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Niewiele mówi się o doniosłej roli wsi polskiej w odzyskanie niepodległości. Zapomina się o ogromnej ofierze krwi, złożonej przez chłopów na ołtarzu Ojczyzny. Wydaje
się, że są to nazbyt patetyczne słowa. Być może, ale nigdy nie można zapomnieć, że za
tymi słowami kryją się historie ludzi z krwi i kości, takich jak nasi ojcowie, dziadkowie
i pradziadkowie. Ich historie musimy szanować i przekazywać kolejnym pokoleniom.
Nie zapomnijmy nigdy o ofierze jaką złożyli mieszkańcy wsi podbiłgorajskich podczas wydarzeń dziejowych takich jak I wojna światowa, walki z bolszewicką nawałą
w 1920 r. czy czasy drugiej wojny światowej. W 1920 r. na wsi popularnym hasłem stało
się zawołanie: „Weźwa kosy, rzućwa radło, trza wojować, kiej tak padło”, które towarzyszyło poczynaniom patriotycznym chłopów w tym okresie. Wielu mieszkańców wsi,
także z okolic Biłgoraja ochotniczo zaciągało się do armii gen. Józefa Hallera, gdzie walczyło ich około 20 tysięcy. Z kolei w regularnej Armii Polskiej w 1920 roku pochodzeniem
chłopskim legitymowało się około 70% żołnierzy.
Lata 1939-1945, najbardziej świeże i najbardziej bolesne dla całego narodu polskiego, pokazały niezłomność mieszkańców Zamojszczyzny w walce z okupantem niemieckim i sowieckim. Tysiące rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny przeżyło piekło
wywózki, obozów przesiedleńczych, Majdanku, morderczej drogi w nieznane i robót
w Niemczech. Ci, którym udało się zostać na wsi byli brutalnie pacyfikowani przez
Niemców, nawiedzani przez bandytów, złodziei i Kałmuków, cierpieli z głodu, ciągłej
niepewności jutra oraz strachu o życie swoje i bliskich. Ponad 10 tysięcy wsi polskich
zostało dotkniętych jakąś formą represji ze strony okupanta.
Mimo tego wieś biłgorajska nie poddała się, będąc oparciem dla oddziałów partyzanckich w Puszczy Solskiej, zapewniając nie tylko
zaopatrzenie ale również ochotników do walki. Chłopi byli główną siłą w oddziałach partyzanckich Batalionów Chłopskich i Armii
Krajowej, składając ofiarę życia w walce z Niemcami m.in. w bitwie pod Osuchami. Dzisiaj w wielu miejscowościach pod Biłgorajem
kultywuje się pamięć poległych tam młodych wtedy chłopaków, m.in. z Woli Dużej i Małej, Rap Dylańskich, Majdanu Starego… Mieszkańcy bohaterskiej wsi biłgorajskiej wypełnili swoją dziejową misję w walce o niepodległość.

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj
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str. 5
W dniu 29 lipca 2018 r.
w Dąbrowicy odbyły się
uroczyste obchody Gminnego Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystości miały miejsce przy
krzyżu oraz kamieniach
upamiętniających miejsce
zbiórki wysiedlonych przez
Niemców mieszkańców
Dąbrowicy w 1943 r.

str. 5
Mieszkańcy gminy Biłgoraj udowodnili, że tańczyć
każdy może. W czwartek
20 września w Remizie OSP
w Gromadzie odbyły się
pierwsze z cyklu zaplanowanych bezpłatnych zajęć
tańca towarzyskiego dla
dorosłych. Podczas wrześniowych zajęć tanecznych
w Gromadzie spotykało się
ponad 30 osób.

str. 8
Od 80 lat kolejne pokolenia strażaków ochotników z Bukowej niosą
pomoc w obliczu zagrożonego ludzkiego życia,
zdrowia czy mienia.
W dniu jubileuszu
jednostki w kierunku
strażaków z Bukowej
popłynęło wiele życzeń
i podziękowań.

str. 20
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz
Stowarzyszenie „Dąb” w
Ciosmach zaprosiły w niedzielę 30 września 2018 roku
na pokaz filmów w ramach
projektu „Muzeum w terenie.
Etnograficzne reminiscencje
filmowe”. Można było obejrzeć filmy „Tracze” i „Wypiek
chleba” nagrane w Ciosmach.

str. 23
W ostatnią niedzielę września 2018 r. polana i łąka przy
leśniczówce w Brodziakach
stały się sceną kolejnego
Pikniku Historycznego, na
który, jak co roku, przybyli
okoliczni mieszkańcy, rowerzyści, regionaliści i przedstawiciele władz.
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Musisz tam być

Dawne osady leśne

w Gminie Biłgoraj (część II)
Twórca Ordynacji Zamojskiej Jan Zamojski na początku XVII w. przejął od rodu Gorajskich wsie leżące dzisiaj na terenie Gminy Biłgoraj, Dąbrowicę oraz Sól. Z Soli w końcu XVII i w XVIII w. zaczęło postępować rozproszone osadnictwo leśne wzdłuż rzeki Czarnej Łady. Innym kierunkiem rozwoju osadniczego w tym regionie była wieś Księżpol, leżąca na lewym brzegu Tanwi (na tzw. Zaborszczyźnie).

Równocześnie postępowało przemysłowe, rozproszone osadnictwo maziarzy i smolarzy w okolicy dzisiejszych
miejscowości Dereźnia, Smólsko, Korczów, Okrągłe, w lesie Krasne, a także nad Czarną Ładą. Na przełomie XVIII
i XIX w. znajdowało się tam wiele rozproszonych małych
osad leśnych, zamieszkałych w tym czasie przez Budziarzy
(zajmujących się rzemiosłem leśnym, hodowlą oraz uprawą małych pól) i Leśnych (pracujących i strzegących lasy
Ordynacji Zamojskiej). Te przysiółki leśne, liczące po kilka
chałup, a często także pojedyncze zagrody, brały swoje nazwy od osadników, którzy je zamieszkiwali.
W okolicy Dereźni znajdowała się osada Różańskich
oraz dwa inne skupiska chałup Budziarzy. W pobliżu dzisiejszych miejscowości Korczów i Okrągłe były przysiółki
Dzidów, Sokalów oraz Obszańskich. W spisach budziarzy z tamtej okolicy pojawiają się także nazwiska Ludwik,
Bartosz oraz Dziura. Nad rzeką Czarną Ładą (pomiędzy
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kościołem w Puszczy Solskiej a Brodziakami), osiedlali
się Budziarze o nazwiskach Wilkos, Fusiarz, a także bliżej
Brodziaków Luchowscy oraz Różańscy. W lesie Ratajówki,
pomiędzy Smólskiem Małym a Brodziakami mieszkali Rataje (stąd nazwa lasu) oraz Kobel. W okolicy Smólska Małego znajdowały się małe zagrody Wojdów oraz Bartoszów.
W pobliżu dzisiejszej szkoły w Smólsku, w lesie Łowisko,
było skupisko chałup Maciochów, którzy byli Leśnymi.
Niedaleko mieszkali także Potoccy, Kapki oraz Budzyńscy
(bliżej lasu Chorosne).
Pod Brodziakami w lesie mieszkali Luchowscy, którzy
również posiadali status Leśnych. Sama miejscowość Brodziaki ma starszą metrykę niż wymienione powyżej i istniała jako maziarnia na początku XVIII w. Później osada
rozrosła się, kiedy maziarnię założyli tam wspólnie Brodziak, Róg oraz Solak.
Dominik Róg

Gminny Dzień Walki
i Męczeństwa Wsi Polskiej w Dąbrowicy

W dniu 29 lipca 2018 r. w Dąbrowicy odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystości miały miejsce przy krzyżu oraz kamieniach upamiętniających miejsce
zbiórki wysiedlonych przez Niemców mieszkańców Dąbrowicy w 1943 r.
Inicjatorem wydarzenia był Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, który mówił: Podczas dzisiejszych uroczystości składamy hołd mieszkańcom wsi polskich – za ich
cierpienia, odwagę i niezłomną walkę o niepodległą Polskę.
Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że pamiętamy i nie zapomnimy nigdy o ofierze jaką złożyli mieszkańcy wsi podbiłgorajskiej podczas wydarzeń dziejowych takich jak I wojna
światowa, walki z bolszewicką nawałą w 1920 r. czy czasy
hekatomby II-wojennej.
O losach wsi podbiłgorajskich podczas II wojny światowej opowiedział regionalista Marian Kurzyna, a krótką
modlitwę odprawił ks. Proboszcz Józef Bednarski. Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców pod krzyżem.
Kontynuacją obchodów upamiętniających walkę i męczeństwo wsi polskiej był obóz partyzancki, przygotowany
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada
Bartoszewskiego ps. „Wir” z Biłgoraja w Ciosmach podczas „Lata na Żurawinowym Szlaku”.

Uroczystości w Dąbrowicy były elementem ogólnopolskich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
ustanowionym w 2017 r. W całym kraju święto obchodzone jest 12 lipca, nawiązując do pacyfikacji przez Niemców
Michniowa w woj. Świętokrzyskim.
Dominik Róg

Tańczyć każdy może

Mieszkańcy gminy Biłgoraj udowodnili, że tańczyć każdy może. W czwartek 20 września w Remizie
OSP w Gromadzie odbyły się pierwsze z cyklu zaplanowanych bezpłatnych zajęć tańca towarzyskiego dla dorosłych.
Podczas wrześniowych zajęć tanecznych w Gromadzie
spotykało się ponad 30 osób. Oprócz mieszkańców Gromady w zajęciach uczestniczyli również mieszkańcy Majdanu
Gromadzkiego, Korczowa, Bukowej i Biłgoraja.
Zajęcia rozpoczynały się od rozgrzewki i tańca integracyjnego jakim jest ulubiona w ostatnich latach belgijka. Następnie uczestnicy zajęć poznawali podstawowe kroki walca
angielskiego, cha – chy i samby, uczyli się także tańczyć polkę
i poloneza. Zajęcia prowadzi instruktor tańca Maja Paczos.
„Tańczyć każdy może” to projekt realizowany przez zespół „Czeremcha” z Gromady i Gminny Ośrodek Kultury
w Biłgoraju. Projekt jest finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Projekt polega na organizacji i prowadzeniu zajęć tanecznych dla dorosłych mieszkańców gminy Biłgoraj w okresie
wrzesień - listopad 2018. Działania projektowe dotyczą nauki oraz rozwijania umiejętności tanecznych poprzez taniec
towarzyski i ludowy.
Celina Skromak
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Gminni Mocarze
rywalizowali w Korytkowie Dużym

Już po raz trzeci druhowie strażacy z Korytkowa Dużego zorganizowali zmagania siłowe dla gminnych mocarzy. To widowiskowe wydarzenie odbyło się na placu przy remizie OSP w Korytkowie Dużym w niedzielę 8 lipca 2018 r. Współorganizatorem tego spotkania był Gminny Ośrodek Kultury
w Biłgoraju, a impreza została dofinansowana przez Wójta Gminy Biłgoraj w ramach konkursu ofert
na realizację zadania publicznego.

