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Stanisław Mazur
(1925 - 2017)

Komendancie

Ty, coś walczył w myśl idei,
Coś wykrzesał w swej nadziei
Pośród wojen, burz zawiei
Dla nas jasne dni,
 Za to chwała, chwała Ci.

Ty, coś Kresy bojem mierzył,
Coś w Legiony swe uwierzył
Ich czynami wiarę szerzył
W przyszłości naszych dni,
 Komendancie, chwała Ci.

Ty, coś działał nie dla sławy,
Coś gnał wroga spod Warszawy
Tym skończyłeś wojen sprawy
Stąd wolności dni,
 Dzisiaj chwała, chwała Ci.

Biłgoraj, 12 października 1998 r.
(wiersz napisany ku pamięci

Marszałka Józefa Piłsudskiego)
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Od wielu lat mieszkańcy Gmi-
ny Biłgoraj wspólnie świętują 
Odzyskanie przez Polskę Nie-
podległości podczas Jesiennej 
Biesiady Kulturalnej. W tym 
roku biesiada zorganizowana 
została ponownie w Korytko-
wie Dużym. Setną rocznicę 
wolnej Ojczyzny Mieszkańcy 
Korytkowa uczcili ufundowa-
niem pomnika z tablicą pa-
miątkową.
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W czwartek 29 listopada 
odbyły się ostatnie zajęcia  
w ramach projektu „Tańczyć 
każdy może”. Ostatnie, ostat-
kowe spotkanie uczestników 
zajęć miało bardziej uroczysty 
charakter. Na uczestników spo-
tkania czekała przygotowana 
przez organizatorów niespo-
dzianka, czyli widowisko ob-
rzędowe i poczęstunek. Projekt  
„Tańczyć każdy może” polegał 
na organizacji i prowadzeniu 
zajęć tanecznych dla dorosłych 
mieszkańców gminy Biłgoraj.

 str. 12
Projekt „Lokalny Patriota” jest 
cyklicznym projektem realizo-
wanym w Szkole Podstawowej 
w Hedwiżynie od 2015 roku, 
ma charakter interdyscyplinar-
ny i zespołowy. Realizowany 
jest na lekcjach różnych przed-
miotów i w trakcie różnych 
działań poza zajęciami. Głów-
nym jego celem jest kształcenie 
patriotycznych postaw oraz 
wychowanie i przygotowanie 
uczniów do roli odpowiedzial-
nego człowieka i obywatela.

 str. 14

 str. 20

14 listopada 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy 
uroczyście podsumowano in-
nowację wychowawczą o cha-
rakterze programowym „Dla 
Niepodległej 1918 – 2018” 
wpisującą się w obchody 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Warto, 
abyśmy ciągle uświadamiali 
młodemu pokoleniu, jak waż-
na jest znajomość męczeńskich 
kart historii Polski.

W dniu 30 listopada 2018 r. 
odbyły się uroczyste obcho-
dy 10-lecia Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Biłgoraj-
ska”, które stały się okazją do 
podziękowań dla wszystkich, 
którzy działali na rzecz rozwo-
ju obszaru LGD „Ziemia Bił-
gorajska”. LGD jest stowarzy-
szeniem, skupiającym obecnie 
13 gmin.
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Musisz tam być 

Miejsce egzekucji na Rapach
W lesie między Biłgorajem a Rapami Dylańskimi trafimy na miejsce pamięci z czasów II wojny świa-
towej. Krzyż oraz płyta kamienna znaczą miejsce, w którym 4 lipca 1944 roku Niemcy bestialsko  
i z zimną krwią zamordowali 65 osób – partyzantów AK i BCh, działaczy ruchu oporu oraz okolicz-
nych mieszkańców. Mord na polskich bojownikach o wolność nazywany jest również „Zamojskim 
Katyniem”. 

Pod koniec czerwca 1944 roku partyzanci z okolic 
Biłgoraja zostali otoczeni w lasach Puszczy Solskiej przez 
duże siły Wehrmachtu w ramach akcji „Sturmwind II”. 
„Kocioł” został zamknięty na bagnistych terenach pod 
Osuchami. Kilkudziesięciu partyzantów, którzy trafili 
tam do niewoli, przetrzymywanych było przez kilka dni  
w siedzibie Gestapo w Biłgoraju. W dniu 4 lipca 1944 roku 
zostali przewiezieni do lasku pod miastem i rozstrzelani. 
Z transportu udało się uciec tylko jednemu partyzantowi, 
Zygmuntowi Hanasowi ps. „Wilczur”, który schronił się  
w przysiółku Zagumnie.

Z protokołu oględzin zwłok dowiadujemy się, że więź-
niowie przed egzekucją byli brutalnie bici. Wiązano ich 
po pięć osób grubym drutem, a następnie rozstrzeliwano 
strzałami w plecy. Kilku z nich zmarło w wyniku braku 
powietrza spowodowanego przysypaniem ziemią. Więk-

szość byli to ludzie młodzi. Ciała poległych pochowano 
na cmentarzach parafialnych.

Od kilku lat co roku ma miejsce inscenizacja histo-
ryczna mordu partyzantów na Rapach koło Biłgoraja, 
przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
„Wir” z Biłgoraja.

Jak tam trafić?
Miejsce egzekucji znajduje się przy drodze Biłgo-

raj – Rapy Dylańskie. Jadąc ul. Zamojską w Biłgoraju 
skręcamy na północ (droga obok POL-SKONE), po kil-
kuset metrach mijamy tory kolejowe, jedziemy jeszcze  
ok. 1 km i docieramy do celu. Pomnik znajduje się po 
prawej stronie (jadąc od strony Biłgoraja), w lesie, w od-
ległości kilkudziesięciu metrów od drogi.

Dominik Róg
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Była to okazja do złożenia życzeń, wręczenia kwiatów 
i upominków. Przede wszystkim jednak uhonorowano 
pary małżeńskie medalami. Za przeżyte razem 50 lat Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odzna-
czył Jubilatów medalami za „Długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Wśród odznaczonych było 10 par małżeńskich  
z terenu Gminy Biłgoraj: Antonina i Henryk Bury, Julianna 
i Władysław Cap, Helena i Albin Jaworscy, Józefa i Tade-
usz Kudełkowie, Janina i Stanisław Malikowie, Krystyna  
i Edward Mazurkowie, Maria i Józef Surmowie, Aleksan-
dra i Józef Tomaszewscy oraz Genowefa i Jan Zamsz.

Z tej okazji Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Biłgo-
raj Wiesława Różyńskiego listy gratulacyjne, w których 
napisał m.in. - Abyście stale byli dla siebie ostoją pogody 
ducha, nadziei i zaufania. Aby każdy kolejny dzień przy-
niósł Wam tyle miłości, ile nagromadziło się w Was przez 
całe Pół Wieku bycia razem.

W tym dniu Jubilatom życzenia składali burmistrz 
miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, przewodniczący rady mia-
sta Biłgoraj Marian Klecha, starosta biłgorajski Kazimierz 
Paterak oraz wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.  
Z życzeniami przybyła również poseł na sejm RP Agata 
Borowiec.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili 
na część artystyczną podczas której zaprezentowały się 
dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 1w Biłgoraju 
oraz Biłgorajska Kapela Podwórkowa „Wygibusy”.

Z okazji Złotych Godów wszystkim Jubilatom składa-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszel-
kiej pomyślności i spełnienia wspólnych marzeń.

Celina Skromak

Złote Gody 2018
53 pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Biłgoraj w tym roku obchodziły złote gody. Jubileusz 
50 lecia pożycia małżeńskiego świętowali 11 października b.r. w Biłgorajskim Centrum Kultury. Na 
uroczystość zaprosili Jubilatów Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju, Burmistrz Miasta Biłgoraj, Wójt 
Gminy Biłgoraj i Starosta Powiatu Biłgorajskiego. 

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Grupa teatralna ze Szkoły Pod-
stawowej w Gromadzie przedstawiła 
spektakl „Śmiecie” w reżyserii Mał-
gorzaty Procner – pełną dowcipu 
opowieść o różnych obliczach miło-
ści. Przedstawienie to zostało nagro-
dzone nie tylko podczas gminnych 
Konfrontacji Teatralnych w Smólsku, 
ale również podczas Festiwalu Naj-
ciekawszych Widowisk w Lublinie.

Gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej to doskonała okazja do 

podziękowań za trud i zaangażowa-
nie włożone w niełatwy, ale dający 
pełnię satysfakcji zawód nauczyciela 
i pedagoga. Z tej okazji Wójt Gminy 
Biłgoraj złożył na ręce dyrektorów 
szkół listy okolicznościowe skiero-
wane do wszystkich pracowników 
placówek szkolnych z terenu gminy 
Biłgoraj. Były także wyróżnienia dla 
nauczycieli oraz kwiaty. 

Ewelina Lemieszek

12 października w Urzędzie Gminy Biłgoraj miały miejsce gminne obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie.
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W związku z tym 15 października 2018 roku w Ze-
spole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgo-
raju odbyła się szczególna uroczystość. Młodzi, zdolni  
i szczególnie utalentowani uczniowie szkół Powiatu Bił-
gorajskiego i Gminy Zwierzyniec odebrali stypendia  
w ramach Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.  
W sumie wręczone zostały 24 stypendia na kwotę 47.250 zł

Wśród stypendystów znaleźli się również szczegól-
nie wyróżniający się uczniowie naszych szkół gminnych. 
Stypendium fundowane przez Fundusz Uzdolnionych  
w Gminie Biłgoraj w wysokości 750 zł otrzymali:

1. Laura Rapa (Dereźnia Zagrody) Szkoła Podstawo-
wa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej. Laura 
jest laureatką wielu konkursów na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim, jest wszechstronnie uta-

lentowana artystycznie: muzycznie, plastycznie, odnosi 
sukcesy w dziedzinie aktorstwa i recytacji.

2. Kacper Waliwander (Majdan Gromadzki) Szko-
ła Podstawowa w Gromadzie. Kacper jest utalentowany 
muzycznie i aktorsko. Jest laureatem wielu nagród i wy-
różnień.

3. Dawid Bukowiński (Ruda-Zagrody) Szkoła Pod-
stawowa w Woli Dereźniańskiej. Dawid to wybitnie 
uzdolniony matematyk, odnosi sukcesy w ogólnopol-
skich olimpiadach matematycznych, jest laureatem wielu 
nagród w tej dziedzinie.

Stypendia wręczał oraz gratulacje stypendystom skła-
dał m.in. Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. 

Celina Skromak

Najzdolniejsi uczniowie 
z Gminy Biłgoraj otrzymali stypendia
We wrześniu 2000 roku Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej uruchomiła Biłgorajski Fun-
dusz Stypendialny (BFS). Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów (w porozumieniu z władzami samorządowymi) i ponadpodstawowych oraz stu-
dentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, czy inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na 
uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia. 
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Znany kucharz Kamil Kotarski, ekspert i autorytet  
w dziedzinie kuchni lubelskiej i kuchni regionalnej Lubelsz-
czyzny zaprezentował pokaz kulinarny z wykorzystaniem 
tradycyjnych lokalnych składników. Przygotowywał żurek 
na gęsinie, przywracając pamięć temu zapomnianemu je-
siennemu przysmakowi. Gotowaniu towarzyszyły opowie-
ści o gęsiach, w tym tej charakterystycznej odmianie - gęsi 
biłgorajskiej, o korzyściach jakie niosła hodowla gęsi, walo-
rach smakowych gęsiny, smalcu z gęsi, czy tych związanych 
z pozyskiwaniem pierza na poduchy i pierzyny. 

