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Lato w Gminie Biłgoraj

Wyobraź sobie krainę szumiących lasów, śródleśnych 
pól, malowniczych nadrzecznych łąk i uroczo wkompo-
nowanych w ten krajobraz wsi, gdzie spotkasz gościnnych 
mieszkańców i odkryjesz tajemniczą historię i unikalną 
kulturę ludową. 

Wyobraź sobie ciepły i cichy letni wieczór, który spę-
dzisz przy wesoło trzaskającym ognisku, przy gitarze 
i  śpiewach. Z pewnością nie zapomnisz smaku potraw 
i nalewek, które znajdziesz tylko u nas. 

Wyobraź sobie drogę rowerową w dziewiczym lesie, 
który pachnie żywicą. Jedziesz dobrze oznakowanym szla-
kiem i już z oddali w gorącym, letnim powietrzu czujesz 
chłód rześkiego strumyka, w którym zamoczysz nogi i się 
ochłodzisz. Jedziesz dalej, las kończy się, są za to dranico-
we płoty, miedze polne, kapliczki i krzyże drewniane…

Wyobraź sobie szlak przez pola i lasy, na którym nogi 
grzęzną w ciepłym piasku, ale droga nie kończy się. Idziesz 
dalej, w oddali słyszysz brzęczenie pszczół, po chwili wy-
chodzisz z lasu i odkrywasz sielską osadę leśną. Siadasz na 
skraju lasu i chłoniesz ciszę i krajobraz.

W wakacje zapraszam do Gminy Biłgoraj, krainy boga-
tej lasem, kulturą i ludźmi.

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj

Dzień za dniem

każdy dzień zaczyna się inaczej
z innymi snami nad ranem
i o innej porze na zegarze

rozwidnia się niebo
nowego dnia świtanie
spada na śpiące domy

w pochmurne bądź jasne poranki
włącza budziki i kościelne dzwony

z każdą chwilą
nasila się puls życia na ulicach

ludzie rozbiegają się 
na wszystkie strony

z codziennym wyzwaniem
i nie wiadomo

jak komu skończy się dzień
zwyczajnie czy nadzwyczajnie

ile ludzi odejdzie wieczną drogą
ile przyjdzie na świat

zanim słońce zajdzie za horyzont
i znów czarne koty zmroku
zapalą gwiazdy i latarnie
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Uroczysko Tałandy to malow-
nicze bagna, torfowiska i łąki, 
poprzecinane piaszczystymi wy-
dmami, leżące na styku trzech 
gmin: Biłgoraj, Tereszpol i Ra-
decznica, pomiędzy Kajetanów-
ką i Lipowcem. To malownicze 
miejsce, będące dzisiaj częścią 
Szczebrzeszyńskiego Parku Kra-
jobrazowego, posiada długą, cie-
kawą i mało znaną historię. 
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 str. 6
Przy ruchliwej drodze Biłgoraj-
-Lublin, na wysokości zjazdu 
do Gromady, po drugiej stronie 
drogi, stoi sobie stary krzyż ka-
mienny, otoczony drewnianym 
płotkiem. Wiele takich krzyży 
znajdziesz w  okolicy pięknych 
śródleśnych wsi puszczańskich, 
przy gościńcach, drogach leśnych 
i wygonach. Z iloma związane są 
takie historie jak ta poniżej?

 str. 8
Jest takie miejsce w gminie Bił-
goraj, położone niedaleko bystro 
meandrującej rzeki Łady, które 
powinien poznać każdy zwiedza-
jący piękną Ziemię Biłgorajską, 
Puszczę Solską i  Roztocze. Jest 
ono wypełnione żywą historią, 
wyjątkową kulturą ludową, stary-
mi mapami i wzruszającymi opo-
wieściami o śródleśnych wsiach.

 str. 21

 str. 23

 str. 45

Spektakle teatralne stanowią nie 
tylko wspaniałą rozrywkę ale 
otwierają też nowe możliwości. 
Przełamują lęki, budują poczucie 
własnej osobowości, kształtują i 
pielęgnują poprawną mowę oraz 
rozwijają wrażliwość, wyobraźnię 
i intelekt. XI Międzyszkolne Kon-
frontacje Teatralne 2021 odbyły 
się wyjątkowo w formule on-line.

W powiecie Biłgorajskim wzrasta 
młoda obywatelska siła. Młodzież 
z sześciu miejscowości: Stary 
Bidaczów, Bukowa, Dąbrowica, 
Korytków Duży, Sól i Smólsko 
rozpoczęli kolejny etap edukacji 
obywatelskiej. Tym razem wezmą 
udział w  warsztatach i w wyjaz-
dowych spotkaniach z przedsta-
wicielami lokalnych władz oraz 
organizacji pozarządowych.

Ja jak chodziłem do szkoły w 
Smólsku pierwszy rok, to obo-
wiązkowe było picie tranu. Piliśmy 
z takich  dwudziestolitrowych kan, 
które stały  w szkole. Aby mieć 
kawałeczek chleba z solą na zagry-
zienie, bo ten tran mdlący był.  Na 
przerwie wychodziliśmy na bo-
isko, jak się trochę dzieci zmęczy-
ły, to od razu mdleliśmy. Wszyscy 
byliśmy zabiedowani po wojnie. 
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Zaginione wsie i osady

Góra Tałandy, u podnórza której istniała osada.

Pierwszą wskazówką do odkrycia tajemnicy tego 
miejsca jest nazwisko Tałanda, do dzisiaj spotykane 
wśród mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej. Skoro w terenie 
zachowały się do dzisiaj nazwy: góra Tałanda, bagno Ta-
łandy itd., możemy zadać sobie pytanie, skąd te nazwy się 
wzięły?

Z pomocą przychodzą nam źródła archiwalne, prze-
chowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz 
w Archiwum Państwowym w Lublinie. Podczas kweren-
dy przywilejów ordynatów z XVII w. udało mi się odna-
leźć dokument, przywilej dany przez ordynata Hrehore-
mu Tałandzie z 1659 r. dał początek osadzie, która istniała 
do I połowy XIX w. Poddany Tałanda pochodził ze wsi 
Błonie pod Szczebrzeszynem, a nadanie ziemi otrzymał 
za wierną służbę w twierdzy zamojskiej, gdzie jeszcze 

Przyczynek do dziejów 
zaginionej osady Tałandów
Uroczysko Tałandy to malownicze bagna, torfowiska i łąki, poprzecinane piaszczystymi wydma-
mi, leżące na styku trzech gmin: Biłgoraj, Tereszpol i Radecznica, pomiędzy Kajetanówką i Lipow-
cem. To malownicze miejsce, będące dzisiaj częścią Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, 
posiada długą, ciekawą i mało znaną historię. 

Okolice osady Tałandów na współczesnej mapie 
Gminy Biłgoraj
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Osada Tałandy na mapie von Miega z lat 1779-1783.

Osada Tałandy oznaczona na mapie lasów ordynac-
kich z 1793 r. (APL, AOZ)

Fragment przywileju dla Hrehorego Tałandy (AGAD, 
AZ, sygn. 2595)

w XVIII w. służyli jako puszkarze jego potomkowie. Na 
mocy przywileju ordynata został zwolniony ze wszel-
kich powinności dworskich, zapłaty czynszu, otrzymał 
także nadanie łąk i ziemi w postaci dwóch ćwierci pola 
w uroczysku Jadamiec za Lipowcem, został też zwolniony 
z dani miodowej z jednego lasu bartnego. Przywileje zo-
stały nadane jemu i jego potomkom. 

Z przywileju danemu Jurkowi i Filipowi Tałandom 
z roku 1715 dowiadujemy się z kolei, że oprócz zapłaty 
czynszu z czterech ćwierci pola, zapłaty podatku gro-
madzkiego oraz oddawania łokcia sukna, nie wypełniali 
oni żadnych powinności dworskich, składek czy pod-
wód. W zamian ordynat żądał od nich pełnienia służby 
w twierdzy zamojskiej jednego przedstawiciela rodu Ta-
łandów. 

Śródleśna polana i niewielkie wzniesienie pośród bagien, gdzie prawdopodobnie znajdowała się osada Tałandów.

Osada Tałandów widoczna jest na mapach z końca 
XVIII w., a jej kres to I połowa XIX w.

Opracowano na podstawie:
• Przywilej dla Hrehorego Tałandy w: AGAD, AZ, sygn. 2595, k. 21-22.
• Kopia przywileju z 1715 oraz aprobaty kolejnych ordynatów z lat 1727, 

1750, 1761 tutaj (APL, AOZ, sygn. 732)
• Inwentarz Klucza Zwierzynieckiego z 1792 r. (APL, AOZ, sygn. 732).

Oprac. Dominik Róg
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Wczesną wiosną 1942 r., w nocy 
patrol dywersyjny Huberta Jury 
„Boba” odnalazł i przejął dla pluto-
nu Oddziału Dywersji Bojowej pol-
ski karabin maszynowy wz. 28, któ-
ry od czasu kampanii wrześniowej 
przechowywał za tą kamienną figurą 
mieszkaniec Gromady. 

O tym jak do tego doszło opowia-
da członek patrolu Jerzy Czerwiński. 
Jego wspomnienia z czasów wojny 
udostępnia na swoim blogu Andrzej 
Burlewicz:

„Idziemy teraz raźniej i szybciej 
ponaglani przez „Boba”, który idzie 
za „Hartem”, następnie „Longinus”, 
a  na końcu ja. Po dojściu do szosy 
w miejscu ostatnich drzew lasu, pro-
wadzenie przejmę ja, celem dopro-
wadzenia grupy do punktu orien-
tacyjnego przy drodze do Biłgoraja, 
jakim jest już wspomniana kamien-
na figura i tutaj dopiero nastąpi ze-
społowe odnalezienie ukrytej broni 
w zielonym łanie zboża. […]

Zgodnie z ustaleniem, teraz ja 
przejmuję prowadzenie grupy, która 
rozciągnięta dalej szeregiem idzie 
skrajem szosy po jej prawej stronie 
w stronę Biłgoraja, mając teraz do-
kładne oświetlenie drogi od blasku 
księżyca znajdując go po zachodniej 
stronie nieba. Zbliżamy się do wsi 

Krzyż obok Gromady  
z wojenną historią
Przy ruchliwej drodze Biłgoraj-Lublin, na wysokości zjazdu do Gromady, po drugiej stronie 
drogi, stoi sobie stary krzyż kamienny, otoczony drewnianym płotkiem. Wiele takich krzyży 
znajdziesz w okolicy pięknych śródleśnych wsi puszczańskich, przy gościńcach, drogach le-
śnych i wygonach. Z iloma związane są takie historie jak ta poniżej?

Zaginione miejsca
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Gromada w pobliżu Biłgoraja, musi-
my więcej zwrócić uwagi i wsłuchi-
wać się, celem wyłapywania ewen-
tualnego warkotu samochodu, albo 
jadących furmanek. Po lewej stronie 
szczekanie psów z dalszej odległości 
potwierdza nam, że znajdujemy się 
na wysokości wsi Gromada ciągnącej 
się równolegle do szosy. Teraz cały 
mój wysiłek wzrokowy skupiam na 
prawej stronie drogi, którą idziemy, 
ażeby uchwycić czarną plamę drzew, 
pośród których stoi wspominana już 
figura. Jeszcze idziemy ostro dalej, 
kiedy w pewnym momencie spo-
strzegam właśnie tą ciemną plamę 
drzew i daję znak do zatrzymania się. 
Sam już ruszam dalej teraz zachowu-

jąc wielką ostrożność w dokładnym 
spenetrowaniu terenu, czy nie jest 
miejscem przygotowanej ewentual-
nej zasadzki. […]

W ciszy uzgadniamy już sam spo-
sób przeprowadzenia akcji podjęcia 
broni jak następuje. Dochodzimy do 
figury w rozstawieniu na widoczność 
wzrokową jeden od drugiego, robi-
my w prawo zwrot i wchodzimy na 
skarpę tutaj podwyższoną, na której 
wśród rosnących drzew stoi kamien-
na figura w kształcie krzyża. Two-
rząc tyralierę w kierunku zachod-
nim i obejmując szerokość zielonego 
łanu zboża, posuwamy się na zachód 
krokiem marszowym licząc krokami 
50 m.

W pewnym momencie słyszymy 
przyciszony głos „Harta”: ”Jest” i za-
trzymujemy się. Teraz robimy zwrot 
i powracamy do szosy. Jesteśmy za 
chwilę na jej skraju i widzimy jak 
„Hart” trzyma długi przedmiot okrę-
cony workiem na ramieniu. „Bob” 
zarządza powrót nad szosą do czer-
niejącego na północy lasu.

Więcej wspomnień Jerzego Czer-
wińskiego na blogu Andrzeja Bur-
lewicza: https://andrzejburlewicz.
wordpress.com/

Dominik Róg
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Wędrówki po Gminie Biłgoraj
w Remizo-Świetlicy w Nadrzeczu
Jest takie miejsce w gminie Biłgoraj, położone niedaleko bystro meandrującej rzeki Łady, 
które powinien poznać każdy zwiedzający piękną Ziemię Biłgorajską, Puszczę Solską i Rozto-
cze. Jest ono wypełnione żywą historią, wyjątkową kulturą ludową, starymi mapami i wzru-
szającymi opowieściami o śródleśnych wsiach.

