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Występu „Gangu Marcela” podczas XIV Roztocza Country.

Pokaz mody podczas Roztocza Country.

Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – przemarsz ulicami Zwierzyńca.

Reżyser Grzegorz Królikiewicz – gość 7. LAF.

Koncert podczas III Roztoczańskiego Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Ambasador Anil Wadhwa otwiera przegląd filmów indyjskich podczas LAF.

Sława Przybylska i Janusz Tylman podczas koncertu w czasie Dni Zwierzyńca.

Miss Polonia 2005 Malwina Ratajczyk podczas wyborów Miss Zwierzyńca.

Wybory Miss Zwierzyńca.

Koncert Magdy Femme podczas Dni Zwierzyńca.

Jubileusz Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej.

Gość specjalny jubileuszu kapeli – zespół „Krywań” z Zakopanego.

Podczas LAF w spotkaniu kwartalnika „Akcent” wziął udział ks. Wacław Oszajca.

Spotkanie z reżyserem Anna Jadowską.

Krzysztof Majchrzak gościł w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej.
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MIMO TAKICH UPAŁÓW TAK WIELE SIĘ DZIEJE
Upały dały się we znaki ludziom i przyrodzie. Szacunek strat
na polu to sprawa w toku i jakieś rekompensaty rząd wyasygnuje. Mój teść mawia, że od suszy głodu nie będzie, a po deszczowym lecie to i owszem. Ja i wielu rolników pewnie przyzna rację.
Nasze główne ujecie wody trzymało się dobrze i być może jest to
zasługa retencji jaką mamy w zbiorniku Rudka - tak często krytykowanym. Po dawnych deszczowych latach (były też na pewno
i inne przyczyny) mamy jeszcze w tym roku przyznane pieniądze
ze środków powodziowych na poprawę drogi na obszarze naszego
„trójmiasta” – tym razem w Wywłoczce.
Zaawansowane są na dobrze inwestycje gminne – głównie te
współfinansowane przez środki unijne. W trakcie roboty nie wypada jeszcze zbyt mocno się o nich wypowiadać, chociaż są i tacy, co
wiedzą jak gdyby lepiej i już (czy też za późno) niektóre sprawy
krytykują. Myślę, że trzeba cierpliwości i umiaru. Są też wspaniałe
postawy mieszkańców. Przykłady:
1) Mieszkańcy Borku akceptują projekt kanalizacji i z grubsza
aprobują udział społeczny (finansowy) w budowie przyłączy (dotyczyć to będzie i innych osiedli).
2) Mieszkańcy Żurawnicy skłonni są dołożyć pieniędzy do budowanej tam drogi w celu zrealizowania ‘bocznego” odcinka do
kaplicy.
3) W całej gminie nastąpił znaczy postęp estetyzacyjny. Pięknieją domy, posesje, ogródki, ulice – to nie tylko za sprawą naszego zakładu komunalnego. Już od dawna podaję za dobry przykład (ale nie dotyczy to całości) ulicę Lipową (ta przy rz. Wieprz)
gdzie jest zabudowa jednostronna a większość sprząta przy obydwu krawężnikach i poza nimi – niektórzy też wcale, bo do ideału jeszcze daleko.
Na szczęście dla mieszkańców i wizerunku turystycznego naszego Zwierzyńca i okolic oczyszczalnia ścieków działa w ostatnim czasie jakby jej nie było i o to przecież chodzi. Na pewno tam
potrzebne są pieniądze i to duże, ale o to zabiega Zarząd Spółki Wodnej – mamy nadzieję, że skutecznie. Co poza tym co widoczne czyni samorząd? Otóż w Rękach Rady Miejskiej od prawie dwu miesięcy jest projekt planu przestrzennego dla Zwierzyńca. Mam nadzieję, że Radni zagłosują imiennie w tak ważnej sprawie jak plan. Rzecz bardzo ważna, bo bez planu ani rusz. Nie
będzie nowych terenów budowlanych, nowych inwestycji i ogólnie zagrożenie stagnacją i procesami o zapłatę z wykonawcami
projektu planu. Są rozpatrywane protesty te, których Burmistrz
nie uznał, a wśród nich oprócz wielu indywidualnych problemów
typu ”chcę mieć tereny budowlane na dzisiejszych ornych lub ta
droga to nie przez moje” … są znane tematy o zasięgu ogólnym. Główny przykład to ten zaprojektowany kompleks sportowy na terenach leśnych przy istniejącej już bazie sportowej. Ci co
są na nie, (głównie wiekowo starsi) przywołują aspekt ekologiczny (szkoda lasu i to tak cennego) patriotyczny (sąsiedztwo byłego obozu etc.) – czyli bohaterską. Warszawę też należałoby przenieść w inne miejsce, Sochy także, religijne bo tak często i równocześnie się modlimy i bawimy .
Osobiście kocham i szanuję wszystkie wartości i okoliczności,
jak tego Dęba na ulicy Dębowej – ogłoszę konkurs na jego nazwę,
ale po pierwsze - Zwierzyniec przeżywał już okres ostrego hamo-

