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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY ZWIERZYNIEC 

 
Z OKAZJI ŚWIĄT 

ZMARTWYCHSTANIA PAŃSKIEGO 
ŻYCZYMY OBFITYCH ŁASK BOŻYCH,

ZDROWIA, POKOJU I RADOSCI. 
NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS 

DODAJE WAM SIŁ DO POKONANIA 
TRUDÓW ŻYCIA I UMOCNI NADZIEJĘ ZBAWIENIA. 

CHRYSTUS ZMARTWYCHSTAŁ ! ALLELUJA ! 

Życzą
            Burmistrz Zwierzyńca    Przewodniczący Rady Miejskiej
         Jan Skiba        Andrzej Budzyński

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wielu szczęśliwych chwil przeżytych 
w gronie rodziny i najbliższych osób.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
daje radość na wszystkie przeżywane dni dla 

mieszkańców miasta i gminy Zwierzyniec.

Jan Lucjan Słomiany
Radny Rady Powiatu Zamojskiego

Prezes Zarządu 
Miejsko – Gminnego PSL w Zwierzyńcu

Ordynat Jan Zamoyski w towarzystwie Izabeli  z Gajewskich Bakońskiej 
(ze zbiorów kpt. Melchiora Batorskiego) 

Brązowe medalistki Igrzysk Wojewódzkich z trenerem Edytą Kot. Pary obchodzące złote gody.

Maria Rzepecka z wychowankami Domu Dziecka, wakacje, lata 70 ubiegłego wieku (ze 
zbiorów Marii z Rzepeckich Lisowskiej)
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
wszelkiej pomyślności z życiu 

osobistym i zawodowym 
składają Pracownicy i Dyrektor 

Zwierzynieckiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji.

OGŁOSZENIE
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji poszukuje wszelkich 
informacji (plakaty, ulotki, repertuary) ao kinach istniejących 
w Zwierzyńcu. Informację prosimy przekazywać do siedziby 
Ośrodka.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 Wiosna oraz okres Świąt Wielkanocnych jak każdego 
roku wzbudzi radość w sercach i da większy optymizm do życia. 
Cały świat wymienia słowo kryzys w różnych przypadkach i 
pewne jest, że nas czyli samorząd i poszczególnych ludzi też 
trochę dotknie, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie  to 
kopnięcie.
 Ten rok powinien przynieść pierwsze pieniądze 
z tych rozdziałów unijnych. W pierwszej kolejności będą to 
rozstrzygnięcia dotyczące placu sportowo - rekreacyjnego 
(obecny plac zabaw) przy ul. Parkowej i kanalizacji Obroczy. 
Załatwienie większego problemu - kanalizacja Zwierzyńca, 
Bagna i oczyszczalni ścieków niestety może nastąpić dopiero 
w 2010 r. gdyż składanie wniosków na takie działania będą 
miały miejsce w miesiącu wrześniu. W tym roku przybędzie 
kanalizacja w Borku i w okolicach osiedla Zdrowotnej ale 
wszystko to za własne środki finansowe. 
 Będzie składany wniosek o finansowanie odtworzenie 
tzw. „Zwierzyńczyka” ale też ewentualnie pozytywne skutki 
nastąpią dopiero w przyszłym roku. Na naszych drogach 
podstawowe zmiany  to przebudowa ulic A. Krajowej, 
Monopolowej, Szczepankiewicza oraz drogi w Guciowie. 
 W tym roku odbędzie się X edycja Letniej Akademii 
Filmowej. To wspaniałe dzieło trwa mimo kryzysu i braku 
sponsorów. 
 Będzie też kolejny obóz praktyk studentów 
Uniwersytetu Medycznego - czyli możliwość zbadania zdrowia 
przez wielu mieszkańców.
 Niestety dalej wlecze się sprawna przejęcie przez 
Gminę oczyszczalni ścieków od Pana M.A Szamańskiego, który 
tam się „okopał” z grupą jakchś wspólników co powoduje, że 
ścieki z szamb od  mieszkańców naszej gminy jadą za dużą 
odpłatnością do Tereszpola bądź Szczebrzeszyna. Tak to bywa, 
że niektórzy chcą zarobić na wszystkim do końca świata i dzień 
dłużej. 

 Pytania o Browar dalej jest otwarte bo zapewnienie 
wznowienia produkcji padły ale nie wiemy ile? i kiedy? jeżeli 
będzie duża produkcja co daj Boże to i oczyszczalnia będzie 
smrodzić  bo taka ona jest czyli do niczego. Problemy są po to 
żeby je rozwiązywać.
 Wierzę, że podołamy jako samorząd i mieszkańcy też 
większości wyzwaniom tego nadchodzącego czasu. 
 Życzę  wszystkim mieszkańcom wytrwałości, nadziei i 
dużo zdrowia. 

