rodzi”.

Oprócz maluchów, w lekcji pod ha-
słem „Hej kolęda, kolęda...” wystąpił Ze-
spół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy” 
pod kierunkiem Anny Korniluk i Chór 
„Cantata” prowadzony przez Annę Bez-
palko-Wasiołek, a działający przy Cen-
trum Kultury w Zwierzyńcu. Zgodnie 
z tradycją, każdy z uczestników otrzy-
mał specjalny śpiewnik z tekstami 19 
kolęd i współczesnych utworów nawią-
zujących do świąt Bożego Narodzenia.

Edyta Wolanin

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
program rodzina 500 plus

WAŻNE:
Pierwszy okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wycho-
wawczego, rozpoczyna się 1 kwiet-
nia 2016 r. i kończy się 30 września 
2017 r. W przypadku ustalania pra-
wa do świadczenia wychowaw-
czego na pierwszy okres, rokiem 
kalendarzowym, z którego docho-
dy stanowią podstawę ustalenia 
prawa do świadczenia wychowaw-
czego, jest rok kalendarzowy 2014.
Prawo do świadczenia na pierw-
sze lub jedyne dziecko ustala się 
z uwzględnieniem określonych 
ustawą przepisów o utracie i uzy-
skaniu dochodu.

Przybieżeli do Betlejem...

WOŚP zagrała aż miło

– Było trochę zimno, ale kwestujący 
stanęli na wysokości zadania i wytrwa-
le czekali na darczyńców, także poza 
Zwierzyńcem. Ci najchętniej wrzucali 
do puszek monety jednozłotowe, ale 
było też 6 banknotów o nominale 50 
zł. Mamy także 29 banknotów 20-zło-

towych i 231 – 10-złotowych oraz 377 
monet 5-złotych i 386 – 2-złotówek – 
wylicza szef zwierzynieckiego sztabu 
WOŚP Jan Czochra.

W zbiórce ulicznej, która rozpoczęła 
się o 7.30 i trwała do 14.00, wzięło udział 
ponad 40 wolontariuszy, którzy zbierali 

pieniądze w Zwierzyńcu, Kosobudach, 
Obroczy, Sochach, Topólczy i Żuraw-
nicy. Główny sztab WOŚP znajdował 
się w Centrum Kultury w Zwierzyńcu , 
gdzie wszyscy mogli się posilić pysznym 
bigosem oraz rozgrzać kawą i herbatą.

Datki były przekazywane rów-
nież na popołudniowym koncercie 
w Zespole Szkół w Zwierzyńcu. Przy 
wypełnionej niemalże po brzegi sali 
gimnastycznej swoje zdolności sce-
niczne prezentowali m.in. uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, Ze-
spół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, 
a także soliści i zespoły działające przy 
Centrum Kultury oraz młodzi karatecy, 
którzy uczą się sztuk walki pod okiem 
instruktorów z Tomaszowa Lubelskie-
go i Zamościa. 

Dotychczasowy rekord WOŚP 
w Zwierzyńcu został ustanowiony 
w ubiegłym roku, gdy konto orkiestry 
zasiliło 7 tysięcy 367 złotych i 23 grosze.

Edyta Wolanin

 Mieszkańcy Zwierzyńca i okolic mają swój udział 
w tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W niedzielę 10 stycznia wolontariuszom udało się zebrać 
6 tysięcy 392 złote 90 groszy oraz 7 euro i 44 centy.
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Ten argument w przypadku szkół 
w naszej gminie należy pominąć, po-
nieważ i oddziały przedszkolne (przez 
wiele lat były dwa, w dwóch oddziel-
nych salach), i klasy I – III są właściwie 
wyposażone (każda sala ma dwie czę-
ści: edukacyjną wyposażoną w tablicę 
i stoliki oraz rekreacyjną – nadającą się 
do odpoczynku i zabawy). Klasy posia-
dają sprzęt audiowizualny, mapy, gry, 
zabawki, kąciki zabaw, kąciki tematycz-
ne – przyrodniczy, czytelniczy, muzycz-
ny. W salach są szafki, w których dzieci 
mogą zostawić część rzeczy, by odcią-
żyć plecaki. Blisko sal są dostosowane 
dla sześciolatków łazienki. Przy szkole 
znajduje się nowy, dobrze wyposażony 
plac zabaw i boisko do zabaw na trawie. 
Po zajęciach opiekę na dzieckiem przej-
muje świetlica (w tym roku będzie do-
datkowa sala dla najmłodszych dzieci). 
Świetlica oferuje smaczne obiady, które 
najmłodsze dzieci jedzą jako pierwsze.

Kolejnym argumentem przeciw po-
syłaniu sześciolatka do pierwszej klasy 
jest obawa, czy sobie poradzi z nauką, 
obowiązkami szkolnymi. O dojrzałości 
szkolnej dziecka w różnych obszarach 
(fizycznym, intelektualnym, społecz-
nym, emocjonalnym) wypowiedzą się 
nauczyciele oddziałów przedszkol-
nych, do których uczęszczało dziecko, 
specjaliści z poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. Z pewnością osiągnię-
cie przez dziecko dojrzałości szkolnej 
lub jej brak (a nie wiek fizyczny dziec-
ka) powinny decydować o rozpoczęciu 
nauki w szkole. 

Obecnie dziecko często przycho-
dzi do klasy pierwszej z umiejętnością 
czytania, liczenia w zakresie 10, a nie-
rzadko i pisania. Całe pierwsze półro-
cze klasy pierwszej powtarza to, co już 
umie. U wielu dzieci powoduje to znu-
dzenie, zniechęcenie i lekceważenie 
obowiązków.