wania (l. 80-te, porównaj z rozwojem Krasnobrodu), po drugie
mało gdzie tak zadbano o ochronę środowiska w sensie mentalnym i technicznym jak u nas, a po trzecie poza wszelką ideologizacją liczy się życie obecnego pokolenia dzieci, 20 i 30 latków i ich
dzieci, którzy chcą mieć tu przyszłość, a Zwierzyniec kolejną dziedzinę promocyjno- dochodową.
Upał i jednoczesny sezon turystyczny to problemy bezpieczeństwa. Ochotnicze Straże Pożarne, a szczególnie zwierzyniecka musiały udzielać się częściej. Na szczęście sytuacja była opanowana,
ale tu też warto przypomnieć, że mamy w gminie trzy bojowe samochody strażackie i coraz więcej ochotników. Przed kilku laty był
zaledwie jeden wóz bojowy i mniejsze chęci do działania w straży.
Gorzej wygląda sprawa z bezpieczeństwem tzw. policyjnym, mimo
że od lat dokładamy spore pieniądze dla tego państwowego zadania. Pewnych rzeczy nie da się kupić, tu nie ma ochotników jak
w straży. Chcieliśmy kupić dodatkowy etat dla policjanta (przez 5
lat byłby na naszym żołdzie) nie wyszło bo brak kadr. Chcieliśmy
zapewnić przyjazdy grupy interwencyjnej z Lublina przez cztery
weekendy letnie dając za to wikt i opierunek i było to już dogadane, ale wyszło tylko raz. Być może wszystko będzie szczęśliwie,
ale do normalności jeszcze daleko.
Pewien szanowany obywatel Zwierzyńca w czasie trwania
Letniej Akademii Filmowej doświadczony przykrym wybrykiem
chuligańskim (chociaż nie On, ale jego posesja) próbował mnie,
a przede wszystkim „Lafowiczów” złajać za to wydarzenie. Stanęło pytanie czy to jest impreza kulturalna?! Próbowałem wytłumaczyć, że jest w błędzie, a obecnie wszem i wobec twierdzę, że to
nasi mało wychowani i przypilnowani młodzi zwierzyniacy a nie „
Lafowicze” zło czynią.
Mam za to żal do niektórych młodych i do wielu rodziców.
Sami o tym wiecie, albo nie chcecie wiedzieć! To co się dzieje z poszanowaniem naszej pracy i materiałów na ulicy Kolejowej (tam
ZGK buduje chodnik) to przerasta wyobrażenie normalnych ludzi
– zastanawiam się nad wstrzymaniem robót.
Tegoroczna Letnia Akademia Filmowa może (i to raczej pewne) zaowocować szansą ma pozyskanie pieniędzy dla modernizacji
kina „Skarb” czas to najwyższy bo sami wiemy to co i prasa donosiła, że warunki kinowe nie są na taką ambitną imprezę.
Niebawem nowy rok szkolny. Udało nam się poprawić bazę
szkolną poprzez remont Sali gimnastycznej – serce rośnie patrząc
na ten piękny kompleks szkolny, sfinansowany głównie za pieniądze pozyskane z rezerw Men-u. Powodzenie naszej oświaty zdajemy na umiejętności naszych nauczycieli, chęci i zdolności naszych
uczniów oraz pomocy rodziców.
Upały minęły, wakacje się kończą, dzieci wracają do zajęć! Jesień też jest piękna! Ksiądz Andrzej Stopyra zaprasza do Topólczy na
plenery rzeźbiarskie w dniach 8 i 9 września, a ja w imieniu samorządu na dożynki gminne do Żurawnicy w dniu 17 września.
Z poważaniem
Jan Skiba

no go doktorem). Był to Kazimierz Smutek, nauczyciel z Tarnogrodu, przynosił on do obozu leki z apteki p. Gulińskiej. Wyżywienie
w obozie było bardzo złe i brakowało go. Na śniadanie i kolację
otrzymywaliśmy niesłodzoną kawę i kawałek chleba.
Na obiad puszkę po konserwie zupy, bez tłuszczu i jarzyn.
Zupę więźniowie przynosili w drewnianych beczkach, po którą natychmiast ustawiała się kolejka.
Pomiędzy barakami wykopana była płytka studnia, z której
czym kto mógł czerpano podskórną wodę. Wodę ponadto dowożono codziennie beczkowozami z punktu czerpania wody na rzece Wieprz ( obok .oberży) przy moście. Do tej funkcji wyznaczano
chłopców starszych, ponieważ beczkowóz ciągnęli sami. Rolę ustępu pełnił dół w formie trójkąta z niezabezpieczoną deską.
W obozie posterunki były rozlokowane na wieżach, oprócz
tego stałą służbę pełniły partole piesze na zewnątrz obozu. Wartownikami byli Niemcy oraz Ukraińcy w służbie niemieckiej.
Widziałem często młode panie z opaskami Czerwonego Krzyża, które niosły pomoc chorym więźniom.
Prawie codziennie do obozu dostarczano zupę oraz mleko dla
małych dzieci. Organizację gotowania i transportem zajmowała się
rodzina Zamoyskich. Dostawy te nie pokrywały potrzeb. Pamiętam, że w czasie mojego pobytu w obozie wiele osób zmarło w skutek wycieńczenia z głodu i chorób. Szczególnie szerzyła się czerwonka. Furmanka zaprzężona w jednego konia, codziennie zabierała trupy ludzi starszych i dzieci wywożąc je na miejscowy cmentarz, celem pochówku. Ogółem na cmentarzu parafialnym w Zwierzyńcu w Alei Ofiar Terroru Hitlerowskiego pochowano 108 osób
zmarłych lub zamordowanych w obozie.
Pracami przy organizacji obozu w Zwierzyńcu kierował zbrodniarz i sadysta Unterscharfürer Artur Schütz (Szyc), bokser z łodzi,
nazywany w obozie zamojskim komendantem „Ne”. Komendantem obozu zwierzynieckiego był Hauptstrumführer Hahu, który
doświadczenia w służbie obozowej zdobywał w Oświęcimiu.
Spośród gestapowców – sadystów prowadzących przesłuchania, należy wymienić Waldemara Trautweina, Alberta Zeiga, Emila Wróbla, Leona Arendta, Zygmunta Bibera, Ryszarda Dürbandta,
Juliana Schriede’a, Eberlinga i Grauza, a spośród Ukraińców Kremarenkę, Gołdę i Wańkę.
Ci którzy wrócili do spalonej Wywłoczki gnieździli się w piwnicach wypalonych domów, szopach i ziemiankach. Wielu znalazło
schronienie u mieszkańców Zwierzyńca.