Z poważaniem Jan Skiba 

JESZCZE O ODPADACH 
 Okres wiosenny, a przede wszystkim przedświąteczny 
mobilizuje nas wszystkich do przeprowadzenia gruntownych 
porządków. Cieszy to, że oprócz dbałości o własne domy coraz 
bardziej troszczymy się o ich otoczenie. Zauważają to także 
coraz liczniej odwiedzający nas goście.
 Niestety topniejący śnieg odkrywa również i 
niechlubne wizytówki, zaśmiecone przystanki, czy przydrożne 
rowy. W tym miejscu należy podkreślić godną pochwały postawę 
grup mieszkańców niektórych naszych miejscowości, którzy z 
własnej inicjatywy sprzątają miejsca publiczne w wiosce. Czy 
trzeba tak wiele wysiłku, żeby porządkując posesję oczyścić 
również przylegający do niej rów? Tak to funkcjonuje i przynosi 
coraz lepsze efekty.
 Niestety w dalszym ciągu istną „plagą” pozostają 
dzikie wysypiska śmieci w lasach i na nieużytkach. Niezrozumiałe 
to tym bardziej, że obecny system zbiórki odpadów pozwala na 
oddawanie zużytych sprzętów AGD, mebli itp. bez dodatkowych 
opłat. 
 Wprowadzenie nowych zasad w systemie odbioru 
odpadów budziło pewne wątpliwości. Kontrowersje wywoływała 
konieczność podpisywania nowych umów, a przede wszystkim 
wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców.
 Jednakże do tej pory cena za odbiór pojemnika nie 
odzwierciedlała realnych kosztów - tę różnicę ponosiła Gmina, 
a więc i my wszyscy. Była to kwota 100 tys. rocznie- dla 
porównania – taki jest koszt wybudowania 150 m drogi. 
  Kwestia zawierania umów a w szczególności ich 
liczba, nadal jednak pozostawia wiele do życzenia. Ogólny 
poziom podpisanych umów na terenie miasta i gminy wynosi 
60% w tym miasto Zwierzyniec to 70% , natomiast tereny 
wiejskie 63%. 
 Największy odsetek zawartych umów 
w stosunku do ilości gospodarstw domowych to 
miejscowość Bagno, gdzie wynosi on ponad 90% . 
W  miejscowościach Kosobudy,  Kosobudy Bór, Wywłoczka 
i Sochy ta wielkość wynosi od  80% do 75%, w pozostałych 
miejscowościach osiągnięto poziom jedynie 50%. Możemy 

się tylko domyślać, co pozostała część mieszkańców robi z 
odpadami. Jeśli nie będziemy na to ostro reagować, to nic w tej 
kwestii się nie zmieni. 

Edyta Wolanin 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „ZWIERZYŃCZYK”
 Szanowni Państwo to już drugi rok działania naszego 
klubu. Przez ten okres można było zobaczyć ponad dwadzieścia 
filmów. Repertuar do tej pory był układany przez Rektora 
Letniej Akademii Filmowej Pana Piotra Kotowskiego, i jak to 
jest na LAF był nie tylko dla koneserów kina, ale dla wszystkich. 
Były seanse komercyjne jak „Katyń”, „Świadectwo” czy też 
ostatnio „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Teraz układamy 
go sami. Możemy również jako klub pochwalić się tym, że 
upowszechnianie kultury filmowej będzie wspierał Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. Wspierał dosłownie, bo na pokazy 
filmowe 2009 otrzymaliśmy 10 tys. Złotych. Takie wsparcie 
pozwoli rozszerzyć ofertę filmową. Sezon 2009 rozpoczynamy 
16 kwietnia. Myślę, że nie tylko stałych bywalców kina nowe 
filmy zadowolą, ale również pozyskamy nowych.