Mowa o ośrodku edukacyjno-muzealnym mieszczą-
cym się w budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu. Powstał 
on w 2019 r. w ramach realizacji projektu pt. „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudo-
wę remizo-świetlicy w Nadrzeczu”, współfinansowanego ze 
środków RPOWL na lata 2014-2020.

Nie jest to jednak tradycyjna placówka edukacyjna czy 
historyczna, ani punkt informacji turystycznej, choć oczy-
wiście spełnia te funkcje. Nasz Drogi Gościu, jest to miejsce, 
gdzie z głośników przywitają Cię oryginalne pieśni ludowe, 
wykonywane przez utytułowane miejscowe zespoły śpiewa-
cze. Tutaj odkryjesz tajemnice dawnych rzemiosł i poznasz 
twórców ludowych, którzy wciąż jeszcze wyrabiają dranice, 
łuby do sit, drewniane łyżki, gromnice czy batikowe pisan-
ki biłgorajskie. My zaś powiemy Ci, jak do nich trafić. Po-
każemy Ci też, jak kształtowała się ta wyjątkowa kultura, 
której świadectwa przetrwały do dzisiaj w malowniczych 
miejscowościach gminy Biłgoraj. Dowiesz się, gdzie odna-
leźć czuwające w drewnianych kapliczkach i na kamiennych 

postumentach uśpione świątki, gdzie można spotkać pięk-
ne dranicowe płoty i oryginalną drewnianą zabudowę, czy 
wreszcie stare młyny, leśniczówki i gajówki. Wskażemy Ci 
miejsca po zaginionych wsiach i osadach oraz te związane 
z historycznymi wydarzeniami. Zaprosimy Cię także do 
obejrzenia stałej wystawy poświęconej dziejom pierwszych 
leśnych osadników, zwanych budziarzami, którzy niegdyś 
karczowali dziką Puszczę Solską i zakładali wsie, do dziś tu 
istniejące. Przekonasz się, że ich krew wciąż płynie w żyłach 
mieszkańców gminy Biłgoraj, których losy były od wieków 
związane z wszechobecnym tu lasem i jego płodami.

Historię życia mieszkańców podbiłgorajskich wsi opo-
wiadają także oni sami. Na specjalnie przygotowanym 
monitorze wyświetlane są wyjątkowe nagrania, stanowiące 
wzruszające opowieści o dawnych czasach. Dzięki nim po-
znasz legendy i podania o Płaksiwej Górze, bagnie Margólka, 
Donicy, o Kopinej Górze czy o Bezedni. Z filmów dowiesz 
się również jak wyglądało codzienne życie, o miejscowych 
oryginalnych zwyczajach i obrzędach. Najwięcej jednak re-
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lacji dotyczy tragicznych wydarzeń z II wojny światowej na 
Zamojszczyźnie, która najboleśniej dotknęła właśnie zwy-
kłych ludzi. Usłyszysz o przymusowych wysiedleniach, obo-
zach przesiedleńczych i zagłady, morderczej drodze w nie-
znane, robotach przymusowych, niemieckiej i  sowieckiej 
okupacji, czy o najazdach bandytów i Kałmuków. Będziesz 
mógł poczuć ten nieustanny strach, smutek i żal po stracie 
bliskich, ale też radość z powrotu do domu z wygnania, ze 
świąt w  gronie bliskich, z dziecięcych zabaw czy choćby 
z wymarzonej kromki chleba. Niestety, wiele z tych osób już 
odeszło, tym bardziej bezcenne są dziś ich niezwykłe relacje 
z dzieciństwa.

Filmy, relacje, artykuły i reportaże o dziedzictwie kultu-
rowym gminy Biłgoraj dostępne są także w serwisie inter-
netowym pod adresem: www.dziedzictwogminybilgoraj.pl

Drogi Nasz Gościu, zapraszamy Cię także do udziału 
w wykładach i widowiskach historycznych, na spotkania 
z regionalistami, do uczestnictwa w pokazach rzemiosł tra-
dycyjnych oraz imprezach promujących lokalną historię 
i kulturę. Wydarzenia te inicjowane są przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju oraz Wójta Gminy Biłgoraj. Do ich 
współorganizacji włączają się mieszkańcy Nadrzecza, ko-
rzystający z pomieszczeń odnowionej remizo-świetlicy. Są 
to członkowie lokalnych stowarzyszeń – Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadrzeczu oraz Stowarzyszenia „Moje Nadrze-
cze”, którzy wspólnie z samorządem tworzą gościnną atmos-
ferę tego niezwykłego budynku, pełnego wielkiej historii 
małych ojczyzn.

A jeśli będziesz mieć więcej czasu, to zachęcamy Cię do 
rowerowej przejażdżki po niedawno powstałym Europej-
skim Szlaku Rowerowym „aktywnie i Wirtualnie Po Ziemi 
Biłgorajskiej”. Rozpocząć ją można właśnie w Nadrzeczu lub 
w niedalekim Korytkowie Dużym. Szlak powstał w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 
2014-2020. To 95 kilometrów niezapomnianej trasy wio-

dącej przez szumiące bory, kwieciste łąki, rześkie strumyki 
i malownicze wsie gminy Biłgoraj. Poczuj klimat tej krainy. 
Przejdź się kładką po Rezerwacie Obary – może zobaczysz 
zrywającego się do lotu żurawia, a gdy spojrzysz pod nogi 
– żurawinę bądź rosiczkę. W lasach pod Wolą Dużą poszu-
kaj wąwozu z uroczo tryskającymi źródełkami rzeki Stok, 
poczuj ich orzeźwiający chłód, wejdź głębiej i zamocz nogi. 
W Nadrzeczu koniecznie przystań przy drewnianej kaplicz-
ce, gdzie swoją duszę zostawił Jerzy Duda-Gracz, zachwy-
cony tym pięknym zakątkiem Polski. Nie zapomnij wejść 
na Szlak Roztoczański i na Krągłą Górę, usiądź na trawie na 
skraju lasu, odetchnij świeżym powietrzem, popatrz na pa-
noramę zielonego Roztocza. Od nas jest blisko do jego serca. 
Szukaj cierpliwie, bo w gminie Biłgoraj czeka dużo więcej 
niespodzianek!

Dominik Róg
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W 2021 roku Gmina Biłgoraj w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na 
lata 2014-2020 planuje do oddania następujące inwestycje: 

Budowa ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości 
Dyle. 

W ośrodku w Dylach powstaną miejsca pobytu osób 
niepełnosprawnych i osób starszych wraz z zespołem wspie-
rającym i wyposażeniem dostosowanym do osób niepełno-
sprawnych, trzy mieszkania chronione oraz pomieszczenia 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i za-
gospodarowania przestrzeni wokół ośrodka. Pomieszczenia 
ośrodka służyć będą również  mieszkańcom miejscowości 
Dyle jako miejsce spotkań.

Przebudowa (modernizacja) ośrodka szkoleniowo – 
terapeutycznego w miejscowości Nowy Bidaczów. 

W ośrodku w Nowym Bidaczowie prowadzone będą 
zajęcia terapeutyczne i porady psychologiczne. Ośrodek 
będzie także służył mieszkańcom Nowego Bidaczowa jako 
świetlica wiejska do organizowania spotkań oraz imprez 
okolicznościowych.

Obydwa zadania realizowane są w ramach projektu „Re-
witalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę 
i  modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w 
miejscowościach Dyle i Nowy Bidaczów”

1) Całkowita wartość projektu: 6 237 450,06 PLN

Nowe inwestycje w Gminie Biłgoraj realizowane 
w 2021 r. z dofinasowaniem z Unii Europejskiej 
i Budżetu Państwa.
Rok 2021 mimo pandemii jest w Gminie Biłgoraj kolejnym rokiem, w którym realizowane są, 
bądź zostaną rozpoczęte, duże inwestycje, na które  Gmina Biłgoraj pozyskała środki ze-
wnętrzne.

2) Dofinasowanie UE i Budżet Państwa:
         3 885 233,65 PLN 

Kolejnym dużym projektem realizowanym przez Gminę 
Biłgoraj i planowanym do zakończenia w II połowie 2021 r. 
jest zadanie pn. „Rozbudowa i remont systemu gospodarki 
wodnej na terenie gminy Biłgoraj”. W ramach tego projektu 
Gmina Biłgoraj realizuje osiem zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie I. - Rozbudowa i remont stacji uzdatniania 
wody w Dąbrowicy 

2. Zadanie II - Rozbudowa i remont stacji uzdatniania 
wody w Majdanie Gromadzkim   

3. Zadanie III - Rozbudowa i remont stacji uzdatnia-
nia wody w Hedwiżynie

4. Zadanie IV - Budowa zbiornika na wodę o  poj. 120 
m3  w  Korytkowie Dużym wraz z pomieszczeniem i zesta-
wem pompowym

5. Zadanie V - Połączenie wodociągów w Korytkowie 
Dużym i Nadrzeczu

6. Zadanie VI - Połączenie wodociągów w Dereźni 
Zagrody i Soli

7. Zadanie VII - Wymiana  wodociągu  w  miejscowo-
ści  Gromada  ( z lokalizacją na działkach ewidencyjnych w 
Majdanie Gromadzkim

8. Zadanie VIII - Centrum dyspozytorskie zarządza-
jące kompleksowo systemem zaopatrzenia w wodę.

Budowa ośrodka wsparcia w Dylach.

Przebudowa (modernizacja) ośrodka szkoleniowo – te-
rapeutycznego w Nowym Bidaczowie.
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Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Hedwi-
żynie.

Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy.

Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Majda-
nie Gromadzkim.

Budowa zbiornika na wodę o  poj. 120 m3  w  Korytkowie 
Dużym.

Realizacja w/w przedsięwzięć przedłoży się na oszczęd-
niejsze korzystanie z zasobów wodnych. Ponadto poprawie 
ulegnie jakość i ilości wody dostarczanej do mieszkańców. 
Zastosowanie monitoringu i wizualizacji gospodarki wod-

nej zmniejszy straty wody w systemie zaopatrzenia w wodę 
na terenie Gminy Biłgoraj oraz zmniejszy ryzyko  wystąpie-
nia awarii.

1) Całkowita wartość projektu: 7 448 776,84 zł
2) dofinansowanie UE: 3 920 172,07 zł

Gmina Biłgoraj środki na inwestycje pozyskała rów-
nież z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020. (PROW)

W ramach tego programu realizowana jest „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Majdanie Gromadzkim”

1) Całkowita wartość projektu:   960 762,82 zł
2) dofinansowanie UE:  497,019,00 zł

Realizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia ak-
tywności społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi Majdan 
Gromadzki. Nowa świetlica stanie się miejscem do  organi-
zowania imprez promujących dziedzictwo kulturowe miej-
scowej społeczności.
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Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW) w b.r. Gmina Biłgoraj uzyskała rów-
nież dofinasowanie na „Budowę kanalizacji sanitarnej    
w miejscowościach Edwardów i Brodziaki oraz budo-
wę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Edwardów.”

1) Całkowita wartość projektu: 3 939 921,04 zł
2) dofinansowanie UE: 2 000 000,00 zł
W ramach tego projektu wykonana zostanie kanali-

zacja sanitarna w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym 
o łącznej długości ok 10,0 km . Zadanie zostanie rozpoczę-
te w 2021 roku.

Inną bardzo ważną i dużą inwestycją realizowaną i pla-
nowaną do zakończenia w 2021 roku jest „Budowa sali 
gimnastycznej i przebudowa istniejącego budynku sali 
gimnastycznej z przeznaczeniem na jadalnię z zaple-
czem kuchennym przy szkole w Soli”

Zadanie  obejmuje:
• budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 
z budynkiem szkoły oraz zespołem pomieszczeń technicz-
nych i pomieszczeń sali fitness, siłowni wraz z zapleczem 
higieniczno-sanitarnym. 
• przebudowę istniejącej części dwukondygnacyjnej 
budynku szkoły mieszczącego dotychczas salę gimnastycz-
ną na potrzeby  jadalni z zapleczem kuchennym, biblioteki, 
szatni oraz pomieszczeń magazynowych.  

1) Całkowita wartość projektu: 11 500 000,0 zł
2) Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury  

               Fizycznej:  2 500 000,00 zł
3) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu  

               Inwestycji Lokalnych: 2 428 149,00 zł
Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie dostępno-

ści dzieci, młodzieży i mieszkańców do nowoczesnej in-
frastruktury, popularyzację sportu i aktywnego stylu życia 
oraz poprawę stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej 
oraz zapewni odpowiednie warunki  dla potrzeb żywienio-
wych uczniów szkoły.

We wszystkich tych obiektach realizowanych w ramach 
RPO WL 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 wykorzy-
stywane są odnawialne źródła energii (OZE) w postaci 
paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, kolektorów 
słonecznych. Ponadto obiekty zabezpieczone zostaną 
w kompleksowy system monitoringu i wizualizacji pracy 
systemu zaopatrzenia w wodę wraz z dyspozytornią i elek-
tronicznym punktem obsługi klienta co spowoduje znacz-
ne zmniejszenie liczby awarii a czas ich usuwania znacznie 
się skróci.