W tym roku rywalizacja nie miała charakteru drużynowego, tylko odbyły się zawody indywidualne. Do zmagań
zgłosiło się 10 zawodników. Wszyscy panowie podeszli do
zadań bardzo poważnie i walczyli ile sił, by w zawodach
osiągnąć jak najlepsze wyniki. A walczyć było o co, bo nagrody były bardzo wartościowe, a konkurenci okazali się silnymi przeciwnikami. Prześcigali się w kilku konkurencjach
siłowych, takich jak podciąganie na drążku, czy wyciskanie
belki, czyli podnoszenie nad głową 40 kg belki, gdzie w obydwu konkurencjach liczyła się liczba powtórzeń. Kolejne
zadanie nazwane krucyfiks polegało na dźwiganiu w każdej dłoni łańcuchów z 7,5 kg obciążeniem. Tu liczył się czas
wykonania zadania. Była jeszcze konkurencja zwana zegar,
czyli obroty ze 100 kg ciężarem zawieszonym na belce. Oceniana była ilość powtórzeń zadania. Ostatnią konkurencją
był tzw. martwy ciąg, który polegał na unoszeniu sztangi
z ziemi do wysokości bioder. Tu też liczyła się liczba powtórzeń zadania.
W zawodach wzięli udział najwięksi siłacze z różnych
miejscowości gminy Biłgoraj. Rywalizowali ze sobą: Kamil
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Zwolak, Paweł Kaczor, Jacek Szawara, Michał Kiełbasa, Arkadiusz Czok, Paweł Paluch, Adam Kaczor, Marek Małecki, Szymon Przytuła i Mateusz Kmieć. Najlepszym zawodnikiem – Gminnym Mocarzem 2018 został Paweł Kaczor
z Korytkowa Dużego, II nagrodę wywalczył Jacek Szawara,
a na III miejscu uplasował się Kamil Zwolak. Czwarte miejsca przypadły ex aequo dla Michała Kiełbasy i Mateusza
Kmiecia, a kolejne zdobyli Marek Małecki, Szymon Przytuła, Arkadiusz Czok, Adam Kaczor i Paweł Paluch. Nagrodą

dla zawodników były odpowiednio zróżnicowane w stosunku do zajętych pozycji zestawy kluczy.
Wyzwaniem dla publiczności była konkurencja nazwana
wyciskaniem sztangi na ławce. Najlepszym wynikiem – 100
kg wykazali się Artur Skiba i Emilian Zygmunt, 90 kg wycisnął Mateusz Kaczor. Nagrody wszystkim zawodnikom
wręczył Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj.
Konkurencje siłowe dla mocarzy i zabawy sportowe dla
dzieci poprowadzili Paweł Grabias Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym i Jerzy Odrzywolski Instruktor
w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju.
W przerwach między konkurencjami siłowymi organizowane były zabawy sportowe z nagrodami dla dzieci, które
cieszyły się równie dużą popularnością wśród zgromadzonych maluchów. Nagrody dzieciakom wręczał Franciszek
Socha Prezes OSP w Korytkowie Dużym. Ponadto dla dzie-

ci organizatorzy zabezpieczyli darmowy dmuchany plac
zabaw, stoiska ze słodyczami i zabawkami oraz przysmaki
z grilla, a dla dorosłych badania cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi, które prowadziły Panie z Biłgorajskiego
Koła Diabetyków. Na zakończenie odbył się koncert zespołu
MEFFIS.
W spotkaniu w Korytkowie Dużym uczestniczyli mieszkańcy Korytkowa Dużego i okolicznych miejscowości oraz
goście: Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, Wojciech
Dziduch Zastępca Wójta GB, ks. Kanonik Kapelan OSP
Krzysztof Gajewski, Małgorzata Kozłowska Skarbnik Gminy Biłgoraj, Celina Skromak Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju, Stanisław Lewandowski Radny Powiatu Biłgorajskiego oraz Radni i Sołtysi GB.
Celina Skromak
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Święto Strażaków
w Bukowej

Od 80 lat kolejne pokolenia strażaków ochotników z Bukowej niosą pomoc w obliczu zagrożonego
ludzkiego życia, zdrowia czy mienia. W dniu jubileuszu jednostki w kierunku strażaków z Bukowej
popłynęło wiele życzeń i podziękowań. Niestety na co dzień często nie pamiętamy o naszych dzielnych strażakach ochotnikach, którzy z narażeniem własnego życia ratują życie i dobytek innych. Nie
zauważamy też ich znaczącej roli w życiu społeczności lokalnej, której często są największymi animatorami, poprzez organizację i współorganizację różnych uroczystości i wydarzeń lokalnych.

22 lipca w Bukowej odbyła się podniosła uroczystość.
Strażacy z Bukowej świętowali Jubileusz 80-lecia utworzenia jednostki OSP i nadanie sztandaru. Na uroczystość licznie przybyli druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP,
poczty sztandarowe, goście oraz mieszkańcy Bukowej.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą
św. w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bukowej odprawioną przez ks. Proboszcza Stanisława Ciupaka i ks. Marka
Kuśmierczyka. Homilię wygłosił ks. Miłosław Żur. Podczas
nabożeństwa w intencji strażaków odbyło się poświęcenie
sztandaru dla jednostki.
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Po mszy św. strażacy i goście, w uformowanym szyku
prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Biszczy pod batutą kapelmistrza Ryszarda Jelenia, przemaszerowali na plac
przy remizie OSP, gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości.
Zgodnie ze strażackim ceremoniałem całą uroczystość poprowadził Komendant Gminny OSP dh Jan Małysza. Gości
powitał Wójt Gminy Biłgoraj i jednocześnie Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Biłgoraju Wiesław
Różyński. Historię jednostki OSP w Bukowej przedstawił
Prezes Tadeusz Tutka.
Głównym punktem uroczystości było przekazanie i od-

znaczenie Sztandaru. Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we
wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Dowodem godności, honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna jest
posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego Ufundowania jest
wyrazem najwyższego społecznego uznania. Nadanie Sztandaru to przełomowy moment w historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowej, który odbył się w obecności rodziców
chrzestnych, przedstawicieli fundatorów Sztandaru pani Teresy Kowal i pana Tadeusza Portki. Sztandar jednostce wrę-

czył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Lublinie, Starszy Brygadier w st. spoczynku –
dh Mieczysław Skura.
Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością, energicznym i planowym kierownictwem,
bohaterstwem i odwagą podczas akcji gaśniczych i ratowniczych są honorowane Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Takim medalem została odznaczona jednostka OSP
w Bukowej.
KULTURA 27/2018
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Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
I. Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”
została odznaczona

OCHOTNICZASTRAŻ POŻARNA w BUKOWEJ
za wieloletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych kultywuje ciągłość tradycji w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich
i wybitnych osiągnięć. Doceniając poświęcenie Strażaków w służbie dla społeczeństwa Druhowie OSP BUKOWA
zostali uhonorowani medalami i odznakami.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie
„Za zasługi dla Pożarnictwa”
I. Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odnaczeni zostali:
		
		
		
		
		

1. dh Marian Myszak s. Romana		
2. dh Józef Małysza s. Jana			
3. dh Janusz Małysza s. Jana			
4. dh Andrzej Jargieło s. Franciszka		
5. dh Leon Bednarz s. Wojciecha 		

- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa

Pan Leon Bednarz - strażak z najdłuższym stażem w szeregach OSP Bukowa otrzymał również Odznakę
„Za wysługę 70 lat” oraz Dyplom uznania od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie o treści:
„Druh Leon Bednarz
W uznaniu za 70-letnią społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w ratowaniu mienia i życia ludzi
oraz podtrzymywaniu strażackich tradycji. Udział w akcjach ratowniczych oraz pełnione funkcje we władzach OSP,
dały wyraz humanitarnej postawy Druha wobec najcenniejszej wartości, jaką jest życie i mienie ludzi”

II. Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
		
		
		
		
		
		
		

1. dh Janusz Małysza s. Stefana		
2. dh Adam Momot s. Aleksandra		
3. dh Witold Głowa s. Juliana		
4. dh Henryk Głowa s. Juliana		
5. dh Sławomir Jargieło s. Jana		
6. dh Krzysztof Jargieło s. Franciszka		
7. Janusz Małysza s. Edwarda		

- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa

III. Brązowym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odnaczeni zostali:
		
		
		
		

1. dh Dariusz Dziura s. Juliana		
2. dh Wiesław Surma s.Aleksandra		
3. dh Łukasz Małysza s. Tadeusza		
4. dh Mirosław Małysza s. Jana		

- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju
odznaczeni zostali następujący druhowie:
IV. Odznaką „Strażak Wzorowy”odnaczeni zostali:
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1. dh Marcin Wołoszyn s. Zenona		
2. dh Daniel Małysza s. Janusza		
3. dh Mateusz Malec s. Krzysztofa		
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- OSP Bukowa
- OSP Bukowa
- OSP Bukowa

Odznaczenia strażakom wręczali:
Mieczysław Skura - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Starszy Brygadier w st. spoczynku. Wiesław Kręt – Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Krzysztof
Hetman - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiesław Różyński - Prezes Zarządu Oddziału

Gminnego Związku OSP RP w Biłgoraju, członek Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biłgoraju.
Za odznaczenia, życzenia i pomoc w organizacji uroczystego jubileuszu podziękował Prezes OSP w Bukowej Tadeusz Tutka.
Na zakończenie tej pięknej uroczystości odbył się koncert Orkiestry Dętej z Biszczy.
Celina Skromak
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XII Lato na Żurawinowym
Szlaku w Ciosmach