Dopełnieniem pokazu kulinarnego było widowisko 
obrzędowe „Darcie pierza pannie młodej na pierzynę”, 
wg scenariusza Teresy Kornik, z którym zaprezentował 
się zespół „Czeremcha” z Gromady. Wiernie, ale z humo-
rem odtworzony zwyczaj spotykania się kobiet wiejskich 
podczas długich jesiennych wieczorów na „pierzaczkach”. 
Wspólnemu darciu pierza towarzyszyły opowieści i plot-
ki o tym co się dzieje na wsi, prześpiewywanie do siebie, 
poczęstunek przygotowany przez gospodynię oraz tańce, 
kiedy tylko pojawił się jakiś wiejski muzykant. Ponieważ 
tym razem pierze miało posłużyć do przygotowania wia-

na pannie młodej, dowiadujemy się jakie obawy towarzy-
szyły młodej dziewczynie w związku z zamążpójściem. 

Widowisko zostało owacyjnie przyjęte przez zwie-
rzyniecką publiczność, która bardzo żywo reagowała, 
wspólnie śpiewała znane przyśpiewki i nagradzała akto-
rów gromkimi brawami. Później w rozmowie z aktorami 
widzowie podkreślali, że było to przypomnienie tego co 
pamiętają z dawnych czasów i jak bardzo im się to wido-
wisko podobało. 

Celina Skromak

Zespół „Czeremcha”
z widowiskiem w Zwierzyńcu
9 listopada w Centrum Kultury i Bibliotece w Zwierzyńcu zorganizowano Jesienny Dzień Kultury Lo-
kalnej. W wypełnionej publicznością sali wystaw odbył się pokaz kulinarny i zaprezentowano wido-
wisko obrzędowe.
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Uroczystości w Korytkowie Dużym rozpoczęły się na 
placu przed remizą OSP, gdzie stanął pomnik z tablicą 
upamiętniającą rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika odby-
ło się przy udziale Jednostki OSP w Korytkowie Dużym  
i pocztów sztandarowych OSP Korytków Duży i OSP Bu-
kowa. Wartę honorową przy pomniku pełnili Marek Łaba 
i Dominik Róg, członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „WIR” z Biłgoraja.  

Ceremonię odsłonięcia pomnika rozpoczął Prezes OSP 
w Korytkowie Dużym Franciszek Socha. Witając zgroma-
dzonych mieszkańców gminy i gości mówił, że pomnik 
ten jest wyrazem wdzięczności Mieszkańców Korytkowa 
Dużego dla Tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, 
którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny i oddali za nią 
życie. „W duchu wdzięczności Bogu i przodkom naszym  
w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Mieszkańcy Ko-
rytkowa Dużego” – taki napis umieszczono na tablicy. Pre-
zes podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się 
do budowy tego pomnika. 

Odsłonięcia pomnika dokonał Wójt Gminy Biłgoraj 

Wiesław Różyński, a modlitwę odprawił i pomnik poświę-
cił Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytko-
wie Dużym, Powiatowy Kapelan OSP, ks. Kanonik Krzysz-
tof Gajewski. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli 
Wójt Wiesław Różyński, Prezes Franciszek Socha i księża 
Krzysztof Gajewski, Stanisław Ciupak, Marek Kuśmier-
czyk i Józef Bednarski. 

Kulminacyjnym momentem uroczystości był ceremo-
niał podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewanie 
hymnu narodowego. Apel Poległych na zakończenie uro-
czystości przygotowany przez druhów strażaków z Koryt-
kowa Dużego był niezwykle podniosłym i wzruszającym 
podsumowaniem uroczystości. 

Po uroczystościach na placu wszyscy udali się do Re-
mizy OSP gdzie odbyła się XXIII Jesienna Biesiada Kul-
turalna. Ideą tego wydarzenia jest przeżywanie rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości w sposób godny 
i radosny, tak jak doniosłym, ale i radosnym była chwila, 
kiedy to nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli, pod zabo-
rami Rosji, Prus i Austrii, odzyskała niepodległość. 

Uroczystości w remizie rozpoczęły się programem pod 

Święto Niepodległości 
w Korytkowie Dużym

Od wielu lat mieszkańcy Gminy Biłgoraj wspólnie świętują Odzyskanie przez Polskę Niepodległo-
ści podczas Jesiennej Biesiady Kulturalnej. W tym roku Biesiada zorganizowana została ponownie  
w Korytkowie Dużym. Setną rocznicę wolnej Ojczyzny Mieszkańcy Korytkowa uczcili ufundowaniem 
pomnika z tablicą pamiątkową. 
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wymownym tytułem „Ojczyzna” w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. Występ mło-
dzieży wraz z przepiękną dekoracją sceny przygotowali 
nauczyciele SP w Korytkowie Dużym: Iwona Stawarska, 
Barbara Cudziło, Alina Wnuk i Paweł Kołodziej.

Od 10 lat naszej Jesiennej Biesiadzie Kulturalnej to-
warzyszy konkurs o Nagrodę im. Ireny Potockiej, zmarłej 
przed dziesięcioma laty wieloletniej dyrektor GOK w Bił-
goraju, twórczyni Jesiennej Biesiady Kulturalnej, opiekun-
ki zespołów śpiewaczych, strażniczki lokalnych tradycji  
i animatorki życia kulturalnego gminy Biłgoraj.

W tym roku w konkursie o nagrodę Jej imienia rywa-
lizowało 14 gminnych zespołów śpiewaczych, które pre-
zentowały po dwa utwory, pieśń patriotyczną i piosenkę 
ludową z regionu biłgorajskiego. Na scenie w Korytko-
wie Dużym wystąpili: Chór z Korytkowa Dużego, Zespół 
„Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, zespół „Więź” z Soli, ze-
spół śpiewaczy z Bidaczowa, „Polne kwiaty” z Dyl, Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej, „Stok” z Hedwiżyna, „Lawenda” 
ze Smólska, KGW z Dąbrowicy, „Czeremcha” z Gromady, 
„Zorza” z Dereźni, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego, 
zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Mę-
ski Zespół Śpiewaczy z Bukowej. Występy zespołów oce-
niali: Janina Biegalska z Departamentu Kultury w Urzędzie 
Marszałkowskim w Lublinie, Andrzej Sar, Główny Specja-
lista ds. kultury ludowej w Wojewódzkim Ośrodku Kultu-
ry w Lublinie, Bożena Bednarczuk, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obszy i Krystyna Kufera, wokalistka 
Kapeli Ludowej „Krążałka” i Biłgorajskiej Kapeli Podwór-

kowej „Wygibusy”. Laureatem Nagrody im. Ireny Potockiej 
w 2018 r. został zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” 
z Bukowej, a cztery wyróżnienia powędrowały do Chóru 
z Korytkowa Dużego, zespołu „Czeremcha” z Gromady, 
zespołu „Lawenda” ze Smólska i Męskiego Zespołu Śpie-
waczego z Bukowej.

Po wręczeniu dyplomów i podziękowań zespołom od-
była się wspólna biesiada, koncert Kapeli Podwórkowej 
„STAH” z Werbkowic oraz potańcówka z zespołem VO-
LVEREMOS. Dodatkową atrakcją wieczoru był pokaz fa-
jerwerków. 

Organizatorem XXIII Jesiennej Biesiady Kulturalnej 
jest Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Bił-
goraju i Mieszkańcy Korytkowa Dużego. Dziękując miesz-
kańcom Korytkowa za przygotowanie obchodów Świę-
ta Niepodległości w Gminie Biłgoraj szczególne ukłony  
i wyrazy wdzięczności kierujemy do pana Pawła Grabia-
sa Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym, 
Grona Pedagogicznego i Uczniów za wzruszającą część 
artystyczną i oprawę plastyczną uroczystości, do Prezesa 
OSP Franciszka Sochy, Naczelnika OSP Krzysztofa Bedna-
rza i wszystkich druhów strażaków OSP Korytków Duży 
oraz Chóru z Korytkowa Dużego za cały trud włożony  
w organizację i przygotowanie biesiady, za dobrą atmosfe-
rę spotkania oraz okazaną gościnność. Bardzo dziękujemy 
panu Dariuszowi Wolaninowi i panu Janowi Niecałkowi, 
za hojność, która przyczyniła się do uświetnienia tego wy-
darzenia. 

Celina Skromak
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Projekt  „Tańczyć każdy może” polegał na organiza-
cji i prowadzeniu zajęć tanecznych dla dorosłych miesz-
kańców gminy Biłgoraj. Działania projektowe dotyczyły 
nauki tańca oraz rozwijania umiejętności tanecznych 
poprzez taniec towarzyski i ludowy. Zajęcia odbywały się  
w remizie OSP w Gromadzie w okresie wrzesień - listo-
pad 2018.

Mieszkańcy gminy Biłgoraj udowodnili, że tańczyć 
każdy może.  Systematycznie na zajęciach tanecznych 
spotykało się ponad 30 osób. W zajęciach oprócz miesz-
kańców Gromady wzięli również udział mieszkańcy Kor-
czowa, Podlesia, Bukowej i Biłgoraja. Zajęcia prowadziła 
instruktor tańca Maja Paczos.

Podsumowanie projektu, które odbyło się w ostatni 
czwartek listopada, rozpoczęło się niespodzianką przy-
gotowaną przez zespół „Czeremcha” z Gromady. Zespół 
zaprezentował widowisko obrzędowe „Darcie pierza 
pannie młodej na pierzynę”. Widowisko zostało entuzja-
stycznie przyjęte przez uczestników spotkania i bardzo 
się wszystkim spodobało. Później odbyły się zajęcia ta-

neczne z prezentacją nabytych umiejętności. Uczestnicy 
projektu zaprezentowali tańce, których nauczyli się pod-
czas zajęć. Tańczyli więc walca angielskiego i poloneza, 
była cha-cha, samba, rumba i foxtrot, tańczyli też lubia-
ną i popularną belgijkę oraz polkę. Przy poczęstunku,  
o który zadbali realizatorzy projektu, był czas na rozmo-
wy, wymianę wrażeń i podsumowanie projektu. Uczest-
nicy zajęć nie tylko rozwinęli posiadane umiejętności 
taneczne, ale przy okazji świetnie się podczas tych zajęć 
bawili. Zajęcia te zintegrowały grupę ludzi, których połą-
czyła wspólna pasja, jaką jest zamiłowanie do tańca. Spo-
tkanie zakończyło się potańcówką. 

„Tańczyć każdy może” to projekt zrealizowany przez 
zespół „Czeremcha” z Gromady i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Biłgoraju. Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Zie-
mi Biłgorajskiej.

Celina Skromak

Podsumowanie projektu
„Tańczyć każdy może”
W czwartek 29 listopada odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu „Tańczyć każdy może”. Ostat-
nie, ostatkowe spotkanie uczestników zajęć miało bardziej uroczysty charakter. Na uczestników spo-
tkania czekała przygotowana przez organizatorów niespodzianka.
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Recytatorów wysłuchały i oceniały panie Halina Ewa 
Olszewska i Ewa Bordzań. Zadaniem komisji było wybra-
nie 3 laureatów, którzy będą reprezentować Gminę Biłgoraj 
podczas eliminacji powiatowych 17 listopada b.r. w Biłgo-
rajskim Centrum Kultury 

Laureatami Eliminacji Gminnych 22 JKR zostali: Kinga 
Marzec, uczennica Gimnazjum w Bukowej, Dawid Leń, 
uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym, 
Zuzanna Nalepa, uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowicy.