Referat Inwestycji

Budowa Sali gimnastycznej przy budynku szkoły w Soli.

Budowa remizo-świetlicy w Majdanie Gromadzkim.
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Zorganizowany w szkole w  Kor-
czowie Wielkanocny Kiermasz Kar-
tek i Ozdób Świątecznych, zapocząt-
kował kolejne akcje charytatywne 
celem wsparcia leczenia i rehabilitacji 
Szymonka. Na następnym kiermaszu 
charytatywnym zorganizowanym 
przez GOK w Biłgoraju wystawiono 
prace wykonane przez przedszkola-
ków i uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Biłgoraj w ramach 
Konkursu Wielkanocnego. Za do-
browolny datek na rzecz Szymonka 
można było otrzymać palmę, pisan-
kę, czy stroik wielkanocny. 

1 kwietnia natomiast zakończyła 
się trwająca przez kilka dni akcja-
zorganizowana przez druhów stra-
żaków, radnych i sołtysów z Dereźni. 
Strażacy zorganizowali akcję zbiórki 
złomu, aluminium i metali koloro-
wych. Akcja, ze względu na duże za-
interesowane trwała od 27 marca do 
1 kwietnia, a zaangażowała się w nią 
nie tylko społeczność Dereźni, ale 
włączyli się także ochotnicy z jedno-
stek w  Woli Dereźniańskiej, Rudzie 
Solskiej, Soli oraz Brodziaków, a spo-
za gminy Biłgoraj jednostki z Rogali 
i Majdanu Starego. Uzbierano ponad 
1500 kg złomu. Akcję wsparła fir-
ma PPHU Gleń z Biłgoraja, poprzez 
podstawienie kontenera i skup ze-
branego surowca. Uzyskana w ten 
sposób kwota została przekazana ro-
dzicom Szymonka. 

Szkoła Podstawowa w Korczowie 
nie poprzestała na jednym działaniu, 

Razem dla Szymonka
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej …

Jest wielu ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka. Chętnie poma-
gają, inicjując i organizując działania na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Taką ważną 
inicjatywą wykazali się dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Korczowie, organizując 
akcję charytatywną na rzecz małego mieszkańca Korczowa, 2 letniego Szymonka Małka.

organizując następne. Tym razem na 
kiermasz charytatywny trafią prze-
kazane przez okolicznych miesz-
kańców maskotki, zabawki i ksią-
żeczki dla dzieci. W akcję zbierania 
maskotek zaangażowali się również 
państwo Katarzyna Czyżo – Kita i Ja-
cek Kita właściciele Sklepu AMPER 
w Biłgoraju.

13 czerwca na placu przy ul. Ja-
giełły w Biłgoraju podczas tzw. Ga-
rażówki Biłgorajskiej odbyła się 
kolejna zbiórka pieniędzy na rehabi-
litację Szymonka. Na zorganizowa-
nym wówczas kiermaszu pluszaków 
za dowolny datek na rzecz dziecka 
można było nabyć sympatyczne ma-
skotki przytulanki. 

Celina Skromak
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Już na tym etapie dzieci powinny wiedzieć, że przyrodę 
należy chronić wszędzie – nie tylko w rezerwatach, parkach 
narodowych i krajobrazowych, ale również na łąkach i po-
lach, gdzie często zwalcza się chwasty przy użyciu herbicy-
dów, na miedzach, w rowach, na ścierniskach, gdzie przez 
wypalanie suchych traw ogień zabija trzmiele i pszczoły, 
biedronki, mrówki oraz inne organizmy, na drogach i ścież-
kach, gdzie można przejechać pojazdem jeża, żabę czy za-
skrońca. Zarówno w bieżącej pracy jak również podejmu-
jąc różnorodne działania proekologiczne uczymy dzieci 
rozumieć świat przyrody, dostrzegać jej bogactwo, piękno, 
tajemniczość, wartości  - uczymy żyć z przyrodą a nie tylko 
jej używać. 

22 kwietnia w naszym przedszkolu wszystko ,,kręciło” się 
wokół przyrody. W trakcie tematycznych zajęć dzieci pozna-

ły zagrożenia i niebezpieczeństwa grożące środowisku natu-
ralnemu ze strony człowieka. Uczyły się segregacji śmieci, 
przyswoiły pojęcia ,,ekologia”, ,,recykling”, wspólnie ustalone 
zostały ,,rady na odpady”. Szukaliśmy odpowiedzi jak chro-
nić naszą planetę Ziemię, co zrobić, aby ten wspólny dom 
był zdrowy, piękny, czysty i służył nam oraz kolejnym po-
koleniom. Odpowiedzi na te i inne pytania maluchy przed-
stawiły w postaci plastycznej wykonując grupowe plakaty. 
Podczas zajęć w szkolnym ogrodzie przedszkolaki poszu-
kiwały jego mieszkańców prezentując dużą ciekawość oraz 
aktywność badawczą. Znalazły biedronki, pszczoły, mrów-
ki, dżdżownicę, pająki oraz motyle cytrynki. Wypatrzyły 
gniazdo na drzewie, w którym siedział ptak. Sprawdziły ile 
zakwitło żonkili, które zasadzone zostały jesienią w ramach 
charytatywnej akcji ,,Pola Nadziei” mającej na celu niesienie 

Przedszkolaki z Dereźni obchodzą 
Światowy Dzień Ziemi

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna stanowi ważną część wychowania przedszkolnego. Jej 
główne cele to między innymi poznawanie bogactwa środowiska przyrodniczego, rozbudza-
nie zainteresowań przyrodą, zachęcanie do aktywnego obcowania z nią, ukazywanie zagro-
żeń oraz kształtowanie właściwego stosunku i szacunku dla otaczającego nas świata przy-
rody. 

,,Rozbudzaj w dzieciach miłość do natury!”
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pomocy hospicjum ,,Santa Galla”.
Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi 

w  naszym przedszkolu którym przyświecało hasło ,,Przy-
wróć naszą Ziemię” był występ małych ekologów. W pięknej 
aranżacji nawiązującej do tak ważnego dnia, dzieci wykona-
ły piosenkę „Ziemia, wyspa zielona’’. Światowy Dzień Ziemi 
to bardzo dobra okazja do promowania ekologicznych dzia-
łań, przedsięwzięć i postaw, ale też uświadamiania o proble-
mach, które wiążą się ze zmianą klimatu.

Marta Rapa
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Obecnie jest liderem Space Camp, 
a także instruktorem w Space and 
Rocket Center. Przygotował on pre-
zentację o pracy w NASA, o kosmosie 
i odpowiadał na pytania uczniów. 

W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klas IV – VIII wraz z nauczyciela-
mi oraz zaproszeni przez IV i V klasę 
goście z Turcji i Hiszpanii – partnerzy 
realizowanego projektu.

Oprócz ogólnej wiedzy o przy-
gotowaniach do lotów kosmicznych, 
uczniowie mogli dowiedzieć się, jak 
zostać astronautą oraz że warto uczyć 
się, rozwijać swoje pasje i podążać za 
marzeniami. Tak było w przypadku 
pana Rogersa, który od dziecka ma-
rzył, by polecieć w kosmos. Konieczna 
jest również znajomość języków ob-
cych, by podbijać świat i współpraco-
wać z interesującymi ludźmi na całym 
świecie. 

Spotkaniu towarzyszyło niezwykłe 
przesłanie: na Ziemi widzianej z ko-
smosu nie widać granic – cała jest Na-
sza, to ludzie tworzą bariery.

 Warto poznawać tak wspaniałych, 
otwartych ludzi, którzy chcą dzielić się 
swoją wiedzą i nie jest dla nich proble-
mem wstać o godz. 03:00 AM Central 
Time (US and Canada), by spotkać się 
z grupą uczniów w malutkiej Dąbro-
wicy, gdzieś na południowym wscho-
dzie Polski. 

Bardzo dziękujemy!!!

Ewa Sokół

Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowicy w Kosmosie
W środę 21 kwietnia 2021 roku uczniom Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy udało się spotkać z 
panem Richardem Rogersem, który wiele lat pracował w Centrum Lotów Kosmicznych imie-
nia George’a C. Marshalla NASA w Huntsville, TEXAS USA.
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W ramach projektu uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję spotkać się z rówieśnikami z Gimnazjum nr1 im. 
Włodzimierza Korolenki z Równego na Ukrainie oraz 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Handzlówce (woj. 
podkarpackie). 

Spotkanie poświęcone było różnym aspektom dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego partnerskich kra-
jów. Głównym celem zajęć była integracja młodzieży 
z terenów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi, 
poznanie wybranych kart historii krajów partnerskich 
projektu oraz uatrakcyjnienie oferty zajęć edukacyj-
nych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy przed-
stawili swoją szkołę, ciekawe miejsca i tradycje okolic 
Dąbrowicy. Uczestnicy projektu poznali też bogatą hi-
storię wsi Handzlówka położonej niedaleko Łańcu-
ta. Polskiej młodzieży najbardziej spodobał się film o 
Równem przygotowany przez rówieśników z Ukrainy. 
Uczniowie z Równego specjalnie na potrzeby spotkania 
przygotowali też układ taneczny do polskiej piosenki. 

Organizatorzy poprosili uczestników projektu, aby 
odpowiedzieli na pytania, z czym kojarzy im się współ-
praca transgraniczna oraz jakie działania można pod-
jąć, aby obiekty historyczne były bardziej atrakcyjne dla 
młodzieży. Uczniowie mogli odpowiadać w dowolnym 
języku, a swoje odpowiedzi zobaczyli w aplikacji Men-
timeter.

Organizatorzy projektu opowiedzieli o założeniach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Biało-
ruś – Ukraina, którego celem jest promocja i ochrona 
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodni-
czego. Ciekawym wątkiem spotkania były informacje o 
programach europejskich organizowanych na naszych 
terenach. Dowiedzieliśmy się między innymi, że na 
Roztoczu realizowany jest projekt „RoweLove Roztocze 
– razem pomimo granic”, w ramach którego moderni-
zowana i budowana jest 327–kilometrowa transgranicz-
na trasa rowerowa, na której powstaną drewniane wia-
ty, tablice informacyjne i punkty obsługi rowerzystów. 
Projekt PLUARoztocze jest skierowany do mieszkańców 
województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego, tury-
stów, a także rowerzystów odwiedzających teren po obu 
stronach granicy. Partnerzy projektu zwracają uwagę na 
konieczność ochrony istniejącego dziedzictwa przyrod-
niczego obu sąsiadujących krajów.

Uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, że spotka-
nie było dla nich bardzo interesującym doświadczeniem 
i – jeśli będzie to możliwe – chcieliby podjąć się takiego 
wyzwania kolejny raz.

Projekt koordynowała i realizowała pani Agnieszka 
Maciocha wraz z uczniami klasy VII.

Agnieszka Maciocha

Międzynarodowy projekt  
uczniów z Dąbrowicy 
W dniu 11 maja 2021 roku uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy wzięli 
udział w międzynarodowym projekcie „How are you doing?”.  Na wspólnej wirtualnej lekcji 
spotkali się uczniowie ze szkół polskich, białoruskich i ukraińskich. Spotkanie miało charakter 
anglojęzyczny i było zorganizowane przez Program Współpracy Transgranicznej Polska - Bia-
łoruś – Ukraina.
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Podczas dwóch spotkań online uczestnicy projektu 
z Hiszpanii, Turcji, Słowacji oraz Polski prezentowali siebie 
i swoje zainteresowania. Hiszpanie uczą się teraz w szkole, 
więc można było oglądać ich w klasie, natomiast Turcy, po-
dobnie jak uczniowie w Polsce, uczą się zdalnie. Okazuje się, 
że mimo odległości geograficznej i odmienności kulturowej 
wszyscy partnerzy projektu uprawiają podobne dyscypliny 
sportu, tak samo kochają zwierzęta (koledzy ze Słowacji bar-
dzo nie lubią pająków), uwielbiają słuchać muzyki. 

W związku z obchodzonym w kwietniu Dniem Ziemi 
nasi uczniowie zobowiązali się zrobić coś pożytecznego dla 
swojej planety. Każdy z uczestników projektu wybrał sobie 
zadanie, które podjął się zrealizować i które jego zdaniem 
jest najważniejsze dla „poprawy świata”. Działaniami najbar-
dziej docenianymi przez dzieci okazały się zbieranie śmie-
ci, oszczędzanie wody, wybór roweru zamiast samochodu, 
sadzenie roślin czy segregacja odpadów. W międzynarodo-
wych grupach uczniowie utworzyli kolekcje Wakelet doku-
mentujące ich działania. 

Obok realizacji zadań projektowych uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy mieli także możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku 
angielskim oraz stawienia czoła tremie, która zazwyczaj 
towarzyszy pierwszym międzynarodowym kontaktom. 
Anglojęzyczny dialog wyzwolił w uczniach niesamowite 
emocje, zmotywował ich do spontanicznych zachowań ję-
zykowych. Uczniowie docenili potrzebę nauki języka ob-
cego jako narzędzia komunikacji z rówieśnikami z różnych 

zakątków nie tylko Europy, ale też całego świata. Okazuje się, 
że odległość i nauka zdalna nie stanowią przeszkody w po-
dejmowaniu nowych wyzwań i nawiązywaniu przyjaźni. 