Zanim doszło do marcowej tragedii już w grudniu 1942 r. Niemcy
rozstrzelali sześcioro jej mieszkańców. Zabili Józefa Czarneckiego
z żoną Anną, Michała Golca z córką Ludwiką, Annę Ruszczycką i Stefanię Różyło. Ciała zamordowanych pochowano na wygonie. Miesiąc
później aresztowano dziecięciu mężczyzn z wioski jako zakładników
i wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wrócił tylko
jeden. Kolejnych 26 zakładników aresztowano w lutym 1943 r.
Rok po pacyfikacji, mieszkańców Wywłoczki spotkało kolejne nieszczęście. Na skutek zdrady, gestapo aresztowało 13 członków miejscowej placówki Armii Krajowej, m.in. Edwarda Czochrę,
Bronisława Panasa, Adama Szabata, Stanisława Zaburskiego i Romana Szmigę. Po ciężkim śledztwie w biłgorajskim gestapo, pięciu
pierwszych z listy przewieziono na zamojską Rotundę i bestialsko
zamordowano. Pozostałych, podczas transportu kolejką wąskotorową na trasie Biłgoraj – Zwierzyniec, odbili partyzanci.
Antoni Piasecki
prezes Zarządu Oddziału
SDOWZZ w Zwierzyńcu
Historia Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej
Kapela Ludowa powstała w 1996 roku z inicjatywy Marka Golca przy Teatrze Ludowym w Topólczy. Na początku zespół
tworzyli: Marek Golec, Stanisław Senderek i Andrzej Senderek.
W tym samym roku przyjął zaproszenie do współpracy z Domem
Kultury w Zwierzyńcu obierając nową nazwę kapeli Zwierzynieckiej oraz powiększając skład osobowy. Obecnie w skład kapeli
wchodzą: Ewa Krzyszkowska – śpiew, Marek Golec – bębenek,
śpiew, Robert Sitkowski – akordeon, Zygmunt Czyżo – kontrabas,
Stanisław Dudek – klarnet. W latach 2000 – 2005 w zespole występował Ludwik Kostrubiec. W swojej twórczości kapela czerpie inspirację z kultury muzycznej terenów Polski południowo – wschodniej. Repertuar opiera się na tradycyjnych rytmach i melodiach ludowych. Rozbudowane aranżacje utworów, naładowane potężną
energią tworzą oryginalny i charakterystyczny dla grupy styl muzyczny. Zespół wielokrotnie prezentował muzykę ludową przed
publicznością zwierzyniecką, ale ma też na swoim koncie występy
w Warszawie, Lublinie i Zamościu, a także w obecności Premiera
RP. W sierpniu 2003 roku koncertował na Ukrainie z okazji święta
narodowego. Zwierzyniecka Kapela Ludowa otrzymała doroczną
nagrodę kulturalną od Marszałka województwa lubelskiego.
Brawurowo wykonywany repertuar, oraz dobry kontakt z publicznością sprawiają, że koncerty są dobrze odbierane i często
przeradzają się w spontaniczną zabawę taneczną.
Marek Golec

Śmierć na Rotundzie (fragmenty)
Wywłoczka nie miała szczęścia prawie od początku okupacji.

ANGLICY W ZWIERZYŃCU
1 sierpnia 2006r. do Zwierzyńca przyjechała grupa młodych
Anglików z Dulverton- partnerskiej gminy. Przez tydzień goście,
wspólnie z młodzieżą ze Zwierzyńca, zwiedzali Roztocze i okolice.
2
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– prezentacja orkiestr w marszu na „deptaku przy stawie
kościelnym” w Zwierzyńcu ,
– koncert finałowy przed budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.
Każda orkiestra po koncercie otrzymała pamiątkowe puchary,
pamiątkowe albumy, foldery i serdeczne podziękowania od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zwierzyńca, jednocześnie zapewniając, że na pewno w następnym roku weźmie udział
w kolejnym –
IV ROZTOCZAŃSKIM PRZEGLĄDZIE MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH W ZWIERZYŃCU, który odbędzie się w pierwszą sobotę i niedzielę wakacji 2007 r. Wśród
uczestników przeglądu impreza nasza otrzymała bardzo wysoką
ocenę zarówno za poziom artystyczny, jak i stronę organizacyjną.
Patronatem medialnym nasz Przegląd objęły:
– TVP3 Lublin /wzmianka w Panoramie Lubelskiej/,
– Polskie Radio Lublin,
– Radio ER z Lublina.
Dziękujemy młodym muzykom za udział w III Roztoczańskim Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych,
mediom , które zainteresowały się naszym muzykowaniem, a przede wszystkim licznie zgromadzonej publiczności oklaskującej grające zespoły zarówno podczas
marszu ulicami Zwierzyńca, po każdej oprawie muzycznej mszy św., a szczególnie podczas koncertów w sobotę i w niedzielę.
DO ZOBACZENIA I USŁYSZENIA ZA ROK !!!
Jan Socha