Lato na Żurawinowym Szlaku w Ciosmach to cykliczne wydarzenie plenerowe, które łączy ze sobą
Rajd Rowerowy Żurawinowym Szlakiem z Piknikiem Rodzinnym na boisku przy szkole w Ciosmach.
Każdego roku rowerzyści na trasie rajdu podziwiają walory przyrodnicze gminy Biłgoraj i odwiedzają ciekawe miejsca historyczne. W tym roku zatrzymali się przy pomniku w Dąbrowicy, gdzie odbyła
się uroczystość upamiętniająca Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
W tym roku XII edycja Lata na Żurawinowym Szlaku
w Ciosmach odbyła się w niedzielę 29 lipca. Piknik rodzinny
XII Lata na Żurawinowym Szlaku zgromadził mieszkańców
Ciosmów, okolicznych miejscowości oraz wielu turystów i gości. Do Ciosmów ściągają piknikowiczów gościnni mieszkańcy tej urokliwie położonej miejscowości, czyli Stowarzyszenie
„Dąb” i OSP w Ciosmach, otoczone lasem boisko oraz przyjemna atmosfera dobrej rodzinnej zabawy. To tutaj zawsze
można popróbować lokalnych specjałów, od których uginają się stoiska regionalne, wziąć udział w zabawie fantowej
z atrakcyjnymi nagrodami, dobrze się bawić z animatorami
i przy występach scenicznych, oraz potańczyć przy wybranych rytmach muzycznych.
W programie imprezy zapewnione były atrakcje dla „dużych i małych” uczestników pikniku. Zawsze pożądaną i mile
widzianą atrakcją dla dzieci jest darmowy dmuchany plac zabaw i animacje dla całych rodzin, które przez całe niedzielne
popołudnie zapewniała Grupa Animatorów FAMILIJKA.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja przygotowała na placu w Ciosmach obóz partyzancki. Można tam
było obejrzeć codzienne życie leśnych żołnierzy, ich wyposażenie, ekwipunek, broń, stroje biłgorajskich partyzantów
i sanitariuszek oraz popróbować strawy z gotującego się na
ognisku kociołka Była to bardzo ciekawa i pouczająca lekcja
żywej historii dla młodych ludzi, ale też chwila wspomnień
i refleksji dla starszych mieszkańców.
Program sceniczny jest również przygotowywany z myślą
zarówno o dzieciach jak i dorosłych uczestnikach pikniku.
Rozpoczął się widowiskiem „Robaki” przygotowanym przez
najmłodszych mieszkańców Ciosmów, czyli uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej. Z koncertem na akordeon guzikowy zaprezentował się Piotr Ostrowski, młody wirtuoz, również mieszkaniec Ciosmów. Piękna muzyka akordeonowa
cieszyła uszy nawet najwybredniejszych fanów muzycznych,
o czym świadczył entuzjastyczny aplauz widowni i bisy młodego, niezwykle utalentowanego muzyka. W nastrój doskonałej zabawy wprowadził publiczność występ Kabaretu EWG.
Eksportowy Wytwór Gminny, przyjechał do nas z autorskim
programem z Doruchowa (południowa Wielkopolska). Jest
to czołowy kabaret wiejski, który jest laureatem wszystkich
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przeglądów w tej kategorii, który w swojej ponad 10 – letniej
karierze z lokalnego kabaretu stał się bywalcem ogólnopolskiej sceny kabaretowej, dając ponad 500 koncertów w całym
kraju. Do tańca zagrała Kapela Podwórkowa „Wygibusy” prezentując swoje znane i lubiane przeboje, a wieczorem dla miłośników muzyki disco – polo wystąpił zespół MEFFIS.
Organizatorem XII Lata na Żurawinowym Szlaku w Ciosmach był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury
w Biłgoraju, Stowarzyszenie ”Dąb” i OSP w Ciosmach oraz
Mieszkańcy Ciosmów.
Celina Skromak

Zespół „Jarzębina” z Bukowej nagrodzony
przez Marszałka Województwa Lubelskiego
W dniach 19 – 20 września w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. O polskiej kulturze, stawianych jej wyzwaniach, własnych doświadczeniach
i przemyśleniach dyskutowali naukowcy, publicyści, artyści i działacze kultury. Na program kongresu złożyły się prelekcje, panele dyskusyjne, koncerty.
Na kongres kultury mieszkańców
Lubelszczyzny zaprosili Marszałek
Województwa Lubelskiego Sławomir
Sosnowski, Wicemarszałek Krzysztof
Grabczuk oraz Centrum Spotkania
Kultur i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
W ramach kongresu kultury odbyła się również uroczysta Gala Kultury,
podczas której działacze kultury z terenu województwa lubelskiego zostali
uhonorowani medalami Zasłużony
dla Województwa Lubelskiego. Odznaczenia wręczali Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego i Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego.
Najwyższe odznaczenie, Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, otrzymał zespół

śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina”
z Bukowej. Nagrodę z rąk marszałka
odebrali Maria Jargieło kierownik zespołu, Zofia Myszak i Tadeusz Małysza.
Ponadto, z terenu naszego powiatu, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego uhonorowani
zostali Chór Dziecięcy „Harmonia”
z Łukowej i Chór Ziemi Biłgorajskiej
„Echo”, a Dyplomy Zasłużony dla

Województwa Lubelskiego otrzymali Zespół Tańca Ludowego „Tanew”
z MDK w Biłgoraju i Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury.
Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Orkiestra Symfoniczna im.
Namysłowskiego oraz kapele podwórkowe działające na terenie naszego
województwa.
Celina Skromak

Przedszkolaki świętują!

Przedszkolaki z grupy maluchów (3-4 latki) i starszaków (5-6 latki) ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie wraz z rodzicami wspólnie uczciły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Uroczystość odbyła się
21 września.
Życzenia złożył im osobiście Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, dyrektor szkoły Mariusz Łęcki oraz ksiądz
proboszcz Marek Kuśmierczyk. Wszyscy życzyli dużo radości, uśmiechów i beztroskiego dzieciństwa. W prezencie dzieciaki dostały cukierki, odblaski i kolorowe baloniki. Świętowaniu towarzyszyły wspólne zabawy, piosenki,
tańce, konkursy. Była to okazja do integracji z rodzicami
i pokazania, jak w przedszkolu spędzają czas ich pociechy.
Zadowolone, radosne i uśmiechnięte twarze dzieci to najpiękniejszy widok dla rodzica. I tak właśnie było!
Ewa Bednarz
KULTURA 27/2018
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Bukowskie Jagodzianki 2018
W piękną słoneczną niedzielę 22 lipca na placu przy remizie OSP odbyły się Bukowskie Jagodzianki. Jest to cykliczne wydarzenie, które aktywizuje i integruje Mieszkańców Bukowej w działaniu na
rzecz społeczności lokalnej.

W przygotowaniu imprezy swoje siły połączyli Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” i wielu innych niezrzeszonych mieszkańców Bukowej. Wszyscy zadbali o to, żeby to plenerowe spotkanie
przebiegło w jak najlepszej atmosferze i pozostawiło po
sobie niezatarte wrażenia. A, że mieszkańcy Bukowej słyną
z życzliwości i gościnności to „Bukowskie Jagodzianki” od
samego początku cieszą się dużą popularnością i ściągają
wielu sympatyków dobrej zabawy. W tym roku Bukowskie
Jagodzianki połączone były ze świętem strażaków, czyli Jubileuszem 80 –lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej i Nadaniem Sztandaru jednostce.
Bukowskie Jagodzianki służą promocji tej pięknej, położonej wśród biłgorajskich lasów miejscowości oraz potraw przygotowanych na bazie runa leśnego, a zwłaszcza
leśnych jagód. To tutaj zawsze serwowane są pierogi z jagodami i drożdżowe jagodzianki.
Prezentacje sceniczne rozpoczął występ zespołu śpiewaczego „Jarzębina” z Bukowej. Zagrała również kapela
podwórkowa „PAWLAKI”, koncertował zespół THE FREEBORN BROTHERS i zespoły TEX i MOTIF. Dla dzieci
przygotowano darmowy dmuchany plac zabaw i anima-
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cje, które poprowadziła Grupa Familijka, porywając do
wspólnych integracyjnych zabaw, nie tylko dzieci, ale także
dorosłych uczestników wydarzenia i całe rodziny. Dzięki
hojności sponsora, wyjątkowymi i niespotykanymi gdzie
indziej atrakcjami, była możliwość przelotu helikopterem,
czy wieczorny pokaz fajerwerków. Badania cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi oferowało Koło Diabetyków - Odział Terenowy w Biłgoraju.

Rokrocznie dużą popularnością cieszy się konkurs kulinarny na przysmak jagodowy. W tym roku królowały
oczywiście słodkie wypieki - ciasta i torciki oraz nalewki
jagodowe. Pani Helena Szado – Oleksak, Teresa Kowal
i Tadeusz Portka, jako komisja tego konkursu, mieli bardzo trudne zadanie, żeby wyłonić zwycięzców. Ostatecznie
wszystkie przysmaki ulokowały się na czołowych miej-

scach i każda z pań biorących udział w konkursie otrzymała atrakcyjną nagrodę rzeczową.
Organizatorem Bukowskich Jagodzianek jest Wójt
Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
OSP w Bukowej, Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Mieszkańcy Bukowej.
Celina Skromak
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Patriotyczny piknik

Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości stała się motywem przewodnim tegorocznego Pikniku w Dąbrowicy. Trzecia edycja Pikniku Rodzinnego odbywającego się pod hasłem „Tradycja
i Współczesność”, która odbyła się w niedzielę 9 września na placu przy hydroforni, miała charakter
koncertu patriotycznego. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również wiele atrakcji towarzyszących.
Uroczystość zorganizowana głównie z myślą o lokalnej społeczności
licznie zgromadziła mieszkańców Dąbrowicy i okolicznych miejscowości.
Przybyli całymi rodzinami, żeby w atmosferze dobrej zabawy wspólnie spędzić to niedzielne popołudnie.
Piknik rozpoczął się występem
najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Był też okazją
do zaprezentowania prac plastycznych
uczniów tej szkoły w ramach wystawy
pokonkursowej „Żyję w Niepodległej”.
Odbyło się też podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród
laureatom.
W koncercie patriotycznym wystąpili: Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, Biłgorajska Orkiestra Dęta im.
Cz. Nizio, Grupa Folklorystyczna „Pokolenia” oraz Magda i Martyna Koman. Mocnym akcentem zakończyli
program na scenie sami organizatorzy.
Młodzi mieszkańcy Dąbrowicy zaprezentowali scenkę teatralną pod wymownym tytułem „Niepodległa”.
Dla dzieciaków organizatorzy zapewnili darmowe animacje i dmuchany plac zabaw, konkursy fantowe,
przejażdżki na kucykach i stoiska z łakociami. Zapewniono też stoisko kulinarne z przysmakami kuchni lokalnej. Panie z Biłgorajskiego Oddziału
Koła Diabetyków prowadziły badania
cukru, cholesterolu i trójglicerydów
we krwi. Wiele pozytywnych emocji
wzbudziła loteria fantowa z bardzo
cennymi nagrodami zorganizowana
dzięki ofiarności sponsorów. Do szczęśliwców, do których uśmiechnął się
los w tą niedzielę, powędrował m.in.
rower, ekspres do kawy, czy robot kuchenny. Wieczorem odbyła się zabawa
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plenerowa z zespołem Face Love.
Organizatorem
pikniku
byli
Mieszkańcy Dąbrowicy: Ochotnicza
Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Szkoła Podstawowa, Sołtys i Rada Sołecka

Dąbrowicy oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju. Impreza została
dofinansowana przez Wójta Gminy
Biłgoraj w ramach konkursu ofert na
realizację zadania publicznego.
Celina Skromak

Drużyna z Gromady wygrała XVII Turniej
Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
15 lipca w Gromadzie odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj. W Turnieju wzięło udział 7 drużyn: Gromada, Korytków Duży, Dereźnia, Nadrzecze,
Sól, Majdan Gromadzki z Hedwiżynem (drużyna łączona) oraz Dąbrowica z Kolonią Sól (również
drużyna łączona).
Podobnie jak w poprzednim roku do finału awansowały drużyny z Gromady i Korytkowa Dużego i tak jak
w ubiegłym roku Drużynie z Gromady udało się pokonać Drużynę z Korytkowa Dużego wynikiem 1:0. Gromada obroniła tytuł z 2017 roku i Puchar Wójta pozostał
u gospodarzy turnieju. Korytków Duży uplasował się na
II pozycji, trzecie miejsce zajęła drużyna z Dereźni,
a czwarte Majdan Gromadzki/Hedwiżyn. Nagrody indywidualne Turnieju Piłki Nożnej 2018: tytuł Najlepszego
Zawodnika Turnieju i Króla Strzelców otrzymał Michał
Skubis z Gromady, Najlepszym Bramkarzem został Michał
Dylan z Korytkowa Dużego.
Wręczenia nagród drużynom i zawodnikom dokonał
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Majewskim oraz Dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Gromadzie Mariuszem Łęckim.
Dodatkowymi atrakcjami turnieju był pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu Jednostki OSP KSRG
z Soli i animacje dla dzieci. Na zakończenie turnieju od-

były się koncerty zespołu Strych oraz Gwiazdy wieczoru
Zespołu DEFIS.
Organizatorami XVII Turnieju Piłki Nożnej Drużyn
Niezrzeszonych o Puchar Wójta byli: Wójt Gminy Biłgoraj,
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Uczniowski Klub
Sportowy w Gromadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadzie oraz Mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego.
Jerzy Odrzywolski