Tegoroczna edycja Konkursu Ka-
ligraficznego „No to się popisz!” udo-
wodniła, że nie brakuje wśród społe-
czeństwa osób, dla których piękne, 
odręczne pisanie jest rzeczą naturalną.

Do etapu eliminacyjnego wpłynę-
ło kilkadziesiąt prac, spośród których 
wybrane zostały te najbardziej intere-
sujące (po dziesięć z dwóch grup wie-
kowych). Ich autorzy zostali zaproszeni 
do wzięcia udziału w finale konkursu, 
który odbył się 14 marca w siedzibie 
Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu. 
Uczestnicy mieli za zadanie „ująć” ko-
misję konkursową estetyką i wyjątko-
wością swojego pisma. 

Zarówno starsi, jak i młodsi kali-
grafowie zmagali się z przepisaniem 
tekstów poetyckich w wyznaczonym 
czasie, co stanowiło dla niektórych 
dodatkowe wyzwanie do walki ze stre-
sem. Piąte wydanie naszego konkursu 
okazało się szczęśliwe dla Arkadiusza 
Chomy ze Zwierzyńca i Marleny Moj-
żesz z Płoskiego. To oni zasłużyli na 
tytuł Mistrza Kaligrafii we właściwych 

dla siebie grupach wiekowych. Po-
nadto przyznano po trzy wyróżnienia: 
w grupie 9-13 lat dla Alicji Sankowskiej, 
Roksany Kyc i Magdaleny Adamczuk 
oraz w grupie 14 lat i starsi dla Marleny 
Załogi, Izabeli Tryki i Patrycji Zielonki. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów, a wszystkich zain-
teresowanych tematem zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie już za rok. 

Agnieszka Maciocha

Tradycyjnie, w Zwierzyńcu odbyły 
się polsko-węgierskie obchody roczni-
cy wybuchu Powstania Styczniowego. 
153. rocznicę rozpoczęcia niepodle-
głościowego zrywu 31 stycznia uczcili 
wspólnie kombatanci, przedstawiciele 
Ambasady Republiki Węgierskiej, wła-
dze wojewódzkie i gminne, parlamen-
tarzyści, a także delegacje szkolne 
i mieszkańcy gminy.

Udział w uroczystościach wzięli 
m.in. attaché do spraw prasy i kultu-
ry Ambasady Republiki Węgierskiej 
Zsombor Zeold, posłanki na Sejm RP 
– Genowefa Tokarska i Agata Boro-
wiec, kierownik zamojskiej Delegatury 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Przemysław Cieszkowski, kompania 
honorowa z Zamościa i orkiestra woj-
skowa z Lublina.

Uczestnicy obchodów zebrali się 
przy kościele „na wodzie”, gdzie o wy-
darzeniach ze stycznia 1863 roku przy-
pomniał burmistrz Zwierzyńca Jan Ski-
ba i z koncertem pieśni patriotycznych 
wystąpił chór funkcjonariuszy Zakładu 
Karnego w Zamościu. Po krótkiej mo-
dlitwie, którą poprowadził proboszcz 
parafii w Zwierzyńcu ks. Błażej Górski, 
rocznicowy korowód w asyście kom-

Poniżej w dużym skrócie i pewnym 
uproszczeniu przedstawiam najważ-
niejsze umiejętności ucznia kończące-
go pierwszy rok nauki:
Edukacja polonistyczna – w trakcie 
rozmowy dziecko słucha tego, co mó-
wią inni, samo komunikuje własne spo-
strzeżenia, potrzeby i odczucia; mówi 
na temat i dostosowuje się do zasad 
kulturalnej rozmowy. Zna wszystkie 
litery alfabetu, czyta i rozumie proste, 
krótkie teksty, a także pisze proste, 
krótkie zdania. Rozumie pojęcia: wy-
raz, głoska, litera, sylaba, zdanie. Uczy 
się prostych tekstów na pamięć, potrafi 
uczestniczyć w zabawie w teatr.
Język obcy – uczeń rozumie proste 
polecenia i właściwie na nie reaguje, 
zna nazwy przedmiotów z najbliższego 
otoczenia, umie kilka wierszyków i pio-
senek. Dziecko śpiewa proste, dziecięce 
piosenki, rozumie ich nastrój, potrafi go 
wyrazić gestami, tańcami, umie wystu-
kać nieskomplikowany rytm, wie, jak 
zachowywać się podczas śpiewania 
hymnu narodowego.
Edukacja plastyczna – potrafi, stosu-
jąc różnorodne techniki, zilustrować 
określony temat (sceny i sytuacje real-
ne, fantastyczne, inspirowane baśnią, 
muzyką, opowiadaniem). Rozpoznaje 
architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę 
i umie wypowiedzieć się na ich temat.
Edukacja społeczna – dziecko stara 
się żyć zgodnie z rówieśnikami i doro-
słymi, przestrzegając obowiązujących 
norm. Wie, jakiej jest narodowości, 
gdzie mieszka, zna symbole narodowe, 
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europej-
skiej. Umie wskazać miejsca bezpiecz-
ne i niebezpieczne do zabawy. Potrafi 
opowiedzieć, czym zajmują się lekarze, 
policjanci, strażacy, nauczyciele i że 
może się do nich zwrócić o pomoc.
Edukacja przyrodnicza – obserwuje 
bliższe i dalsze otoczenie, świat roślin 

panii honorowej z Zamościa i orkiestry 
wojskowej z Lublina przeszedł pod 
pomniki powstańców. W tym miejscu 
głos zabrali m.in. attaché do spraw pra-
sy i kultury Ambasady Republiki Wę-
gierskiej Zsombor Zeold oraz posłanki 
Genowefa Tokarska i Agata Borowiec. 
Obchody zakończył apel poległych, po 
którym poszczególne delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty.