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 5 recytatorek: 
Amelię Grab, uczennicę Szkoły Podstawowej w Dąbrowi-
cy, Patrycję Obszyńską, uczennicę Szkoły Podstawowej  
w Hedwiżynie, Annę Łukaszczyk, uczennicę Szkoły Pod-
stawowej w Gromadzie, Laurę Rapa, uczennicę Szkoły 
Podstawowej w Dereźni, Marzenę Dziura, uczennicę 
Szkoły Podstawowej w Dereźni.

Turniej Powiatowy 22 JKR w BCK wyłonił reprezentan-
tów powiatu biłgorajskiego do udziału w finale wojewódz-

kim konkursu w Lublinie. Miło nam poinformować, że na 
Turniej Wojewódzki 22 JKR, odbywający się w dniach 27 - 
28 listopada zakwalifikowało się troje recytatorów z gminy 
Biłgoraj: Dawid Leń, Zuzanna Nalepa i Weronika Wróbel, 
uczennica SP w Gromadzie, pracująca pod kierunkiem 
Alicji Jachiewicz – Szmidt, która została laureatką Turnieju 
Wojewódzkiego. Gratulacje!

Celina Skromak

22 Jesienny Konkurs Recytatorski
6 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju odbyły się Eliminacje Gminne  
22 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W konkur-
sie wzięło udział 14 uczestników z 6 szkół z terenu Gminy Biłgoraj.

Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami, a jedną  
z najprzyjemniejszych dla dzieci jest na pewno ubieranie 
choinki i obdarowywanie się prezentami. Okazją do naby-
cia takich wyjątkowych i niepowtarzalnych ozdób choinko-
wych, jak też oryginalnych upominków jest właśnie organi-
zowany już od kilku lat kiermasz świąteczny. W biłgorajskim 
muzeum spotykają się artystki i twórczynie z powiatu bił-
gorajskiego, które prezentują własnoręcznie wykonane mi-
sterne cudeńka. Panie realizują swoje pasje, spełniając się 
w twórczości artystycznej, a mieszkańcy Biłgoraja i okolic 
mogą cieszyć się pięknem tych nietuzinkowych ozdób świą-
tecznych w swoich domach. Podczas tegorocznego kierma-
szu można było podziwiać i zakupić m.in. prace pani Józefy 
Różańskiej, Diany Biszczanik, Krystyny Kłosek i Krystyny 
Szypulskiej.

W tym roku Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy 
odbył się 9 grudnia 2018 r., a organizatorem tego wydarze-
nia jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Gminny Ośrodek 
Kultury w Biłgoraju.

Celina Skromak

Kiermasz świąteczny w biłgorajskim muzeum
Wielkimi krokami zbliżają się najbardziej urokliwe święta w roku. Święta Bożego Narodzenia, święta 
magiczne, kiedy możemy spędzić czas ze swoimi najbliższymi. Jest to wyjątkowy czas dla całej rodzi-
ny i ważne jest aby atmosferę rodzinnych świąt oraz związane z nimi tradycje zapamiętać. 
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W realizację projektu włączają się 
rodzice. W b.r. w szkole miały miej-
sce warsztaty rodzinne, na których 
rodzice wspólnie z dziećmi wykonali 
wianki i kotyliony na akademię.  

Setna rocznica odzyskania nie-
podległości przez Polskę oraz ogło-
szenie roku szkolnego 2018/2019 
„Rokiem dla Niepodległej” stanowiły 
doskonałą okazję, aby wydarzenia te 
zaprezentować i uczcić z uczniami  
w sposób szczególny.  

W dniu 7 listopada rozegrana 
została po raz pierwszy w szkole gra 
edukacyjna „Droga do niepodległo-
ści”. W grze rywalizowały sześcio-
osobowe drużyny z klasy VII, VIII 
i III gimnazjum. Zostały przepro-
wadzone dwa konkursy plastyczne 
„Niepodległa” i „Plakat dla Niepod-
ległej”, do udziału w nich zaprosze-
ni zostali wszyscy uczniowie, którzy 
przekazali na ręce organizatorów 85 
prac plastycznych. 9 listopada w ra-
mach obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości podjęte zostały dzia-
łania pod hasłem „Przekujemy słowa 
w czyn”. Przedszkolaki, uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
przygotowali odświętny wystrój sal 
lekcyjnych: gazetki ścienne, plakaty, 
kotyliony, flagi, łańcuchy w barwach 
państwowych oraz wystawy i stoiska 
prezentujące dorobek naszego na-
rodu. Uczniowie każdej klasy z po-
mocą rodziców przyrządzili słodki 
poczęstunek: biało-czerwone torty, 
ciasteczka i  desery. Radosne święto-
wanie społeczność szkolna rozpoczę-
ła od obejrzenia wspólnie z rodzica-

mi przedstawienia przygotowanego 
przez przedszkolaków „100 – lecie 
Niepodległości - pokaż radość przed-
szkolaku”. O godzinie 11.11 wspól-
nie z zespołem śpiewaczym „Stok”  
z Hedwiżyna uczniowie i nauczy-
ciele odśpiewali hymn państwowy.  
W ramach realizacji Projektu „Lo-
kalny Patriota” w obecnym roku 

szkolnym zaplanowano 30 działań, 
z których do chwili obecnej zostało 
zrealizowanych 12. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Hedwiżynie, rodzi-
ce, nauczyciele i środowisko lokalne 
chętnie angażuje się w te działania.

Ewa Łosiewicz 
koordynator Projektu „Lokalny 

Patriota” w SP w Hedwiżynie

„Lokalny Patriota”
w Szkole Podstawowej w Hedwiżynie

Projekt „Lokalny Patriota” jest cyklicznym projektem realizowanym w Szkole Podstawowej w Hedwi-
żynie od 2015 roku, ma charakter interdyscyplinarny i zespołowy. Realizowany jest na lekcjach róż-
nych przedmiotów i w trakcie różnych działań poza zajęciami. Głównym jego celem jest kształcenie 
patriotycznych postaw oraz wychowanie i przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnego czło-
wieka i obywatela. 
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We wszystkich kościołach odprawiano uroczyste msze 
święte w intencji Ojczyzny. Takie nabożeństwo odbyło się 
również w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Soli, 
które odprawił proboszcz parafii ks. Kanonik Krzysz-
tof Jankowski. We mszy św. oprócz mieszkańców para-
fii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych  
z Wójtem Gminy Biłgoraj Wiesławem Różyńskim na cze-
le, Radni Gminy Biłgoraj, Dyrektorzy szkół i jednostek 
organizacyjnych gminy Biłgoraj, poczty sztandarowe OSP  
w Soli, Zespołu Szkół w Soli i Szkoły Podstawowej w De-
reźni oraz delegacje wieńcowe reprezentujące społeczności 
gminy i miasta Biłgoraj. 

Mszę świętą poprzedził wzruszający program słowno 
– muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Soli, 
przygotowany pod kierunkiem Jolanty Kurzyńskiej. Po na-
bożeństwie odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zni-
czy pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele miejsco-
wości Sól z Posłem na Sejm RP Piotrem Olszówką, Wójt 
Gminy Biłgoraj, Delegacje szkoły w Soli i Dereźni oraz 
przedstawiciele środowisk kombatanckich.

Celina Skromak

Uroczystości 11 listopada
11 listopada świętowaliśmy setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ten wyjątko-
wy dzień w całym kraju odbywało się wiele podniosłych uroczystości. W Biłgoraju zorganizowano 
uroczystą sesję trzech samorządów: Miasta Biłgoraj, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Gminy 
Biłgoraj, zakończoną koncertem Wolność Nasza 1918 – 2018, a w Korytkowie Dużym odbyła się XXIII 
Jesienna Biesiada Kulturalna.
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Warto, abyśmy ciągle uświadamiali młodemu pokoleniu, 
jak ważna jest znajomość męczeńskich kart historii Polski, 
ale też naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Biłgorajskiej, bo tyl-
ko tak możemy budować narodową tożsamość. W wycho-
waniu patriotycznym chodzi głównie o to, aby kształtować 
postawy emocjonalnego przywiązania do rodziny, lokalnej 
społeczności i kraju, aby rozwijać pozytywne zachowania 
społeczne. 

Adresatem innowacji byli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowicy, ich rodzice i społeczność lokalna. Zapla-
nowane działania opierały się na twórczych i aktywizujących 
działaniach mających na celu rozwój postaw patriotycznych 
związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbu-
dzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minio-
nych pokoleń.

Projekt trwał od 01 lutego do 11 listopada 2018r. Wśród 
zrealizowanych działań znalazły się:
•	 konkurs historyczno – literacki „Świadek historii 

w mojej rodzinie - zachować od zapomnienia”,
•	 konkurs plastyczny „Miejsca pamięci w mojej miejsco-

wości”,
•	 uroczysta akademia z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 
•	 koncert pieśni patriotycznej,
•	 patriotyczna wieczornica poetycka, 
•	wycieczki szkolne - odwiedzanie miejsc martyrologii  

i walk partyzanckich w powiecie biłgorajskim
•	 bieg na orientację w terenie /szlak 100 – lecia niepodle-

głości/ połączony z quizem historycznym,
•	 tanecznym krokiem w niepodległość – udział w biciu re-

kordu w tańczeniu poloneza,

Niepodległość 
dana nam i zadana
14 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy uroczyście podsumowano innowację wy-
chowawczą o charakterze programowym „Dla Niepodległej. 1918 – 2018” wpisującą się w obchody 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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•	 zasadzenie Dębu Niepodległości imienia Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, 

•	wspólne śpiewanie hymnu narodowego przez społecz-
ność szkolną dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości,

•	wystawy: „Zagroda sitarska” i „Biłgoraj w starej fotogra-
fii’,

•	 realizacja programu „Edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowo – historyczne w regionie” (kl. II SP),

•	 uroczystość „Rodzina kolebką patriotyzmu”. 
Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu było opraco-

wanie i wydanie publikacji pokonkursowej – zbioru wywia-
dów i wspomnień mieszkańców Dąbrowicy i okolicznych 
miejscowości z okresu II wojny światowej.

Bohaterowie wspomnień zamieszczonych w publikacji 
z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym opowiadają 
o latach wojny i okupacji. Zapisy rozmów są tym bardziej 
wzruszające, że dokonują ich wnukowie świadków tamtych 
tragicznych wydarzeń.

Publikacja pt. „Oby to się nie powtórzyło…” ma na celu 
ocalenie od zapomnienia wspomnień wojennych miesz-
kańców Dąbrowicy i okolicznych miejscowości. W dobie 

postępującego kryzysu wartości pielęgnowanie dziedzictwa 
lokalnego Małej Ojczyzny oraz sięganie do historii i kultury 
miejscowości jest wyrazem patriotyzmu i świadectwem toż-
samości dla młodego pokolenia Polaków. 

W realizację projektu zaangażowali się: dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy – Elżbieta Kaczorowska – Wię-
cław, Anna Kiełbasa, Monika Frąk, Bożena Małysza i Do-
minik Róg. Partnerami w realizacji projektu byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Biłgorajska”, Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej w Dąbrowicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy.

Publikacja „Oby to się nie powtórzyło…” została dofi-
nansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Biłgoraj oraz 
Miasto Gminę Biłgoraj, Lokalną Grupę Działania „Ziemia 
Biłgorajska” oraz sponsorów prywatnych.

Książka będzie dostępna w bibliotekach Gminy Biłgoraj 
oraz w bibliotece Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Anna Kiełbasa
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Tegoroczna edycja konkursu na-
wiązywała do uczczenia 100 - lecia 
niepodległości Polski i upamiętnienia 
sylwetki Misia Wojtka, który stał się 
polskim żołnierzem podczas II wojny 
światowej.