Nowy rok szkolny rozpoczęty
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień dla każdego dziecka, ale przede wszystkim
dla uczniów klas I oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkola, które w tym dniu rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Uczniowie z werwą i zapałem wracają po wakacjach do szkoły
gotowi na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.
W dniu 3 września 2018r. szkoły z terenu Gminy Biłgoraj uroczyście zainaugurowały początek nowego roku szkolnego 2018/2019. W gminnych szkołach naukę rozpoczęło
1018 uczniów szkół podstawowych, 106 uczniów oddziałów
gimnazjalnych oraz 344 uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkola. Dzieci tradycyjnie początek nowego
roku szkolnego rozpoczęły od wspólnej mszy świętej i modlitwy. Następnie w szkołach spotkały się z dyrektorami,
nauczycielami i wychowawcami. Dyrektorzy szkół przedstawili uczniom organizację nowego roku szkolnego oraz
priorytety polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny.
W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy uczniowie
klas ósmych napiszą egzamin, który zakończy ich edukację
w szkole podstawowej. Jest to również ostatni rok funkcjo-

nowania oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów.
Jak każdy rok szkolny - nowy rok szkolny 2018/2019 niesie ze sobą nowe wyzwania i zadania, ale przede wszystkim daje możliwość uczniom na zdobywanie i pogłębianie
ich wiedzy oraz doskonalenie wielu talentów i pasji.
Iga Wolanin
KULTURA 27/2018

17

Gmina Biłgoraj

dziękowała za plony

Dożynki Gminno – Parafialne w Okrągłym były wyjątkowe. Upłynęły w strugach ulewnego deszczu. Załamanie pogody sprawiło, że chyba po raz pierwszy w historii gminnych dożynek, nie udało się przeprowadzić korowodu dożynkowego. A wielka szkoda, bo parada delegacji wieńcowych
w barwnych strojach ludowych, reprezentujących 14 sołectw gminy Biłgoraj i prezentujących
przepiękne wieńce i bogato ozdobione dożynkowe chleby jest pięknym zwyczajem i niecodziennym widowiskiem.
Święto Plonów, to największe
w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.
Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie żniw i prac polowych.
Poświęcone tegorocznym zbiorom
są okazją do podziękowania Bogu za
plony i prośbą o jeszcze lepszy urodzaj
w przyszłym roku.
Najważniejszymi
symbolami
święta plonów są dożynkowe wieńce, misternie uwite z kłosów żyta,
owsa, pszenicy i gryki, przyozdobione kwiatami, ziołami i owocami
z sadów, pól, łąk i przydomowych
ogródków oraz wypieczone pachnące chleby. Niestety w tym roku niesprzyjająca aura nie pozwoliła ich
należycie wyeksponować.
Dożynki w Gminie Biłgoraj odbyły
się 26 sierpnia, w piękne Święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Przybyły
na nie poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Soli, Hedwiżyna i Dereźni, poczet sztandarowy
PSL i 14 delegacji wieńcowych, reprezentujących poszczególne sołectwa gminy Biłgoraj. W tym delegacja
wieńcowa gospodarzy tegorocznych
dożynek Okrągłego i Korczowa, delegacja wieńcowa z Bidaczowa, Bukowej, Ciosmów, Dąbrowicy, Dereźni,
Dyl, Gromady, Hedwiżyna, Korytkowa Dużego, Nadrzecza, Rudy Solskiej,
Smólska i Soli. Starostami dożynek
2018 byli pani Agnieszka Różańska
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z Okrągłego i pan Sławomir Malec
z Korczowa.
Uroczystość rozpoczęła msza
święta dożynkowa sprawowana przez
ks. Dziekana Witolda Batyckiego,
w asyście ks. Krzysztofa Górniaka
i ks. Kapelana Krzysztofa Gajewskiego, ze słowem Bożym wygłoszonym

przez Kapelana Rolników, ks. Józefa
Bednarskiego i z oprawą muzyczną
pana organisty Ireneusza Pietrzniaka,
Orkiestry Dętej z Obszy oraz zespołu
śpiewaczego „Sąsiadeczki” z Korczowa
i Okrągłego. Podczas mszy św. kapłan
poświęcił wieńce i odbył się obrzęd
przekazania chleba gospodarzowi

gminy Biłgoraj Wójtowi Wiesławowi Różyńskiemu.
Program artystyczny rozpoczął się koncertem Orkiestry
Dętej z Obszy pod batutą pana Michała Gizy. Następnie na
scenie prezentowały się zespoły śpiewacze i gminne kapele. Wystąpił zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego,
„Jarzębina” z Bukowej, „Zorza” z Dereźni, „Czeremcha”
z Gromady, zespół śpiewaczy KGW z Dąbrowicy, „Stok”
z Hedwiżyna, „Polne kwiaty” z Dyl, „Moje Nadrzecze”
z Nadrzecza, „Więź” z Soli, zespół śpiewaczy z Bidaczowa
oraz Chór z Korytkowa Dużego. Z koncertem wystąpił zespół folkowy „Podkowa” i Kapela Ludowa „Krążałka”. Na
zakończenie części artystycznej zagrała Kapela Podwórkowa „FAKIRY”, a wieczorem zespół „FACE LOVE”.
Zgodnie z tradycją dożynkową odbył się konkurs na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, który w tym roku wygrała delegacja wieńcowa z Dereźni (wieniec uwity przez
zespół „Zorza”), drugą nagrodę zdobyło „Moje Nadrzecze”,
a trzecią delegacja z Okrągłego i Korczowa (wieniec uwity
przez zespół „Sąsiadeczki”). Komisja przyznała też 3 wyróżnienia: dla delegacji wieńcowej z Hedwiżyna, Bidaczowa i Soli. Wieńce oceniały panie Dorota Skakuj, Dyrektor
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Ludwika Dolina, wieloletni
instruktor w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury we
Frampolu i Irmina Ziętek, instruktor GOK w Biłgoraju.
Ponadto można było obejrzeć wystawkę dawnych sprzętów, przygotowaną przez mieszkańców Okrągłego, wystawę
płodów rolnych, przygotowaną przez Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Biłgoraju, odwiedzić Zagrodę Mleczną u Zawadzkiej i popróbować domowego chleba ze świeżo ubitym masłem i twarogiem oraz lokalnych przysmaków przy
stoisku kulinarnym przygotowanym przez Stowarzyszenie
„Dąb” z Ciosmów. Dzięki Biłgorajskiemu Oddziałowi Koła
Diabetyków można było skorzystać z badania cholesterolu,
trójglicerydów i cukru we krwi. Twórcy ludowi z Bukowej
poprowadzili pokazy ginących zawodów i umiejętności:
struganie łubów – Tadeusz Małysza, wyrób drewnianych
łyżek – Antoni Frączek, przędzenie lnianych nici – Czesława Myszak i Hanna Głowa, wicie wianków – Cecylia
Zygmunt z wnuczkami. Przygotowano również atrakcje dla
dzieci.
Organizatorem Dożynek Gminno – Parafialnych
w Okrągłym był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju i Mieszkańcy Okrągłego.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji dożynek kierujemy do pani Sołtys Okrągłego Krystyny Różańskiej, pana Radnego Rady Gminy Biłgoraj Stanisława
Kubika i zespołu „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego.
Dziękujemy Starostom Dożynkowym – pani Agnieszce Różańskiej i panu Sławkowi Malcowi. Za wsparcie rzeczowe
i finansowe dziękujemy panu Lechowi Różańskiemu – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Okrągłym, panu Zbigniewowi Czarnemu – Przedsiębiorstwo Apis w Biłgoraju
i panu Leszkowi Sokołowskiemu.
Celina Skromak
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Etnograficzne reminiscencje
filmowe w Ciosmach

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach zaprosiły w niedzielę 30 września 2018 roku na pokaz filmów w ramach projektu „Muzeum w terenie.
Etnograficzne reminiscencje filmowe”.
Można było obejrzeć filmy „Tracze” i „Wypiek chleba”
nagrane w Ciosmach z udziałem Anieli i Franciszka Tutków w 1977 roku. Nie były nigdy prezentowane w miejscu ich realizacji, a osoby w nich występujące nie miały
możliwości zapoznania się z nimi. Na spotkanie zorganizowane w piękne niedzielne popołudnie o godzinie 15.00
w remizie strażackiej przybyli bardzo licznie mieszkańcy
Ciosmów oraz goście, w tym bliższa i dalsza rodzina nieżyjących już niestety bohaterów obydwu filmów.
Państwowe Muzeum Etnograficzne reprezentowała
Pani Małgorzata Jaszczołt - kustosz, która w wygłoszonej
prelekcji omówiła historię filmów od pojawienia się ich
w magazynach muzeum, aż po dzisiejszą prezentację
w Ciosmach. Jak stwierdziła w archiwach muzeum jest
wiele takich skarbów. Pracownicy PME doskonale zdawali
sobie sprawę z tego, że pewne rzemiosła, techniki wyrobu
wielu produktów czy same narzędzia odchodzą bezpowrotnie, bo wypiera je postęp technologiczny. Już w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęli podróże po
kraju w celu udokumentowania zanikających zawodów,
rzemiosła itp. Tak też trafili na Ciosmy i przygotowali materiał pokazany publiczności na spotkaniu.
Film „Wypiek chleba” odtworzono jako pierwszy. Pokazywał cały proces od mielenia ziarna w tradycyjnych
żarnach, aż po gotowe do spożycia wystudzone, piękne
bochny chleba.
Kolejny film „Tracze” ukazał żmudny, pracochłonny
i bardzo trudny sposób tarcia drzewa ręczną piłą. Ociosane
toporem bale drewniane trzeba było wyłożyć na rusztowanie, odpowiednio umocować, odznaczyć za pomocą sznurowania, po czym przystępowano do cięcia długą piłą. Czynność wykonywało dwóch traczy, jeden stał na rusztowaniu,
a drugi na ziemi. Piłowanie drzewa wymagało ogromnego
wysiłku, precyzji, umiejętności skoordynowania ruchów
przez traczy, zajmowało też wiele czasu. Obydwa filmy pięknie oddają wysiłek, trud jak też doświadczenie i umiejętności bohaterów. Chleb piekła nieżyjąca już Aniela Tutka tak,
jak robiła to zawsze w swoim domu. Tarcie drzewa z kolei
prezentował jej mąż Franciszek Tutka - też już nieżyjący któremu towarzyszył przy piłowaniu ojciec.
W projekcji uczestniczyli dwaj synowie bohaterów. Był
to dla nich niewątpliwie wzruszający powrót do rodzinnego
domu. Tak, jak dla wielu innych uczestników pokazu, spo-
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sób pieczenia chleba był bowiem podobny we wszystkich
domach, a nieżyjący już bohaterowie to jeszcze niedawni
sąsiedzi czy znajomi. Szanowani, uczciwi i bardzo pracowici
ludzie. Technika tracka to znacznie odleglejsze lata i tylko
nieliczni z obecnych znali ten sposób obróbki drewna.
Obydwa dokumenty przyjęte zostały z wielkim zainteresowaniem. Oglądane w ciszy i skupieniu. Następnego dnia
po pokazach miały ukazać się na oficjalnym kanale You
Tube Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Po obejrzeniu filmów Pani Małgorzata Jaszczołt zaprezentowała też eksponaty znajdujące się w zbiorach
Państwowego Muzeum Etnograficznego, które pochodzą
z Ciosmów. Potem był czas na rozmowy i wspomnienia
przy poczęstunku przygotowanym przez członków stowarzyszenia „Dąb”.
Inicjatywa okazała sie być niezwykle ciekawą i wartościową. Spotkała się z ciepłym i serdecznym przyjęciem
lokalnej społeczności.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Helena Szado - Oleksak

Narodowe Czytanie
w Dąbrowicy
Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Podstawową w Dąbrowicy po raz kolejny włączyła się do
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wspólne czytanie „Przedwiośnia”, to ogólnopolska akcja promująca literackie dziedzictwo kulturowe Polski.