Przy ul. Biłgorajskiej w Zwierzyńcu 
znajdują się dwa pomniki. Jeden po-
święcony polskim powstańcom, drugi 
– to tzw. kopiejnik, czyli drewniana fi-
gura, stawiana na grobach węgierskich 
bohaterów, walczących po polskiej stro-
nie w Powstaniu Styczniowym. Jedna 
z największych bitew powstania z 1863 
roku rozegrała się pod Panasówką 
w powiecie biłgorajskim. Mimo kilku-
krotnej przewagi liczebnej oddziałów 
rosyjskich powstańcy Marcina Lele-
wela-Borelowskiego wygrali potyczkę 
dzięki m.in. powstańcom węgierskim, 
którymi dowodził major Edward Nyary. 
Powstanie Styczniowe, które trwało od 
stycznia 1863 do jesieni 1864 roku, jest 
uznawane za największe polskie po-
wstanie narodowe.

Edyta Wolanin

i zwierząt oraz umie o nich opowiedzieć, 
rozumie ich znaczenie, potrafi wskazać 
warunki sprzyjające ich rozwojowi i sta-
nowiące dla nich zagrożenie.
Edukacja matematyczna – porównuje 
zbiory, klasyfikuje obiekty, określa po-
łożenie czegoś w przestrzeni. Przelicza 
obiekty do 20. Umie dodawać, odej-
mować w zakresie 10, zapisuje liczby 
cyframi do 10. Umie zmierzyć długość, 
zważyć i porównać wagę przedmiotów, 
odmierzyć płyny kubkiem i miarką. Zna 
dni tygodnia i miesiące w roku, próbuje 
odczytywać czas na zegarze. Zna będą-
ce w obiegu monety i banknot o war-
tości 10 zł, wie, co można za nie kupić, 
potrafi dokonać prostych zakupów.
Zajęcia komputerowe – posługuje się 
komputerem w podstawowym zakresie.
Zajęcia techniczne – zna ogólne zasa-
dy działania otaczających go urządzeń 
domowych, umie się nimi posługiwać, 
nie psując ich i nie narażając się na nie-
bezpieczeństwo, majsterkuje, buduje 
z klocków. Wie, jak trzeba zachować się 
w razie wypadku.
Wychowanie fizyczne – uczestniczy 
w zajęciach rozwijających sprawność 
fizyczną, zgodnie z regułami, potrafi 
chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na 
odległość, toczyć ją i kozłować, pokony-
wać przeszkody, wykonywać ćwiczenia 
równoważne; dba o własne zdrowie, 
wie, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu. 
Etyka – przestrzega reguł, nie niszczy, 
oddaje pożyczone, rozumie, jak ważna 
jest odwaga, prawda, dobro. Stara się 
nieść pomoc innym.

Pozornie jest tego dużo, ale dziecko 
ciekawe świata, rozmawiające z rodzi-
cami czy uczęszczające do przedszko-
la, w całkiem sporym zakresie ma te 
umiejętności już opanowane. Ponad-
to dzisiejszy system edukacji liczy się 
z potrzebą zabawy wśród uczniów klas 
pierwszych, dlatego sam program na-
uczania przewiduje wiele rozwiązań, 
które zaspokajają potrzebę zarówno 
rozrywki, jak i nauki u sześciolatka. 

Rocznicowe uroczystości

No to się popisali!

Przed
przetargiem
na „schetynówkę”

Gmina Zwierzyniec otrzyma 
z budżetu państwa dotację na prze-
budowę przedłużenia ul. Partyzan-
tów i ul. Rudka. Szacunkowy koszt 
jednej z najważniejszych inwesty-
cji w tym roku to prawie 2 miliony 
200 złotych.

Pieniądze na ten cel będą po-
chodzić po połowie z budżetu gmi-
ny i rządowego „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016 – 2020”, 
który jest kontynuacją dawnego 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Gmina Zwie-
rzyniec korzysta z tych środków co 
roku, od początku istnienia progra-
mu, czyli od 2007 roku. W tym roku 
chcemy przebudować prawie 2 ki-
lometry na przedłużeniu ul. Party-
zantów i ul. Rudka wraz ze ścieżką 
rowerową oraz przebudową skrzy-
żowania ulic Partyzantów i 1 Maja 
na mini rondo. Przetarg na wyko-
nanie robót zostanie ogłoszony 
w najbliższym czasie. Zakończenie 
prac jest planowane na jesień. 

W ubiegłym roku, przy wspar-
ciu budżetu państwa, razem z Po-
wiatem Zamojskim Gmina Zwie-
rzyniec przebudowała ponad 6 
kilometrów drogi Wólka Wieprzec-
ka – Obrocz. Realizacja inwestycji 
kosztowała prawie 2 miliony 900 
tysięcy złotych.

Edyta Wolanin

Drodzy rodzice sześciolatków!
 Przed Wami trudna decyzja wyboru placówki, do której 

zapiszecie swoje dziecko. Czy będzie to szkoła, czy oddział 
przedszkolny w szkole lub przedszkolu – zdecydują Państwo 
w oparciu o własne doświadczenia, opinie specjalistów, innych 
rodziców, oferty placówek edukacyjnych, informacje z mediów. 
Przeciwnicy posyłania sześciolatka do szkoły twierdzą, że 
polskie szkoły nie są na to przygotowane, brakuje sal lub są 
one niewłaściwie przygotowane, brak podziału na strefy dla 
młodszych i starszych, co naraża maluchy na stres i przemoc.