Autorem i koordynatorem innowacyjnego międzynaro-
dowego projektu „Make the world a better place to live” jest 
nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Dą-
browicy – pani Ewa Sokół. 

Oprac. Anna Kiełbasa 

Uczniowie z Dąbrowicy podróżują on-line 
po Europie i doskonalą język angielski
Uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy wraz z rówieśnikami  z Hiszpanii, Turcji i 
Słowacji realizują międzynarodowy projekt eTwinning„Make the world a better place to live”. 
Rozpoczęła się właśnie druga część działań projektowych, w której uczniowie poznają siebie 
nawzajem oraz zastanawiają się, jak poprawiać świat.
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Wolontariusze, którymi okazali się 
uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy, wzięli ak-
tywny udział w projekcie edukacyjno 
– społecznym „W marcu biegamy dla 
Kobiet”. Kroki, kilometry i czas każde-
go z wolontariuszy uruchomiły wielką 
machinę dobra, dzięki której podopiecz-
ne Fundacji Onkologicznej „ŻYCIE 
Z RAKIEM” będą mogły wygrać jeszcze 
niejeden bój ze swoją chorobą i cierpie-
niem.Uczestnicy akcji ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowicy przemierzyli w su-
mie 1  191,161 km oraz przekazali na 
potrzeby fundacji 100 zł. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
i społeczność lokalna Dąbrowicy po raz 
kolejny otworzyli serca dla potrzebują-
cych włączając się do akcji charytatyw-
nej dla hospicjum. W niedzielne ma-
jowe przedpołudnie uczniowie Szkoły 

Czy wiesz, że gdzieś w zamierzchłej przeszłości istniała upadająca dawna potęga, państwo 
tolerancji i wzniosłych idei, otoczone przez potężne mocarstwa czarnych orłów?

Kampanię hospicyjną „Pola Nadziei” oraz projekt edukacyjno – społeczny „W marcu biega-
my dla Kobiet” koordynował Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

Pamiętajmy o dawnych 
„bohaterach szabli i pióra”

Pola Nadziei w wolontariuszach 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 

Czy potrafisz sobie wyobrazić, 
że kiedy kraj ten był rozdzierany 
z trzech stron, grupa patriotów razem 
z  królem postanowiła walczyć nie 
tylko szablą, ale i piórem?

Czy wiesz, że przez trzy lata 
pracowali nad dokumentem znanym 
dzisiaj jako Konstytucja 3 Maja, który 
według ówczesnych był „ostatnią wolą 
i testamentem gasnącej Ojczyzny” 
i miał usprawnić słabe państwo?

Wkrótce Ojczyzna zgasła, 
podzielona przez trzy imperia, ale 
zniewolony na 123 lata naród nie 

stracił nadziei i chęci do walki. Czy 
słyszałeś, że podczas licznych powstań 
narodowych oraz późniejszych wojen 
często odwoływano się do wzniosłych 
idei dokumentu z 1791 roku?

Pamiętajmy o dawnych bohaterach 
szabli i pióra, dzięki którym żyjemy 
dzisiaj w wolnym kraju, a uczcijmy 
ich wywieszając biało-czerwoną flagę 
podczas uroczystych dni początku 
maja. 

Dominik Róg

Podstawowej w Dąbrowicy wraz z ro-
dzicami w ramach akcji „Pola Nadziei” 
zorganizowali kwestę. Zebraną kwotę 
610 zł przekazali na rzecz Hospicjum 
„Santa Galla” w Łabuńkach. Symbolem 
kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei” 
stały się żonkile - ich proces kwitnienia, 
budzenia się do życia wiosną można ro-
zumieć  jako metaforę nadziei w trudnej 
walce o zdrowie osób chorych na nowo-
twory. Jesienią uczniowie sadzili cebulki 
żonkili w swoich ogródkach, a  wiosną 
podziwiali efekty swojej pracy. W imie-
niu uczniów ich przedstawiciele sadzili 
kwiaty przed budynkiem Hospicjum 
w Łabuńkach. Uczniowie pogłębili tak-
że swoją świadomość na temat opieki 
hospicyjnej i idei wolontariatu podczas 
lekcji wychowawczych.  Wszyscy uczest-
nicy kwesty oraz darczyńcy wykazali się 
ogromną empatią i wrażliwością na po-

trzeby drugiego człowieka, tak ważną 
szczególnie w czasie pandemii. 

Anna Kiełbasa
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Mimo ograniczeń uroczyście obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu 230 Rocznicę Uchwalenia Pierwszej Polskiej 
Konstytucji. Odległe czasy i trudne słowa: konstytucja, 
mieszczanie, włościanie, ziemianie, szlachta, magnaci…
powodują, że zrozumienie aspektu historycznego związa-
nego z tym pięknym świętem dla dzieci w wieku przed-
szkolnym jest niełatwym zadaniem. Dlatego też, w umie-
jętny sposób dostosowany do wieku dzieci, w oddziałach 
przedszkolnych przeprowadzone zostały zajęcia patrio-
tyczno – historyczne. Szczególną uwagę zwrócono na bar-
wy i symbole narodowe: ,, Biel i czerwień – dwa kolory, 
które każdy Polak zna. To nasz symbol narodowy, co od lat 
niezmiennie trwa”.

Dzieci wyklejały orła, kolorowały godło, wykonały bia-
ło-czerwone chorągiewki. Z dziecięcą radością zaprezento-
wały inne zdolności artystyczne w montażu słowno - mu-
zycznym ,,Witaj Majowa Jutrzenko…”, na który złożyły się 
tematyczne wiersze, pieśni i piosenki. Zadbano także o sto-
sowne stroje dla dzieci oraz rekwizyty, które podkreślały 
przywiązanie do barw narodowych. Zwieńczeniem i do-
pełnieniem uroczystości był przepięknie wykonany przez 
przedszkolaków taniec z flagami.

Marta Rapa

Majowe święta w Przedszkolu 
w Dereźni Solskiej 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, 
pomimo represji  ze strony zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie między-
wojennym. Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano 
obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecy-
dował przywrócić jako święto państwowe.

,,Maj – rocznica pięknych serc”



21KULTURA 38/2021

XI Międzyszkolne Konfrontacje 
Teatralne 2021 On –Line

XI Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne 2021 zor-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 
odbyły się wyjątkowo w formule on-line.  Konkurs też 
wyjątkowo ogłoszony został wyłącznie dla przedszko-
laków i  uczniów klas najmłodszych, które najwcześniej 
rozpoczęły zajęcia stacjonarne. Do 12 maja b.r.  spływały 
nagrania filmowe teatrzyków szkolnych z terenu Gminy 
Biłgoraj.  

W konfrontacjach on-line wzięło udział 10 teatrzyków 
ze Szkół Podstawowych: w Bukowej, Starym Bidaczowie, 
Dąbrowicy, Dereźni Solskiej, Gromadzie, Hedwiżynie, 
Korczowie, Korytkowie Dużym, Smólsku i Woli Dereź-
niańskiej.

Nagrania oceniała Komisja w składzie Maryla Olejko, 
Kierownik Artystyczny Biłgorajskiego Centrum Kultury 
i Lidia Grabowska, Instruktor ds. animacji czasu wolnego 
w BCK.

W dniu 17 maja 2021 r. Komisja po obejrzeniu wszyst-
kich spektakli przyznała
nagrody: 
I miejsce – Teatrzyk ze SP w Smólsku za spektakl „Spo-
tkanie z Brzechwą”  
II miejsce ex aequo – Teatrzyk ze SP w Korytkowie Du-
żym za sztukę „Zakazany owoc” i Teatrzyk ze SP w Woli 
Dereźniańskiej za przedstawienie „O rybaku i złotej ryb-
ce”

III miejsce ex aequo – Teatrzyk ze SP w Starym Bidaczo-
wie za spektakl „Czerwony Kapturek” i Teatrzyk ze SP w 
Dereźni Solskiej „O rybaku i złotej rybce”

wyróżnienia za scenografię i kostiumy:
Teatrzyk ze SP w Dąbrowicy za przedstawienie „Daj rękę 
wiosenko” 
Teatrzyk ze SP w Korczowie za spektakl „Cztery pory 
roku”

nagrody za wyróżniające kreacje aktorskie:
Julia Sawa ze SP w Starym Bidaczowie – Wilk w spektaklu 
„Czerwony Kapturek
Nela Rapa ze SP w Dereźni Solskiej – Żona rybaka w baj-
ce „O rybaku i złotej rybce”

Nagrania filmowe nagrodzonych spektakli zostały 
zgłoszone na 43. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. 
„Tropem Jasia i Małgosi” - OGÓLNOPOLSKA EDYCJA 
ONLINE 2021 – organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy i Centrum Kultural-
ne w Przemyślu. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a na-
grodzonym serdecznie gratulujemy!

Celina Skromak

Spektakle teatralne stanowią nie tylko wspaniałą rozrywkę ale otwierają też nowe możliwo-
ści. Przełamują lęki, budują poczucie własnej osobowości, kształtują i pielęgnują poprawną 
mowę oraz rozwijają wrażliwość, wyobraźnię i intelekt.
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Jan Paweł II – Patron Rodziny w swoim nauczaniu wie-
le uwagi poświęcał właśnie rodzinie. W sposób szczególny 
ukochał dzieci, co podkreślał i pokazywał podczas pielgrzy-
mek, spotkań z wiernymi, różnego rodzaju wizyt, wystąpień, 
audiencji i homilii.  

,,Taki duży, taki mały może świętym być”, ,,Abba Ojcze”, 
,,My polskie dzieci Twe, kochamy Cię” – to koncert ,,małych 
serc” jaki zaprezentowały dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, wyrażając w ten sposób wdzięczność za dar życia, 
twórczość, nauczanie i posługę naszego patrona. Odświętne 
ubrania, papieskie chusty, żółto – białe chorągiewki i pom-
pony oraz dydaktyczne tablice tematyczne to dopełnienie 
rangi uroczystości. Przygotowane zostały także wystawy  
artystyczne: ,,Jan Paweł II oczami przedszkolaków” - to ro-
dzinna twórczość czyli prace wykonane wspólnie z rodzica-
mi, które odzwierciedlają kreatywność, pomysłowość i róż-
norodność technik plastycznych oraz ,,Polskie kwiaty dla 
Papieża Polaka” –  plastyczne prace konkursowe uczniów 
klasy trzeciej. Częściowy powrót uczniów klas starszych do 
nauczania stacjonarnego pozwolił także na przeprowadzenie 
zajęć poświęconych osobie patrona i jego nauczaniu.  Mimo 
iż za sprawą obecnej pandemii 101. rocznica urodzin  Jana 
Pawła II wyglądała inaczej niż zwykle to i tak udowodnili-

śmy, że nasza pamięć o Ojcu Świętym jest wciąż żywa, a Jego 
nauczanie zajmuje znaczące miejsce w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej i kształtowaniu osobowości wychowanków.  

Taki dzień jak ten i takie szkolno – przedszkolne wyda-
rzenia i podejmowane działania są okazją do tego, aby po 
raz kolejny zatrzymać się nad postacią Papieża Polaka. Na 
nowo odkrywać osobę, życie, posługę, pracę, powołanie, by 
na końcu zachwycić się Jego świętością.

Marta Rapa

101. Rocznica urodzin świętego 
Jana Pawła II 
,,Pamięć, która nie przemija…” - Udowodniła to społeczność  Szkoły Podstawowej im. Papieża 
Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, a w sposób szczególny, wyjątkowy i uroczysty najmłodsi jej 
członkowie 18 maja w 101 rocznicę Jego urodzin.
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Tym razem wezmą udział 
w  warsztatach i w wyjazdowych 
spotkaniach z przedstawicielami lo-
kalnych władz oraz organizacji po-
zarządowych. Zdobytą wiedzę i do-
świadczenie wykorzystają podczas 
wielkiej próby: realizacji samodziel-
nych inicjatyw na rzecz społeczno-
ści. Wszystko odbywa się w ramach 
projektu „Jesteśmy młodzi – o oby-
watelskość nam chodzi!”, który jest 
realizowany z dotacji programu Ak-
tywni Obywatele – Fundusz Krajo-
wy, finansowanego z Funduszy EOG.

Koordynatorka projektu, Monika 
Dominik, wyjaśnia, skąd się wzię-
ła sama idea wdrażania młodzieży 
z terenów wiejskich do uczestnictwa 
w życiu publicznym.