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski,
zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa,
ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę
do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do
tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości
pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie
Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej
pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na
tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu,
którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle
istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami
ojczystymi – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Uczestnikami Narodowego Czytania w Dąbrowicy była
młodzież szkolna. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Elżbieta Kaczorowska - Więcław zgodnie z ideą tej

ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo zachęcała
uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytania. Wprowadziła również młodzież w tematykę czytanej
tego dnia powieści. Przedwiośnie wspólnie czytali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy: Elżbieta Kaczorowska – Więcław, Tadeusz Rak, Anna Kiełbasa i ks. Józef Bednarski.
Lucyna Bielak
KULTURA 27/2018
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Narodowe Czytanie w Soli
Głównym zadaniem Akcji Narodowe Czytanie jest promocja czytelnictwa oraz największych dzieł
literatury polskiej. W tym roku była to już siódma edycja Akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, która została zainicjonowana w 2012 r. przez ówczesnego Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Jak zawsze aktywnie włączyły się do niej gminne biblioteki.

7 września 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Biłgoraju z/s w Soli wspólnie z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej w Soli zorganizowały Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Oprócz czytania fragmentów tekstu „Przedwiośnia”,
wyświetlone zostały dwie prezentacje multimedialne.
Pierwsza prezentacja dotyczyła genezy powstania powieści „Przedwiośnie” a druga wszystkich edycji Akcji Narodowe Czytanie.
Na pamiątkę można było otrzymać pamiątkowy stempel przesłany przez Kancelarię Prezydencką Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. W tym celu należało wziąć ze sobą egzemplarz powieści „Przedwiośnie’
lub zeszyt przedmiotowy do języka polskiego.
Tegoroczne działania miały podniosły charakter ze
względu na fakt, że rok 2018 jest szczególnie ważny w historii Polski ze względu na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, co zostało podkreślone w liście Prezydenta
RP. W tegorocznym czytaniu udział wzięli bibliotekarze,
nauczyciele i rodzice. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim za udział i zainteresowanie oraz zapraszają
na przyszłą edycję w 2019 r.
Zofia Nizio
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Piknik Historyczny

„Wieś dla Niepodległej”
W ostatnią niedzielę września 2018 r. polana i łąka przy leśniczówce w Brodziakach stały się sceną
kolejnego Pikniku Historycznego, na który, jak co roku, przybyli okoliczni mieszkańcy, rowerzyści,
regionaliści i przedstawiciele władz. Na małym placu przy leśniczówce ulokowane zostały obozy
powstańców styczniowych i partyzantów z czasów II wojny światowej, płonęły ogniska, maszerowali żołnierze w mundurach polskich i niemieckich oraz ludność cywilna w epokowych strojach,
jeździły pojazdy wojskowe, jeźdźcy na koniach – wszystko to tworzyło niesamowity klimat spotkania. Obrazu dopełniały zbudowane na łące za rzeką Czarną Ładą wiejskie chaty i schron, które
stanowiły element widowiska historycznego, mającego pokazać niezłomność mieszkańców wsi
w dążeniu do niepodległości.

Jak zwykle celem organizatorów – Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brodziakach, Wójta Gminy Biłgoraj, Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju oraz Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Wir” z Biłgoraja - była edukacja historyczna
dzieci i młodzieży poprzez żywą lekcję historii regionu.
W tym roku do Brodziaków zjechali ponownie członkowie grup rekonstrukcyjnych, przybyli kombatanci i świadkowie wydarzeń wojennych. Licznie zjechały całe rodziny
z dziećmi, młodzież oraz mieszkańcy gminy i okolic.
Piknik Historyczny w Brodziakach poprzedził Rajd Rowerowy „na Brodziaki dla Niepodległej”, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Roztoczańskiej
„Rowerowe Roztocze” oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”, którego trasa prowadziła po lasach tereszpolskich i zakończyła się w Brodziakach.
Spotkanie rozpoczął Dominik Róg, historyk, członek OSP w Brodziakach i inicjator tego wydarzenia. Kil-

ka słów przypomnienia działalności OSP w Brodziakach
powiedział Prezes OSP Grzegorz Wardach. Wójt Gminy
Biłgoraj Wiesław Różyński przypomniał o doniosłej roli
wsi polskiej w walce o odzyskanie niepodległości, o ofierze
krwi i koszmarze przeżyć wojennych mieszkańców wsi, ale
przede wszystkim o ich wielkim patriotyzmie i niezłomności. - Nie zapomnijmy nigdy o ofierze jaką złożyli mieszkańcy wsi podbiłgorajskich podczas wydarzeń dziejowych
takich jak I wojna światowa, walki z bolszewicką nawałą
w 1920 r., czy czasy II wojny światowej – mówił Wójt Wiesław Różyński.
O roli chłopów w powstaniu styczniowym opowiadał
Tomasz Brytan, historyk w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej,
natomiast prelekcje o bitwie pod Osuchami wygłosili
członkowie Światowego Związku Żołnierzy w Biłgoraju,
Jerzy Nizio oraz Piotr Flor. Przybyli goście mogli również
zobaczyć wystawę o powstaniu styczniowym na Ziemi BiłKULTURA 27/2018
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gorajskiej, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.
Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych po raz pierwszy w Brodziakach zaprezentowało obóz
powstańców styczniowych, w tym broń, umundurowanie
i wyposażenie z epoki. Tomasz Bordzań, członek stowarzyszenia oraz pracownik Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, opowiedział o grupie oraz o zainscenizowanym obozie.
Z koncertem pieśni żołnierskich, niepodległościowych
i patriotycznych wystąpił Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, a oprawę artystyczną w tle, poprzez wspólne śpiewy
przy ognisku połączone z pieczeniem ziemniaków zapewnił zespół „Więź” z Soli. Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni „Victoria” przygotowało również bezpieczną strzelnicę dla dzieci i dorosłych.
Tradycyjnie podczas pikniku w Brodziakach organizowane są konkursy dla młodzieży szkolnej. W tym roku
przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Wieś dla Niepodległej”, konkurs piosenki patriotycznej oraz połączony
w tzw. Bieg Niepodległości konkurs wiedzy historycznej
i sprawnościowy.
Nagrody laureatom konkursów wręczał Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj. Wójt wręczył również drobne pamiątkowe upominki i podziękowania wszystkim
tym, którzy z zaangażowaniem włączyli się w pomoc przy
przygotowaniu i organizacji tej patriotycznej uroczystości
w Brodziakach.
Kulminacyjnym momentem wieczoru, na który wszyscy jak co roku wyczekiwali, było widowisko historyczne,
tym razem podzielone na trzy części, do których scena-

24

KULTURA 27/2018

riusz przygotowali Dominik Róg i Ewa Bordzań. W pierwszej części pokazano jak mieszkańcy wsi pomagali partyzantom w Puszczy Solskiej. Druga część widowiska została
oparta na autentycznych przeżyciach wojennych pani Janiny Bielak, mieszkanki Lipowca. Relację tę w przejmujący sposób czytała Amelia Grab, uczennica kl. VIII Szkoły
Podstawowej w Dąbrowicy. Trzecia część widowiska to
scena batalistyczna, oparta na dziejach bitwy pod Rapami Dylańskimi z 5 października 1943 r. W przygotowaniu
widowiska wzięli udział aktorzy amatorzy i członkowie
Grup Rekonstrukcyjnych m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”
z Biłgoraja, Muzeum Pojazdów Militarnych i Zabytkowych „Rakszawa”, Tomaszowski Klub Miłośników Historii, Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Ochrony Pogranicza, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
9 Pułk Piechoty Legionów, Bogumił Roczkowski, Marian
Bielak oraz Jan Wilkos.
Po raz kolejny podczas pikniku w Brodziakach zorganizowana została akcja charytatywna na rzecz potrzebujących. W tym roku dochód zebrany podczas kiermaszu
ciast i używanych książek, przeznaczony był na leczenie
i rehabilitację 3-letniej Oliwki z terenu Gminy Biłgoraj,
chorej na Zespół Porażenny.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli wydarzenie:
m.in. Wójtowi Gminy Biłgoraj Wiesławowi Różyńskiemu,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju Celinie
Skromak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli Zofii Nizio oraz Małgorzacie Andrzejewskiej, Stowarzyszeniu „Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi

Biłgorajskiej”, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zwierzyniec
Lucjanowi Bednarzowi oraz leśniczemu Waldemarowi
Glinie i Krzysztofowi Okoniowi. Dziękujemy również
Janowi Kapuśnikowi oraz Jackowi Pawlukowi, Wójtowi
Gminy Tereszpol za pomoc w przygotowaniu placu, gdzie
odbyło się widowisko historyczne.
Organizatorem Pikniku Historycznego w Brodziakach
jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju i Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Wir”. Projekt został dofinansowany przez Wójta Gminy Biłgoraj w ramach konkursu
ofert na realizację zadania publicznego, przez Lokalną
Grupę Działania Ziemia Biłgorajska oraz ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii
w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Wyniki konkursów:
Konkurs plastyczny „Wieś dla niepodległej”:
Na konkurs plastyczny zgłoszono 16 prac, z 4 szkół
gminnych. Prace w konkursie plastycznym oceniano
w dwóch kategoriach wiekowych, uczniowie klas I – III
oraz klasy IV – VIII szkoły podstawowej. Laureatami konkursu plastycznego w kategorii uczniów klas I – III zostali: I nagroda: Antonina Wolanin, kl. II SP w Soli, Karolina Stós, kl. I SP w Soli; II nagroda: Patryk Flis, kl. III SP
w Starym Bidaczowie, Maria Grabek, kl. III SP w Smólsku
Dużym; III nagroda: Kinga Paluch, kl. I SP w Dąbrowicy,
Adam Minkiewicz, kl. III SP w Smólsku Dużym.
W kategorii klas IV- VIII: I nagroda: Magdalena Ciosmak, kl. VIII SP w Dąbrowicy; II nagroda: Natalia Fu-

siarz, kl. VII SP w Starym Bidaczowie; III nagroda: Alicja
Kulik, kl. V SP w Smólsku Dużym, Milena Sprysak, kl. VI
SP w Smólsku Dużym i Julia Sprysak, kl. V SP w Smólsku
Dużym.
Nagrodzone prace plastyczne można było obejrzeć
podczas pikniku na urządzonej tam wystawie pokonkursowej.
Konkurs piosenki niepodległościowej:
W konkursie piosenki patriotycznej wzięło udział
czworo uczestników. Wystąpiła Nela Rapa, uczennica kl. I
Szkoły Podstawowej w Dereźni, Adam Minkiewicz, uczeń
kl. III Szkoły Podstawowej w Smólsku Dużym, Laura Rapa,
kl. IV Szkoły Podstawowej w Dereźni i Jakub Nizio, kl. II
LO im. ONZ w Biłgoraju. Zwycięzcami konkursu piosenki
zostali ex aequo Laura Rapa i Jakub Nizio, natomiast Nela
Rapa i Adam Minkiewicz otrzymali dwie drugie nagrody.
„Bieg Niepodległości:
Najwięcej uczestników zgromadził Bieg Niepodległości. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników. Zdobywcy
najlepszych wyników otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs poprowadziły Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju z/s w Soli – Pani Dyrektor Zofia Nizio oraz
Małgorzata Andrzejewska.
W kategorii wiekowej 4 – latki: Krzyś Szperkowski, Ala
Paluch, Pola Róg, Iza Szmiga, Ola Minkiewicz.
W kategorii wiekowej 6 – 9 lat: Karolina Kawa, Filip
Bielak, Adam Minkiewicz.
W kategorii 10 – 13 lat: Anita Jargieło, Hubert Iwańczyk, Julka Sprysak.
Dominik Róg
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Nieznana relacja
Franciszka Jargiełły z Bukowej
(część III)

W niepublikowanym dotąd świadectwie wojennym mieszkającego w Dąbrowicy Franciszka Jargiełły (urodzonego w Bukowej) znajdziemy m.in. opisy przeżyć autora i jego kolegów w obozie na Majdanku k. Lublina oraz o ich pełnym przygód powrocie do domu.
Na Majdanku
W pierwszej nocy na Majdanku nocowaliśmy na placu.
A w dzień zagnali nas do łaźni i tam odparowywali nam
szmaty z pcheł i wszy. Mnóstwo tego leżało później na podłodze, tak że można było zbierać je jakby owies. Nas ulokowali na pierwszym polu.
Później w dwudziestu chłopa skrobaliśmy przez dwa
tygodnie kartofle. Potem mieliśmy zadanie rozbierać baraki obozowe na trzecim polu. W obozie byli jeszcze Żydzi,
fachowcy i rzemieślnicy, którzy też rozbierali baraki. Jeden
z baraków rozebrali, złożyli, ale Niemcy już nie zdążyli ich
zabić, bo przyszli Rosjanie.
Tuż przed wyzwoleniem, Niemiec ustawił nas w dwuszeregu i wybrał „na oko” 80 z nas do spalenia. Ja byłem jednym
z nich. Trzymali nas osobno w baraku a sami pojechali na zamek do Lublina, żeby stamtąd też zabrać więźniów do pieca.
My w tym czasie czekaliśmy na śmierć. Na zamku Niemcy
brali więźniów, aż jeden z wybranych schowanym wcześniej
nożem ukłuł Niemca trzy razy w plecy. Niemcy mszcząc
się dwie doby wozili ludzi z zamku na Majdanek i ich palili.
W tym czasie my dalej czekaliśmy. To było straszne, ciężko
mi było nawet chodzić, czekałem na śmierć. Dzięki temu my
przeżyliśmy, bo już byliśmy w kolejce.
Jak byliśmy w Majdanku i zbliżał się front to widzieliśmy
latające samoloty nad nami. Widzieliśmy jak samoloty niemieckie i sowieckie walczyły ze sobą. Dwa z nich spadły niedaleko. Niedaleko obozu spadały i wybuchały także pociski.
W tym czasie Niemcy byli okopani w polach i w krzakach
dookoła obozu i czekali na sowietów. Jak te samoloty się
strzelały to my siedzieliśmy w baraku. Później ucichło, jeden
z naszych sprawdził, ze nie ma kłódki na drzwiach. Nawet
nie widzieliśmy kiedy Niemcy uciekli z tych boćków (wież).
Nasza grupa szykowała się uciekać z obozu. Czajka mówił żebyśmy poszli wieczór na patrol i zobaczyli czy się da
uciec. Jeden barak był plennych (więźniów) ruskich, którzy
byli robotnikami, mieli łopaty i kilofy. Poszli i zaczęli druty
przecinać bo prądu już w nich nie było. Jeden od nas poszedł
z nimi. Poszli. Niedługo później widzimy rakietę oświetlają-

26

KULTURA 27/2018

cą. Jasno się zrobiło tak, że w obozie można by było muchę
zobaczyć. Chwilę później słyszymy strzelaninę. Ta grupa
trafiła na patrol niemiecki. Na szczęście ukryli się w kartoflisku gdzie poorane były rowki. Tymi rowkami przeczołgali
się do nas.
Zostało jeszcze trochę ludzi na Majdanku. Jak wyszli
wszyscy z obozu to jakby z Kościoła. Z Majdanku wyszliśmy
22 lipca 1944 r. a złapali nas 9 czerwca. Później rozpoczęła
się nasza tragiczna droga do domu.
Szczęśliwa ucieczka
Jak nikt już nas nie pilnował, to postanowiliśmy wyjść
z obozu i nie czekać na Ruskich. Było nas dwunastu: gajowy
Ciosmak Adam, który umiał po niemiecku, Malec Feliks,
Myszak Marcin, Piętak Adam, Zygmunt Jan, Jargiełło Aleksander, Gałka Oleś, Kiszka Oleś (tych dwóch to byli szwagrzy), Łukasik Władek, Kaczor Jan, Czajka zza Buga i ja.
Prowadził nas ten Czajka. On był wojskowym, miał szarże
plutonowego, dlatego wiedział najlepiej z nas jak się zachować. Po wojnie wyjechał na zachód i nie wrócił.
Nie wiedzieliśmy gdzie iść. Na szczęście szedł jakiś człowiek z Lublina, a kiedy usłyszał, że chcemy iść na Czerwony

Krzyż do Lublina, to powiedział: Co? To nie wiecie, że zaraz
tutaj się rozpęta piekło, że niebo i ziemia się poruszy w Lublinie? My wtedy mu mówimy, że chcemy iść w kierunku na
Wysokie. Wtedy przeprowadził nas przez taką ławę. Idziemy, a tu pod sadkiem patrol niemiecki stoi. Jak nas zobaczyli
to pytają się, czy mamy dowody. Oczywiście, nikt nie miał,
ale jeden z naszych, gajowy, umiał po niemiecku i powiedział im, że mamy, a oni uwierzyli i nie zaglądali po kieszeniach. Uszliśmy może z 50 metrów i słyszymy z tyłu: Stać!
Dajcie mi ubranie cywilne. Nikt mu wtedy nie powiedział,
że w Majdanku jest cała fura ubrań i może sobie wziąć. Coś
tam wziął od nas i poszliśmy dalej.
Wyszliśmy na szosę w kierunku Jabłonnej. Szliśmy tą
szosą, kiedy spotkaliśmy dwie fury z Niemcami. Konie mieli
grube, silne.
Wieczerzy nie jedliśmy, śniadania też nie, głodni byliśmy.
Jeden z nas mówi, że ma familie na Jabłonnej, więc sobie tam
odpoczniemy. Pamiętam, że deszczyk kropił wtedy. Siedliśmy pod ścianą, na ławce, trochę dalej od drogi, gdzie skryliśmy się przed deszczem. A tu, jak na złość, Niemcy przyjechali do nas, niedaleko rozłożyli ławkę, na której stawiają
wódkę. Jeden Niemiec idzie do nas. Mówię: już żeśmy się tu
najedli. Niemiec chciał kęs chleba. Mieliśmy trochę chleba,
bo w nocy ukradliśmy z Majdanku. Jeden z naszych ukroił
mu, Niemiec wziął i poszedł do swoich wódkę pić.
Nasz starszy zarządził, że idziemy dalej. Doszliśmy na
górkę, a tam baby nam zastąpiły drogę i mówią, że zrobią
nam obiad. Naznosiły kakao, herbatki, naleśniki, placuszki.
Nawet niemal nie zdążyliśmy nic zjeść, kiedy usłyszeliśmy
strzały z karabinu. Niedługo później przybiegła baba i mówi,
że Ukraińcy, co służą Niemcom, ludzi rżną. Nikt nie jadł. Ludzie zaczęli w popłochu uciekać furami na zbity łeb w stronę
Wysokiego. A to było w Jabłonnej. Doszliśmy do Piotrkowa,
tam zobaczyliśmy takie poszycie i dach. Tam żeśmy wleźli,
ale gospodarz się obadał, przyszedł do nas, i pyta się, co nam
potrzeba. Mówił: tylko się zwijajcie bo zaraz zobaczycie, co
tu będzie. Wygonem poszło dziesięciu Niemców w kierunku wsi Zielona. Tyle że zdążyliśmy wypić po garnuszku mleka i zjeść po kęsie chleba i widzimy, że Niemcy bez czapek
uciekają. Zajazgotało z pepeszków. Gospodarz zagnał nas za
rzekę, do stodoły i tam zamknął i zasunął. W stodole były
dwie krowy i koń. Słuchamy, a Niemiec biega i krzyczy:
koń, koń. Szuka konia. Pociągnął za wrota, ale nie otworzył,
a w środku było nas 12 i koń ładny. Gospodarz przyszedł
wieczorem, odsunął nas i mówi, żebyśmy teraz poszli po
chałupach, bo w nocy zimno. Przenocowaliśmy we wsi,
a rano na drugim końcu Zielonej znowu zajargotało z pepeszy.
Idziemy pod tę górkę. Widzimy, że tam stoi samochód.
Widzimy, że Niemcy mają 3 chłopów. Coś tam rozmawiają.
Przeszliśmy obok nich i tylko dzień dobry powiedzieliśmy,
nic więcej nie mówiliśmy. Uszliśmy z kilometr, a tu jadą ci
Niemcy samochodem ciężarowym. Zajechali nam drogę,
wyskoczyli z samochodu i nas w rów zegnali. Pomyślałem,
że koniec z nami. Oni przytelepali i wysypali wszystko z tych