MIŚ - to najsympatyczniejsza 
zabawka, najwierniejszy przyjaciel 
wszystkich dzieci i niezastąpiona przy-
tulanka, która towarzyszy dzieciom  
w ich codziennym życiu, dzieląc  
z nimi chwile radości, bywa również 
powiernikiem smutków i słabości.

MIŚ WOJTEK – niezwykły żoł-
nierz armii Andersa. Prawdziwy 
wojownik, który wiernie towarzy-
szył swoim przyjaciołom żołnie-
rzom w czasie II wojny światowej  
w drodze do wolnej Polski.

Była to czwarta edycja konkur-
su, w którym udział wzięły maluszki  
z 7 przedszkoli z terenu Gminy Biłgoraj: 
z Przedszkola w Soli, Bukowej, Dąbro-
wicy, Dereźni, Korczowie, Korytkowie 
Dużym i Smólsku Dużym. Prace wy-
konane były różnorodnymi technika-
mi plastycznymi: rysunek, malowany 
kredkami i farbami, wyklejanki, prace 
przestrzenne itp. Celem konkursu było 
zainteresowanie dzieci literaturą dzie-
cięcą, zachęcenie do wypożyczenia  
i przeczytania książek, promowanie 
spontanicznej ekspresji plastycznej 
dziecka i rozwijanie kreatywności  
i dziecięcej wyobraźni. Prace oceniała 
komisja w składzie: Celina Skromak – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Biłgoraju, Irmina Ziętek - instruktor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgo-
raju. Laureaci konkursu w kategorii 
prace przestrzenne: I miejsce - Vivien 
Harasim, Przedszkole w Dereźni,  
II miejsce - Natalia Myszak, Przed-

szkole w Bukowej, III miejsce - Kinga 
Małek, Przedszkole w Korytkowie Du-
żym, Adrian Adamek - Przedszkole  
w Korczowie. Wyróżnienie - Filip 
Kuczma, Przedszkole w Korczowie

W kategorii prace plastyczne 
3-4 lata: I miejsce - Natalia Habza, 
Przedszkole w Bukowej, Natalia Ka-
rolak, Przedszkole w Dereźni, II miej-
sce - Lena Luchowska, Przedszkole  
w Smólsku Dużym, Milena Hołyst, 
Przedszkole w Korytkowie Dużym, III 
miejsce - Kacper Micyk, Przedszkole w 
Soli. Wyróżnienie - Natalia Wolanin, 
Przedszkole w Soli, Julia Pyda, Przed-
szkole w Smólsku Dużym, Benjamin 
Harasim, Przedszkole w Dereźni

W kategorii place plastyczne 5-6 lat: 
I miejsce - Alicja Mierzwa, Przedszko-
le w Soli, Sylwia Popko, Przedszkole w 
Dereźni, Gabriela Radawiec, Przed-
szkole w Dąbrowicy, II miejsce - Kami-
la Rak, Przedszkole w Soli, Krzysztof 
Zakrzewski, Przedszkole w Bukowej, 
III miejsce - Nikola Lipka, Przedszkole 

w Soli. Wyróżnienia - Malwina Kowal-
ska, Przedszkole w Smólsku Dużym, 
Michał Wolanin, Przedszkole w Dą-
browicy, Diana Łukasik, Przedszkole  
w Soli.

Wszystkim laureatom konkur-
su serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszej inwencji w rozwijaniu swoich 
zdolności.

Zofia Nizio

„Miś - bohater”
Podsumowanie konkursu ph.”Miś bohater”, odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodami Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. 
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Założeniem konkursu było pozna-
wanie i promocja dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego swojej „Ma-
łej ojczyzny”, kształtowanie postawy 
szacunku wobec osiągnięć naszych 
przodków, lokalnych tradycji i obrzę-
dów, a także budowanie tożsamości 
regionalnej opartej na znajomości 
własnych korzeni i rodzimej kultury 
oraz zachowaniu dorobku historycz-
nego dla przyszłych pokoleń. 

Technika wykonania prac była 
dowolna, oceną ich zajęła się komisja  
w składzie: Celina Skromak –Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Biłgoraj, Irmina Ziętek – Instruk-
tor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Biłgoraju i Małgorzata Andrzejew-
ska – Starszy Bibliotekarz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/ s  

w Soli. Jury postanowiło przyznać  
w kategorii przedszkole: I miejsce Ga-
briela Kapka - Przedszkole w Dąbro-
wicy, II miejsce Wiktoria Kuryło - 
Przedszkole w Dąbrowicy, III miejsce 
Michał Wolanin - Przedszkole w Dą-
browicy. W kategorii kl. III-VI: I miej-
sce Aleksandra Kurp - kl. V Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowicy, II miejsce 
Anna Radawiec - kl. III Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy, III miejsce 
Jakub Bździuch - kl. V Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy, III miejsce 
Dawid Dziura – kl. VI Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy. W kategorii kl. 
VII - Gimnazjum: I miejsce Amelia 
Grab kl. - VII  Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowicy, II miejsce Amelia Woj-
da - kl. VIII Szkoła Podstawowa w Gro-
madzie, III miejsce Zuzanna Rapa - 

kl. III Gimnazjum w Gromadzie.
Wszystkim zwycięstwom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Zofia Nizio

„Wchodząc w przyszłość 
pamiętaj o przeszłości”

23 listopada odbyło się podsumowanie gminnego konkursu  „Wchodząc w przyszłość pamiętaj  
o przeszłości”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli.

Andrzejki w Szkole Podstawowej w Smólsku są już 
tradycją. To wieczór wróżb i zabaw, a jednocześnie we-
sołe spotkanie towarzyskie, które dostarcza dzieciom 
wielu miłych przeżyć i emocji. 

W tym roku zabawa andrzejkowa odbyła się 29 listo-
pada. Były tańce, konkursy i poczęstunek przygotowany 
przez rodziców, a wróżby i przepowiednie traktowane 
były z przymrużeniem oka. Mimo zmęczenia dzieci wra-
cały do domu radosne i zadowolone.

Beata Bełżek

Andrzejki

I przybył… Dzieci doczekały się wizyty upragnionego 
Św. Mikołaja, który przy dźwiękach dzwoneczków  pojawił 
się na sali. Oprócz worka pełnego prezentów Święty Miko-
łaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Najmłodsi przywi-
tali gościa wierszykami i piosenkami. Mikołaj rozmawiał  
z dziećmi, zachęcał, aby były grzeczne, słuchały rodziców  
i pań w szkole. Na zakończenie spotkania wręczył 
wszystkim  prezenty. Oczekiwana przez cały rok wizyta 
św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przy-
niosła wszystkim dzieciom wiele radości.

Ewelina Sass

Mikołajki w Smólsku
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym  
w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową 
tradycję. Dzieci ubrane na czerwono, w pięknych 
mikołajkowych czapkach od samego rana w na-
pięciu oczekiwały przybycia ważnego gościa. 
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W skład obiektu wchodzą urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, sprawnościowy plac zabaw, strefa relaksu i gier w oto-
czeniu pięknej zieleni.

Dyrektor szkoły pani Barbara Wojciechowska podczas 
uroczystości skierowała słowa podziękowania do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do powstania  obiektu, a w szcze-
gólności Wójtowi Gminy Biłgoraj Wiesławowi Różyńskie-
mu. Nie zabrakło też słów podziękowania od dzieci, które 
wyrecytowały specjalnie przygotowane na tą okazję wierszy-
ki i zaśpiewały piosenkę.

- Dbanie o dzieci, ich rozwój oraz rozrywkę, to sprawa nie-
zwykle ważna w dzisiejszych czasach. Spędzając czas na tere-
nie nowego obiektu, dzieci nie tylko będą się dobrze i bezpiecz-
nie  bawić, ale przede wszystkim rozwijać sprawność fizyczną 
– mówiła pani dyrektor Barbara Wojciechowska.

W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele władz lo-
kalnych - pani Celina Skromak, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury, jako przedstawiciel Wójta Gminy Biłgoraj, spo-
łeczność lokalna oraz nauczyciele. Uroczystego poświęcenia 

obiektu dokonał proboszcz parafii Majdan Stary ks. Adam 
Sobczak. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć Św. 
Mikołaja, patrona dnia dzisiejszego.

Po oficjalnym otwarciu, symbolicznym przecięciu wstęgi 
wszystkie dzieci otrzymały od pana Wójta słodki upominek. 
Dzieci nie czuły wieczornego chłodu bawiąc się na terenie 
nowego obiektu.

Maria Skrok

Otwarcie placu zabaw
W czwartek 6 grudnia br., odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnego obiektu – Otwartej 
Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Smólsku. Otwarta Strefa Aktywności to ogólnodo-
stępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku zarówno dla dzieci najmłodszych oraz 
młodzieży i dorosłych.

Jedną z nich było włączenie się do akcji „Rekord dla Nie-
podległej”. 9 listopada o godz. 11.11 cała społeczność szkol-
na - uczniowie i nauczyciele wspólnie zaśpiewali czterozw-
rotkowy hymn narodowy - „Mazurek Dąbrowskiego”.

W godzinach popołudniowych zorganizowana zosta-
ła wieczornica „Dla Niepodległej”. Uczniowie przedstawili 
patriotyczny program. Montaż słowno –muzyczny był wy-
razem hołdu dla ojczyzny. Zaprezentowane wiersze, pieśni,  
a także utwory muzyczne, nawiązywały do tragicznych dzie-
jów Polski oraz do historii walk o wolność i niepodległość.

Na sali panował podniosły nastrój. Dla wszystkich 
uczestników wieczornicy był to niezapomniany wzruszający 
czas przesycony patriotyzmem, co potwierdzili wspólnym 
spontanicznym śpiewem pieśni na zakończenie spotkania.

Marta Cudziło

Patriotycznie w Smólsku
W jubileuszowym roku 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Smólsku podejmowanych było wiele inicjatyw. 
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Nowe boisko
wielofunkcyjne w Dereźni

Już wkrótce dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Dereźni oraz okoliczni mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska. Umowa 
na realizację inwestycji została podpisana 15 października 
2018 roku. Wykonawca boiska został wyłoniony w ramach 
przetargu i jest nim firma TORAKOL Rajmund Zalewski.

Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjne-
go o łącznej powierzchni 1320 m2 z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej, na której kolorystycznie wydzielone są pola 
do gier zespołowych: boisko do piłki ręcznej - powierzch-
nia 800 m2, 2 boiska do koszykówki - powierzchnia 420 
m2, 2 boiska do siatkówki – powierzchnia 162 m2, 1 kort 
do tenisa ziemnego – powierzchnia 260,76 m2. Ponadto 
inwestycja obejmuje budowę infrastruktury towarzyszącej  
w postaci siłowni zewnętrznej.

Koszt budowy boiska to blisko 1 mln 500 tys. zł. Gmina 
Biłgoraj złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Mi-

nisterstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Spor-
towa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej to ponad 500 tys. zł. Wniosek obecnie 
jest na etapie oceny. Planowany termin zakończenia pro-
jektu to 25 października 2019 roku., a już 19 października 
br. planowane jest przekazanie placu pod budowę boiska. 

Celem inwestycji jest stworzenie podstawowej ze-
wnętrznej bazy sportowej dla Szkoły Podstawowej w De-
reźni, zapewnienie dostępu do nowoczesnej, bezpiecznej  
i bezpłatnej infrastruktury sportowej dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych, stworzenie oferty czynnego spędza-
nia czasu wolnego dla lokalnej społeczności oraz popula-
ryzacja sportu, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia. 