trzyli, jak płonie dorobek ich życia. Nie wszyscy mogli nadążyć za
gonioną prawie biegiem kolumną. Starsi już wiekiem Piotr Łagożny i Mikołaj Pacyk zostawali w tyle. Zabito ich.
Mężczyzn osadzono za drutami obozu przejściowego w Zwierzyńcu na polu II. Kobiety i dzieci obok na polu III. Niektórzy próbowali uciekać. Leonard Szuty dobiegł tylko do ogrodzenia z kolczastego drutu, gdy padły strzały. Już nie żył, kiedy na skutek interwencji ordynata Jana Zamoyskiego, niektórych mężczyzn oraz
część kobiet i dzieci zwolniono. Trzydziestu mężczyzn nie miało
tyle szczęścia. Wywieziono ich do Zamościa.
Obóz zwierzyniecki został organizacyjnie podzielony
na 3 pola.
Na polu I – administracyjnym stały baraki służby obozowej,
dwie wartownie, baraki mieszkalne, duży barak administracji obozu, kuchnia, stołówka, barak .przesłuchań oraz garaż i szopa.
W jednym z baraków przetrzymywano ludzi schwytanych podczas obław i łapanek, a gdy zgromadzono większą liczbę, wywożono do Zamościa, a stamtąd na przymusowe roboty do Niemiec.
Pole II - ogrodzone podwójnymi drutami, przeznaczone było
dla mężczyzn podejrzanych o przynależenie do partyzantki,
tzw.”karne”. Mieściły się tam: kuchnia, barak karny, 5 baraków
mieszkalnych, ustępy.
Pole III ( od str. Żurawnicy) przeznaczone było dla wysiedlonych podczas akcji pacyfikacyjno - wysiedleńczej na zamojszczyźnie. Na tym polu mieściły się 2 duże baraki w kształcie beczek
przeciętych podłużnie, 3 baraki mniejsze (w jednym mieściła się
izba chorych) ustępy i wartownia. Pola I i II nie były od siebie oddzielone drutami.
Dnia 31 marca 1943 r. ok. południa z szosy zamojskiej zjechały furmanki, oraz zeszła kolumna pieszych wysiedlonych ze
spacyfikowanej wsi Wywłoczka, zatrzymując się na polu I tuż przy
bramie wejściowej. Stąd przepędzono nas na pole III, na którym
było mnóstwo ludzi, starców, kobiet i dzieci, całych rodzin.
Wybrany przez więźniów mężczyzna który pełnił rolę grupowego, sporządził listę nowo przybyłych, która była podstawą do
otrzymania nędznego wyżywienia.
Na tym polu usiłowaliśmy znaleźć sobie miejsce do spania,
tak znaleźliśmy się w jednym z 2 dużych baraków. W baraku tym
na pryczach po obu stronach korytarza leżała zbutwiała cuchnąca słoma pomieszana z kałem, pełna wszy, pcheł, pluskiew i karaluchów.
Baraki na polu III były ustawione nie na podmurowaniu, lecz
na palach, wiec tam było sporo przestrzeni, którą wykorzystywano do różnych celów.
Do wnętrza baraków wchodziło się po pomoście ułożonym
z desek na całej szerokości baraku. Duże okna umieszczone były
w ścianach szczytowych, zaś małe wzdłuż boków, nie dawały one
dużo światła. Oświetlenia elektrycznego nie było. Pamiętam mężczyznę kulejącego na nogę, który pełnił rolę opiekuna (nazywa-

Tam byłem
Płonąca wieś (fragmenty)
Żandarmi przyszli od strony Zwierzyńca. Otoczyli wieś. Chodzili po domach i kolbami wypędzali ludzi na ulicę. Chorą obłożnie Teklę Zaburską i jej córkę rozstrzelali przed domem. Podobny los spotkał Eugeniusza i Władysława Ksiądzów oraz kulawego, wioskowego kołodzieja Adama Grelę. Był wczesny ranek 31
marca 1943 r.
Wysiedlenie (fragmenty)
Tylko pół godziny mieli na spakowanie najpotrzebniejszych
rzeczy i zebranie się na placu pod figurą. Przyszli z tobołkami i koszykami. Niektórzy nie zdążyli się nawet kompletnie ubrać. Kiedy
tak stali oszołomieni, zastanawiając się nad okrucieństwem losu,
żandarmi buszowali po ich domach i rabowali, co się dało.
Po przeciwnej stronie Wieprza szedł do pracy Romaszko z Bagna. Któryś z Niemców kazał mu się zatrzymać i przejść przez rzekę. Usłyszał wezwanie, ale zastanawiał się, czy wejść do wody.
Żandarm nie chciał czekać. Podniósł karabin i strzelił. Patrzyli, jak
Romaszko osuwał się na ziemię.
Wszystkich mężczyzn ustawiono trójkami i popędzono w stronę w Zwierzyńca. Kobiety i dzieci jechały furmankami. Gdy ostatnie wozy opuszczały wioskę, podpalono ją w kilku miejscach. Pa6