worków, które mieliśmy, zajrzeli co tam było, powiedzieli:
pocałuj mnie w dupę. Nawrócili i pojechali. W workach było
trochę szmat, koszule lniane, kawałek chleba.
We wsi Giełczew chłopi dopiero dali nam jeść. Jeden
mówi, że niedaleko we wsi Rezerwa ma szwagra. Chłopi
nam wytłumaczyli, jak tam dojść. Poszliśmy. Szwagra nie
było, bo się w schronie chował. Babina jego ugotowała nam
kawę i powiedziała, że dalej nie da się iść, bo w Turobinie jest
wojsko. Jechało tam dwa samochody z wojskiem niemieckim, a jeden wpadł w rzekę, tak uciekali. Ogólnie był chaos,
uciekali Niemcy i uciekali Ukraińcy cywile, z bydłem.
Doszliśmy do tego mostu, który się zawalił. Niemcy już
zrobili przejście drewniane i samochody przejeżdżały bez
obciążenia. Przeszliśmy jakoś przez ten most, dotarliśmy do
Turobina. Tam przenocowaliśmy. W nocy widzieliśmy łuny
nad horyzontem z wszystkich stron. Chłopi nam mówili, żebyśmy chociaż dwa dni poczekali w Turobinie, aż się trochę
uspokoi. Ale chcieliśmy iść dalej.
Doszliśmy do Smorynia. Tam gospodarz dał nam garnek mleka i rozmawia z nami. Mówi nam, że już na Bukowej
ruskie wojsko siedzi. On nam opowiedział, że na Okopinej
Górze koło Nadrzecza, przy głównej drodze na Frampol, był
taki gęsty las, w którym siedziało dużo bandytów, zresztą też
jeszcze przed wojną. Żydzi jak jechali z Frampola z jarmarku
to się tylko modlili, że aby przejechać przez Okopiną Górę.
Teraz tam jest posadzony las. W wojnę tam też było zorganizowanych wiele zasadzek na Niemców. Pewnie za to tak
wysiedlili Nadrzecze i Majdanek Gromadzki.
Ze Smorynia doszliśmy do Goraja. W Goraju Niemcy
pili. Jak nas zobaczyli to obstąpili tego naszego gajowego,
który umiał po niemiecku. On im lał wodę, że już ruskie
wojsko idzie. Pili wódkę dalej. Leżeli i śpiewali. Za jakieś
pół godziny do Goraja wpakował się ruski czołg w pojedynkę. Niemcy go zniszczyli. Z Goraja poszliśmy na Kocudzę
Górną. Tam widzieliśmy tłumy uciekinierów, z furmankami
i z dobytkiem. Mówią nam, że nie przejdziemy tamtędy, bo
tam już działa wyszykowane i będzie bitwa.
Później szliśmy przez pola, gdzie zboże jeszcze nie było
koszone. Podzieliliśmy się po czterech w grupach i idziemy,
każdy inną drogą przez to pole. Wyjechała taksa, strzeliła
rakieta i poszła w górę. Tam był samolot, zakręcił się parę
razy i siadł na polach. Wtedy nasz dowódca mówi: szybko
idziemy. Na wsi nawet pies nie zaszczekał. Wszystkie Niemczyska poszli do tego samolotu go oglądać. Bo to niemiecki
samolot spadł. Dlatego mieliśmy szanse przejść przez pola.
Później weszliśmy do lasu, a jak przechodziliśmy przez
szosę, to na drzewie siedział Niemiec, który puścił w nas
serię z automatu. Na szczęście nikogo nie trafił. Szosa była
wysoko, a kule poszły w pole. My wpadliśmy do rowu i czołgaliśmy się nim do samych Boreczków.
Jak już weszliśmy do lasu to w końcu doszliśmy do domu
szczęśliwie. Z tych ludzi, którzy uciekali z Majdanku zostałem już tylko ja sam.
Opracował Dominik Róg
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Świadek historii
w mojej rodzinie
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy rozpoczęła wdrażanie innowacji wychowawczej o charakterze programowym „Dla Niepodległej
1918 – 2018”. W ramach innowacji w lutym br. zrealizowano pierwsze z zaplanowanych działań konkurs literacki „Świadek historii w mojej rodzinie - zachować od zapomnienia”. Dzisiaj prezentujemy dwie kolejne prace uczniów nagrodzone konkursie.
Andrzej Kurp – II miejsce
Chciałbym przedstawić dwie różne
historie z czasów II wojny światowej.
Jedna opowieść to wspomnienia mojego pradziadka - robotnika z fabryki
w woj. świętokrzyskim, druga dotyczy
terenów wiejskich, w pobliżu których
obecnie mieszkam i jest to historia mojej prababki.
W 1939 roku wybuchła II wojna
światowa. Z dniem 24 kwietnia 1940 r.
III Rzesza wprowadziła zarządzenie,
mocą którego wszyscy Polacy i Polki w wieku 15 do 25 roku życia mieli obowiązek zgłaszania się do pracy
na terenie Niemiec. Podejmowane
przy tym przez policję i SS środki zastraszające miały przekonać ludność
polską, że jakiekolwiek uchylanie się
od podjęcia pracy na terenie Rzeszy
jest bezcelowe. Polskich robotników i
polskie robotnice po ich przybyciu do
Niemiec informowano jednoznacznie,
jakim środkom karnym podlegają. Za
niewypełnienie obowiązków w pracy
lub za samowolne opuszczenie miejsca
pobytu groziło im ze strony gestapo zesłanie do obozu koncentracyjnego lub
wychowawczego obozu pracy. Wszelki
kontakt polskich robotników z ludnością niemiecką groził Polakom karą
śmierci. Ponadto polskim robotnikom
i robotnicom przydzielano prace gorsze i trudniejsze, przy których zatrudniani byli do 12 godzin dziennie.
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Mój pradziadek, Władysław Kurp
czyli dziadek mojego taty, miał w 1939
roku zaledwie 17 lat. Do 1941 roku razem ze swoim bratem pracował w odlewni żeliwa w Stąporkowie. W dniu
napaści Niemiec hitlerowskich na
ZSRR, tj. w czerwcu 1941 roku, został
wywieziony na roboty przymusowe
do Berlina. Pracował w fabryce koło
Berlina, gdzie produkowana była broń
i amunicja. Zajmował się frezowaniem
zamków do karabinów. Kiedy przyjechał do tej fabryki za pierwszym razem, nie umiał obsługiwać frezarki. Za
zepsucie kilku detali do broni został
posądzony o sabotaż. Miał już przystawiony pistolet do głowy, ale przyjechał tłumacz i wyjaśnił, że pradziadek
jest początkującym robotnikiem i nie
potrafi jeszcze obsługiwać maszyn.

W końcu został uniewinniony i wrócił
do swojej pracy. Pracował tam aż do
nalotów aliantów na Berlin. Podczas
nalotu została zburzona fabryka, mój
pradziadek przeżył i został przeniesiony do grupy robotników, która odgruzowywała Berlin. Pracował tam aż
do wyzwolenia, które miało miejsce
w kwietniu. Wojna nadal trwała i dlatego więźniowie uwolnieni z obozów
zmuszeni byli wrócić do domów na
piechotę. W trakcie drogi powrotnej
nie mieli co jeść, często też chorowali.
Dopiero, gdy po kilku dniach dotarli za
Odrę, polscy partyzanci poczęstowali
ich wojskową grochówką. Więźniowie,
po znalezieniu się na terenie Polski
wracali w swoje rodzinne strony.
Czasami bywali przywiezieni przez
wojsko, innym razem pociągami albo
na piechotę. Mój pradziadek wrócił
do domu w miejscowości Mokra koło
Stąporkowa w województwie dawniej
kieleckim, a dzisiaj świętokrzyskim.
Ożenił się, miał troje dzieci i dożył lat
dziewięćdziesiątych XX wieku w miejscowości Kunów koło Ostrowca Świętokrzyskiego.
15 września 1939 roku rozpoczęła
się walka Niemców z Polakami w Hucie Krzeszowskiej. W tym dniu drugi
batalion 73 pułku piechoty dowodzony przez gen. bryg. Jana Sadowskiego zaatakował hitlerowców w Hucie
Krzeszowskiej zmuszając ich do wycofania się ze wsi. Tego dnia Niemcy

zastrzelili księdza Antoniego Czamarskiego, którego grób
znajduje się na cmentarzu przykościelnym. Moja prababka,
Aniela Tutka, miała wtedy 10 lat. Z rozrzewnieniem wspomina te dni. Jej mama wysłała ją i jej rodzeństwo na wypas
krów. Nagle nad swoimi głowami usłyszeli strzały. Schowali
się koło wzgórza razem z krowami. Obserwowali przelot
samolotów, z samolotów nie strzelano. Leżeli w rowie do
chwili, gdy przyszli Polscy żołnierze i kazali im czekać aż
będzie bezpiecznie. Słychać było działa. Niemcy schowali
się do lasu. Prababka uciekła do innej wioski, bo miejscowość znajdowała się na linii ostrzału. W domu zostawili
cały dobytek. Kiedy po walkach wrócili do domu, obejście
było ograbione z jedzenia. Zwierzęta miały przestrzelone
nogi. Te krowy sprzedali Niemcom.
W 1941 roku rozpoczęły się łapanki na roboty do Niemiec w 1941. Polak Polaka łapał i wysyłał do Niemiec na
roboty. Ze wsi mężczyźni jechali na inną wioskę i tam łapali innych. Raz, w niedzielę, Niemcy wzięli ludzi ze mszy,
prosto z kościoła. Babki nie zabrali, bo była mała. W Hucie
Krzeszowskiej mieszkało mało ludzi. Niemcy zebrali ludzi
z okolicznych wiosek w remizie koło szkoły. Gonili ich do
Derylaków. Chłopi chcieli zabić tych Niemców, ale nie zrobili tego. W Derylakach mężczyzn zapakowali na samochody i wywieźli.
Podczas okupacji było ciężko. Polacy obowiązkowo oddawali produkty rolne oraz hodowlane (m.in. zboże, mięso
i mleko), tzw. kontyngenty pobierane przez rząd III Rzeszy
w okresie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski.
Ojciec prababki miał mało pola, więc musiał oddawać 600
kg ziarna, krowę, świnie, masło. Za kilo jajek można było
dostać 2kg cukru, później już mniej.
W 1941 roku w miejscowości pojawili się Niemcy, którzy szli do ZSRR i płakali, że tam muszą iść, wiedzieli, że
zginą.
W okolicznych lasach pojawili się pseudo partyzanci,
którzy grabili okoliczne wioski. Ci, którzy walczyli, znajdowali się w Lasach Janowskich, koło Momot.
Druga akcja zbrojna w Hucie Krzeszowskiej odbyła się
10 maja 1943 roku. Oddział Gwardii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego dowodzony przez Antoniego Palenia zlikwidował posterunek policji niemieckiej (zginęło czterech
Kuba Sędłak – II miejsce
Wywiad z prababcią Leokadią Paluch
(nazwisko rodowe -Wolanin) lat 84.
Prababciu ile miałaś lat gdy wybuchła II wojna światowa?
Gdy wybuchła wojna miałam 6 lat.
Gdzie wtedy mieszkałaś?
Mieszkałam w Wolaninach - małej wiosce w środku
lasu. Razem z dziadkami, rodzicami Józefem i Karoliną
oraz siostrą Janiną i bratem Józefem. Obok nas mieszkała
mamy siostra Aniela z mężem i pięciorgiem dzieci: Janiną,