Szczegółowych wytycznych należy 
szukać w odpowiednim rozporzą-
dzeniu, można je znaleźć na przy-
kład tutaj:
www.reformaprogramowa.men.gov.pl
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Zajęcia w klasie są przeplatane zaba-
wami ruchowymi, a sam nauczyciel 
obserwując potrzeby dziecka, decyduje 
o czasie trwania poszczególnych zajęć.

W UE, w większości krajów, dzie-
ci rozpoczynają naukę wcześniej niż 
w Polsce (wieku lat sześciu, pięciu, 
a nawet czterech) W Czechach 50 proc. 
rozpoczyna w szóstym roku życia i 50 
proc. w siódmym, w Niemczech odpo-
wiednio 65 proc. i 35 proc. W Irlandii 45 
proc. rozpoczyna naukę w czwartym 
roku życia, a pozostałe 55 proc. w pią-
tym roku życia. 100 proc. rozpoczyna 
naukę w szóstym roku życia w Estonii, 
Francji, Norwegii, Grecji, Luksembur-
gu, na Malcie, w Holandii, Portugalii, 
Słowenii, Islandii i Turcji. Praktycznie 
dopiero w siódmym roku życia rozpo-
czynają naukę dzieci w Polsce, Finlan-
dii, Szwecji i Chorwacji.

Każdy uczeń klasy z wprowadzo-
nym programem eksperymentu będzie 
miał możliwość indywidualnej pracy 
na kalkulatorze graficznym najnowsze-
go typu TI – NSPIRE CX CAS w ciągu 
dwóch godzin tygodniowo przez okres 
4 lat, a także będzie mógł prezentować 
wyniki swoich prac na dużym ekranie, 
po podłączeniu kalkulatora do pro-
jektora. Ponadto, dzięki modernizacji 
szkolnej sieci internetowej uczniowie 
będą mogli korzystać w domu z wersji 
komputerowej oprogramowania, któ-
rym dysponuje kalkulator graficzny. 
Nowa pracownia kalkulatorów została 
już zakupiona i czeka na pierwszych 
uczniów.

Zakłada się, że wprowadzony eks-
peryment powinien zaktywizować 
młodzież do wzięcia szerokiego udziału 
w różnych konkursach matematycz-
nych i osiąganiu w nich satysfakcjo-

nujących rezultatów. Umożliwi także 
lepsze przygotowanie uczniów do eg-
zaminu maturalnego oraz stanowić 
będzie mocny fundament do kontynu-
owania nauki na studiach wyższych, 
głównie na kierunkach ścisłych, ekono-
micznych czy inżynierskich, gdzie tego 
typu urządzenia są wykorzystywane.

Ponieważ oprogramowanie w kal-
kulatorze jest opisane w języku angiel-
skim, systematyczna praca ucznia na 
tym sprzęcie pozwoli mu na doskonale-
nie tego języka w aspekcie słownictwa 
fachowego. Stworzy szansę również 
tym uczniom, których techniki oblicze-
niowe nie są zbyt zaawansowane. Spo-
ra część z nich za pomocą kalkulatora 
potrafi znaleźć rozwiązanie zadania. 
Bez tego narzędzia poprzestaje często 
na zbudowaniu modelu matematycz-
nego rozwiązywanego problemu. Po-
nadto istnieje szansa na stosowanie 

Od 1 września 2016 r. w Zespole 
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowi-
ska im. Jana Zamoyskiego w Zwie-
rzyńcu rozpoczyna działalność nowa 
szkoła – Technikum Informatyczne 
o specjalności – technik informatyk. 
W ramach 4-letniego cyklu kształcenia 
uczniowie uzyskają trzy kwalifikacje 
zawodowe:
 Montaż i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyj-
nych (E.12.)

Obecne sześciolatki już realizowały 
roczne przygotowanie przedszkolne. 
Z pewnością dla niektórych dzieci ko-
lejny rok w oddziale przedszkolnym 
jest potrzebny, ale czy dla wszystkich? 
Dzieci, które w naszej szkole w latach 
ubiegłych rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej jako sześciolatki w większo-
ści radzą sobie dobrze i bardzo dobrze.

We wczesnym wieku mózg jest 
najbardziej chłonny. Małe dziecko ma 
ogromne możliwości intelektualne, 
wiek przedszkolny i wczesnoszkolny 
to najlepszy czas na uczenie się, dla-
tego należy optymalnie wykorzystać 
ten czas. Ponadto u małych dzieci 
najłatwiej zapobiegać ewentualnym 
trudnościom w nauce, zawczasu wyła-
pując zaburzenia, dysharmonie rozwo-
jowe i zaniedbania środowiskowe oraz 
umiejętnie prowadzić terapię.

kalkulatora graficznego na przedmio-
tach ścisłych, takich jak fizyka i chemia, 
oraz w innych typach szkół w ZSDiOŚ.

Projekt eksperymentu został objęty 
patronatem rektora Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 

uzyskał już pozytywną opinię meryto-
ryczną Zakładu Dydaktyki Matematyki 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki UMCS. Opieka merytoryczna 
nad eksperymentem będzie sprawo-
wana w ciągu 4 lat przez pracowników 
naukowych tej uczelni.

 Projektowanie lokalnych sieci kom-
puterowych i administrowanie sie-
ciami (E.13.)

 Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie 
bazami (E.14.)
Absolwent technikum, po zdaniu 

egzaminów z poszczególnych kwa-
lifikacji, otrzymuje dyplom technika 
i może podjąć pracę lub dalszą naukę 
na wyższej uczelni. Ukończenie techni-
kum informatycznego umożliwia ubie-

Rozporządzenie o obowiązku 
szkolnym sześciolatków, które do nie-
dawna obowiązywało, budziło kontro-
wersje, ponieważ pozbawiało rodzi-
ców prawa do podejmowania decyzji 
o wieku rozpoczęcia nauki przez ich 
dzieci. Obecnie należy mądrze wy-
korzystać wprowadzone zmiany. Nie 
należy jednak odrzucać możliwości 
rozpoczęcia nauki w wieku 6 lat, po-
nieważ nie wiek fizyczny – 6 lub 7 lat 
– ma decydować o zapisaniu ucznia do 
klasy pierwszej, ale kompetencje i do-
bro dziecka. Zachęcamy do posłania 
dzieci do klasy pierwszej.