Z pozdrowieniem
Marek Zygmunt

15 – LECIE ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO 
„ZWIERZYNIACY”

 Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy” powstał w 1993 
roku. Jego członkami są dzieci z przedszkola, uczniowie szkół 

podstawowych (SP w Zwierzyńcu, SP w Wywłoczce), gimnazjum 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie razem w pięciu grupach 
tanecznych i dwóch wokalnych tańczy i śpiewa około 100 osób. 
Zespołowi towarzyszy 4 – osobowa kapela. Zajęciami tanecznymi, 
choreografią oraz przygotowaniem kostiumów zajmuje się p. Anna 
Korniluk, za stronę muzyczną odpowiada p. Marian Hoduń. W 
przeciągu 15 lat w Zespole tańczyło 510 osób.
W swoim programie „Zwierzyniacy” prezentują tańce narodowe 
oraz regionalne z różnych stron kraju: zamojskie, biłgorajskie, 
lubelskie, rzeszowskie, śląskie oraz łowickie. W repertuarze zespołu 
znajduje się również widowisko sobótkowe.
 Zespół występuje na uroczystościach środowiskowych 
i regionalnych, bierze udział w wojewódzkich przeglądach i 
konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
- W IV Konfrontacjach Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego 

– Zamość 1997 otrzymał Nagrodę Wojewody Zamojskiego
- W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego – Zamość 

1998 – zdobył Nagrodę Dyrektora WDK w Zamościu
- W I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Tańca 

Ludowego – Włodawa 200 – zdobył I i III /w dwóch 
kategoriach wiekowych/ Puchar Kuratora Oświaty w Lublinie

- W Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Wokalno – Tanecznych 
SCENA MŁODYCH 2002 – zdobył I miejsce w kategorii tańca 
ludowego

- W II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego 
– Włodawa 2003 – zdobył III miejsce

- W V Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego 
– Włodawa 2005 – zdobył I miejsce – Puchar Kuratora 
Oświaty w Lublinie

Z okazji �wi�t Wielkiej Nocy wszelkiej pomy�lno�ci z �yciu osobistym i 
zawodowym składaj� Pracownicy i Dyrektor Zwierzynieckiego O�rodka Kultury i 

Rekreacji. 

Ogłoszenie 
Zwierzyniecki O�rodek Kultury i Rekreacji poszukuje wszelkich informacji 

(plakaty, ulotki, repertuary) o kinach istniej�cych w Zwierzy�cu. Informacj�
prosimy przekazywa� do siedziby O�rodka. 

Kalendarz imprez kulturalnych i rekreacyjnych w Zwierzy�cu w 2009 roku. 
Kwiecie� – Czerwiec Projekcje filmowe w ramach DKF 

25.04. Ogólnopolski zlot motocykli – rozpocz�cie sezonu 

03. 05.  Koncert z okazji �wi�ta Konstytucji 

29 - 31.05 Roztocza�ski Plener Rze�biarski ( współorganizowany z 
parafi� Rzymsko-Katolick� w Topólczy ) 

01. 06.  Festyn dla dzieci z okazji Mi�dzynarodowego Dnia Dziecka 
II Zwierzyniecki Plener Malarski 

19-21. 06.  Przegl�d Młodzie�owych Orkiestr D�tych 

27 - 28.06.  Dni Zwierzy�ca 

12.07. Zamojskie Dni Folkloru 

19. 07.  Roztocze Country 

7-16. 08.  10 Letnia Akademia Filmowa 

30.08.  Festyn Rodzinny na zako�czenie lata 

Wrzesie� Do�ynki Gminno-Parafialne 

Pa�dziernik Spotkanie Klubu Seniora 

Pa�dziernik – Grudzie� Projekcje filmowe w ramach DKF 

Grudzie� - Konkurs na najładniejsz� Szopk� Bo�onarodzeniow�
- Spotkanie Wigilijne z przedstawicielami �rodowisk     
twórczych 

Szanowni Mieszka�cy 
 Wiosna oraz okres �wi�t Wielkanocnych jak ka�dego roku wzbudzi rado�� w 
sercach i da wi�kszy optymizm do �ycia. Cały �wiat wymienia słowo kryzys w ró�nych 
przypadkach i pewne jest, �e nas czyli samorz�d i poszczególnych ludzi te� troch�
dotknie, ale wszystko wskazuje na to, �e nie b�dzie  to kopni�cie. 
 Ten rok powinien przynie�� pierwsze pieni�dze z tych rozdziałów unijnych. W 
pierwszej kolejno�ci b�d� to rozstrzygni�cia dotycz�ce placu sportowo - rekreacyjnego 
(obecny plac zabaw) przy ul. Parkowej i kanalizacji Obroczy. Załatwienie wi�kszego 
problemu - kanalizacja Zwierzy�ca, Bagna i oczyszczalni �cieków niestety mo�e nast�pi�
dopiero w 2010 r. gdy� składanie wniosków na takie działania b�d� miały miejsce w 
miesi�cu wrze�niu. W tym roku przyb�dzie kanalizacja w Borku i w okolicach osiedla 
Zdrowotnej ale wszystko to za własne �rodki finansowe.  
 B�dzie składany wniosek o finansowanie odtworzenie tzw. „Zwierzy�czyka” ale te�
ewentualnie pozytywne skutki nast�pi� dopiero w przyszłym roku. Na naszych drogach 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH W ZWIERZYŃCU W 2009 ROKU.
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Zespół dał ok. 200 koncertów w Polsce, a także za granicą: w 
Niemczech, Anglii, na Ukrainie, Litwie i Węgrzech, w Belgii i 
Luksemburgu.