Ewelina Lemieszek

15 października została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej w Dereźni. Planowany koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej  
w Smólsku obchodziliśmy 27 listopada. Tego dnia dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III przyniosły 
do szkoły swojego ulubionego przyjaciela „Pluszowego 
Misia”, który towarzyszył im przez cały dzień.

Dzieci na początku wysłuchały krótkiej historii po-
wstania tego święta, a później opowiadały o swoich ma-
skotkach, słuchały czytanych przez uczniów klasy III 
fragmentów książek o niedźwiadkach oraz wzięły udział 
w quizie: „Co wiemy o misiach” przygotowanym przez 
uczniów klasy VI i VII. W tym dniu nie mogło zabraknąć 
również wspólnej zabawy z misiami, a na zakończenie 
„misiowego dnia” dzieci ze swoimi maskotkami wesoło 

bawiły się w rytm piosenki „Pokochaj pluszowego misia”.
Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  radości.

Iwona Paluch

Kto jest dzieci przyjacielem? Mały miś.
Kto tajemnic zna tak wiele? Mały miś.

Miś choć mały, choć nieśmiały, wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonały. Każdy misia swego ma.
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Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” jest sto-
warzyszeniem, skupiającym obecnie 13 gmin: Aleksandrów, 
Biłgoraj, Biszcza, Księżpol, Frampol, Radecznica, Turobin, 
Goraj, Tereszpol, Tarnogród, Potok Górny, Obsza, Łukowa. 
Formy działalności LGD to m.in. inwestycje, wsparcie dla 
przedsiębiorców, projekty współpracy, kultywowanie dzie-
dzictwa i kultury biłgorajskiej oraz aktywizacja społeczeń-
stwa. W ciągu 10 lat funkcjonowania dzięki LGD „Ziemia 
Biłgorajska” zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 8 289 
223 zł, wsparto przedsiębiorców na sumę 4 421 091 zł, zor-
ganizowano szereg imprez kulturalnych oraz spotkań akty-
wizacyjnych, a także promowano obszar LGD Ziemia Biłgo-
rajska pod kątem turystyki. 

Spotkanie rozpoczęła Konferencja na temat stanu reali-
zacji LSR, w tym o stopniu osiągnięcia celów i wskaźników, 
którą poprowadził dyrektor biura LGD „Ziemia Biłgorajska” 
Waldemar Sawastynowicz. Po prezentacji przybyli goście 
mogli obejrzeć film o tradycyjnych rzemiosłach na Ziemi 
Biłgorajskiej.

Pani Stanisława Budzyńska, członek zarządu stowarzy-
szenia, zajmująco przeprowadziła gości przez całą ceremo-
nię. Prezes LGD Marzena Mroczkowska, powitała przyby-
łych oraz podkreśliła, że 10 lat stowarzyszenia obfitowało  
w sukcesy przede wszystkim dzięki owocnej współpracy wło-
darzy gmin, członków organizacji pozarządowych, przedsię-
biorców, liderów lokalnych oraz mieszkańców. O osiągnię-
ciach stowarzyszenia w ciągu 10 lat poinformował dyrektor 
biura Waldemar Sawastynowicz, który podsumował wszelkie 
formy działalności LGD. Na zakończenie przedstawiciele 13 
gmin, wchodzących w skład LGD otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki, jako podziękowanie za współpracę oraz wkład w roz-
wój obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”.

Oficjalną część uroczystości ubogacały występy zespo-
łów śpiewaczych z Ziemi Biłgorajskiej, takich jak Męski Ze-
spół Śpiewaczy z Bukowej, Zespół „Rudzianeczki”, a także 
Zespół Śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny. 

Dominik Róg

Jubileusz Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Biłgorajska”

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Biłgorajska”, które stały się okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy działali na rzecz 
rozwoju obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”. 
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W dniu 14 listopada 2018 r. dokonano odbioru końco-
wego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pięciu Otwar-
tych Stref Aktywności na terenie Gminy Biłgoraj”. W naszej 
gminie powstało pięć nowych obiektów sportowo - rekre-
acyjnych:

•	 jedna Otwarta Strefa Aktywności w wariancie pod-
stawowym w miejscowości Gromada– siłownia ple-
nerowa, strefa relaksu

•	 cztery Otwarte Strefy Aktywności w wariancie roz-
szerzonym w miejscowościach: Smólsko Duże, He-
dwiżyn, Majdan Gromadzki, Nadrzecze – plac za-
baw, siłownia plenerowa oraz strefa relaksu.

W skład poszczególnych stref wchodzą urządzenia si-
łowni zewnętrznej, zestawy zabawowe o charakterze spraw-
nościowym, które zostały zamontowane na nawierzchni 
bezpiecznej, ławki, stoły do gier planszowych. Na terenie 
każdego obiektu wykonano utwardzone dojścia z kostki 
brukowej, zamontowano lampy solarne, a place zabaw zy-
skały nowe ogrodzenia. W ramach realizacji inwestycji wy-
konano prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz 

nasadzeniem zieleni. 
Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Biłgoraj są 

ogólnodostępnymi, wielofunkcyjnymi, plenerowymi obiek-
tami aktywności sportowo-rekreacyjnej skierowanymi do 
różnych grup wiekowych. Powstałe w wyniku realizacji in-
westycji Otwarte Strefy Aktywności podnoszą atrakcyjność 
okolicznych terenów, pozytywnie wpływając również na es-
tetykę przestrzeni publicznych. Poprzez bliskie sąsiedztwo 
obiektów sportowych, rekreacyjnych, szkół oraz zabudowy 
jednorodzinnej inwestycja promuje aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu oraz wielopokoleniową integrację 
społeczną.

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Tu-
rystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 2018

Łączna wartość inwestycji: 768.398,79 PLN
Dofinansowanie ze środków FRKF w kwocie:
225.000,00 PLN

Patrycja Bargiel

Otwarte Strefy Aktywności
w Gminie Biłgoraj
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Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było upo-
wszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla tożsamości 
regionalnej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepod-
ległości, promowanie walorów przyrodniczych, krajobra-
zowych i kulturowych naszego powiatu, kształtowanie po-
staw patriotycznych, więzi z regionem oraz integrowanie  
społeczności szkolnych, lokalnych, turystów, krajoznaw-
ców, stowarzyszeń, instytucji samorządowych organizują-
cych i wspierających turystykę.

Organizacja konkursu była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego 
i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Współorganizatora-
mi konkursu byli Oddział Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Biłgoraju-Filia Biblioteczna w Dereźni. 

W imieniu organizatorów i współorganizatorów uczest-
ników konkursu powitała Zofia Bielak, dyrektor SP w De-
reźni Solskiej. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli 
przedstawiciele biłgorajskich szkół ponadgimnazjalnych  
z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża 

Jana Pawła II,  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształ-
cących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, 
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ  i Regionalnego 
Centrum Edukacji Zawodowej. 

Reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjalnych to 
uczniowie SP nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Samorządowe-

XXIX Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej w Dereźni

7 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, 81 uczniów ze 
szkół powiatu biłgorajskiego uczestniczyło w XXIX Konkursie Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej.  
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go Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Bisz-
czy, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie 
Starym, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpo-
lu, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym, 
Szkoły Podstawowej w Korczowie, Gromadzie, Dąbrowicy, 
Hedwiżynie, Gimnazjum nr 1 im. Świętej Królowej Jadwi-
gi w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła 
II w Dereźni Solskiej.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, 
zespołowym wszyscy uczestnicy rozwiązywali test opra-
cowany przez Piotra Kiełbasę, członka Oddziału PTTK  
w Biłgoraju i nauczyciela SP nr 1 w Biłgoraju.

Komisja konkursowa wyłoniła w każdej kategorii ze-
społy uczniowskie z najwyższą liczbą punktów. Wyniki  
w kategorii uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
(22 zespoły): I miejsce - Julia Bielak, Zuzanna Niemiec, 
Mateusz Obszański (SP w Dereźni Solskiej, opiekun Mał-
gorzata Palikot), II miejsce – Otylia Kobielarz, Julia Ja-
kubowska, Szymon Droździel (SP w Dąbrowicy, opiekun 
Monika Frąk), III miejsce – Oliwia Róg, Marcin Żmijan, 
Wojciech Koman (Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju, opiekun 
Danuta Kutryn), IV miejsce – Anna Pędziwiatr, Karo-
lina Rak, Katarzyna Brzuska (SP w Księżpolu, opiekun 
Tomasz Żuk), V miejsce – Emilia Kapka, Liliana Kapka, 
Patryk Przytuła (SP w Dereźni Solskiej, opiekun  Mał-
gorzata Palikot), VI miejsce – Katarzyna Dyndał, Alek-
sandra Solak, Arkadiusz Cios (SP w Korczowie, opiekun 
Dorota Lisiecka).

Wyniki w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych (5 zespołów): I miejsce –  Dominika Dec, Weroni-
ka Chuda, Beata Pawlicha (Zespół Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun Beata Pieczon-
ka), II miejsce – Magdalena Małysz, Katarzyna Rapa, 
Aleksandra Raduj (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ 
w Biłgoraju, opiekun Mirosław Obszański), III miejsce – 
Aleksandra Marczak, Weronika Garbacz, Joanna Okoń 
(Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, 
opiekun Anna Ciosmak).

Uczniowie poprzez udział w konkursie nie tylko rywa-
lizowali ze sobą ale także zdobywali wiedzę, gdyż podczas 
przerwy pomiędzy etapami Piotr Flor, prezes Biłgorajskie-
go Towarzystwa Regionalnego, wygłosił prelekcję „Droga 
Biłgoraja do sławy…”.

W drugim, indywidualnym etapie konkursu prowa-
dzonym przez Piotra Kiełbasę uczestniczyli uczniowie, 
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach 
pisemnych. Ich zadaniem było rozpoznawanie na fotogra-
fiach miejsc pamięci narodowej Ziemi Biłgorajskiej. 

Indywidualni zwycięzcy II etapu: Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum (66 uczestników): I miejsce  
– Otylia Kobielarz (SP w Dąbrowicy), I miejsce – Anna 
Pędziwiatr (SP w Księżpolu), II miejsce –  Zuzanna 

Niemiec (SP w Dereźni Solskiej), III miejsce ex aequo – 
Szymon Droździel (SP w Dąbrowicy), Karolina Rak (SP  
w Księżpolu), Martyna Węgrzyn (SP w Dereźni Solskiej), 
IV miejsce  –  Patryk Przytuła (SP w Dereźni Solskiej),  
V miejsce – Julia Bielak (SP w Dereźni Solskiej).

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (15 uczestni-
ków): I miejsce – Magdalena Małysz (LO im. ONZ w Bił-
goraju), II miejsce – Beata Pawlicha (ZSZiO w Biłgoraju), 
III miejsce  –  Weronika Chuda (ZSZiO w Biłgoraju), IV 
miejsce – Dominika Dec  (ZSZiO w Biłgoraju),  V miejsce 
– Kinga Rarata (ZSBiO w Biłgoraju), VI miejsce – Alek-
sandra Raduj (LO im. ONZ w Biłgoraju).

Nagrody książkowe zwycięzcom, pamiątkowe dyplomy 
i podziękowania nauczycielom wręczyły Iga Wolanin, kie-
rownik Referatu ds. Oświaty w Gminie Biłgoraj i Zofia Bie-
lak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła 
II w Dereźni Solskiej.  

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom,  
a opiekunom składają wyrazy uznania za wspaniałe przy-
gotowanie swoich podopiecznych. 

Małgorzata Palikot
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Sesja podsumowująca pracę
Rady Gminy Biłgoraj VII Kadencji

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj 
Jan Majewski. Podsumował on również 4 lata pracy rady, 
podejmowane uchwały oraz działania ze strony radnych. 
Podobnego podsumowania dokonał również Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński. Wyliczył on inwestycje wyko-
nane w latach 2014 - 2018, zrealizowane projekty oraz po-
zyskane środki zewnętrzne na realizację zadań.