Jan Czochra
Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu

Nowy kierunek kształcenia stwo-
rzy również warunki do kształcenia 
w formie kursowej młodzieży uczącej 
się w zawodzie technik geodeta. Takie 
wsparcie pozwoli przyszłym absol-
wentom Technikum Geodezyjnego na 
podjęcie studiów na politechnikach, 
które od niedawna prowadzą kształ-
cenie w zakresie informatyki geode-
zyjnej. Uczniowie pozostałych dwóch 
kierunków, czyli Technikum Ochrony 
Środowiska i Technikum Przemysłu 
Drzewnego, będą mogli skorzystać 
z dokształcania w ramach organizowa-
nych Kwalifikacyjnych Kursów Zawo-
dowych i rozszerzyć swoje umiejętno-
ści o informatyczne – to zdecydowanie 
ułatwi im wejście na rynek pracy lub 
kontynuację nauki na wyższych uczel-
niach technicznych.

Zachęcamy wszystkich uczniów 
gimnazjum, którzy lubią matematykę 
oraz informatykę i nie boją się nowych 
wyzwań, by wzięli los w swoje ręce 
i przyszli do naszej szkoły, aby razem 
z nami odkrywać fascynujące możliwo-
ści, jakie stawia przed nami współcze-
sna matematyka.

Jacek Szuty

ganie się o przyjęcie w zasadzie na do-
wolny kierunek studiów na wyższych 
uczelniach technicznych.

Szczególnie ciekawa jest propo-
zycja nauczania matematyki w tym 
technikum. Od klasy pierwszej przez 
cały czteroletni cykl kształcenia pro-
wadzony będzie eksperyment „Mate-
matyka z kalkulatorem graficznym”. 
Bazując na bardzo pozytywnych 
doświadczeniach w stosowaniu kal-
kulatorów graficznych w Szkołach 
Europejskich (jest ich kilkanaście na 
terenie Europy) oraz liceów prowa-
dzących tzw. Maturę Międzynarodo-
wą (IB) (jest ich kilkadziesiąt w Pol-
sce), (wyniki maturalne jakie osiągają 
uczniowie tych szkół na egzaminie 
z matematyki są bardzo wysokie), 
ZSDiOŚ w Zwierzyńcu proponuje 
uczniom technikum informatyczne-
go realizację rozszerzonego progra-
mu matematyki, najpierw w trady-
cyjny sposób (bez korzystania przez 
uczniów z kalkulatorów graficznych) 
w trakcie lekcji wynikających ze stan-
dardowej siatki godzin. Równolegle, 
w każdym tygodniu, po kilku wstęp-
nych lekcjach szkolenia z obsługi tego 
sprzętu, nauczyciel będzie pracował 
z uczniami na kalkulatorach.



Nowy kierunek kształcenia 
– nowe możliwości!
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W 1926 r. Lubelski Komitet Obcho-
du Setnej Rocznicy Zgonu Stanisława 
Staszica wydał liczące 828 stron dzieło 
zatytułowane „Stanisław Staszic, Księ-
ga Zbiorowa” pod redakcją doktora 
Zygmunta Kukulskiego, profesora Uni-
wersytetu Lubelskiego. Dzieło zostało 
poświęcone pamięci autora „Uwag” 
i „Przestróg dla Polski”. „Wielkiego Oby-
watela kraju i budowniczego nowej 
demokratycznej i przemysłowej Pol-
ski, człowieka czynów nieśmiertel-
nością ducha nacechowanych...”. 
To – jak dotąd – największy na 
Lubelszczyźnie literacki pomnik 
poświęcony jednemu z naj-
większych Polaków przełomu 
XVIII i XIX w. 

Z okazji 260-lecia urodzin 
oraz 190. rocznicy śmierci 
Patrona Ogólnopolskiego 
Klubu Szkół Staszicowskich 
– klubu działającego w środo-
wisku kilkudziesięciu szkół 
ponadgimnazjalnych noszą-
cych imię Stanisława Staszica 
i realizującego statutowe cele 
Towarzystwa Szkół Staszicow-
skich – nasze stowarzyszenie 
czyniło starania, aby Patron „po-
wrócił” do miejsc, w których „doj-
rzewał” do późniejszej tytanicznej 
pracy w czasach Księstwa, a następnie 
Królestwa Polskiego.

Zamość i Zwierzyniec to główne 
miejsca owego „dojrzewania” w latach 
1781-1792. „Powróciwszy z uniwersy-
tetów niemieckich i z Francji do kra-
ju, byłem wezwany przez szacownej 
pamięci Andrzeja Zamoyskiego do 
zarządzania edukacją synów jego...” – 
napisał w „Krótkim rysie życia mego” 
o początku swoich wieloletnich związ-
ków z rodziną Zamoyskich. Przyjął 
posadę nauczyciela i wychowawcy 
magnackich dzieci nie tylko ze wzglę-
du na wysokie uposażenie, ale także 
na fakt, iż w ekskanclerzu Andrzeju 
Zamoyskim widział światłego czło-
wieka, odróżniającego się od ówcze-
snych możnowładców działaniami 
reformatorskimi w dziedzinie prawa 
i gospodarki. Można z dużą dozą praw-
dopodobieństwa mówić, że Staszic 
korzystał nie tylko z bogatej biblioteki 

1 marca dla uczczenia Święta Żoł-
nierzy Wyklętych i Ich pamięci złożono 
symboliczną wiązankę i zapalono zni-
cze przy tablicy Stanisława Szklarza ps. 
„Zawisza” na Izbie Leśnej we Floriance. 