Opracowała: Anna Korniluk

UROCZYSTOŚCI 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
 Złote Gody w mieście i gminie Zwierzyniec świętowało 
w dniu 17 lutego 2009 r. 9 par małżeńskich, które stanęły na 
ślubnym kobiercu w 1958 roku. 
Jubileusz zorganizowano w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Zwierzyńcu. Razem z Jubilatami świętowały ich 
rodziny. 
Dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokonał 
Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba.
 Życzenia Szanownym Jubilatom przekazali Burmistrz 
Zwierzyńca Jan Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Zwierzyńcu Andrzej Budzyński, Z-ca Burmistrza Halina 
Studnicka oraz Sekretarz Gminy Edyta Wolanin.
 W gronie Jubilatów znaleźli się:
Michalina i Zenon Koryszkowie, Stanisława i Zbigniew Królowie, 
Maria i Stefan Łogożni, Ryszarda i Stanisław Łosiewiczowie ze 
Zwierzyńca,
Eugenia i Bolesław Kańczułowie, Jadwiga i Stanisław Skurowie 
z Soch, Stefania i Stanisław Nawroccy, Janina i Stanisław 
Skrzyńscy z Guciowa, Maria i Tadeusz Żeleźni z Kosobud.
 Szanowni Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od 
Burmistrza Zwierzyńca, Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego 
oraz wiązanki kwiatów od Z-cy Burmistrza oraz Sekretarza 
Gminy.
Uroczystość uświetnił zespół „Zwierzyniacy” działający przy 
Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu pod kierownictwem Pani 
Anny Korniluk.

Andrzej Grudziński

Z ŻYCIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
W SOCHACH

 W ostatnim czasie nasi podopieczni uczestniczyli w 
imprezie integracyjnej zorganizowanej przez ŚDS w Zamościu. 
Bal Karnawałowy, o którym mowa odbył się dnia 18.02.2009 
r. w Restauracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu przy 
ul. Kr. Jadwigi 8. W trakcie Balu miały miejsce różne konkursy 
i zabawy, w których nasi uczestnicy bardzo chętnie brali udział. 
W konkursie tanecznym p. E. Ruszczycka w parze z p. H. 
Balickim zajęli pierwsze miejsce. Spotkanie było bardzo udane. 
Oprócz świetnej zabawy uraczeni zostaliśmy obiadem i słodkim 
poczęstunkiem. Impreza była świetną okazją do pogłębiania 
wzajemnych relacji między naszymi placówkami.
 Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w 

życiu naszego Domu był udział w IX Konkursie Rękodzieła 
Artystycznego „Igiełka” zorganizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Pani 
D. Kurzawska została nagrodzona w kategorii III – Dorośli za 
obraz „Pan Jezus” wyszyty haftem krzyżykowym. Uroczyste 
wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbyło się 4 marca 
2009r. w Galerii MDK „Na Kamiennej” w Zamościu. Udział w 
konkursie był okazją do prezentacji dorobku twórczego pani 
Doroty, a także do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 
konkursu.
 W chwili obecnej w ŚDS wykonywane są różne 
elementy dekoracyjne związane ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem 
przygotowują ozdoby i stroiki w ramach prowadzonej terapii 
zajęciowej.

Ewelina Mazurek
Aneta Gąsior

SPOTKANIE W BIBLIOTECE
 Dnia 17 marca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała spotkanie autorskie z  Edytą Zarębską - autorką 
książek dla dzieci. Pani Edyta jest laureatką ogólnopolskiego 
konkursu im. Astrid Lindgren i swoją wizytą promowała 
nagrodzoną książkę pt.”Opowieści Babci Gruni”.
Korzystając z „sąsiedzkiej” gościnności, program został 
zaprezentowany w Przedszkolu Samorządowym, dzięki temu 
mogła niego skorzystać większa ilość odbiorców.
W trakcie spotkania pisarka opowiedziała dzieciom, jak doszło 
do tego, że zaczęła tworzyć i w jakie są etapy powstawania 
i wydania książki. Uczestnicy mieli możliwość aktywnego 
włączenia się do zabawy, poprzez zadawanie pytań, udzielanie 
odpowiedzi oraz wspólne zaśpiewanie piosenki. Na koniec 
każdy mógł zwierzyć się ze swojego marzenia „magicznemu” 
motylkowi oraz otrzymać w upominku kolorowankę.