Odbyła się również prezentacja swoich regionów w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym. Nasi goście oprócz pięknych slajdów, zdjęć
i filmu o Exmoor, przywieźli ze sobą swoje lokalne produkty. Była
degustacja serów, dżemów i miodu. Z filmu można było się dowiedzieć o tradycjach i kulturze Dulverton. Na zakończenie zaśpiewali
piosenki o Samerset. Młodzi artyści wystąpili również w kościele podczas Mszy św. zachwycając słuchaczy pięknymi głosami i regionalnymi strojami. Czas wolny, razem z naszymi młodymi gospodarzami,
spędzali na plaży, jeździli na rowerach i pływali kajakami.
Czas pobytu szybko minął. Pozostały wspomnienia, o czym
zapewnili Anglicy wyjeżdżając ze Zwierzyńca i obietnice spotkania, ale już w Anglii.
Współpraca z gminą angielską trwa już 10 lat i na pewno będzie kontynuowana.
Sekretarz Gminy
Halina Studnicka

z przyjmowaniem pacjentów z naszej gminy.
– Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Drzewiarze”odbyło się 9 lipca br. w budynku ZOKiR
– 15 lipca br. swoje X-lecie istnienia świętowała Zwierzyniecka Kapela Ludowa.. Gościem specjalnym była gwiazda muzyki folk
- zespół Krywań z Zakopanego.
– Lubelski oddział TVP 3 kręcił w Zwierzyńcu zdjęcia do cyklicznego programu „Ławeczka”. Widzowie będą mogli zobaczyć
m. in. uroki ul. Wąskiej w Borku, zbiory piwowarskie Pana Stanisława Głąba, spływy kajakowe po Wieprzu i pasje rowerowe Ryszarda Winnika
– Gwiazdy XIV edycji imprezy Roztocze Country zorganizowanej 30 lipca br. była grupa Gang Marcela.
– Jak co roku 2 sierpnia Zwierzynie, Żurawnica i Sochy gościły
uczestników pieszej pielgrzymki Zamość - Jasna Góra.
– 10 sierpnia br. Redaktorzy Radia Józef nagrywali w Zwierzyńcu program promujący nasze miasto.
– Ambasador Indii J. E. Anil Wadhwa 6.08.2006 r. odwiedził
Zwierzyniec, by otworzyć podczas 7. LAF cykl poświęcony kinu indyjskiemu. To już druga wizyta Ambasadora w naszym mieście
gdyż gościł tu w listopadzie 2005 roku.
– 15 sierpnia, w rocznicę likwidacji obozu przejściowego
w Zwierzyńcu, odbył się zjazd byłych więźniów zorganizowany
przez Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny, kierowane przez
Pana Bolesława Szepanika. Uczestnicy wzięli udział w uroczystej
Mszy Świętej a następnie w spotkaniu koleżeńskim.
– W dniach 15 - 18 sierpnia br. w Zwierzyńcu gościł po raz
trzeci zespół ludowy „Goce Doncew”z Macedonii.
– Tak, jak w latach ubiegłych zwierzynieckie wydarzenia kulturalne wsparł bank PKO BP S.A. Sponsorując imprezę Roztocze
Country i Letnią Akademię Filmową.
– Po odejściu na emeryturę Zdzisława Kotuły nowym Dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego został jego dotychczasowy zastępca Zdzisław Strupieniuk.
– Przy pomocy Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
powstaje nowy film DVD o Roztoczu, który pokaże piękno tej krainy na obszarze od Kraśnika do Lwowa.

Lekarze w Zwierzyńcu
W dniach od 3 do 22 lipca w Zwierzyńcu przybywali lekarze
i studenci z Akademii Medycznej w Lublinie. Podczas Obozu Społeczno-Naukowego lekarze i studenci przyjmowali w 11 gabinetach i w laboratorium.
Najwięcej pacjentów odwiedziło gabinet kardiologiczny, dermatologiczny, okulistyczny i laryngologiczny. Dużym powodzeniem cieszyło się laboratorium, które przyjęło ok. 400 osób.
Podczas trwania obozu około 2000 osób z naszej gminy skorzystało z porad specjalistycznych.
Studenci i lekarze zakwaterowani byli bezpłatnie w Domu
Dziecka nr 2, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Przedszkolu, ZOKiR
i w Gimnazjum. Czas wolny spędzali na zwiedzaniu Roztocza i okolic, kąpali się w stawach „Echo”.
Podczas podsumowania obozu, w którym uczestniczył prorektor AM do spraw studenckich prof. dr hab. Jacek Roliński. i prodziekan wydziału lekarskiego prof. Andrzej Borzęcki bardzo dobrze ocenili organizację i przebieg obozu. Dziękując Pani prof.
dr hab. n. med. Krystynie Lupa, która była kierownikiem obozu
i Panu Burmistrzowi Zwierzyńca Janowi Skibie i studentom, zaproponowali, aby w przyszłości również obozy były organizowane w Zwierzyńcu.
Mam nadzieję, że mieszkańcy pozytywnie ocenili inicjatywę
organizacji obozu naukowego AM, ponieważ na miejscu mogli skorzystać z porad specjalistów.
Halina Studnicka

W dniu 10 kwietnia 2006 r. w Zamojskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Nałęczowski
Słowik”. Wyróżnienia otrzymały Ola Jakowiecka, Natalia Sitkowska,
Ola Dudek oraz Ola Czyżo zaś nominacje Natalia Sitkowska, Ola Dudek oraz Ola Czyżo. Ta ostatnia zdobyła wyróżnienie.
Po ciężkich zmaganiach (spośród 1900 chętnych wybrano 105
osób) i przejściu poszczególnych etapów (ćwierćfinały w Tomaszowie
Lubelskim, półfinały w Janowie Lubelskim) Natalia Sitkowska zdobyła nominację do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, który odbył się w dniach 16 – 18 czerwca br. w Tarnobrzegu.