Stanisław Szklarz – urodzony 16 lu-
tego 1908 r., zamieszkały we Floriance 
k. Zwierzyńca, pow. Zamość, leśniczy. 
W czasie wojny żołnierz 9. pp. Ziemi 
Zamojskiej AK, punkt radiostacji, którą 
obsługiwał „cichociemny” Mieczysław 
Kwarciński. Oddział „Podkowy”, następ-
nie „Groma”. Na Floriance oficerem zrzu-
tów mianowano Marka Zamoyskiego, 
a magazynierem Stanisława Szklarza. 
Wezwany na posterunek MO w Józefo-

ordynata, ale także z jego przemyśleń 
i wzorów praktycznego działania, jako 
współtwórcy kodeksu praw cywilnych 
i sądowych, a następnie zarządzające-
go ogromną ordynacją.

„Powrót” Stanisława Staszica do 
Zamościa to odsłonięcie 27 września 
2014 r. pomnika Patrona szkół klubo-
wych Towarzystwa Szkół Staszicow-
skich w pięknym Parku Miejskim. Nasz 
udział w tym wydarzeniu był możliwy 
dzięki przyjęciu przez władze mia-
sta Zamościa naszego daru w postaci 
pomnikowego żeliwnego popiersia 
Stanisława Staszica oraz osobistemu 
zaangażowaniu w realizację wspólnej 
inicjatywy byłego prezydenta Zamo-
ścia, Marcina Zamoyskiego. 

Związki Stanisława Staszica ze 
Zwierzyńcem nie zostały, jak dotąd, 
opisane przez staszicologów ani re-
gionalistów. Znany jest tylko jeden list 
pisany i adresowany przez Staszica ze 

wie k. Biłgoraja w charakterze świadka 
i tam zatrzymany 20 lipca 1947 r.

Przewieziono go do UB w Biłgoraju. 
W czasie przesłuchań poddany tortu-
rom, włącznie do użycia broni palnej, 
zraniony. W wyniku zamieszania pod-
czas przesłuchania wydostał się na bal-
konik budynku UB, wołając „ratunku”. 
Funkcjonariusz UB wybiegł na ulicę 
i zastrzelił go na balkonie. Świadkiem 
śmierci była pielęgniarka, która szła 
do pracy w szpitalu. W nocy funkcjo-
nariusz UB i milicjant zwłoki pocho-
wali (zakopali), prawdopodobnie przy 
murze cmentarza lub na cmentarzu 
w Puszczy Solskiej.

Zwierzyńca (list z 9 września 1788 r. 
do biskupa Kochnowskiego w sprawie 
parafii turobińskiej, odnaleziony przez 
Felicję Chmielewską w Bibliotece Ordy-
nacji Zamoyskich w Warszawie). 

W cytowanym wcześniej dziele wy-
danym w stulecie śmierci Stanisława 
Staszica Tadeusz Grabowski napisał: 
„Po katastrofie drugiego i trzeciego roz-
bioru [Staszic] usunął się z Zamościa 

do Zwierzyńca, gdzie otoczył się na-
turą, by kreślić pierwsze rozdziały 

ostatniego dzieła życia”.
„Powrót” Stanisława Staszi-

ca do dzisiejszego Zwierzyń-
ca – Perły Roztocza – staje się 
możliwy dzięki otwartości 
i życzliwości burmistrza Zwie-
rzyńca, pana Jana Skiby oraz 
Rady Miejskiej dla wspólnej 
z naszym stowarzyszeniem 
inicjatywy uczczenia pamię-
ci Patrona szkół klubowych 
Towarzystwa Szkół Staszi-
cowskich w 190. rocznicę jego 

śmierci. Podobnie jak w przy-
padku Zamościa, nasze stowa-

rzyszenie przekazało jako dar dla 
miasta Zwierzyniec pomnikowe 

żeliwne popiersie Stanisława Sta-
szica. Odsłonięcie pomnika Stani-

sława Staszica w Zwierzyńcu nastąpi 3 
maja 2016 r. Ta data, Święto Konstytucji, 
podkreśli także niewątpliwy wpływ Sta-
nisława Staszica jako pisarza polityczne-
go na uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

W dotychczasowej, blisko 30-letniej 
historii Ogólnopolskiego Klubu Szkół 
Staszicowskich, odsłonięcie pomnika 
Stanisława Staszica w Zwierzyńcu za-
pisze się jako kolejny i szczególnie waż-
ny krok w naszych staraniach o przy-
bliżanie i utrwalanie w świadomości 
zbiorowej Polaków postaci oraz ponad-
czasowych wartości myśli społecznej 
i obywatelskiej naszego Patrona.

Bronisław M. Bury
prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich

Szef UB, jak i jego podwładni uda-
wali, że nic nie wiedzą, co się stało ze 
Stanisławem Szklarzem. Na prośbę 
siostry o wydanie ciała lub wskazanie 
miejsca pochówku straszono ją więzie-
niem za rzucanie oszczerstwa na UB. 
Do dnia dzisiejszego miejsca pochówku 
nie ustalono.

W uroczystości na Floriance uczest-
niczyli przedstawiciele: Roztoczańskie-
go Parku Narodowego, Nadleśnictwa 
Zwierzyniec, Stowarzyszenia Inżynie-
rów Techników Leśnictwa i Drzew-
nictwa oraz Towarzystwa Miłośników 
Zwierzyńca.