Jeszcze przed Świętami zapraszamy do Biblioteki dzieci w 
wieku 8 - 10 lat na zajęcia plastyczne i quiz wiedzy o tradycjach 
wielkanocnych; po szczegółowe informacje i zapisy chętnych 
zapraszamy do Biblioteki w godz. 9-17.

Agnieszka Maciocha

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym brali 
udział w zawodach sportowych: Zimowe Igrzyska LZS „Jacnia 
2009”, gdzie Klaudia Danielewicz zajęła I miejsce w zjeździe 
na sankach, a Kacper Adamczuk i Bartek Gałan zajęli w tej 
konkurencji II i III miejsce. Reprezentacja naszej gminy w 

punktacji ogólnej zajęła V miejsce. UKS ”Jutrzenka” oraz 
nauczyciele wychowania fizycznego 27 lutego zorganizowali 
Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły, 
gdzie reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce wygrywając z 
drużyną z Łabuń i remisując z drużyną z Łabuniek. 04.03.2009 
r w Turnieju Mini Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Prezesa UKS 
„Jutrzenka” SP Zwierzyniec reprezentowały dwie drużyny: 
reprezentujące klasy V i VI, gdyż przybyła tylko jedna drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Komarowie. Drużyna z klas VI zajęła I 
miejsce, klasy V- II miejce, a SP w Komarowie zajęła III miejsce. 
 Reprezentacja chłopców z klas V pokonała drużynę SP 
w Wywłoczce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini 
piłce siatkowej i awansowała do szczebla powiatu. Powiatowe 
IMS w mini piłce siatkowej odbyły się12.03.2009 r w Grabowcu, 
gdzie reprezentacja klas V zajęła I miejsce i awansowała do 
szczebla rejonu. Rejonowe IMS odbyły się 24.03.2009 r. w 
Zamościu, gdzie nasza drużyna pokonując zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Tomaszowie Lubelskim 2:1 zajęła III miejsce. 
A oto skład drużyny: K. Adamczuk, B. Gałan, C. Bartnik, M. 
Zaczek, Ł. Bury, D. Lachowicz i P. Pomarański, opiekun – A. 
Bartnik.

Opracował: A. Bartnik

SUKCESY  SZCZYPIORNISTÓW
W GIMNAZJALNEJ STREFIE SPORTU.

 Nie od dziś wiadomo, że koronną dyscypliną, z 
której słynie Zwierzyniec i odnosi znaczące sukcesy na różnych 
szczeblach, jest piłka ręczna. Tradycja ta podtrzymywana jest 
również w gimnazjum.
 19 stycznia 2009 r w Łabuńkach odbyła się Powiatowa 
Gimnazjada w Piłce Ręcznej Chłopców. 
 W zawodach startowało 7 drużyn, które podzielono na 
dwie grupy.
 Reprezentacja naszego gimnazjum po zaciętych 
walkach zajęła I miejsce i zapewniła sobie awans do zawodów 
rejonowych.
Wyniki gier
Gimn. Wysokie - Gimn. Zwierzyniec 10 : 9
Gimn. Komarów - Gimn. Zwierzyniec 10 : 14
Mecz o I miejsce
Gimn. Łabuńki - Gimn. Zwierzyniec 4 : 19
 Podczas zawodów rejonowych piłkarze ręczni z naszej 
szkoły zajęli III miejsce. 
Wyniki gier
Gimn. Nr 3 Hrubieszów - Gimn. Zwierzyniec 12 : 10
Gimn. Nr 2 Zamość - Gimn. Zwierzyniec 10 : 13
Mecz o III miejsce
Gimn. Tomaszów Lub. Nr 2 - Gimn. Zwierzyniec 7 : 15 
Skład drużyny: Michał Dudek, Wojciech Głowacki, Szymon 

Kozioł, Marcin Korga, Michał Korga, Łukasz Grabowski, Tomasz 
Hajduk, Paweł Lipiec, Paweł Prus, Radosław Gmyz, Piotr 
Wojtiuk. Trener – Jan Czochra 
 W ślad za kolegami ruszyły dziewczęta.  2 marca 
2009 r w Łabuńkach zdecydowanie pokonały koleżanki z innych 
szkół i wywalczyły Mistrzostwo Powiatu zapewniając sobie tym 
samym awans do zawodów rejonowych.
Wyniki gier
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. Gorajec 16 : 0
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. Skierbieszów 11 : 6
Mecz o I miejsce
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. Łabuńki 9 : 1
 Podczas zawodów rejonowych, które odbyły się 
9 marca 2009 r w Tomaszowie Lub. nasze szczypiornistki 
udowodniły, że i na tym szczeblu nie mają sobie równych 
i zdecydowanie zajęły I miejsce, awansując do Igrzysk 
Wojewódzkich (19.03.2009 r Łuków)
Wyniki gier
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. 4 Zamość 8 : 7
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. 2 Tomaszów Lub. 11 : 3
Mecz o I miejsce
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. 2 Hrubieszów 9 : 2