Wiadomości
– 17 czerwca na nowej scenie leśnej przy ul. Armii Krajowej wystąpiły zespoły pieśni i tańca „Sądeczoki” i „Klementowice”
oraz Formacja Tańca Towarzyskiego „Gracja” z Ukrainy.
– W dniach 24 – 25 czerwca 2006 r. odbył się III Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
– Doroczne Dni Zwierzyńca obchodzone były w dniach 1- 2
lipca br. gwiazdami imprezy byli: Sława Przybylska, Magda Famme i Miss Polonia 2005 Malwina Ratajczak.
– W dniach 3 - 21 lipca br. odbył się w Zwierzyńcu obóz naukowy studentów Akademii Medycznej w Lublinie, połączony

Obserwator Zwierzyniecki
1. Coś złego dzieje się ze zwierzyniecką gościnnością. Niegdyś w Zwierzyńcu nocleg znajdowało do 1000 pielgrzymów,
dziś trudno zakwaterować 250 osób, choć w miasteczku jest
1000 mieszkań.
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2. Parę lat temu, na wniosek mieszkańców gmina utwardziła
dróżkę do Bagna przy .szosie. Ale co z tego, jak większość rowerzystów i tak korzysta z ruchliwej (i niebezpiecznej) jezdni zamiast
spokojnie jechać wygodną ścieżką.
Redaktor

czas Dni Zwierzyńca.
Przedtem jednak Zwierzyniec był gospodarzem III Roztoczańskiego Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Przez 2 dni miasteczko rozbrzmiewało głośną muzyką w wykonaniu orkiestr z całej
Polski, w tym coraz lepszej naszej, dyrygowanej przez Jana Sochę,
a działającą przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
Tydzień później, w dniach 1 – 2 lipca odbyły się Dni Zwierzyńca. O ile pierwszy dzień skierowany był bardziej do starszych odbiorców, gdyż wystąpiła Sława Przybylska z Januszem Tylmanem,
drugiego dnia, w niedzielę dominowała młodość. Tuż po południu
otwarto w ZOKiR wystawę młodego fotografa ze Zwierzyńca Roberta Bijasa, a później centrum obchodów przeniosło się na nową
scenę leśną. Tam, wśród tysięcznej publiczności i w obecności aktualnej Miss Polonia Malwiny Ratajczak wybrano Miss Zwierzyńca 2006, którą została Agata Danaj z Biłgoraja. Następnie zaśpiewała jedna z gwiazd muzyki młodzieżowej Magda Femme , a po
jej występie ruszono w tany w takt piosenek śpiewanych przez instruktorkę ZOKiR – Annę Bezpalko.
Po 2 tygodniach scena leśna znów rozbrzmiewała muzyką,
gdyż Zwierzyniecka Kapela Ludowa świętowała X – lecie działalności. Do obchodów jubileuszu zaproszono kapele z Tarnogrodu,
Krasnegostawu i Krasnobrodu, a także, a także gwiazdę muzyki
folk – zespół „Krywań” z Zakopanego.
W ostatnią niedzielę lipca w tym samym miejscu zorganizowaliśmy XIV imprezę Roztocze Country, którą rozpoczął zespół Alibi,
działający przy ZOKiR i odnoszący już sukcesy poza Zwierzyńcem.
W tym roku w roli gwiazdy wystąpiła grupa „Gang Marcela”, ciepło przyjęta i gorąco oklaskiwana przez zwierzyniecką widownię.
Tak rozbawiona publiczność aż do północy bawiła przy dźwiękach
muzyki zespołu Mariusza Czochry.
Pierwsza połowa sierpnia upłynęła pod znakiem 7. Letniej
Akademii Filmowej, której dokładny opis zamieścimy w następnym numerze „Wiadomości Zwierzynieckich”.
Marek Marcola