- Docieramy do młodzieży z tere-
nów wiejskich, gdyż mają oni mniej-
sze możliwości dostępu do różnych 
działań projektowych, pozalekcyjnych 
niż ich rówieśnicy z miast, gdzie znaj-

Młoda obywatelska siła w powiecie 
Biłgorajskim
W powiecie Biłgorajskim wzrasta młoda obywatelska siła. Młodzież z sześciu miejscowości: 
Stary Bidaczów, Bukowa, Dąbrowica, Korytków Duży, Sól i Smólsko rozpoczęli kolejny etap 
edukacji obywatelskiej.

duje się wiele organizacji pozarządo-
wych. Uważamy, że młodzież ma w 
sobie ogromny potencjał: potencjał do 
rozwoju, działania, zaangażowania 
oraz ogromną energię, którą trzeba 
tylko wyzwolić. Ważne dla nas jest to, 
żeby młodzież doświadczyła w pro-
jekcie pewnych mechanizmów demo-
kratycznych, żeby potem móc w doro-
słym życiu je wykorzystać. 

Pani Monika zaprzecza opinii, 
że młodzież jest grupą raczej bier-
ną i mało zainteresowaną sprawami 
ogółu:

- Młodzież chce się angażować, 
działać, robić ciekawe i pożyteczne 
dla społeczności rzeczy, tylko musi 
widzieć sens tego, musi czuć ten sens. 
Bez wizji celu, poczucia sensu każde 
działanie może wydawać się jałowe, 
nieciekawe. Nie tylko młodzież tak 
odczuwa, ale każdy człowiek. 

Obecnie uczniowie są na etapie 
nabywania wiedzy w ramach warsz-

tatów. O co najczęściej młodzież 
pyta? Jakie zagadnienia są dla nich 
istotne?

- Podejmują wiele tematów. Chcą 
wiedzieć jak mieć wpływ na otocze-
nie, na szkołę, klasę, bo mają małe 
poczucie sprawczości, tzn. odczucie, 
że nie mogą skutecznie dokonywać 
zmian w swoim otoczeniu. W tym 
projekcie damy możliwość, aby to 
poczucie sprawczości wzrosło, żeby 
uwierzyli, że mogą zrobić dużo, o ile 
działają we współpracy.

Zapytana trenerka, Agnieszka 
Wojnarska, opowiada, jak uczniowie 
traktują dodatkowe zajęcia:

- Po powrocie do szkoły zapa-
nowała wielka radość ze spotkania, 
z przebywania w grupie. Dało się za-
uważyć, jak brakowało wzajemnych 
kontaktów. Z drugiej strony koniecz-
ność pozostawania w domu wywoła-
ła pewne obawy przed aktywnością. 
Dlatego dążymy do wzbudzenia na 
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nowo odwagi i motywacji. Uczy-
my planowania działań, innowacji, 
odkrywania. Uczymy uczestnictwa 
w życiu obywatelskim, wprowadza-
nia zmian, motywowania innych do 
działania. Dzięki współpracy w  gru-
pie każdy odkrywa własną rolę spo-
łeczną, poznaje swój sposób działania 
i cechy charakteru. Praca na warszta-
tach daje wiele radości. Młodzież jest 
skarbnicą pomysłów w różnych dzie-
dzinach: edukacji, ekologii, kulturze, 
organizacji czasu wolnego. Przy czym 
chodzi o podarowanie części swojego 
czasu innym, nie zajmowanie się wy-
łącznie sobą.

Druga trenerka, Agata Czwórnóg, 
dopowiada, czym jeszcze warsztaty 
różnią się od zwykłej lekcji:

- Nie zapominamy że próbujemy 
wdrożyć młodzież do spraw bardzo 
„dorosłych” i wymagających dojrza-
łości. Takie szczegóły jak poczęstunek, 
poważna tematyka zajęć, wyjazdy 
na spotkania m. in. z przedstawicie-
lami władz, profesjonalne materiały 
szkoleniowe dają poczucie udziału 
w czymś prestiżowym i innym niż na-
uka szkolnego przedmiotu. Dodatko-
wo młodzież może się swobodniej wy-
powiadać, uczniowie są słuchani, nie 
oceniamy ich. Dzięki temu traktują 
udział w projekcie jako wyróżnienie.

Jaki wpływ wywiera projekt na 
życie społeczności szkolnej i lokal-
nej?

- Rodzi się tradycja zaangażowa-
nia - odpowiada Monika Dominik -  
Ludzie przyzwyczajają się, że coś się 
dzieje, że młodzież działa, rówieśnicy 
widzą aktywność starszych kolegów, 
są zaciekawieni podobnymi działa-
niami. Może pójdą w ich ślady…

Warsztaty to dopiero pierwszy 
etap projektu. Przed młodzieżą jesz-
cze dużo zadań. Weźmie ona udział 
w takich działaniach jak wizyty 
studyjne, gry obywatelskie, debaty. 
Następnie zrealizuje własne inicja-
tywy. Na zakończenie odbędzie się 
podsumowanie projektu. Życzymy 
młodym sukcesu i radości z efektów 
projektu.

Elżbieta Mielniczuk
Fundacja Bliżej Pasji
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2 czerwca 2021 r. Szkołę Podstawową w Dąbrowicy 
odwiedził Kacper Czuchryta – jedenastolatek, który po-
siada prawdziwy szachowy talent i często pokonuje nawet 
dorosłych doświadczonych szachistów. Kacper zajmuje 
obecnie 35 miejsce na świecie spośród prawie 7000 graczy. 
W naszej szkole uczestniczył w I Szkolnych Mistrzostwach 
Szachowych, które okazały się niezwykle emocjonujące. 
Mistrzostwa miały formę symultany – Kacper rozgrywał 
partie szachowe jednocześnie z 12 uczniami naszej szkoły. 
Gratulujemy wyników wszystkim uczestnikom, a szczegól-
nie Szymonowi Stelmachowi z kl. V i Michałkowi Wolani-
nowi z kl. I, którzy zajęli najwyższe podia. Bardzo wysoki 
wynik naszych uczniów to niewątpliwie efekt prowadzenia 
zajęć szachowych dla uczniów realizowanych od dwóch lat 
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy w ramach programu 
„Szachy w szkole”. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy 
się przy szachownicach.

Wiele emocji dostarczyło też uczniom wspólne układa-
nie obrazu z kostek Rubika – efekt był oszałamiający. Tym 
razem obraz powstał tylko z (!) 203 kostek. Kacper prze-
prowadził warsztaty z malowania kostką Rubika i zaraził 
rówieśników swoją pasją, a w przerwie między atrakcjami 
– rozdawał autografy. Warsztaty z malowania kostką Rubi-
ka zaangażowały wszystkich uczniów, bez względu na wiek, 
i zachęciły do podejmowania samodzielnych prób układa-
nia kostkowych mozajek.

Do podejmowanych projektów zainspirowała uczniów 
i nauczycieli Pani Edyta Borowicz – Czuchryta - ambasa-
dorka programu eTwinning, trenerka warsztatów kompute-
rowych eTwinning w województwie lubelskim oraz Micro-
soft Innovative Educator Experts, współpracującą z grupą 
Microsoft, z którą bardzo efektywnie współpracujemy od 
blisko dwóch lat.

Realizowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowicy 
projekty edukacyjne mają zasięg nie tylko ogólnopolski, 
ale też międzynarodowy. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy 
otrzymała za nie Krajową Odznakę Jakości. Przedsięwzięcia 
te wspomagają zaangażowanie uczniów na każdym etapie 
edukacji i uczniów z różnorodnymi możliwościami eduka-
cyjnymi.  

Pani Edyta zaraziła nas swoją pasją i energią do działania. 
Otworzyła nasze umysły na nowe wyzwania. Uświadomiła, 
że wiele rzeczy jest możliwych, jeśli tylko mamy pasję i chce-
my ją rozwijać. Przekonaliśmy się, że przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii można prowadzić ciekawe i an-
gażujące zajęcia, odpowiadające na potrzeby młodych ludzi 
wychowywanych w świecie cyfrowym. 

Uświadomiliśmy sobie, że edukacja to fantastyczna przy-

Szachy i malowanie obrazów kostką Rubika …
czyli o talentach i pasjach uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

Niesamowite emocje towarzyszyły uczniom podczas symultany i malowania kostkami Rubika 
w ramach projektu zrealizowanego po raz pierwszy w formie stacjonarnej (po powrocie z na-
uki zdalnej) w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy..

goda oparta na współpracy i przekraczaniu własnych ogra-
niczeń.

Przeprowadzone przedsięwzięcia wpisały się w obchody 
Dnia Dziecka i stały się fascynującą przygodą dla wszystkich 
uczniów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, czyli najmłod-
si uczniowie szkoły, ten wyjątkowy dzień spędzili równie in-
teresująco, korzystając z ciekawych atrakcji przygotowanych 
przez swoje Panie wychowawczynie. O święcie swoich dzie-
ci, jak zawsze, pamiętali również Rodzice, którzy ufundowa-
li dla nich małe co nieco.  

Uroczystość uświetnił swoją obecnością zastępca Wój-
ta Gminy Biłgoraj – Pan Wojciech Dziduch, który złożył 
uczniom życzenia i przygotował słodki poczęstunek. 

Anna Kiełbasa
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Tego dnia wszyscy przyczynili się to kreowania radosnej 
i beztroskiej atmosfery. Młodsi uczniowie posiliwszy się 
grillowaną kiełbaską, oddawali się przeróżnym zabawom na 
świeżym powietrzu.  

Starsze klasy zaczęły świętowanie od otrzymania nagród 
za udział w konkursie ekologicznym z okazji Dnia Ziemi, 
który odbył się 22 kwietnia. Bardzo zaangażowani ucznio-
wie na swoich plakatach przedstawili działania, które wyko-
nują dla ochrony Ziemi. 

Punkt kulminacyjny dla starszaków stanowił mecz roze-
grany z udziałem dzieci i nauczycieli. Profesjonalizm wprost 
proporcjonalny do poczucia humoru graczy. Pomimo inten-
sywnych starań, rozgrywki zakończyły się remisem, dlatego 
planowane są już dalsze tego typu spotkania. Spalone kalo-
rie szybko uzupełniliśmy kiełbaską upieczoną przy ognisku. 
Ochłodą zaś były pyszne lody.  

Niejeden uczeń tego dnia odkrył w sobie nowe powoła-
nie, gdy ujrzał nowy sprzęt OSP Stary Bidaczów. Każdy mógł 
przymierzyć profesjonale umundurowanie i zobaczyć przy-
rządy pomocne przy akcjach ratunkowych. Dzięki życzliwo-
ści panów, zawód strażaka nie ma już przed nami tajemnic. 

Tego nam brakowało… Świeże powietrze, promienie 
słońca na twarzy, radość i beztroska a to wszystko wśród lu-
dzi, którzy potrafią marzyć, cieszyć się i bawić. 

 
Joanna Portka

Dzień Dziecka w Starym Bidaczowie
Dnia 1 czerwca 2021 roku z okazji Dnia Dziecka mogliśmy w Szkole Podstawowej w Starym 
Bidaczowie wspólnie tworzyć kolorowe i niezapomniane wspomnienia.
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Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson 
z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kole-
gów - strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry’ego i Chrisa) 
2 grudnia 1998 roku w Linton, którzy próbowali ratować 
czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak to robią strażacy 
na całym świecie. W Polsce oficjalnie święto zostało ustano-
wione w 2002 roku, przez Sejm RP,  przy nowelizacji ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Dodany artykuł 
(art. 30a) formalnie ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce 
świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak  i Ochotnicza 
Straż Pożarna.  Uroczystości związane z obchodami są m.in. 
okazją do: 

• nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranc-
kie,

• wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniają-
cych się w służbie strażaków: 

- „za Długoletnią Służbę”,

W tym szczególnym Dniu chciałbym życzyć 
Wszystkim Dzieciom

wielu powodów do radości i uśmiechu, 
ciekawych przygód, wiary w rzeczy niemożliwe, 
prawdziwych przyjaciół oraz kochającej rodziny.

Niech Wasze dzieciństwo będzie bajkowe, 
kolorowe i beztroskie, trwając jak najdłużej!

Wszystkim dorosłym zaś życzę, aby nie zapominali, 
że to właśnie dzieci wyznaczają kierunki naszego życia 

i uśmiechem rozjaśniają najpochmurniejsze dni.

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj

A dzieciństwo niech będzie bajkowe, 
kolorowe i beztroskie! 

Dzień Strażaka

W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana, obcho-
dzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka.

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek

- „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
- „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, rów-

nież dla osób, które w sposób szczególny wspierały działal-
ność ochrony przeciwpożarowej,

• zaprezentowania sprzętu straży pożarnej i umiejęt-
ności strażaków.

Nierzadkim elementem oficjalnych uroczystości jest 
wręczenie wojskowego medalu „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”, nadawanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Na terenie powiatu biłgorajskiego istnieje 119 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 23 jednostki wpi-
sane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na 
terenie Gminy Biłgoraj funkcjonuje 17 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. OSP to najdłużej działające stowa-
rzyszenia, które realizują zadania z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej, ochrony życia i mienia mieszkańców gminy, 
jak również z zakresu organizacji imprez kulturalnych, spo-
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łecznych i sportowych. Są to: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Andrzejówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ciosmach, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbro-
wicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni Solskiej, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Dylach, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gromadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Hedwiżynie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kajetanówce, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Korytkowie Dużym, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nadrzeczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Solskiej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Smólsku Dużym, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Soli, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym 
Bidaczowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniań-
skiej. Do KSRG wpisane są dwie jednostki: Ochotnicza Straż 

Pożarna w Smólsku Dużymi Ochotnicza Straż Pożarna 
w Soli. Gminne jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach 
łącznie ponad 500 strażaków ochotników. 