 19 marca 2009 r w Łukowie odbyła się Wojewódzka 
Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Podopieczne Edyty Kot 
również podczas tej imprezy spisały się znakomicie. Po bardzo 
dobrej i zaciętej walce zajęły III miejsce zdobywając brązowy 
medal. W zawodach uczestniczyły drużyny z 6 rejonów (Biała 
Podlaska, Lubartów, Chełm, Zamość, Lublin i Lublin miasto).
 Drużyny w drodze losowania zostały podzielone na 2 
grupy:
Grupa A 
 
Grupa B
1. Gimn. Nr 9 Lublin 
 
4. Gimn. Zwierzyniec
2. Gimn. Konstantynów 
 
5. Gimn. Rejowiec
3. Gimn. Nr 2 Puławy 
 
6. Gimn. Nr 2 Kraśnik
Wyniki gier
Gimn. Zwierzyniec - Gimn. Rejowiec 10 : 4
Gimn. Nr 2 Kraśnik - Gimn. Zwierzyniec 10 : 3

Mecz o III miejsce
Gimn. Nr 9 Lublin - Gimn. Zwierzyniec 4 : 8
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Zygmunt

Skład naszej reprezentacji: Aleksandra Gałan, Aleksandra 
Adamczuk, Karolina Piasecka, Patrycja Wiatrzyk, Katarzyna 
Klik, Katarzyna Galarda, Katarzyna Strzałka, Katarzyna 
Startek, Katarzyna Gołębiowska, Aleksandra Korkosz, Justyna 
Olech, Kaja Zaczek. Trener – Edyta Kot

Edyta Kot

LUDZIE ZE ZWIERZYŃCA
 Za organizatora życia w Zwierzyńcu niewątpliwie 
uznać należy pierwszego ordynata – Jana Zamoyskiego, który 
budując tutaj swoją rezydencję (miejsce na jej lokalizację 
wybrane zostało nad rzeką Wieprz między Wywłoczką a 
Obroczą) związał swoje losy z ta miejscowością, po nim inni 
Zamoyscy przebywali w Zwierzyńcu dbając o rozwój gospodarczy 
miejscowości, odpoczywając ... Obecność tak znanej i wpływowej 
rodziny, jaką byli Zamoyscy dodawała osadzie splendoru; 
podejmowano gościnnie także wybitne osobistości, jak choćby 
króla Władysława IV, czy prawnuka pierwszego ordynata 
– syna Gryzeldy Zamoyskiej – Wiśniowieckiej – Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, także polskiego króla. Do Zwierzyńca 
chętnie przyjeżdżali cudzoziemcy znajdując pracę w  fabryce 
maszyn rolniczych, czy funkcjonującym do dziś browarze; z 
bardziej  znanych osób, wpisanych na trwałe w historię osady 
wymienić należy:  Mac Donalda Jana - wieloletniego zarządcę 
zwierzynieckiej mechaniki, z pochodzenia Szkota, inżyniera.  
Anglika Cuninga – kilkuletniego dyrektora browaru.
 Na wiele lat związał ze Zwierzyńcem swoje losy Ludwik 
Goldstein - do jego obowiązków należała opieka medyczna nad 
służbą ordynacką, nie poprzestał jednak na tym, rozumiejąc  
trudną sytuację materialną ubogiej ludności Zwierzyńca i 
okolic chętnie udziela jej pomocy  nie pobierając żadnego 
wynagrodzenia – za swoją działalność i wysoce humanitarną 
postawę spotykał się z ogromną  wdzięcznością mieszkańców. Na 
szacunek i uznanie zasłużył także budowniczy plenipotenckiego 
pałacyku (okazałej willi, w której obecnie znajduje swoje locum 
Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego) – Aleksander 
Szymański; w pracach na rzecz ordynacji udzielał się blisko przez 
pół wieku. Mieszkańcy Zwierzyńca jako  ludzie światli, znający 
wartość edukacji i wykształcenia w ogóle już od pocz. XIX wieku 
zabiegali o zorganizowanie placówki oświatowej – ogromną rolę  
w kształceniu tutejszej młodzieży odegrał wybitny pedagog, 
wieloletni pracownik ordynacji – Stanisław Falęcki, absolwent 
Szkoły Głównej w Warszawie. Do Zwierzyńca przyjechał około 
1880 roku znajdując posadę w rządowej szkole rosyjskiej, ale jak 
podaje Halina Matławska – „uczył i wychowywał w duchu polskim 
„, to przyniosło mu zasłużone uznanie ze strony miejscowej i 