Franciszek Cieplak

Stanisław Staszic
w pamięci zbiorowej Polaków

Bliższe dane o stowarzyszeniu 
i klubie: www.oksstss.cba.pl oraz 
www.szkolystaszicowskie.pl

Ku czci Żołnierzy Wyklętych

Żydowo Kazimierz Antoni, syn 
Stanisława i Klementyny z Dzierzkow-
skich, urodzony 4 marca 1896 r. w Kut-
nie. Ukończył 6 klas Gimnazjum Ry-
chłowskiego w Warszawie w 1915 r. Od 
1913 r. należał do Drużyn Strzeleckich. 6 
sierpnia 1915 r. wstąpił do 6. Batalionu 
Uzupełnień I Brygady Legionów, a 16 
marca 1916 r. przydzielony został do 4. 
pułku piechoty.

Bierze udział w bitwach pod Opa-
towem na Wołyniu. Z dniem 12 marca 
1917 r. zostaje mianowany sierżantem. 
17 lipca 1917 r. internowany w Szczy-
piornie, a następnie w Łomży. W lip-
cu 1918 r. wstępuje w Obwodzie Kut-
nowskim do POW i trafia do 8. Okręgu 
POW, gdzie zostaje mianowany pod-

oficerem. Bierze udział w rozbrajaniu 
Austriaków w Zamościu. 1 listopada 
1918 r. przydzielony do Zamojskiej 
Kompanii Wojskowej, w randze sier-
żanta. W dniach 28-29 grudnia 1918 r. 
bierze udział w uśmierzaniu buntu 
bolszewickiego w Zamościu. Z dniem 
3 stycznia 1919 r. zostaje przydzielony 
do 35. pułku piechoty i bierze udział 
jako dowódca plutonu w walkach 
pod miejscowościami: Duża Werkoza, 
Krzyczylsk, Tomaszogród, Łopatycze, 
Nowosiółki, Kiszyn pod Oborią, Per-
gą, w stopniu sierżanta sztabowego. 
Z dniem 1 stycznia 1920 r. awansowa-
ny do stopnia podporucznika. 7 kwiet-
nia 1920 r. w walce na Redutę Nachow 
zostaje ranny pod lewą łopatką, za tę 

walkę odznaczony Krzyżem Walecz-
nych 22 lutego 1921 r. 

Po przewrocie majowym na wła-
sną prośbę zostaje zwolniony do rezer-
wy i wstępuje do Zakonu Kapucynów 
w Warszawie, zostaje księdzem. W la-
tach 1949 – 1956 jest proboszczem para-
fii Kosobudy. Po ciężkiej chorobie prze-
chodzi na emeryturę, a od marca 1962 r. 
zamieszkuje w Zwierzyńcu, gdzie umie-
ra 6 grudnia 1973 r. w wieku 78 lat, po-
chowany na cmentarzu w Zwierzyńcu.

Ksiądz Kazimierz Żydowo – żoł-
nierz Legionów Piłsudskiego był odzna-
czony Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Niepodległości i wieloma medalami 
oraz odznaczeniami pułkowymi. 

Franciszek Cieplak

Legionista – ksiądz
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Kształtowanie nawyku sięgania po 
książkę powinno zaczynać się już od 
najmłodszych lat. Niezwykle ważne 
dla tego typu postaw jest ukazywanie 
dziecku zalet i korzyści, jakie płyną 
z czytania i obcowania z książką. 

Okres ferii zimowych stał się oka-
zją do zapoznania przedszkolaków 
z Biblioteką Publiczną i normami, 
jakie obowiązują jej użytkowników. 
W spotkaniach uczestniczyły dzieci 
z dwóch zwierzynieckich placówek 
przedszkolnych: Przedszkola Samorzą-
dowego i Niepublicznego Przedszkola 
„Motylek”. Aktywne zajęcia pozwoliły 
najmłodszym na przyswojenie ele-
mentarnych zasad „Kodeksu młodego 
czytelnika” , który wspólnie sformuło-
waliśmy. Jednym z zasadniczych jego 

elementów było zaprzyjaźnienie się 
z Biblioteką, jako miejscem właściwym 
dla spotkań, zabaw i nauki. Pomysł na 
realizację tych założeń związany był 
z Dniem Kota i zbliżającą się wiosną. 

Dzień Kota świętowaliśmy z „Mo-
tylkiem”, poznając koci świat, pełen 
ciekawostek, związanych z ich życiem, 
psotami i niezwykłymi umiejętnościa-
mi. Wspólnie wykonywaliśmy „kocią 
muzykę” i gimnastykowaliśmy się „po 
kociemu”. Był też szybki test na umie-
jętność picia wody ze spodeczka za po-
mocą języka. 

Kolejni, mili goście z Przedszkola 
Samorządowego przygotowywali Bi-
bliotekę do wiosny, ucząc się dbania 
o rośliny, które ozdabiają wnętrze, czy-
niąc je przytulnym i miłym dla odwie-

dzających. Dzięki temu zasadziliśmy 
z nasion i bulw wiosenne kwiatki, któ-
re w przyszłości, pod czujnym okiem 
zaprzyjaźnionych dzieciaków, ucieszą 
nasze oko i sprawią, że z przyjemnością 
odwiedzimy to miejsce. Okazało się, że 
czytanie i pielęgnowanie roślin mają ze 
sobą wiele wspólnego: uczą cierpliwo-
ści, wymagają zaangażowania i dostar-
czają pozytywnych wrażeń. 

Entuzjazm, jaki towarzyszył uczest-
nikom zajęć, pozwala mieć nadzieję, 
że przyszłość czytelnictwa, zależna od 
najmłodszego obecnie pokolenia, jest 
w dobrych rękach i przyniesie optymi-
styczne rezultaty.