4 maja obchodziliśmy wspomnienie św. Floriana, patro-
na strażaków. W 1436 r. św. Florian został zaliczony, i był 
nim do rozbiorów Rzeczpospolitej, do głównych patronów 
Polski. W wielu parafiach w tym dniu odprawiane były msze 
św. w intencji strażaków, gdyż to właśnie oni pełnią bezinte-
resowną służbę na rzecz bezpieczeństwa i ratowania życia 
i mienia drugiego człowieka. Wdzięczni za ich służbę pole-
cajmy wszystkich strażaków Bożej opiece i wstawiennictwu 
św. Floriana.

Celina Skromak

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
wszystkim Wam, Druhnom i Druhom 

Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

składamy wyrazy uznania i serdeczne podziękowania
za to, że ofiarnie chronicie mieszkańców Gminy Biłgoraj 
i ich mienie przed niszczącą siłą ognia, wody i wiatru, 

oraz za to, że co dzień dajecie piękny przykład 
pomocy drugiemu człowiekowi i służby Ojczyźnie.

Życzymy Wam zawsze szczęśliwych powrotów z akcji do wyczekujących na Was rodzin, 
satysfakcji z pełnionej misji, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece.

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj

Jan Majewski
Przewodniczący

Rady Gminy Biłgoraj
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Zainspirowani Dniem Narodowego 
Czytania, przedstawili skróconą wer-
sję dramatu Juliusza Słowackiego pt. 
,,Balladyna”. Zaproszonymi gośćmi byli: 
uczniowie klas VII i  VIII Szkoły Pod-
stawowej w Bukowej wraz z Panią Dy-
rektor, Proboszcz parafii Bukowa, Wójt 
i  Pracownicy Gminy Biłgoraj oraz Soł-
tys.

Uczestnicy Dziennego Domu „Se-
nior+” bardzo aktywnie włączyli się 
w  przygotowania do tego wydarzenia: 
wybierali najciekawsze ich zdaniem sce-
ny, czytali fragmenty, opracowywali sce-
nariusz, przepisywali skrócone teksty na 
komputerze. Wspierali swą pracą pra-
cowników ,,Senior+” w szyciu kukiełek, 
malowaniu scenografii, przygotowy-

Balladyna – teatrzyk kukiełkowy 
w Bukowej

Konkurs plastyczny „Radość czytania 
– radością malowania” rozstrzygnięty 

Dnia 1 czerwca 2021 r. Seniorzy wraz z Pracownikami Dziennego Domu ,,Senior+’’, w Bukowej 
w ramach zajęć teatralno-muzycznych, zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe.

Podsumowanie konkursu na etapie gminnym odbyło się 4 maja 2021 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Biłgoraj.Wzięli w nim udział ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w  Bukowej, Zespołu Szkoły Podstawowej i  Przedszkola 
im. Mieczysława Pasiaka w Soli, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, Szkoły Podstawowej 
w  Dąbrowicy, Szkoły Podstawowej w Woli Dereźniań-
skiej i Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym. Wa-
runkiem uczestnictwa było wykonanie pracy plastycznej, 
przedstawiającej fragment ulubionej książki. Celem kon-
kursu było promowanie aktywnego czytania, rozwijanie 

waniu scen m.in. poprzez doszywanie 
szczegółów do kukiełek, wykonywanie 
niezbędnych rekwizytów, wycinanie 
i malowanie elementów dekoracyjnych. 
Podczas przygotowań dbano o każdy de-
tal, aby widzowie oglądając przedstawie-
nie, mogli przenieść się w fantastyczny 
świat nimf i skrzatów otaczających jezio-
ro Gopło, poczuć się jak w chacie wdo-
wy, czy w lesie pośród krzewów malin.

,,Zespół teatralny” po występie na-
grodzony został gromkimi brawami. 
Widownia która w ciszy i skupieniu 
oglądała występ może chociaż przez 
chwilę, przy okazji Dnia Dziecka, mogła 
poczuć się znów jak dzieci.

Dzienny Dom Senior+ w Bukowej
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Po gminnych Konfrontacjach Teatralnych, zorganizowa-
nych w tym roku po raz pierwszy w formie online,  nagro-
dzone spektakle zostały zgłoszone na przegląd ogólnopol-
ski „Tropem Jasia i Małgosi” zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy i Centrum 
Kulturalne w Przemyślu. 

W konkursie wzięło udział 18  dziecięcych spektakli 
teatralnych z całej Polski, w tym teatrzyki szkolne z naszej 
gminy ze SP w Smólsku, Korytkowie Dużym, Woli Dereź-
niańskiej i Starym Bidaczowie.

Jury powołane przez organizatora przyznało nagrody 
i wyróżnienia najlepszym zespołom teatralnym. Teatrzyk 
szkolny ze Smólska za spektakl „Spotkanie z Brzechwą”, 
przygotowany pod kierunkiem Iwony Paluch, Katarzyny 

Zaszczytne wyróżnienie dla teatrzyku 
szkolnego ze Smólska
18 czerwca ukazały się wyniki 43. Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Mał-
gosi” – Ogólnopolska Edycja Online 2021. Wyróżnienie otrzymał Teatrzyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Smólsku.

talentów plastycznych, kształtowanie wyobraźni twórczej 
dzieci i młodzieży oraz promocja biblioteki i jej zbiorów.  

Jury w składzie Celina Skromak – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Irmina Ziętek – instruktor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju,  Zofia Nizio– 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s 
w Soli postanowiło przyznać następujące nagrody i wy-
różnienia:
W kat. kl.I – III

I miejsce: ex aequo Dawid Niemiec kl.I - Szkoła Pod-
stawowa im. Mieczysława Pasiaka w Soli, Laura Kaczor 
kl.I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

II miejsce: ex aequo Filip Bednarczyk kl.I – Szkoła 
Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wiktoria Kuryło kl.I  
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

III miejsce: ex aequo Alicja Mierzwa kl.I – Szkoła 
Podstawowa im. Mieczysława Pasiaka w Soli, Adam Dzi-
do kl.II – Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, 
Milena Jargieło kl.II – Szkoła Podstawowa im. Jerzego 
Popiełuszki w Bukowej 

Wyróżnienie ex aequo: Maria Małysza kl.I – Szkoła 
Podstawowa im. Mieczysława Pasiaka w Soli, Gabriela 
Radawiec kl.I - Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
W kat. kl. IV – VI

I miejsce: Iga Szymczak kl.IV – Szkoła Podstawowa 
w Woli Dereźniańskiej

II miejsce: Patrycja Wołoszyn kl.IV – Szkoła Podsta-

wowa im. Jerzego Popiełuszki w Bukowej,   
III miejsce: Agata Paczos kl.V – Szkoła Podstawowa 

w Woli Dereźniańskiej
Wyróżnienie: Hubert Krajewski kl.IV – Szkoła Pod-

stawowa im. Jana Pawła II w Dereźni, Laura Rapa kl.VI 
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dereźni

W kat. kl.VII - VIII
I miejsce: ex aequo Martyna Wołoszyn kl.VII – Szkoła 

Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, Marcel 
Andrzejewski kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Korytko-
wie Dużym

II miejsce: Kinga Dziura kl. VII – Szkoła Podstawowa 
im. Jerzego Popiełuszki w Bukowej 

Przy ocenie jury brało pod uwagę oryginalne podej-
ście do tematu, ogólne wrażenie artystyczne, czytelność 
obrazu w stosunku do tekstu oraz  estetykę i jakość wy-
konania. 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się zwycięzcy 
I miejsc w każdej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątko-
we dyplomy. Serdecznie dziękujemy za udział w naszym 
konkursie i gratulujemy uczestnikom kreatywności i po-
mysłowości w wykonaniu ilustracji do swojej ulubionej 
książki.

Zofia Nizio

Odrzywolskiej i Haliny Maciochy otrzymał wyróżnienie 
i nagrodę finansową. Wszystkie teatrzyki otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie   Gratulacje!

Celina Skromak
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Pierwszy etap zorganizowany zo-
stał stacjonarnie, drugi i trzeci online. 
Uczeń klasy VIII naszej szkoły Bar-
tłomiej Węzka jako jedyny z powiatu 
biłgorajskiego znalazł się w 20 osobo-
wym gronie  uczniów zakwalifikowa-
nych do etapu wojewódzkiego kon-
kursu fizycznego. Wysoka znajomość 
świata zjawisk fizycznych zaowoco-
wała uzyskaniem przez Bartka tytułu 
Laureata. Bartek wraz z nauczycielem 
pod kierunkiem którego przygoto-
wywał się do zmagań konkursowych 
panem Tadeuszem Maciocha wzięli 
udział w uroczystym podsumowaniu 
i wręczeniu nagród, które odbyło się 
10 czerwca 2021 r. w Zamościu.

Bartłomiej Węzka brał udział 
również w Wojewódzkim Konkursie 
,,UNIfikacja Fizyki” którego orga-
nizatorem było III Liceum im. Unii 
Lubelskiej. Konkurs został objęty 
Honorowym Patronatem Lubelskie-
go Kuratora Oświaty, Rektora Uni-

Sukcesy Bartłomieja Węzki 
– ucznia SP im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej

W bieżącym roku szkolnym wszystkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskie-
go Kuratora Oświaty odbywały się w formie dostosowanej do sytuacji pandemicznej.

Z fizyką w przyszłość

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
oraz Polskiego Towarzystwa Fizycz-
nego - Oddział Lublin. Pierwszy 
i  drugi etap konkursu odbywał się 
w macierzystych szkołach drogą on-
line, a  trzeci w formie stacjonarnej 
w siedzibie organizatora. Do finału 
zakwalifikowało się 30 uczniów, któ-
rzy w  poprzednich dwóch etapach 
uzyskali największą liczbę punktów. 
Ostatecznie tytuł Laureata III Wo-
jewódzkiego Konkursu ,,UNIfika-
cja Fizyki” zdobyło 16  uczestników 
zmagań konkursowych, a wśród nich 
także Bartek zajmując III miejsce. 
Nagrody w  konkursie zostały ufun-
dowane przez Stowarzyszenie‚ Unia 
Absolwentów oraz UMCS w Lubli-
nie.

Serdecznie gratulujemy Bartko-
wi sukcesów potwierdzonych dużą 
wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
fizyki i życzymy by nauka w wybra-
nej szkole ponadpodstawowej nadal 

zachwycała, mile zaskakiwała i stwa-
rzała warunki do rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań.

Zofia Bielak
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Wprowadzone ograniczenia nie stanowiły jednak prze-
szkód w rozwijaniu pasji, uzdolnień i zainteresowań uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Sol-
skiejco potwierdzone zostało licznymi sukcesami w konkur-
sach zewnątrzszkolnych w tym także w nowej formie online: 

1. LXI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej (forma online) – II miejsce  Nela Rapa oraz wyróż-
nienie Magdalena Kołpa

2. XXV Festiwal Piosenki Patriotycznej i Legionowej 
(forma online) – laureat  Nela Rapa i wyróżnienie dla duetu 
,,Magdalenki” – Magdalena Kołpa i Magdalena Węgrzyn

3. XX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Historia- Pa-
mięć – Człowiek. Polskie zamki, dworki i pałace” – wyróżnie-
nie Kamila Różańska

4. I Powiatowy Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożona-
rodzeniową z motywem biłgorajskim – laureat Nina Ćwikła

5. Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Biłgorajska Kartka 
Wielkanocna” – III miejsce Nela Rapa oraz wyróżnienie Wero-
nika Moskal

6. Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Piękno Ziemi Biłgo-
rajskiej” – I miejsce Laura Rapa, III miejsce Hubert Krajewski, 
wyróżnienie Marcin Kołpa

7. Powiatowy Konkurs Plastyczny „W hołdzie Żołnie-
rzom Wyklętym” – wyróżnienie Nina Ćwikła

8. XIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie” 2020 
(forma online) – III miejsce Nela Rapa

9. Wojewódzki Konkurs Wokalny Kolęd i Pastorałek 
„Cicha noc nad światem” w Poniatowej (forma online) – II 
miejsce Nela Rapa

10. XI Wojewódzki  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Koziołek” (forma online) – wyróżnienie Nela Rapa

11. XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje zakątki. 
Pola, łąki, lasy” – wyróżnienie Martyna Kowal

12. X Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Historyczny 
,,Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – wyróżnienie 
Julita Karolak i Wiktoria Głaz

13. VI Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 
w Kalwarii Pacławskiej (forma online) – III miejsce Nela Rapa

14. Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy na Ozdoby 
Świąteczne – II miejsce Michał Moskal, III miejsce Weronika 
Moskal i Julita Karolak oraz wyróżnienia dla Natalii Ryczko, Igi 
Ćwikły, Neli Rapa, Laury Głaz

Artystyczne sukcesy 
uczniów SP w Dereźni Solskiej

Mijający rok szkolny 2020/2021 zdominowany był pandemią Covid 19. Nauczanie zdalne, re-
żim sanitarny i związane z nim wytyczne MEiN, GIS i MZ znacząco ograniczyły działalność 
placówek oświatowych. 