okolicznej ludności - „szkoła Falęckiego” cieszyła się szeroką 
sławą w kilku powiatach. Narażona jednak była na ciągłe wizytacje 
i niespodziewane wizyty  ze strony  administracyjnych władz 
rosyjskich. Opanowany i w porę ostrzegany przez mieszkańców 
Zwierzyńca Stanisław Falęcki zawsze zdołał uniknąć podejrzeń, 
ukryć zakazane podręczniki – jego uczniowie wykazywali się 
dobrą znajomością języka urzędowego rosyjskiego, opanowali 
tez doskonale znajomość genealogii rodu panującego, co było 
mile widziane przez zaborcę i z pewnością chroniło przed 
wszelkiego rodzaju podejrzeniami o tajne nauczanie w duchu i 
języku polskim. 
 Schyłek XIX wieku to trudny okres w dziejach naszego 
kraju – w 1863  roku wybucha powstanie  styczniowe, mieszkańcy 
osady czynnie włączają się do walki ze znienawidzonym zaborcą. 
Grupa młodych ludzi ze Zwierzyńca skupia się wokół Henryka 
Hugo Gramowskiego, tworząc tzw. zwierzynieckie zgrupowanie. 
Gramowski ranny pod Tomaszowem zginął zabity przez Rosjan. 
Jego ofiara nie była daremna; wiosną 1863 roku w okolicach 
Józefowa pojawia się „partia” krakowskiego rzemieślnika 
Marcina Borelowskiego „Lelewela” do której podobnie 
jak wcześniej do zgrupowania Gramowskiego przystępuje 
zwierzyniecka młodzież, m. in:  Stanisław Dekański, Edward 
Dziewiszek, Feliks Krotki, Seweryn Gisges, Edward Lewnadowski 
; wraz z grupą około 700 powstańców biorą udział w zwycięskiej 
potyczce z Rosjanami pod Panasówką, niektórzy zostali ranni, 
inni,  jak Walenty Fleszar walczyli dalej w oddziale „Lelewela”, 
biorąc udział w walce pod Batorzem, która zakończyła się 
przegraną Marcina Borelowskiego. Spośród zwierzynieckich 
powstańców życie za ojczyznę oddali: Julian Sieklucki (wzięty 
przez Rosjan do niewoli podczas ataku na Modliborzyce, został 
rozstrzelany w Janowie 9 lutego 1863 roku), Feliks Krótki (zginął 
pod Pansówką), Romuald Rola – Gadomski (udział w powstaniu 
wziął już jako 16 letni chłopiec, walczył w okręgu warszawskim), 
Marcin Sokołowski  (pracownik Wydziału Lasów), Teresa Prus 
– Jezierska (jej mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu), 
Bolesław Jasiński – na powstańczy szlak bojowy wstąpił w wieku 
14 lat, walczył w okręgu warszawskim, następnie udał się na 
tułacza wędrówkę. Swój los związał z Rumunią, do kraju powrócił 
jako wiekowy starzec.
 Po zakończeniu partyzanckich działań 1863 roku 
pracę w zwierzynieckich lasach na stanowisku nadgajowego 
podjął Józef Lotz; jego synowie także zajmowali się leśnictwem 
– wspomnienia starszego z nich (także Józefa) o ordynackich 
polowaniach w okresie międzywojennym przekazał mi 
anonimowy rozmówca - polowania odbywały się przed większymi 
świętami przed wigilią zawsze polowano na bażanty; na obiad 
przywożono myśliwym krupnik, lub bigos. Łowy odbywały się w 
nadleśnictwach: zwierzynieckim, kosobudzkim, tereszpolskim, 
przywożono strzelców i służbę na nagonkę; gdy pewnego razu 