Stowarzyszenie „Razem”
Stowarzyszenie Profilaktyczno - Edukacyjne „RAZEM” w Zwierzyńcu zgodnie z zapisami w swoim statucie tj. m im. pomoc socjalna w tym rzeczowa i żywnościowa, od roku 2004 podjęła współpracę z Lubelskim Bankiem Żywności przy realizacji programu
„Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
Pozyskana żywność to: ryż, makaron, mąka, mleko.
Otrzymywana żywność jest rozdzielona pomiędzy osoby korzystające z różnych form pomocy udzielanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu.
Artykuły żywnościowe, które otrzymujemy szybko i sprawnie
zostają rozdane pomiędzy rodziny potrzebujące.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z siedzibą Stowarzyszenia Profilaktyczno - Edukacyjnego „RAZEM” ul. Zamojska 10, 22-470 Zwierzyniec tel. (0-84) 687 29 59.
Marta Piasecka
Letni sezon kulturalny 2006
W mijającym sezonie kulturalnym Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji przygotował szczególnie bogatą ofertę kulturalną.
Już podczas tzw. weekendu majowego w ramach cyklu „spotkanie z gwiazdą” w zwierzynieckim kinie „Skarb” wystąpił Bogusław
Mec. Wierna i pamiętająca jego przeboje (a także zmagania z chorobą) publiczność zgotowała mu owacje na stojąco. Zaś ostatniego
dnia maja, w przededniu Dnia Dziecka nie zapomnieliśmy o najmłodszych zapraszając ich na spektakl „Trzy świnki” przygotowany przez Studio Teatralne z Krakowa.
Od lat poważnym problemem w Zwierzyńcu było brak odpowiedniego miejsca na organizowanie plenerowych imprez kulturalnych. W ciągu ostatnich 5 lat przetestowaliśmy różne lokalizacje (zalew w Rudce, deptak, taras przy ZOKiR, dziedziniec technikum), ale każda z nich miała więcej minusów niż plusów. W końcu
wybór padł na dawne podpiwniczenie budyku SKS prz ulicy Armii
Krajowej, miejsce propagowane od dawna przez Panią radną Joannę Tkaczyk. Obskurne podpiwniczenie zostało siłami ZOKiR pomalowane, odremontowane i zabezpieczone barierkami. Pomogli
również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, porządkując teren i układając kostkę brukową. Pod koniec lipca br. Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji zakupił zadaszenie, które chroni od deszczu połowę 100 metrowej sceny. Całość, tak estrada, jak
i otoczenie wymagają jeszcze dużo pracy, ale pierwsze kroki zostały już wykonane, zaś ogromna – jak na Zwierzyniec, ponad tysięczna publiczność na Dniach Zwierzyńca i Roztoczu Country potwierdziła trafność tej lokalizacji i jej atuty: odpowiednie rozmiary
estrady, dobrą widoczność wykonawców, bezpieczeństwo uczestników, duży, zadrzewiony teren pozwalający rozłożyć ławki dla widzów, gastronomię i dodatkowe urządzenia dla dzieci. Nowa scena
zadebiutowała 17 czerwca 2006 r. gdy wystąpiły zespoły ludowe
z Nowego Sącza i Klementowic, ale prawdziwy start nastąpił pod-

Pochwała ulicy Skwerkowej
Niestety, powoli, ale systematycznie Zwierzyniec traci swój dawny charakter. Na szczęście nie dotyczy to zwierzynieckiej starówki, ale
w innych częściach miasteczka powstają bezstylowe i niegustowne budynki, nie mające nic wspólnego z architekturą regionalną. Pół biedy,
jeżeli takie obiekty budowane są na nowych terenach budowlanych,
jak np. Osiedle Leśników. Znacznie gorzej, gdy pojawiają się w otoczeniu tradycyjnej zabudowy Borku, Rudki czy ul. 1 Maja. Często obserwujemy też, jak właściciele starych, drewnianych domów dokonują nieprzemyślanych remontów stosując plastikowe okna i siding, a posesje
grodzą betonowym płotem. Nie jest to powszechna praktyka i można
wskazać wiele pozytywnych przykładów takich modernizacji, gdy dom
wygląda jak dawniej, a jego mieszkańcy żyją wygodniej.
Zmienia się też wygląd zwierzynieckich ulic i chodników. Te dawne wypiera asfalt i kostka brukowa. W tym kontekście trzeba głosić pochwałę ulicy Skwerkowej gdzie zachowała się jeszcze cegła klinkierowa i stare płytki chodnikowe. I trzeba to zachować. Niech chociaż ulica Skwerkowa świadczy względem turystów i naszej młodzieży o niegdysiejszym Zwierzyńcu.
Marek Marcola
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Wizyta macedońskich gości
Już po raz kolejny do Zwierzyńca zawitał z Macedonii ludowy zespół Goce Doncev z miasta Kicevo. Macedońscy goście bawili
w Zwierzyńcu w dniach 15 – 18 sierpnia br . dając żywiołowy koncert dla uczestników obchodów rocznicy likwidacji obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Początek kontaktów z Macedończykami datuje się na rok 2000, gdy to przybył tu inny zespół z Kiceva – Niko
Pusoski. Motorem tych kontaktów był i jest Vasko Djakowski zwany Wackiem, doskonale władający językiem polskim, jako iż urodził się w Polsce i tu mieszkał przez prawie 20 lat swojego życia.
Od tego czasu ma dwie ojczyzny i niestrudzenie buduje kulturalne i sportowe mosty pomiędzy Macedonią a Polską. Z jedną z poprzednich wizyt Macedończyków wiąże się zabawna historia. Otóż
na granicy polskiej służby graniczne nie chciały ich wpuścić do Polski w obawie, że wszyscy tu zostaną, gdyż mają polskie nazwiska.
Nie pomogły wyjaśnienia Wacka, że w Macedonii wszystkie nazwiska kończą się na „-ski”... Potrzebne były pisemne zapewnienia
polskich gospodarzy ( a więc wówczas Tarnogrodu, Zwierzyńca
i Krasnobrodu ), że ich goście na pewno wrócą do domu.
Po krótkiej wizycie w Zwierzyńcu Macedończycy udali się do
Zakopanego, by wziąść udział w dorocznym, prestiżowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.
Marek Marcola