,,Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”
Jan Paweł II

15. Gminny Konkurs Wielkanocny – I miejsce Weronika 
Moskal, III miejsce Michał Moskal

16. XI Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne 2021 (for-
ma online) – III miejsce dla szkolnego teatrzyku i nagroda spe-
cjalna ,,Najlepszego Aktora” dla Neli Rapy

17. Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny ,,Eu-
ropejskie przemiany w moim regionie” – laureaci; Nela Rapa, 
Katarzyna Bielak, Kacper Charkot, Laura Rapa

18. Gminny Konkurs ,,Europejski Szlak Rowerowy” (fol-
der) – I miejsce Laura Rapa, II miejsce Julia Wójcik i Katarzyna 
Bielak

19. Gminny Konkurs Fotograficzny ,,Zimowa pocztówka 
Gminy Biłgoraj” – I miejsce Natalia Hołyst, II miejsce Alicja 
Psiuk, Klaudia Legieć, Klaudia Antosz, III miejsce Szymon 
Psiuk, Eryk Knapik, Wiktoria Głaz oraz wyróżnienia Nala 
Rapa, Łucja Strzałka, Jakub Charkot, Zuzanna Machoń, Wik-
toria Grabias, Kamila Różańska

,,W każdym dziecku jest kopalnia diamentów, należy je 
tylko odszukać i starannie oszlifować…” i mimo wielu pan-
demicznych trudności dokonali tego nasi nauczyciele, którzy 
z powodzeniem potrafili zmotywować uczniów do udziału 
w konkursach i skutecznie zachęcili ich do poznania świata na-
uki, kultury i sztuki.

 Zofia Bielak
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Młodzi laureaci konkursów
W gminie Biłgoraj mamy bardzo wielu uzdolnionych młodych ludzi, a nasze szkoły podsta-
wowe starają się jak najlepiej wzmacniać ten potencjał i rozwijać w dzieciach i młodzieży 
wszystkie ich talenty i umiejętności. Szczególnie to widać, kiedy zostają laureatami wielu 
znaczących konkursów. 

Kwiecień – Czerwiec 2021:
Laureaci Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „Biłgorajska Kartka 
Wielkanocna”

12 kwietnia w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym na kartkę wiel-
kanocną z elementami biłgorajskimi 
wśród laureatów nie zabrakło uczniów 
naszych gminnych szkół. W kategorii 
szkół podstawowych klasy IV-VIII, III 
miejsce zdobył Bartłomiej Kowal ze 
Smólska Małego, a wyróżnienia otrzy-
mali Michał Tutka z  ZSPiP w  Soli 
i  Malwina Ciosmak ze SP w Starym 
Bidaczowie. W kategorii SP kl. I – III, 
I miejsce zdobyła Patrycja Kuranty 
z  ZSPiP w Soli, a II miejsca uzyskali 
Nela Rapa ze SP w Dereźni Solskiej, 
Kacper Bednarz z Korytkowa Dużego 
i Bartłomiej Kaczor z Kolonii Sól. Wy-
różnienie w tej kategorii otrzymały: 
Łucja Obszańska ze SP w Dąbrowicy 
i Weronika Moskal z Dereźni Zagrody. 
W kategorii Przedszkola, wyróżnienia 
zdobyli: Natalia Dubilis z Woli Dużej 
i Juliusz Bazylak ze SP w Dąbrowicy. 
W kategorii Grafika Komputerowa 
I miejsce zdobyła Barbara Piestrzenie-
wicz ze SP w Starym Bidaczowie. 
Wyróżnienie dla Filipa Odrzywol-
skiego z Korytkowa Dużego 

14 kwietnia w Zespole Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących 
w  Biłgoraju odbyło się podsumowa-
nie III Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego „Sleeveface - Portret 
z książką”. Wśród zwycięzców w kate-
gorii szkoła podstawowa wyróżnienie  
otrzymał Filip Odrzywolski, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Korytkowie 
Dużym, za pracę zatytułowaną Wo-
jownik. 
Maja Pawlos ze SP w Bukowej Fina-
listką InstaLogik

15 kwietnia 2021 r. Maja Pawlos 
uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej 
otrzymała tytuł Finalisty na szczeblu 
ogólnopolskim w kategorii klas 4 SP 
w II edycji trzyetapowego ogólnopol-
skiego Konkursu Matematyczno – In-
formatycznego InstaLogik 2020/2021.
Dawid Bukowiński ze SP w Woli 
Dereźniańskiej laureatem konkursu 
matematycznego

22 kwietnia Laureatem Konkur-
su Matematycznego „Kangur” został 
Dawid Bukowiński, uczeń kl. VIII SP 
w Woli Dereźniańskiej, a wyróżnienia 
otrzymali Róża Bukowińska, uczen-
nica kl. V i Patryk Grabiec, uczeń kl. 
VII.
Kinga Lewkowicz i Bartłomiej Koło-
dziej ze SP w Korczowie laureatami 
Regionalnego Konkursu

Sukcesem uczniów z Korczowa 
zakończył się Regionalny Konkurs 
Czytelniczy „Czy znasz….?”. Pierwsze 
miejsce zdobyła Kinga Lewkowicz, 
a trzecie Bartłomiej Kołodziej. 
Filip Bednarczyk i Jakub Ulidowski 
ze SP w Woli Dereźniańskiej laure-
atami konkursu językowego

W konkursie z języka angielskiego 
World of Languages KIDS laureatami 
konkursu został Filip Bednarczyk kl. I 
i Jakub Ulidowski kl. IV, natomiast III 
miejsce zdobyły: Róża Bukowińska 
kl. V oraz Agata Paczos i Maja Zań 
uczennice kl. VI. 
Laureaci Ogólnopolskiego Konkur-
su „Synapsik” MEN ze SP w Woli 
Dereźniańskiej

W maju uczniowie klas młod-
szych SP w Woli Dereźniańskiej wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Synapsik” MEN. W teście zintegro-
wanym  tytuł Laureata otrzymali Filip 

Bednarczyk, uczeń kl. I i Adam Dzido, 
uczeń kl. II. 
Regionalny Konkurs o życiu i twór-
czości Stefana Knappa

W I Liceum Ogólnokształcącym 
im. ONZ w Biłgoraju odbył się Re-
gionalny Konkurs o życiu i twórczości 
Stefana Knappa zorganizowany z oka-
zji przypadającej w 2021r. 100. roczni-
cy urodzin znanego i cenionego na ca-
łym świecie Biłgorajanina. W kategorii 
szkoła podstawowa I miejsce zdobyła 
Julia Bielak, a III miejsce - Bartłomiej 
Niemiec, Szkoła Podstawowa im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, 
opiekun: pani Małgorzata Palikot.
Iga Szymczak laureatką I nagrody

Etap regionalny XI Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego „Bezpiecz-
nie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 
wypadkom zapobiegamy” zakończył 
się sukcesem Igi Szymczak uczennicy 
SP w Woli Dereźniańskiej, która zajęła 
I miejsce w konkursie. 

Najserdeczniejsze gratulacje dla 
wszystkich laureatów wraz z życzenia-
mi wielu kolejnych sukcesów!

Celina Skromak
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W konkursie powiatowym wzięło udział 12 podmiotów 
wykonawczych z 5 biłgorajskich gmin. Uczestnicy prezen-
towali się w trzech kategoriach wykonawczych: zespoły 
śpiewacze, soliści i Duży – Mały. W konkursie zaprezento-
wali się śpiewacy z gminy Aleksandrów, Biłgoraj, Księżpol, 
Łukowa i Obsza. 

Występom przysłuchiwała się Komisja w składzie: prof. 
Jan Adamowski i Andrzej Sar. Nominacje do etapu woje-
wódzkiego 55. OFKiŚL w Kazimierzu w kategorii Duży 
– Mały wyśpiewała Cecylia Zygmunt i Milenka Jargieło 
z Bukowej w gminie Biłgoraj, w kategorii solista Agnieszka 
Łukasik z GOK w Księżpolu, a w kategorii Zespół nomina-
cję otrzymał Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV. 

13 czerwca w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odby-
ły się Eliminacje Wojewódzkie 55. Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Występy 
oceniała komisja w składzie prof. dr hab. Jan Adamowski – 
folklorysta, antropolog kultury, UMCS, dr Janina Biegalska 
– folklorysta,  mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. 
dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie 
i Andrzej Sar – etnomuzykolog, gł. instruktor ds. dziedzic-
twa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie, z-ca dyr. 
WOK. Po wysłuchaniu 11 uczestników z powiatu lubelskie-
go, janowskiego, lubartowskiego, opolskiego i janowskiego, 
w tym: 3 kapele ludowe, 4 zespoły śpiewacze, 2 solistów 
i 2 grupy Duży – Mały oraz 26 prezentacji w eliminacjach 

W drodze do Kazimierza …
8 maja b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbyły się eliminacje dla powiatu biłgoraj-
skiego, a już 13 czerwca w Muzeum Wsi Lubelskiej Eliminacje Wojewódzkie do 55. Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

wojewódzkich, w tym 14 zespołów śpiewaczych, 5 solistów 
i 7 podmiotów w kategorii Mistrz – Uczeń, najlepszych wy-
konawców nominowała do 55.OFKiŚL. Z ogromną rado-
ścią informujemy, że do Kazimierza w tym roku również 
pojadą nasze reprezentantki, czyli Cecylia Zygmunt z Mi-
lenką Jargieło z Bukowej.

Wszystkim nominowanym gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w tym  najważniejszym dla artystów ludowych 
konkursie.

Celina Skromak
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Dziecko w Folklorze 
- Milenka Jargieło i Kasia Rączka laureatkami 
ogólnopolskiego festiwalu

W dniach 19 – 20 czerwca w Baranowie Sandomierskim odbył się XXVI Ogólnopolski Festiwal 
Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”.  Główne nagrody wyśpiewały 
Milenka Jargieło z Bukowej i Kasia Rączka z Woli Dereźniańskiej.

XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Folklory-
stycznej Twórczości Dziecięcej DZIECKO W FOLK-
LORZE po raz pierwszy zorganizowana została w for-
mie hybrydowej, czyli występy uczestników „na żywo” 
przeplatały się z prezentacjami „zdalnie”, czyli na dużym 
ekranie.

W tegorocznej edycji Festiwalu „Dziecko w Folklo-
rze” wzięło udział prawie 300 uczestników z 9 regionów 
Polski: z województwa lubelskiego, łódzkiego, mało-
polskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i podkarpac-
kiego.

46 prezentacji oceniało profesjonalne jury festiwalo-
we w osobach: prof. dr  hab. Jana Adamowskiego (Uni-
wersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – języko-
znawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej), mgr 
Jolanty Dragan  (kustosz Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej – etnograf, muzyk) oraz dr Kingi Stry-
charz-Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski – etno-
muzykolog).

Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości 
Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” odbywał się w 6 kate-
goriach konkursowych: soliści śpiewacy, instrumentali-
ści solowi, zespoły taneczne, grupy śpiewacze i kapele. 

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju reprezentowa-

ła Kasia Rączka z Woli Dereźniańskiej i Milenka Jargie-
ło z Bukowej. Obydwie dziewczynki odniosły ogromny 
sukces, zdobywając czołowe lokaty festiwalowe. Kasia 
Rączka wyśpiewała trzecią nagrodę a Milenka Jargieło 
pierwszą, zdobywając tym samym pamiątkową statuet-
kę festiwalową tzw. „dużego klepoka”. 

Dumni z sukcesu i pełni podziwu dla talentu dziew-
czynek składamy obydwu najserdeczniejsze gratulacje!

Celina Skromak
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W dniach 31 maja 2021 r. (w SP 
w Korczowie) oraz 18 czerwca (SP 
w Smólsku) pracownik GOKu Domi-
nik Róg opowiedział uczniom przy 
pomocy prezentacji multimedial-
nych m.in. o budziarzach – pierw-
szych osadnikach, którzy zakładali 
osady leśne na naszych terenach.  
Uczniowie mogli dowiedzieć się 
gdzie znajdowały się zabudowania, 
czym zajmowali się budziarze i jak 
doszło do przekształcenia ich osad 
leśnych we wsie.

 
Dominik Róg

Tradycją naszego przedszkola jest coroczne świę-
towanie Dnia Rodziny. To wspaniały czas zarówno dla 
rodziców jak i dla dzieci. Czas pełen wzruszeń, rado-
ści i uśmiechu. Zaistniała sytuacja spowodowała, że nie 
możemy wspólnie celebrować tego dnia w przedszkolu, 
dlatego dzieci przygotowały dla swoich Kochanych Ro-
dziców niespodziankę w postaci filmowych występów. 

Pragniemy również złożyć wszystkim rodzicom ży-

czenia. Z okazji Dnia Rodziny życzymy Państwu dużo 
zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z bycia rodzicem. Jak 
najwięcej ciepła, wspólnie spędzonego czasu oraz wza-
jemnej bliskości, czułości zrozumienia i tolerancji.  