młodego strzelca zaatakował ranny dzik syn Zamoyskiego 
skoczył z kordelasem na pomoc. Upolowaną zwierzynę zwożono 
do pałacu w Klemensowie.   Polowania na terenie Ordynacji 
miały długoletnią tradycje, znaczna ilość lasów na jej obszarze 
stanowiła doskonałe tereny do urządzania łowów na małego i 
grubego zwierza. Kontynuacją tamtych polowań są organizowane 
obecnie m. in w obrębie lasów tomaszowskich, na które 
przyjeżdżają myśliwi z zagranicy głównie z Niemiec. 
 Początek XX wieku przyniósł nowe, ważkie w życiu 
społeczno – politycznym osady wydarzenia – w 1905 roku 
powstał lokalny oddział Polskiej Macierzy Szkolnej (PSM). W 
zebraniu założycielskim wziął udział delegat Zarządu Głównego 
PSM – Stanisław Moskalewski; pierwszym prezesem wybrano 
Stanisława Falęckiego.  Stanisław Moskalewski Członek 
Narodowej Demokracji, mieszkał w Zwierzyńcu, gdzie pełnił 
funkcje pomocnika rachmistrza wydziału przy Zarządzie 
Głównym Ordynacji Zamoyskiej. Zaangażowany był w działalność 
agitacyjną - jak wspomina dr Klukowski – często przyjeżdżał do 
Mokregolipia k/ Radecznicy, gdzie odbywały się narady włościan 
okolicznych wsi w folwarku ordynackim dzierżawionym przez 
Konstantego Świderskiego. Przekazywał im stosowną literaturę; 
współpracował również z unitami z powiatu zamojskiego, którym 
umożliwiał przedostawanie się do granicy galicyjskiej, gdzie 
mogli chrzcić swoje dzieci, a także  brać śluby w obrządku swoich 
ojców.  W 1901 roku w Zwierzyńcu przebywał gość specjalny 
– przyszły marszałek Polski Józef Piłsudski, który zbiegł z 
Petersburga  – Stanisław Moskalewski podejmował go i ukrywał 
w swoim domu, ordynaccy leśnicy pomogli mu przedostać się 
nielegalnie przez granicę z Galicją na Tanwi. Moskalewski pełnił 
również obowiązki pełnomocnika plenipotenta ordynackiego – w 
1905 roku powierzono mu zarząd nad „zakładem produkującym 
lekkie meble koszykowe”. Swój niekwestionowany wkład w 
„pisanie” zwierzynieckiej historii wniósł Ludwik Mostowski 
– syn  administratora majątku Mościckich w Skierbieszowie. Z 
polecenia kierownictwa Polskiej Partii Socjalistycznej  w Lublinie 
przybył pod koniec 1905 roku do Zwierzyńca, gdzie zorganizował 
polską milicje, która rozbroiła posterunek  policji (urzędowej 
– rosyjskiej) funkcjonujący przy urzędzie gminy – „zniszczono 
portrety i godła carskie, zamalowano czerwoną farbą napisy w 
języku rosyjskim.” 
 W 1906 roku otwarto w Zwierzyńcu ochronkę dla 
miejscowych dzieci – fachową pod względem pedagogicznym 
opiekę nad zwierzynieckimi maluchami sprawowała przez wiele lat 
Maria Zajączkowska, absolwentka  seminarium ochroniarskiego 

(pedagogicznego?). Od 1918 roku pełniła obowiązki kierownika 
tej placówki „dając wzory pięknej pracy pedagogicznej młodszym 
koleżankom”. Podczas okupacji pracowała w kuchni Polskiego 
Komitetu Opiekuńczego (zorganizowanego przez ordynata 
Jana hr. Zamoyskiego i ks. Stanisława Szepietowskiego) 
przygotowując posiłki przebywającej w obozie przejściowym 
w Zwierzyńcu ludności z wysiedlonych wsi Zamojszczyzny. We 
wrześniu 1945 roku podjęła pracę w zwierzynieckim przedszkolu. 
Zmarła 25 maja 1955 roku w szczebrzeszyńskim szpitalu; 
jej skromną mogiłę  na miejscowym cmentarzu zdobi napis: 
„Kierowniczka ochronki O[rdynacji]  Z[amoyskiej]. Nauczycielka 
– Przedszkolanka w czasie II wojny członek Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego, 50 lat poświęciła dzieciom”.
CDN.

opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz

ZMARTWYCHWSTANIE

Wczoraj widziałem bociana
Okrążał swoją niwę
Wiosna śnieżyczki powiła
Aniołki żywe

Dzwony kościelne wieść wzniosły
Echo zbudziło przestworza
Na horyzoncie promień
Jasność Boża

I poszli wszyscy w pokorze
W poranka welon odziani
U grobu wespół stanęli
Zadumani.

Prawdziwie Pan Zmartwychwstał
Dusz ludzkich przebudzenie
Tajemnych praw natury
Objawienie

W. Sitkowski
14.03.2007
Zwierzyniec

Wydawca: Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. (084) 6872 660