w procesie tworzenia dóbr kultury /należy go odpowiednio uruchomić i zmotywować/. Ponadto przeglądy orkiestr rozwijają zainteresowania muzyczne młodzieży, upowszechniają kulturę muzyczną w środowisku, wpływają pozytywnie na proces wychowania estetycznego młodego pokolenia poprzez aktywne uczestniczenie młodych ludzi w kulturze. Istotnym aspektem naszego przeglądu jest zauważenie i docenienie żmudnej pracy młodzieży i kapelmistrzów w opanowywaniu trudnej sztuki gry na instrumentach dętych, a następnie orkiestrowym opracowywaniu różnych utworów
w szerokim repertuarze muzyki marszowej, koncertowej i kościelnej, o czym nas przekonali młodzi wykonawcy podczas kilkudniowego pobytu w naszym mieście. W przeglądach biorą udział orkiestry z różnych stron Polski, a zatem jest możliwość porównania poziomu artystycznego, wymiany doświadczeń pomiędzy kapelmistrzami i młodymi muzykami bez zbędnego stresu, jaki towarzyszy
zwykle przy wielu przeglądach, ponieważ na zwierzynieckim przeglądzie nie punktuje się wykonawców. Każda Młodzieżowa Orkiestra Dęta budzi ogromne uznanie wśród licznie gromadzącej się na
koncertach publiczności, która serdecznie przyjmuje młodych muzyków na Roztoczu, nie szczędząc im gorących braw zarówno na
koncertach, jak i podczas prezentacji w marszu, a nawet po oprawie muzycznej mszy św. /każda orkiestra w drugim dniu przeglądu
– niedziela - bierze udział w oprawie muzycznej mszy św. w kościołach Zwierzyńca i najbliższej okolicy, prezentując wykonanie muzyki religijnej, co zarówno przez duchownych jak i wiernych przyjmowane jest z wielką radością i uznaniem/.
W programie tegorocznego Trzeciego Roztoczańskiego Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych odbyły się min.:
W sobotę 24.06.2006r.
– warsztaty muzyczne na dziedzińcu Zespołu Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska /próba wspólnego wykonania utworu „BARKA” oraz elementy musztry paradnej/,
– przemarsz ulicami Zwierzyńca /ul. A.Wachniewskiej, ul.
1-go Maja do Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, gdzie nastąpiło powitanie orkiestr przez sekretarza gminy p. Halinę Studnicką oraz
Radę Miejską z jej Przewodniczącym Andrzejem Budzyńskim/,
– przemarsz orkiestr ulicami Zwierzyńca /ul. Partyzantów,
Zamojską, Wachniewskiej/ do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska/,
– uroczysty koncert przed barokowym Kościółkiem na
Wodzie o godz. 18.30,
– wspólne wykonanie ulubionego przez Papieża Jana Pawła II
utworu „Barka” o godz. 21.37,przy palących się świecach na plenerowej widowni. Wszyscy młodzi muzycy grali stojąc, a publiczność również stojąc śpiewała tę oazową piosenkę. Połączonymi orkiestrami dyrygowali kolejno wszyscy kapelmistrzowie po jednej
zwrotce. Dziękowaliśmy sobie nawzajem za pierwszy, wakacyjny,
piękny, pogodny, muzyczny wieczór na Zwierzynieckiej Starówce.
W niedzielę 25.06.2006r.
– oprawa muzyczna mszy św. w kościele w Zwierzyńcu
o godz. 8.00, 9.15 10.45,
– oprawa muzyczna mszy św. w kościele w Topólczy
o godz. 9.00,
– oprawa muzyczna mszy św. w „Kościele na Wodzie”
o godz. 17.00,

ROZTOCZAŃSKIE PRZEGLĄDY MŁODZIEŻOWYCH
ORKIESTR DĘTYCH W ZWIERZYŃCU
W tym roku odbył się TRZECI ROZTOCZAŃSKI PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH
w Zwierzyńcu w dniach 24-25.06.2006r.(początek wakacji).
Wzięły w nim udział następujące orkiestry:
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Podstolic /Małopolska/;
kapelmistrz- Stanisław Gawor,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sidziny /Małopolska/;
kapelmistrz Józef Palarczyk,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury w Krasnymstawie; kapelmistrz - Maurycy Bobel,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli k/Zamościa;
kapelmistrz- Andrzej Greszta,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gimnazjum w Łabuniach;
kapelmistrz Andrzej Greszta,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy ZOKiR w Zwierzyńcu; kapelmistrz - Jan Socha.
Pomysłodawcą, inicjatorem i odpowiedzialnym za organizację Przeglądów jest Jan Socha - nauczyciel Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu /również radny Rady
Miejskiej/. Patronat nad spotkaniami młodych muzyków w Zwierzyńcu objęła Rada Miejska z Przewodniczącym Andrzejem Budzyńskim przy gorącym poparciu tej inicjatywy przez Burmistrza
Jana Skibę i Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji z Dyrektorem Markiem Marcolą oraz przy wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego w Zamościu.
Główną ideą Roztoczańskich Przeglądów Młodzieżowych Orkiestr Dętych – w/g pomysłodawcy - jest propagowanie tego rodzaju muzyki w jak najszerszych kręgach społecznych przez młodych wykonawców - amatorów, którzy stanowią ogromny potencjał
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