Podczas uroczystości nie zabrakło słów uznania oraz 
wyrazów wdzięczności za wytężoną pracę skierowanych 
zarówno do Radnych Rady Gminy Biłgoraj VII Kadencji, 
jak i Wójta Gminy Biłgoraj. Wszyscy otrzymali pamiątko-
we podziękowania oraz upominki.

Ewelina Lemieszek

18 października w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miała miejsce sesja podsumowują-
ca pracę Radę Gminy Biłgoraj VII Kadencji. Były kwiaty i podziękowania za wspólną, czteroletnią 
pracę na rzecz dobra i rozwoju Gminy Biłgoraj.

Komisja Rewizyjna
1. Stanisław Kubik   - Przewodniczący
2. Krzysztof Franciszek Malec  - Z-ca Przewodniczącego
3. Piotr Aleksander Harasim - członek
4. Krzysztof Malec  - członek
5. Lucjan Sołtys   - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Marek Jerzy Małysa  - Przewodniczący
2. Ireneusz Gnojek  - Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Kubik  - członek
4. Krzysztof Franciszek Malec - członek
5. Józef Zbigniew Różański - członek

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Małgorzata Łucja Jednacz - Przewodnicząca
2. Stanisław Tadeusz Ciosmak - Z-ca Przewodniczącej

3. Wiesław Jan Maciocha  - członek.
4. Marek Józef Małek  - członek
5. Marek Jerzy Małysa  - członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Krzysztof Malec  - Przewodniczący
2. Tomasz Brytan  - Z-ca Przewodniczącego
3. Wiesław Jerzy Grabias  - członek
4. Małgorzata Łucja Jednacz - członek
5.Jan Bogdan Majewski - członek

Katarzyna Pisklak

Skład osobowy w poszczególnych komisjach 
Rady Gminy Biłgoraj VIII Kadencji 2018 - 2023

Radni rady Gminy Biłgoraj zostali przydzieleni do pracy w poszczególnych komisjach stałych. Od-
powiednie uchwały w tym temacie podjęte zostały pod koniec listopada br.
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I Sesja Rady Gminy Biłgoraj 
VIII Kadencji
21 listopada miała miejsce I Sesja Rady Gminy Biłgoraj VIII Kadencji podczas której radni złożyli 
ślubowanie oraz zostało wybrane prezydium rady.

W skład Rady Gminy Biłgoraj wchodzi 15 radnych. Są 
to: Tomasz Brytan, Stanisław Tadeusz Ciosmak, Ireneusz 
Gnojek, Wiesław Jerzy Grabias, Piotr Aleksander Harasim, 
Małgorzata Łucja Jednacz, Stanisław Kubik, Wiesław Jan 
Maciocha, Jan Bogdan Majewski, Krzysztof Malec, Krzysz-
tof Franciszek Malec, Marek Józef Małek, Marek Jerzy Ma-
łysa, Józef Zbigniew Różański, Lucjan Sołtys. 

I Sesję Rady Gminy Biłgoraj VIII Kadencji otworzył  
i poprowadził Przewodniczący Senior Stanisław Ciosmak. 
Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na Radnego 
Gminy Biłgoraj i złożyli ślubowanie. W wyniku tajnych 
wyborów zostało wyłonione również prezydium Rady 
Gminy Biłgoraj. Przewodniczącym Rady Gminy Biłgoraj 
został Jan Bogdan Majewski, a Wiceprzewodniczącymi 
Marek Józef Małek oraz Wiesław Jan Maciocha. 

Wiesław Różyński również otrzymał zaświadczenie  
o wyborze na Wójta Gminy Biłgoraj oraz złożył ślubowanie. 

Ewelina Lemieszek

Projekt „Senior ważny codziennie!”… skierowany do osób 
starszych miał na celu aktywizowanie seniorów i inspirowanie 
ich do podejmowania działań na rzecz lokalnego środowiska. 
Głównym założeniem przedsięwzięcia było zwiększenie czyn-
nego udziału osób po 60 roku życia w życiu lokalnym poprzez 
zaangażowanie w procesy decyzyjne i  możliwość wpływu na 
otaczającą rzeczywistość. 

 Ważnymi punktami w programie były warsztaty partycy-
pacji, na które składały się spotkania, dyskusje, debaty, wizyty 
studyjne, integracja oraz inicjatywy obywatelskie pt.  „Seniorzy 
dla społeczności”. W ramach tego działania zrealizowano 17 
inicjatyw obywatelskich, z których skorzystało ponad 250 osób. 

Galę poprowadziła i o szczegółach projektu opowiedziała 
wiceprezes Fundacji „Bliżej Pasji” Monika Dominik. W pro-
gramie przygotowanego wydarzenia podsumowującego kil-
kumiesięczne działania, znalazło się przedstawienie inicjatyw 
obywatelskich seniorów, dobrych praktyk z innych regionów 

Polski, dyskusja nad ważnymi dla biłgorajskich seniorów pro-
blemami, wymiana doświadczeń, wspólne śpiewanie oraz in-
tegracja.

Projekt „Senior ważny codziennie!”…zapoczątkował także 
działalność “Seniorklubu”, którego główne założenia to zwięk-
szenie udziału osób starszych w życiu publicznym, zwiększenie 
możliwości wpływu na otaczającą rzeczywistość oraz szansa na 
zaspokojenie potrzeb seniorów. Agnieszka Wojnarska, wice-
prezes Fundacji Bliżej Pasji podkreśliła, że dotychczas zorga-
nizowano cztery spotkania “Seniorklubu”, których celem była 
dyskusja o problemach seniorów oraz pomysłach na ich roz-
wiązanie. 

Projekt „Senior ważny codziennie!” współfinansowano ze 
środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Celina Skromak

Gala Partycypacji na podsumowanie projektu 

„Senior ważny codziennie!”…
12 grudnia w Restauracji Sitarska w Biłgoraju odbyła się Gala Partycypacji podsumowująca pro-
jekt „Senior ważny codziennie!”… . Projekt realizowany przez Fundację Bliżej Pasji, Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju i Seniorów z terenu miasta i gminy Biłgoraj. 
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Moja matka pochodziła z Gromady, a ojciec był miej-
scowy, z Edwardowa. Pamiętam swoich dziadków, którzy 
mieszkali na początku wsi, mieli 12 morgów ziemi, byli 
majętniejsi. Było dwóch braci którzy nazywali się Brodzia-
ki. Pożenili się obaj na kupę, bo stryj nie chciał iść za zięcia. 
Później tata się wystawił po drugiej stronie drogi.

Jak była ta „polska” wojna w 1939 r., to tutaj po wsiach 
stało dużo naszego wojska. Żołnierze stali za górą i w lesie, 

w kierunku na gajówkę w Brodziakach. Za górą pozosta-
wiali jakieś kufle i inny sprzęt, który jeszcze się po wojnie 
spotykało. Tych żołnierzy, jak stali we wsi, to pamiętam, ale 
co się z nimi później stało to już nie wiem. 

Mój dziadek umarł za Niemców, a babcia jeszcze wcze-
śniej. Ta II wojna to mi się wydawała bardzo długa…

Nas w domu było czworo dzieci. Siostra jak miała  
7 miesięcy to zmarła. Braci miałam Janka i Bronka. W woj-

Życie w wojennym Edwardowie
– wspomnienia Katarzyny Ostrowskiej (cz. I)

W niepublikowanej relacji Katarzyny Ostrowskiej (ur. 1931), dowiemy się o przeżyciach Pani Ka-
tarzyny podczas wysiedlenia, a także o osieroconej młodzieży, która solidarnie podołała trudom 
wojennej codzienności. 
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nę ja byłam najmłodsza z rodzeństwa. Braci zabrali Niem-
cy, a siostry zostawili do dojenia krów. 

Jak była akcja wysiedleńcza to ja pasłam krowy. My, 
małe dzieci byliśmy przeznaczone do wywiezienia. Przy-
gnaliśmy krowy, które zganiali na podwórze do Dyla, a ko-
nie na sadek do Burza. Tym wszystkim zarządzał „Czarny 
Łepek”. Jak przygnaliśmy krowy to dziewczyny, które były 
zostawione do dojenia, ukryły nas na stodole w komorach, 
gdzie się kiedyś zboże chowało. Po jakimś czasie poszłyśmy 
do domu jeść. Dziewczyny nagotowały nam kaszy, ryżu na 
mleku i nas zawołały. Przyszłyśmy, a tu patrzymy, że Niem-
cy idą. Gdzie się schować? Tam u Burza była duża kana-
pa, bo Burz był sołtysem. Dziewczyny podniosły kanapę  
i wepchały nas pod nią. Byłam z koleżanką, która leżała od 
strony ściany, z kolei ja byłam na środku. Niemców przy-
szło kilku, a jeden z nich umiał po polsku. Słyszałam jak 
powiedział: „która będzie z nami spała tej nocy?” Dziew-
czyny zaczęły coś lamentować, skarżyły się: „Panowie, za-
brali nam rodziców, same jesteśmy, w strachu żyjemy…”  
I jedna po drugiej po kolei wymykały się z tego domu.  
W końcu uciekły wszystkie, a my zostałyśmy same. Kana-
pa sięgała do spodu, ale widać było trochę podłogi i ich 
buty. Zaczęli zaglądać na piec, pod łóżka, w końcu siedli na 
kanapie. Bałyśmy się. Zaczęli coś szwargotać po niemiec-
ku, śmiać się i rechotać. Ja byłam na środku i te sprężyny 
zaczęły mnie dusić – koleżanka była pod bokiem to tak nie 
czuła, poza tym ona była chudsza, a ja trochę grubsza. Spo-
glądała na mnie, żebym nie krzyczała. Złapała mnie w koń-
cu za gębę. Już nie mogłam, o Jezu, już nie mogłam dłużej 
wytrzymać. Na szczęście powstawali i poszli. Ulżyło mi, bo 
już dłużej nie mogłam wytrzymać. 

Chwilę później usłyszeliśmy strzały gdzieś z zza góry. 
A dziewczyny poszły do oficerów niemieckich, którzy byli 
u Palucha na górce. Bały się, że zwykli żołnierze coś im 
zrobią. My wtedy jeszcze mało rozumieliśmy, ale później 
one nam tak opowiadały. A jak Niemcy strzelali tak bli-
sko to w chałupie okno popękało i wpadło do środka, na 
tę wersalkę. Na szczęście mnie nie pokaleczyło. A strzelali 
chyba dla zabawy. Dalej leżymy pod tą wersalką. Nie mo-
żemy wyjść, bo nie podniesiemy łóżka. Czekamy. Już się 
bałam, że dziewczyny nie wrócą. Jakby je Niemcy zabrali to 
my byśmy chyba nie wyszły stamtąd. Słuchamy, po jakimś 
czasie słyszymy dudnienie. Wracają. „Żyjeta?” – pytają. 
„Żyjemy” – odpowiadamy. Poczekały aż Niemcy odejdą 
dalej, podniosły wersalkę i zaprowadziły nas do stodoły na 
komorę. Wciągnęliśmy drabinę za sobą, żeby tam Niemcy 
nie wyleźli. 