policjantów) i zniszczył urząd gminy paląc rejestry i dokumenty kontyngentowe.
Do wioski przyszli Kałmucy - ochotnicza kolaboracyjna
formacja zbrojna złożona z Kałmuków w składzie Wehrmachtu. Prababka opowiadała, że byli skośnoocy. Wszystko zabierali, mordowali ludność. Sprowadzili do stodoły
w Harasiukach mężczyzn i po kolei rozstrzeliwali. Jednego
człowieka zostawili w stodole i przez noc posiwiał. Mordowali też kobiety i pastuchów. Kawę solili, kaszę słodzili,
a mięso jedli na wpół surowe. Jeździli na koniach.
Rodzina Anieli miała schron wykopany pod ubikacją
na dworze. Siedzieli tam w dzień, a wychodzili wieczorem.
Ukrywali się przed Kałmukami.
Było bardzo dużo uciekinierów - różnych ludzi, którzy
zjawiali się w wiosce jednego dnia, a po paru dniach znikali,
chowali się po wioskach.
Pod koniec okupacji, w 1944 roku, Niemcy przeprowadzili wielką akcję skierowaną przeciwko partyzantom. W jej
wyniku doszło do ciężkiej bitwy na Porytowym Wzgórzu.
Mój prapradziadek nie wziął udziału w tej walce, ponieważ
zmarł w 1943 roku, ale przed śmiercią pomagał partyzantom w Lasach Janowskich. W Harasiukach przesłuchiwano
i torturowano ujętych. Około 100 osób rozstrzelano, było
wśród nich 40 partyzantów polskich i radzieckich.
Przy cmentarzu, obok skrzyżowania dróg, przy ścianie
lasu jest pomnik, wzniesiony w 40 rocznicę zakończenia II
wojny światowej dla upamiętnienia mieszkańców tej wsi,
którzy zginęli z rąk hitlerowców.
Józiem, Franciszkiem, Kasią i Stasiem.
Czy jakieś wydarzenie z okresu wojny zapamiętałaś
specjalnie?
W 1943 roku miałam 9 lat. Do wioski wjechali Niemcy
i z każdego domu wyganiali ludzi. W tym czasie mnie nie
było w domu, z babcią i siostrą byłyśmy na polu. Od strony wsi słychać było głośne krzyki i szczekanie psów. Babcia zaniepokoiła się i kazała szybko wracać do domu. Gdy
wróciłyśmy, od razu załadowali nas na samochód Niemcy
wieźli nas pojazdami do Zwierzyńca, a potem pociągiem
do Lublina. W tym mieście na stacji kolejowej oddzielili nas od taty i dziadków. Zostaliśmy z mamą i jej siostrą
z dziećmi.
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Leokadia Paluch

Fotografia archiwalna obozu na Majdanku

Co było dalej?
Pamiętam, że długo szliśmy ulicami Lublina. Mój mały
brat miał 4 lata i ciągle płakał, bo bolały go nogi. Siostra
Jasia miała 6 lat i ciągle pytała czy daleko jeszcze, a mama
odpowiadała „Już niedaleko, za tymi drzewami”. Wszyscy
byli wystraszeni i zalęknieni (było gorąco i chciało się pić).
Czy pamiętasz wasz pobyt w obozie na Majdanku?
Pobytu w obozie nigdy nie zapomnę, było bardzo dużo
ludzi. Mieszkaliśmy w barakach, gdzie panowały nieludzkie warunki: wszy, brud i ciągły głód. Pamiętam, jak mój
braciszek ciągle płakał i mówił ,,mamo, chleba”. Pewnego
razu z tej niemocy uderzyła go mocno w tyłek, on bardziej
płakał aż zasnął. Moja mama całą noc płakała.
Co jedliście w obozie?
Dostawaliśmy kromkę czarnego chleba, sinego ziemniaka i owies ugotowany w wodzie. Mama zjadała tylko
troszeczkę a resztę zostawiała nam.
Ile czasu spędziliście w obozie?
Po 3 miesiącach pobytu w obozie nasz transport szykowany był do wywózki do Niemiec. Wtedy zachorowałam ja
i mój braciszek, miałam wysoką gorączkę i niewiele pamiętam z pobytu w szpitalu. Kiedy mój braciszek i ja leżeliśmy
w szpitalu, rodzina mojego taty, po wielkich staraniach,
wyprowadziła nas poza obóz.
Prababciu, a co było potem, gdy udało wam się uciec
z obozu?
Wracaliśmy do domu nocami, a w dzień chowaliśmy
się w lesie. Była z nami siostra mamy Aniela, niestety bez
męża i trojga dzieci. Jej mąż oraz dzieci: Józio, Stasio i Kasia
zmarli w obozie na Majdanku.
Trwała nadal wojna, czy potem było spokojnie?
Po długiej i męczącej ucieczce dotarliśmy do domu rodzinnego. Po jakimś czasie, nie pamiętam po ilu miesiącach spędzonych w domu była druga łapanka. Wtedy całą
rodziną ukryliśmy się w lesie. Cały dzień i noc spędziliśmy
w lesie stojąc w bagnie. Siostra mamy, Aniela nie chciała
uciekać do lasu i została z dwojgiem dzieci. Po raz drugi
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wywieziono ich do obozu na Majdanku
Czy udało im się uciec?
Niestety, nie. Nie udało im się uciec. Z obozu na Majdanku zostali wywiezieni do Niemiec na roboty. W Niemczech zostali rozdzieleni i pracowali w różnych gospodarstwach i wioskach. Siostra mamy Aniela już nie wróciła,
zmarła w Niemczech. Moje cioteczne rodzeństwo zostało
w obcym kraju same.
Jakie były ich dalsze losy?
Po wojnie zaopiekowało się nimi przypadkiem spotkane polskie małżeństwo. Zabrali je ze sobą do Łodzi. Tam
rozpoczęli naukę w szkole. Moja cioteczna siostra Jasia
wróciła do Biłgoraja i tu założyła rodzinę. Franciszek został
w Łodzi. Oboje żyją do dziś.
Prababciu, byłaś wtedy dzieckiem, czy rozumiałaś co
się działo?
Jako dziecko niewiele rozumiałam, ale pamiętam głośne samoloty i to, że w domu brakowało jedzenia.
Jak dziś wspominasz ten okropny czas?
Teraz mam 84 lata i czas pomału zaciera moją pamięć,
ale pobyt w obozie na Majdanku pamiętam do dziś. Gdy widzę kilka samolotów lecących naraz wracają wspomnienia.

Książeczka Osoby Represjonowanej

Wydarzenia
Festiwal Pieśni Maryjnej 2018 r.
W niedzielę 4 sierpnia 31 zespołów z terenu woj. lubelskiego wzięło udział w XXIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym
– Dąbrowa. Zespoły prezentowały po 2 utwory – pieśń maryjną i patriotyczną, a oceniane były w dwóch kategoriach, śpiewających
przy akompaniamencie i a capella. Gminę Biłgoraj reprezentował Zespół śpiewaczy „Zorza” z Dereźni. Zespół w tym roku nie znalazł
się w gronie wyróżnionych, natomiast nagrodę otrzymał od Wójta Gminy Biłgoraj pana Wiesława Różyńskiego za promowanie gminy
w woj. lubelskim. Gwiazdą festiwalu był Zespół „Czerwone Gitary”.

Kapela Ludowa „Krążałka” koncertowała w Zwierzyńcu
21 lipca w Zwierzyńcu przy Browarze Zwierzyniec odbył się IV Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych i Jarmark Roztoczański.
W części konkursowej wystąpiło 7 kapel ludowych z lubelszczyzny i podkarpacia. Odbył się również Jarmark Roztoczański z lokalnymi
produktami i rękodziełem. Po części konkursowej z koncertem wystąpiła Kapela Ludowa Krążałka.

I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych
19 sierpnia w Muszli Koncertowej przy budynku OSP w Kocudzy Drugiej odbył się I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych.
W przeglądzie wzięły udział zespoły z pięciu powiatów, które miały do zaprezentowania po dwie pieśni o tematyce patriotycznej.
Gminę Biłgoraj reprezentowały dwa zespoły: Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Gromady, który zdobył wyróżnienie oraz Chór z
Korytkowa Dużego, który wywalczył drugą nagrodę.

Zespół „Czeremcha” na Dożynkach Powiatu Biłgorajskiego w Księżpolu
2 września odbyły się Dożynki Powiatowe w Księżpolu. Wzięły w nich udział delegacje wieńcowe ze wszystkich gmin Powiatu
Biłgorajskiego, by wspólnie świętować zakończenie żniw. Zgodnie z tradycją dożynki rozpoczęły się korowodem wieńcowym, po
którym odprawiona została Msza święta dziękczynna za zebrane plony. W części artystycznej prezentowały się zespoły z gminy
Księżpol oraz zaproszeni artyści, natomiast poszczególne gminy przygotowały barwne stoiska promujące swoje gminy. Gminę
Biłgoraj reprezentował zespół „Czeremcha” z Gromady.

„Jarzębina” z Bukowej reprezentowała Powiat Biłgorajski w Radawcu
2 września województwo lubelskie obchodziło Święto Plonów. Dożynki Wojewódzkie zorganizowano w Radawcu. Powiat Biłgorajski
reprezentowała delegacja wieńcowa z Bukowej, którą tworzył zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z młodzieżą oraz pan
Janusz Małysza Sołtys Bukowej. Po korowodzie dożynkowym odprawiona została uroczysta Msza święta. W programie uroczystości
zaprezentowany został obrzęd dożynkowy, odbył się ceremoniał dzielenia chlebem oraz rozstrzygnięcie konkursu wieńców
dożynkowych. W części artystycznej prezentowały się zespoły ludowe, kabaret oraz gwiazdy sceny muzycznej.

Zenon Pawlikowski z Soli wicemistrzem świata
Pasjonat modelarstwa, członek Klubu Modelarskiego LOK w Biłgoraju, w rywalizacji najlepszych modelarzy m.in. z Rosji, Chin, Ukrainy,
Bułgarii, Węgier i Czech, która odbyła się w Rumuni, odniósł ogromny sukces. Zenon Pawlikowski mieszkaniec Soli został wicemistrzem
świata modelarzy. Sędziowie docenili wykonany przez niego model w skali 1:72 jednego z najsłynniejszych XVIII wiecznych okrętów
flagowych Hiszpanii. Pracował nad nim przez prawie 3 lata odwzorowując oryginał z zachowaniem wszystkich detali.

Celina Skromak
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Nadchodzące wydarzenia
(październik - grudzień 2018 r.)

• 11 października 2018 r. – Złote Gody – Jubileusz Par Małżeńskich w BCK
Organizator: Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju, Burmistrz Miasta Biłgoraj,
			
Wójt Gminy Biłgoraj, Starosta Biłgorajski
• 12 października 2018 r. – Dzień Edukacji Narodowej,
				
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Biłgoraju
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj
• 6 listopada 2018 r. – 22 Jesienny Konkurs Recytatorski – Eliminacje Gminne,
				
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Biłgoraju
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• 11 listopada 2018 r. – XXIII Jesienna Biesiada Kulturalna w Korytkowie Dużym
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury Biłgoraju, OSP,
			
Chór i Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym
• 9 grudnia 2018 r. – Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy w Biłgoraju
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
• 14 grudnia 2018 r. – Konkurs Bożonarodzeniowy na Tradycyjne Ozdoby Świąteczne
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
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