Agnieszka Maciocha

Wyjątkowe widowisko poetycko-
-muzyczne, zatytułowane „Muzyczne 
obrazy Drogi Krzyżowej”, można było 
obejrzeć 6 marca w kościele parafial-
nym w Zwierzyńcu. Koncert w wykona-
niu wybitnego aktora Jana Nowickiego 
i zespołu „De Profundis” zorganizowali 
wspólnie parafia pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Zwierzyńcu i zwierzyniec-
kie Centrum Kultury.

„Muzyczne obrazy Drogi Krzyżowej” 
to niezwykłe połączenie poezji ks. Jana 
Twardowskiego interpretowanej przez 
Jana Nowickiego i współczesnej mu-
zyki, specjalnie skomponowanej przez 
Cezarego Chmiela i Marka Stryszow-
skiego. Twórcy misterium poprzez mu-
zykę i poezję przypominają wydarzenia 

sprzed przeszło 2000 lat, które wpłynę-
ły na historię naszej cywilizacji.

Premiera misterium odbyła się 
w 2001 r. w podziemnej kaplicy św. Kin-
gi w zabytkowej kopalni soli w Wielicz-
ce. Od tego czasu wykonywano je wie-
lokrotnie, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie (m.in. w Hiszpanii, Anglii, Ka-
nadzie i USA, na Ukrainie podczas wi-
zyty Ojca Świętego Jana Pawła II). Kil-
kakrotnie wydano je także na płytach. 

Zespół „De Profundis” zagrał w Zwie-
rzyńcu w składzie: Cezary Chmiel (in-
strumenty klawiszowe), Marek Stry-
szowski (śpiew, saksofony) oraz Tomasz 
Kudyk (trąbka). Pełne refleksji teksty 
ks. Jana Twardowskiego recytował Jan 
Nowicki. Koncert zgromadził liczną pu-
bliczność i z pewnością dostarczył wielu 
wzruszeń.

Red.

Czym skorupka za młodu...

Ferie
z kulturą

Wszyscy wiemy, że feryjna po-
goda nastrajała nas wiosennie – dla-
tego zajęcia muzyczne w Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu odbywały 
się przy dźwiękach „Wiosny” A. Vi-
valdiego. Piosenki o uśmiechniętej 
wiośnie były dobre na wszystko 
– kiepski humor, boleści brzucha, 
a także jako muzyka do wiosennych 
wygibusów. W kolorowy, fascynu-
jący świat muzyki wprowadziły 
zainteresowanych bum bum rurki 
– bawiliśmy się w kompozytorów 
i aranżerów muzyki! 

Młodzi pasjonaci rękodzieła 
rozwijali swoje zainteresowania, 
wykonując szmaciane zabawki 
i zapoznawali się z techniką tkania. 
Piękna pogoda za oknem zainspi-
rowała nas do wykonania makaro-
nowych obrazków motyli. Święto-
waliśmy też Dzień Kota, a młodzież 
ćwiczyła warsztat aktorski. W dru-
gim tygodniu ferii zaprezentowano 
również serię bajek dla dzieci. Ćwi-
czyliśmy cierpliwość podczas gry 
w bierki i chińczyka, a śmiechom 
i pląsom nie było końca!

Anna Bezpalko-Wasiołek

„Muzyczne obrazy Drogi Krzyżowej”

Alleluja! 2016
Niech Twym zmartwychwstaniem

miłość się rozbudzi
i zakwitnie zgoda

wśród zwaśnionych ludzi.

W pieśń nieba się wsłuchać
tej cudownej wiosny

i z sercem wyjść w progi
w ten ranek radosny.

I przysiąść przy stole
ze święconką w dłoni

jako zwyczaj każe
Bogu się pokłonić

I dążyć za głosem
prawdy objawionej

bądź nam pochwalony

Władysław Sitkowski
Zwierzyniec

Kalendarz imprez kulturalnych i rekreacyjnych
oraz uroczystości w Zwierzyńcu – II kwartał 2016 roku

TERMIN NAZWA IMPREZY
Kwiecień 
22 kwietnia Parada literacka z okazji dnia książki 
Kwiecień Projekcje filmowe w ramach DKF
Kwiecień Spotkanie Klubów Seniora 
Maj 
2 maja Majówka zwierzyniecka – festyn rekreacyjno-sportowy 
3 maja Obchody święta Konstytucji 3 maja, 

koncert okolicznościowy na początek sezonu 
8 maja Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej
14 maja Koncert plenerowy w wykonaniu zespołu kameralnego 

„Aquamarine” z Warszawy (przy kościółku „na wodzie”) 
20 maja „Sesja z fotografem” – spotkanie z fotografem przyrody 

i otwarcie wystawy zdjęć pt. „Symfonia natury”
27 maja Koncert dla Mam – prezentacje artystyczne w wykonaniu 

dzieci 
29 maja Zjazd żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi 

Zamojskiej 
Maj Odpust ku czci św. Jana Nepomucena z procesją na wodzie 
Maj Międzypokoleniowy quiz ze znajomości twórczości H. 

Sienkiewicza
Maj Projekcje filmowe w ramach DKF 
Czerwiec 
1 czerwca Obchody rocznicy pacyfikacji Soch
1 czerwca Festyn z okazji Dnia Dziecka, projekcja filmu dla dzieci
2 czerwca Konkurs recytatorski dla dzieci 
18-19 czerwca XIII Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych
24 czerwca VIII Lekcja śpiewania – „Sobótkowe nad wodą śpiewanie” 
Czerwiec Projekcje filmowe w ramach DKF 
Czerwiec – lipiec Wystawa „Zwierzyniec w starej fotografii” 
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Ferie z kulturą

WOŚP 2016
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