Jak było wysiedlenie to zabrali niemal wszystkich, zo-
stawili tylko dziewczyny do dojenia krów, była też kulawa 
Maryna Dylowa, która również została. Ona umiała doić  
i pomagała tym dziewczynom. Zabrali też mojego bra-
ta razem z rodzicami. On miał przy sobie teczkę szkolną.  
I w Zwierzyńcu jakoś udało mu się uciec, szedł i wyglądał 
na ucznia, więc go nie zaczepiali. Mama później opowiada-

ła, że zaraz jak poszedł to słychać było strzał i mama strasz-
nie płakała, bo myślała, że go zabili. A jak ktoś go zaczepiał, 
ze dwa razy, pytali go gdzie idziesz, on mówił, że ze szkoły 
idzie do Biłgoraja. I go puścili. Miał teczkę i papiery szkol-
ne, bo faktycznie chodził do szkoły wtedy. Udało mu się 
wrócić do nas i był z nami przez wojnę. 

A ze starszych to pozabierali prawie wszystkich do Maj-
danku. Umarli tam dziadki Burze, Jan i jego żona. Ci co 
byli w Majdanku to powracali do domu jesienią, a ci co 
w Niemczech to jeszcze długo tam byli. Moich rodziców  
z bratem Bronkiem to wywieźli od razu z Zamościa do 
Niemiec.

Wieś opustoszała. My byliśmy dwa lata bez rodziców. 
We wsi byli chłopaki, którzy się ukryli w lesie i gdzie kto 
mógł. Był Kazik Brodziak, była Rózga. Wszyscy co zostali, 
to przez ten czas jak nie było rodziców, uprawiali role na 
całej wsi. Ale wieś duża nie była. Jak żniwa naszły to oni 
wszyscy razem kosili, najpierw u jednego, później u następ-
nego. Dziewczyny były jeszcze starsze od nich i wiedziały 
jak młócić i młócili razem wszyscy. Była na wsi jedna taka 
maszyna na korbę i chyba tą maszyną tak młócili. Jesienią 
musieli pozasiewać na zimę, żeby na wiosnę zboże było. Ja-
koś ta młodzież dawała sobie radę. Chodzili całą wsią i tak 
sobie pomagali. I tak jakoś przez 2 lata wytrzymała ta wieś 
i na szczęście niemal nic nie zginęło, ani krowy, ani konie. 
Dobrze pilnowali dobytku. Jakoś sobie te chłopaki dawali 
radę, umieli dużo. Oni kosili, dziewczyny podbierały. Za-
radna ta młodzież była wtedy.

We wsi opiekunem nad dziewczynami, które zostały 
i całym tym majdanem był szwab, którego nazywaliśmy 
„Czarny łepek”. On tego pilnował, bo stąd Niemcy bardzo 
dużo mleka brali. Później już dziewczyny wytłumaczyły 
mu, że my dziewczynki, podczas akcji pasłyśmy krowy  
w lesie, a jak wróciłyśmy, to już ojców zabrali. Poprosiły 
go, żebyśmy mogły zostać we wsi normalnie. No i on się 
zgodził i kazał nam paść krowy, ale nie w lesie, tylko na 
łąkach. Ten „Czarny Łepek” został jeszcze trochę czasu, nie 
pamiętam jak długo. 

Później, jak już popowracali z Majdanku ludzie to jakoś 
się tutaj uspokoiło. Pamiętam, że jak Ostrowskie wrócili, 
to w listopadzie 1943 r. jeszcze kartofle były na polu koło 
donicy. Tam wszędzie pole było. Dziewczyny nie zdążyły 
wykopać. Teraz las. Tam Ostrowskie mieli 1,5 morgi pola  
i my Brodziaki też tyle.

Z rodzicami nie mieliśmy żadnego kontaktu. Nawet nie 
wiedzieliśmy że żyją. Dopiero po roku pobytu w Niem-
czech wysłali nam list, że żyją i że są na robotach. Ci co 
wrócili z Majdanku to opowiadali, że ich gdzieś wywieź-
li, ale nie wiadomo gdzie. Więc i my nic nie wiedzieliśmy. 
Mówili, że bezdzietnych, młodych i zdrowych ludzi brali 
na roboty. I że jak żyją, to wrócą jak się wojna skończy. 

Oprac. Dominik Róg
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Świadek historii 
w mojej rodzinie

Dzisiaj prezentujemy prace Katarzyny Siembidy i Martyny Kutnik, laureatek III nagrody w konkursie 
literackim „Świadek historii w mojej rodzinie - zachować od zapomnienia” zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Dąbrowicy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Katarzyna Siembida – III miejsce

Chcieli nas rozstrzelać,
ale potem zmienili zdanie ….

Mam na imię Weronika. Urodzi-
łam się w 15 stycznia 1940 roku. Moja 
wnuczka, Kasia, poprosiła mnie, że-
bym trochę  opowiedziała o swoim 
dzieciństwie, więc postaram się po-
wiedzieć tyle, ile pamiętam…

Co pamiętasz z najwcześniejszego 
dzieciństwa?

Miałam wtedy 2,5 roku, mieszka-
łam w Brodziakach. Za mały człowiek 
był, żeby coś pamiętać. Rodzice opo-
wiadali mi o tym, jak było. Najpierw 
miała miejsce pacyfikacja miejscowo-
ści przez Niemców. Całą wieś wysie-
dlili, wywieźli do bliżej nieznanego 
gospodarstwa. Chcieli nas rozstrzelać, 
ale potem zmienili zdanie. Dużo ludzi 
uciekło do lasu. Zamiast rozstrzelania, 
postanowili, że zawiozą nas ciężarów-
kami do obozu. Na początku byliśmy 
w Zamościu, a potem pojechaliśmy na 
Majdanek.

Jak było w obozie? 
Byłam tam z mamą i tatą. Jedyne, 

co pamiętam, to okropny fetor. Pew-
no też z tych pieców... Nie było co 
jeść. Każdy się bał. Podczas pobytu 
tam chodziłam z dziećmi na spacery. 
Pamiętam, że często latały samoloty. 

Zrzucano z nich takie szeleszczące 
złotka, które je zagłuszały. Było też 
dużo pożarów. I tu się paliło, i tam... 
Po dwóch miesiącach wywieziono nas 
na prace do Niemiec. 

Co robiłaś w Niemczech?
Po opuszczeniu Majdanka zacho-

rowałam. W Niemczech byłam trzy 
lata, z czego przez 2,5 roku w szpitalu. 
Rodzice nie mogli mnie odwiedzać 
ze względu na pracę. Byłam sama na 
sali. Okna odmykały się na takie gałki. 
Mówiłam do tego okna: „Ja pojadę do 
domu okno, a ty ni”. Odwiedzał mnie 
taki dziadek, bo ja byłam sama, a to 
była bardzo zaraźliwa choroba. Do 
niego przychodziły wnuki, naznosiły 
mu zabawek. To mi tą całą kupę zaba-
wek przyniósł i siedział ze mną, ile tyl-
ko mógł. Pamiętam jeszcze, jak mnie 
wieźli na operację. Zabrali mnie do 
wojskowego szpitala. W samochodzie 
trzymał mnie na kolanach niemiecki 
żołnierz (mówiliśmy o nim  „szwabi-
sko”). Był w białym niezapiętym far-
tuchu i widziałam ten mundur, nie-
miecki… 

Czy rodzice odwiedzali Cię po 
operacji?

Ulica do szpitala była prosta, a ja 
na górze, naprzeciw tej uliczki, mia-
łam salę. Jak mama raz do mnie szła, 
stałam w oknie, czekałam na nią, ale 
ona do mnie nie dotarła. Słyszałam 
odgłosy rozmowy pod drzwiami, ale 

jej nie wpuścili, bo ja byłam chora  
i nie można było mnie odwiedzać. 
Gdy byłam już w miarę zdrowa, to 
wpuścili mamę. Umiałam mówić po 
niemiecku, więc tłumaczyłam jej, co 
te siostry mówią, a one bardzo się  
z tego powodu cieszyły. Dziś jednak 
nie pamiętam żadnego słowa. Po wyj-
ściu ze szpitala miałam 5 lat. Przez 
pół roku uczęszczałam do polskiego 
przedszkola, które organizowane było 
przez Polski Czerwony Krzyż. 

Co jeszcze pamiętasz z tego czasu? 
Byłam wtedy po operacji. Szłam, 

pamiętam, ulicą razem z mamą,  
a to przedszkole było na trzecim lub 
czwartym piętrze bardzo wysokiego 
budynku. Pani zobaczyła nas w oknie 
i zawołała mamę, żeby przyszła do 
niej, bo ma dla mnie paczkę. Mówiła, 
że wybrała najlepsze rzeczy i przecho-
wywała je do momentu, kiedy przyjdę 
po to, żeby mi je dać. Pamiętam, że  
w tym pakunku był czarny płaszczyk. 
Miał takie wypukłe guziki… Pewnie 
były też słodycze. 

 
Czy jest coś z późniejszego dzie-

ciństwa, co utkwiło Ci w pamięci?
Kiedy Karolka, moja siostra, mia-

ła sześć lat, to rodzice szli na pole,  
a ona pilnowała mnie i młodszego 
brata Bronka. Sześcioletnie dziecko 
niańczyło dwoje młodszego rodzeń-
stwa. Pamiętam, że raz chciałam do 
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Martyna Kutnik – III miejsce

Na podstawie wspomnień mojej babci
Heleny Szado - Oleksak

13 grudnia 1981 roku w Polsce został ogłoszony stan 
wojenny. Stało się to z soboty na niedzielę. Był to taki 
szczególny czas, kiedy na terenie całego kraju zaczęły 
obowiązywać zaostrzenia i rygory. Nie działały telefony, 
a radio i telewizja nadawały tylko wystąpienia Wojciecha 
Jaruzelskiego, który był pierwszym sekretarzem Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rola trochę przy-

pomina dzisiejszego prezydenta, z tą ogromną różnicą, że 
dzisiaj prezydenta wybierają wszyscy ludzie, a pierwszego 
sekretarza powoływała partia, która rządziła w Polsce - 
tak mówi o stanie wojennym moja babcia.

Najtrudniejsze dla wszystkich Polaków było wtedy to, 
że nie mieli możliwości kontaktować się z bliskimi, bo nie 
działały telefony a listy były cenzurowane. To znaczy, że 
byli tacy urzędnicy, którzy je otwierali i czytali, a potem 
dochodziły do adresatów z czerwoną pieczątką na koper-
cie „OCENZUROWANO”. Moja babcia do dzisiaj ma taki 
list od koleżanki, która studiowała wtedy w Kielcach.

Tak, naprawdę niewiele wiedzieliśmy - opowiada 

nich pójść i jeleń czy kozioł między 
zbożem wyszedł na drogę. Ja szłam,  
a on stanął. Bardzo się go wystraszy-
łam i uciekłam z powrotem do domu.

Pamiętam jeszcze, jak już było 
zakończenie wojny. Wojska z rozma-
itych krajów wracały już do domu, to 
zawalili nas paczkami. Szli do domu, 
więc nie było im tego potrzeba. Mieli 
spożywcze rzeczy: czekolady, konser-
wy… Całą górę nam naskładali, aż do 
samego sufitu. Szukali takich rodzin 
jak my i rozdawali. To byli prawdopo-
dobnie Francuzi.

A jak Ci się żyło po wojnie?
A jak to na wsi… Nędza. Pamię-

tam, chodziłam trochę do szkoły, 
siedem klas tylko skończyłam. Po-
tem chodziłam z tatą do lasu, sadzili-
śmy las na wiosnę. Trochę zbierałam  
i sprzedawałam jagody… Bieda 
była… Szkołę się skończyło i siedziało 
się w domu. Pomagało się ojcu robić 
na gospodareczce. Moi rodzice mie-
li trzy konie. Jeden był taki gniady, 
czerwony. To był diabeł, a nie koń. 
Karolka nim jeździła, a za mną ganiał 
w koło. Tam jeszcze stara stodoła sta-
ła. Obok znajdowała się komórka i on 
mnie wokół niej ganiał, aż w końcu 
uciekłam do środka, a ten z kopyta-
mi przednimi na drzwi… Boże, jakby 
mnie dopadł, to by mnie chyba zjadł.

Pracowałaś?
Jak miałam dwadzieścia lat, po-

szłam na rok uczyć się szyć, a po tym 
już zaczęłam pracę w „Mewie”. Czter-
naście lat tam pracowałam.

Ile miałaś lat, gdy poznałaś dziad-
ka Jana?

Miałam około 25 lat, poznaliśmy 
się na placu przed „Mewą”. Był dwa 
lata starszy ode mnie. Potem wzięli-
śmy ślub i po kilku latach zdecydo-
waliśmy się na dziecko. Jak urodziłam 
Janusza, miałam 27 lat, Piotra, Twoje-
go tatę, jak miałam 30 lat, a Ewę - gdy 
miałam 34 lata.

Pamiętasz coś jeszcze, Babciu?
Po wojnie, kiedy byliśmy pod za-

borem rosyjskim, zawsze kazano nam 
chodzić na pochody z okazji 1 maja. 
Ten, kto nie szedł, był karany, więc 
chodziliśmy wszyscy. Odbywało się 
to na ul. Kościuszki, obok tutejszego 
rynku. Na czele pochodu szedł zwykle 
poczet sztandarowy PZPR. Zmuszano 
nas do oddawania hołdu Włodzimie-
rzowi Leninowi oraz Karolowi Mark-
sowi. Pamiętam jak dziś hasło „Niech 
się święci 1 maja!”

Mieszkaliśmy w Brodziakach, 
chodziłam do pracy do Teodorów-
ki, a Piotruś wtedy bardzo chorował. 
Trudno było już wyrobić. Wtedy wy-
szła reforma, że można na 3 lata iść na 
bezpłatny urlop. Ja już rok płaciłam, 
byłam na tym urlopie. Wzięłam ten 
bezpłatny urlop na dwa lata, bo mi się 
jeszcze należało. 

Mój tata zawsze wołał na mamę 
Jagna, bo jej było Agnieszka na imię.  
A mama z kolei na tatę mówiła Ję-
druch, od imienia Andrzej. W roku 
1975 zmarła mi mama, a trzy lata póź-
niej tata. 

A jak wspominasz 13 grudnia 
1981 roku? 

Była to niedziela. Nie byłam w pra-
cy, bo to było wolne. Mój syn, Piotrek 
z rodzeństwem co rano o 9:00 oglądał 
„Teleranek”. Tym razem zawołali mnie, 
bo w kuchni śniadanie robiłam i zoba-
czyłam Wojciecha Jaruzelskiego. Prze-
straszyłam się, myślałam, że to będzie 
koniec świata. Mówił z podniosłością, 
patosem: „Obywatelki i Obywatele Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwra-
cam się dziś do Was…”. 

Serce mi stanęło, usiadłam z dzieć-
mi na podłodze i zaczęłam płakać. Gdy 
znieśli stan wojenny, było już w po-
rządku, choć i tak każdy się bał.

W roku 1996 mój syn, Piotr, ożenił 
się. Rok później, w październiku uro-
dziła się moja pierwsza wnuczka, Mo-
nika. W 2004 roku, w maju, urodziłaś 
się Ty, Kasiu. W roku 2017 zostałam 
jeszcze babcią bliźniaków. Najwyraź-
niej los zrekompensował mi te trudne 
chwile. Cieszę się tym, co mam... 

Dziękuję, że opowiedziałaś mi 
swoją historię, Babciu. Nie miałam 
świadomości, że tak wiele przeżyłaś. 
Mimo przeciwności losu nigdy się nie 
poddałaś. Zawsze będziesz moim au-
torytetem, kocham Cię.

Z Weroniką Siembidą,
mieszkanką Woli Małej k. Biłgoraja 

rozmawiała Katarzyna Siembida
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babcia - co się w kraju dzieje, tylko tyle, co podawali  
w dzienniku telewizyjnym dziennikarze ubrani w mundu-
ry wojskowe, bo zakłady pracy zostały wtedy zmilitary-
zowane. Została też powołana Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego, która miała czuwać nad wszystkim w Pol-
sce. Podróżowanie też nie było łatwe. Trzeba było mieć 
przepustki, kiedy się przekraczało granice województwa, 
a województw było wtedy 49.  Obowiązywała też godzi-
na milicyjna, to znaczy od 22.00 do 6.00 rano nie można 
było przebywać poza domem bez przepustki. Jedynie na 
pasterkę zawieszono godzinę milicyjną. Wielu ludzi, któ-
rzy byli przeciwni władzy zostało aresztowanych. Na uli-
cach wielkich miast, zwłaszcza w Warszawie pojawiło się 
wojsko, czołgi i wozy opancerzone. Ludzie byli przerażeni. 
Władza pokazywała, ze jest bardzo silna i nie warto się 
przeciwstawiać.

W naszej okolicy nie było czołgów ani wozów opan-
cerzonych, ale spotykało się znacznie częstsze patrole mi-
licyjne i wojskowe, które mogły kontrolować wszystkich. 
Nikt z bliskich ani znajomych mojej babci nie został wtedy 
aresztowany. Jak opowiada, pracowała wtedy w szkole. Był 
to pierwszy rok jej pracy w Szkole Podstawowej w Goź-
dzie Huciańskim. Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego 
zostały zawieszone do odwołania zajęcia na uczelniach,  
a studentom kazano udać się do domów. Podobnie było we 
wszystkich szkołach w Polsce. 14 grudnia, w poniedziałek, 
nauczyciele musieli stawić się do pracy, chociaż dzieci nie 
przyszły na zajęcia, ale mieli obowiązek zapoznawać się  
z obwieszczeniami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowe-
go. Takie nietypowe ferie dla uczniów i studentów trwały 
wtedy w Polsce prawie miesiąc czasu. Dziwnym zbiegiem 

okoliczności moja babcia w przeddzień ogłoszenia stanu 
wojennego była na konferencji dla nauczycieli historii. 
Konferencja została zorganizowana na Zamku w Sando-
mierzu. Jej tematem było Polskie Państwo Podziemne,  
a wtedy zaczęto coraz odważniej mówić o przeszłości, 
chociaż nie podobało się to władzy. Właśnie w przeddzień 
ogłoszenia stanu wojennego po raz pierwszy usłyszała pu-
blicznie wypowiadane informacje, jak mówi o trzonie oraz 
prawym i lewym marginesie Polskiego Państwa Podziem-
nego. Do dzisiaj przechowuje też notatki z konferencji  
z datą 12 grudnia 1981 r. Tego dnia problemem okazał się 
powrót do domu. Był grudzień, wieczór zapadał wcześnie, 
padał śnieg i było mroźno. Autobusy z kompletem pasa-
żerów kolejno odjeżdżały z dworca w Sandomierzu i nie 
mogła dostać się do domu. Ostatecznie z przesiadkami, 
trochę autobusem, trochę pociągiem późno wieczorem 
dotarła do domu w Ciosmach. W niedzielę rano włączyła 
telewizor, ale nie było programu, za to rozpoczęło się wy-
stąpienie Wojciecha Jaruzelskiego, które było powtarzane 
chyba co pół godziny. To było  przerażające, bo nikt nie 
wiedział, co nas czeka - wspomina, że to, co wtedy czu-
ła można porównać jedynie do wrażenia jakiego doznała  
10 kwietnia 2010 roku  na wieść o katastrofie pod Smoleń-
skiem - że to nie dzieje się naprawdę.

Stan wojenny został po roku zawieszony, a 22 lipca  
w 1983 roku zniesiony. Chociaż nie toczyły się działania 
wojenne, to jednak zginęło w Polsce kilkadziesiąt osób. 
Moja babcia znała w dzieciństwie jednego z górników za-
strzelonych w kopalni „Wujek” na Śląsku. Ludzie ci próbo-
wali przeciwstawiać się stanowi wojennemu i zapłacili za 
to najwyższą cenę, bo stracili swoje życie.
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Wydarzenia

Celina Skromak

Festiwal Piosenki Ludowej w Biłgoraju

Powiatowy Dzień Twórcy Kultury

Zespół śpiewaczy z Bidaczowa wystąpił w Zawadce

Chór z Korytkowa Dużego wystąpił w Majdanie Starym

Chór z Korytkowa Dużego na Koncercie Cecyliańskim

W sobotę 13 października w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej. Festiwal organizuje 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Genowefy Tokarskiej. Na scenie BCK wystąpiło 
12 zespołów z terenu powiatu biłgorajskiego. Gminę Biłgoraj reprezentował Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, laureat wielu 
prestiżowych nagród, w tym I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu i III nagrody na 
Międzynarodowym Festiwalu Euro Folklor Złoty Kłos 2018.

Okolicznościowe statuetki „Powiatowy Twórca Kultury 2018” z rąk starosty biłgorajskiego Kazimierza Pateraka otrzymali twórcy kultury 
z terenu powiatu biłgorajskiego. Nagrody przyznawano za działalność artystyczną, wkład w tworzenie kultury i kultywowanie tradycji. 
Z terenu Gminy Biłgoraj wyróżnienie odebrała Anna Telega z Hedwiżyna, która od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności 
lokalnej kultywując tradycje ludowe biłgorajskiej wsi. Swoją postawą społeczną i talentem służy mieszkańcom Hedwiżyna.

Na zaproszenie Zespołu Folkowego Za Horyzontem i Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu zespół śpiewaczy z Bidaczowa 
uczestniczył w jesiennym spotkaniu z muzyką i folklorem „Babie lato za horyzontem”. To muzyczne spotkanie odbyło się 27 października 
b.r. w remizie OSP w Zawadce. Było okazją do prezentacji twórczości, wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji zespołów 
z gminy Księżpol i zaproszonych gości

28 października 2018 r. w Majdanie Starym odbył się Koncert Patriotyczny z okazji obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości 
pod hasłem: „Dla Niepodległej. Wpatrz się i wsłuchaj! Oto Polska idzie”. Na zaproszenie Chóru Męskiego „Klucz” w koncercie wziął 
udział Chór z Korytkowa Dużego, oraz chóry z Frampola i Tomaszowa Lubelskiego. Każdy chór wykonał po trzy pieśni patriotyczne. 
Organizatorami koncertu byli: Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego oraz Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym.

Już od wielu lat w Biłgoraju organizowany jest koncert ku czci Św. Cecylii, gdzie prezentują się chóry działające na Ziemi Biłgorajskiej. 
W tym roku koncert odbył się w Kościele p.w. Trójcy Św. i WNMP w Biłgoraju. Wzięło w nim udział 7 chórów a wśród nich Chór  
z Korytkowa Dużego. Każdy chór wykonał po trzy pieśni, a na zakończenie wszystkie chóry wykonały wspólnie: Hymn do Św. Cecylii, 
Chryste króluj oraz Gaude Mater. Gościem specjalnym koncertu był Chór „Misericordia” z parafii Bożego Miłosierdzia we Lwowie.
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Nadchodzące wydarzenia
(styczeń – marzec 2019 rok)

• 20 stycznia 2019 r. – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie
 Organizatorzy: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
       Mieszkańcy Hedwiżyna

• 3 marca 2019 r. – Gminny Dzień Kobiet na Ludowo w Starym Bidaczowie
 Organizatorzy: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
      Mieszkańcy Starego Bidaczowa

• Marzec 2019 r. – Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne w Smólsku
 Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa w Smólsku