Marta Rapa

Lekcje historii lokalnej 
w Korczowie i Smólsku

Rodzina kluczem 
do serc i wspomnień

O pierwszych osadnikach w okolicy Korczowa oraz Smólska mogli dowiedzieć się uczniowie 
ze szkół w tych miejscowościach w ramach lekcji historycznych, zainicjowanych przez GOK 
w Biłgoraju. 

Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwia-
tów. 
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Wycieczkę zorganizowano w ra-
mach projektu Fundacji Bliżej Pasji 
„ Jesteśmy młodzi – o obywatelskość 
nam chodzi”. W trakcie zajęć odbyły 
się warsztaty z przedstawicielem Lu-
belskiej Grupy Badawczej. Uczest-
nicy wyjazdu skorzystali z okazji 
i  zwiedzili Lubelskie Stare Miasto 
wraz z licznymi zabytkami.

Weronika Kulińska

Celem rajdu było propagowanie 
zdrowego stylu życia poprzez aktyw-
ność fizyczną. Wspólny rajd stworzył 
również warunki do integracji mło-
dzieży po powrocie do szkoły z na-
uczania zdalnego.

Miłośnicy wycieczek rowerowych 
wyruszyli do Rezerwatu Obary. 
Przebieg trasy rajdu miał posłużyć 
propagowaniu wiedzy o własnym 
regionie i jego środowisku przyrod-
niczym oraz pokazaniu piękna oko-
licznych lasów. Wycieczka rowerowa 
przyczyniła się również do kształto-
wania umiejętności orientacji w te-
renie. 

Rajd odbył się w przyjaznej at-
mosferze. Nie zabrakło też dobrego 
humoru wśród wszystkich uczestni-
ków.

Agnieszka Czarnecka - Piętak

Wycieczka do Lublina

Rowerami na Obary

22 czerwca uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej 
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Lublina. 

W piękny, słoneczny wtorkowy dzień 22 czerwca odbył się rajd rowerowy dla uczniów klas 6-8 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, zorganizowany przez nauczycieli 
tejże placówki. 
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Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 
„Znajdziesz mnie w bibliotece” zaprasza 
wszystkich do miejsca, które kojarzy się 
nam z książką, odpoczynkiem, miejscem 
spotkań z drugim człowiekiem i rozmo-
wy z nim, tak bardzo ważnej w obecnych 
pandemicznych czasach.

Filia Biblioteczna w Korytkowie 
Dużym dołączyła do akcji, organizując 
spotkania z młodszymi czytelnikami, 
przestrzegając przy tym przepisów pan-
demicznych obowiązujących w szkole. 
Dzieci z klasy drugiej podczas lekcji bi-
bliotecznej „ Co z tą książką” dowiedziały 
się jaką drogę pokonuje książka od pisa-
rza do czytelnika oraz jak zmieniała się 
szata graficzna książki na przestrzeni lat. 

Tydzień bibliotek 2021 
w korytkowskiej bibliotece

Wyróżnienie dla Męskiego 
Zespołu Śpiewaczego z Bukowej 

Miesiąc maj to szczególny czas, który od dawna kojarzy się czytelnikom z książką i biblioteką. 
To właśnie w tym miesiącu w dniach od 8-go do 15-go maja obchodzony jest „Tydzień Biblio-
tek”  czyli ogólnopolska akcja promująca książkę, czytelnictwo i biblioteki.  

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro – Folklor 2021 w Zebrzy-
dowicach miał w tym roku formułę on-line. Wyróżnienie w konkursie otrzymał  Męski Zespół 
Śpiewaczy.

Głównym celem przeglądu jest 
prezentacja, ochrona i dokumenta-
cja tradycji ludowego śpiewu, mu-
zyki i  tańca z uwzględnieniem au-
tentycznego repertuaru i sposobów 
wykonania z zachowaniem lokalnej 
gwary, tradycyjnego stroju oraz stylu 
własnego regionu, prezentowanego 
przez zespoły z różnych regionów 
Polski, Czech i Słowacji.

Nagranie filmowe Męskiego Ze-
społu Śpiewaczego z Bukowej za-

Natomiast na spotkaniu z przedszkola-
kami było głośne czytanie bajek, bajko-
we zgadywanki oraz „przegląd” książek 
dla najmłodszych czytelników. Maluchy 
dowiedziały się jak korzystać z bibliotek, 
gdzie w bibliotece znajdują się regały 
z książkami dla dzieci, jak wygląda wypo-
życzanie książek. Po wysłuchaniu „Bajki 
o zmęczonej książce z bajkami” rozgo-
rzała dyskusja o szanowaniu książek tak, 
aby nie były chore  i zmęczone jak książka 
z bajki.

Po półtorarocznej ciszy panującej 
w  bibliotece spowodowanej pandemią 
spotkania z dziećmi cieszą w dwójnasób.

 Zofia Karczmarzyk

wierające 2 utwory: „Jak ja szedłem 
do dziewczyny” i „Wszyscy ludzie 
mówią o mnie” zostało docenione 
przez Komisję Międzynarodowego 
Przeglądu w Zebrzydowicach i Pa-
nowie z Bukowej zostali uhonorowa-
ni wyróżnieniem. Wyniki przeglądu 
ukazały się 4  maja 2021 roku. Ze-
spół przygotował Jerzy Odrzywolski. 
Gratulacje!

Celina Skromak
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Dzień Polskiego Folkloru 
w Biłgoraju

Challeng Niebieskie Motyle

12 czerwca odbył się Dzień Polskiego Folkloru. Organizatorem wydarzenia było Biłgorajskie 
Centrum Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju nominowany przez Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju 
wziął udział w akcji Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami.

Wyzwanie zainicjowane zostało przez Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem ak-
cji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i prze-
kazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzi-
nom. Żeby przekazać iskierkę przyjaźni wystarczyło ubrać 
się na niebiesko, wykonać pracę plastyczną w kształcie mo-
tyla lub serca, bądź dowolną aktywność np. „taniec moty-
la”, zrobić zdjęcie lub nagrać filmik i  wstawić na swój profil 

na Facebook wraz z pozdrowieniem „jesteśmy z   Wami 
Niebieskimi Motylami” oraz nominować trzy kolejne oso-
by bądź grupy. Na wykonanie zadania nominowany ma 
48 godzin. Od naszego Goku nominacje otrzymali: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Obszy, Koło Gospodyń Wiejskich  
„Gromadzianki” w Gromadzie i KGW w Hedwiżynie.

Celna Skromak

Występy rozpoczęły się na Placu 
Wolności  tańcami „od chodzonego 
do poloneza”. Tam wspólnie, na kil-
kadziesiąt par tancerzy z zaprzyjaź-
nionych zespołów pieśni i tańca, od-
tańczono poloneza wokół fontanny, 
by następnie  barwnym korowodem  
przemieścić się pod BCK, gdzie na 
scenie letniej rozpoczął się koncert. 
Wśród zaproszonych zespołów wy-
stąpił Męski Zespół Śpiewaczy z Bu-
kowej, bardzo ciepło przyjęty przez 
biłgorajską publiczność. 

Celina Skromak
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Pogoda tego dnia wspaniale dopisała, zachęcając do 
udziału w Rajdzie wielu rowerzystów, wśród których 
znalazł się m.in. wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. 
Relaksacyjna przejażdżka poprzeplatana była licznymi 
opowieści o historii miejsc i ludzi mieszkających niegdyś 
w  pobliżu. Te unikatowe ciekawostki prezentował pra-
cownik ośrodka edukacyjno-muzealnego w Nadrzeczu 
Dominik Róg. Nad bezpieczeństwem uczestników Rajdu 
czuwali druhowie strażacy z jednostki OSP w Korytkowie 
Dużym, którzy pomogli także w organizacji pysznego po-
częstunku dla strudzonych jazdą turystów, za co organiza-
torzy serdecznie im dziękują.

W ramach oficjalnego otwarcia imprezy gospodarz 
gminy przypomniał, że trasa Rajdu stanowi tylko część 
blisko 100-kilometrowego szlaku, wyznaczonego dwa lata 
wcześniej w ramach projektu „Aktywnie i wirtualnie po 
Ziemi Biłgorajskiej”. Realizatorem zadania była Gmina 
Biłgoraj. Dzięki dotacji otrzymanej ze środków RPO WL 
na lata 2014-2020 udało się zrobić dużo, bo wybudowana 
została droga dla rowerów w Korytkowie Dużym, następ-
nie wytyczono i oznakowano cały szlak rowerowy, urucho-
miona została strona internetowa dla turystów, zakupiono 
też audioprzewodniki i monitoring liczby rowerzystów. 
Wartość całego zadania wyniosła ok. 1 800 000 zł. 

Takie atrakcyjne wykorzystanie potencjału walorów 
środowiska przyrodniczego Gminy Biłgoraj doskonale 

wpisuje się we współczesny trend polityki unijnej. Nieste-
ty zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią dziś 
poważne zagrożenie dla Europy i reszty świata. Sytuacja ta 
wymusiła na Komisji Europejskiej przygotowanie odpo-
wiedniego planu przeciwdziałania, który nazwano Euro-
pejskim Zielonym Ładem. Opracowana strategia polega na 
przekształceniu Europy w kontynent neutralny dla klima-
tu, wskazując jednocześnie, że ochrona środowiska wcale 
nie musi być przeszkodą w rozwoju gospodarczym. W wy-
znaczonych kierunkach działania nacisk położono głów-
nie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli odejście od 
marnotrawienia zasobów naturalnych na rzecz recyklingu. 
Za kwestię priorytetową przyjęto także naprawienie relacji 
z naturą, czyli ochrona gatunków i plan odbudowy zaso-
bów przyrodniczych. Za niezbędną uznano również walkę 
o czyste powietrze. 

Wszystkie te unijne kierunki działania są z założenia 
bardzo ambitne, ale możliwe do zrealizowania tylko dzięki 
zaangażowaniu jak najszerszej grupy osób. W tym również 
mieszkańców lokalnych społeczności, którzy chociażby 
poprzez aktywności na świeżym powietrzu mają okazję, by 
dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu świadomości i podej-
mowaniu działań w zakresie ochrony środowiska w naj-
bliższym otoczeniu, regionie, kraju, i wreszcie Europie.

 
Joanna Szkutnik

Rajd Rowerowy „Wokół 
Gminy Biłgoraj”
Trasa niedzielnego przejazdu (20.VI.2021) liczyła blisko 20 kilometrów, rozpoczynając się 
w Ciosmach, biegnąc poprzez malownicze lasy w okolicach Rezerwatu Obary i Bukowej, aż 
do Korytkowa Dużego.
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Tablice informacyjne umieszczono w obozie „Woy-
ny” nad Studczkiem, w miejscu potyczki na Kobylim 
Grzbiecie, w miejscu gdzie stała dwugajówka „Za Oknem”, 
w obozie „Groma” i „Topoli” na Helacinie, a także w obozie 
„Skrzypika” w lesie Ostrów pod Margolami (współrzędne 
GPS dla każdego z tych miejsc dostępne są poniżej).

Na każdej tablicy umieszczono krótki rys historyczny 
oraz Partyzancką Mapę Puszczy Solskiej - część I (wyd. II), 
na której za pomocą strzałki oznaczono aktualne miejsce 
przebywania. 

Projekt upamiętniania miejsc związanych z II wojną 
światową GRH „Wir” realizuje we współpracy z Nadleśnic-

twem Zwierzyniec, GOK w Biłgoraju, OSP w Brodziakach 
oraz wieloma osobami prywatnymi, wymienionymi na 
każdej tablicy informacyjnej.
WSPÓŁRZĘDNE GPS:
Obóz ‚Woyny’ - 50 30’ 14’’ N 22 53’ 53’’ E
Obóz Skrzypika: 50,494445 N; 22,876249 E
Bitwa na Kobylim Grzbiecie - 50 30’ 22’’ N 22 53’ 
46’’ E
Gajówka Okno - 50 29’ 41’’ N 22 54’ 45’’ E
Obóz „Groma” – 50 31’ 4’’ N 22 57’ 51’’ E

Dominik Róg

Tablice informacyjne 
w lasach tereszpolskich
Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja w sobotę 19 czerwca postawili 
w lasach tereszpolskich tablice informacyjne - w miejscach związanych z dziejami II wojny 
światowej. 
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Tego słonecznego dnia Seniorzy spotkali się z pod-
opiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu koło terenowe 
w Biłgoraju.

Spotkanie miało na celu integrację oraz zapoznanie się 
ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską. Obcho-
dy Nocy Kupały rozpoczęły się od wspólnego wicia wian-
ków z kwiatów i ziół. Seniorzy zaprezentowali gościom 
część artystyczną, na którą składały się utwory o tematyce 
ludowej, piosenki dziecięce oraz wspólne zabawy i tańce.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, 
po którym wszyscy w dobrych humorach i z wiankami na 
głowach wrócili do domów.

Dzienny Dom Senior+ w Bukowej

Wiesława Różyńskiego - Wójta 
Gminy Biłgoraj 
w kategorii „Polityka, samorządność 
i społeczność lokalna”
Marię Jargieło – kierownika Zespo-
łu śpiewaczo-obrzędowego „Jarzę-
bina z Bukowej” w kategorii „Kul-
tura”

Przez kilka tygodni, od 14 kwiet-
nia do 26 maja b.r. trwało głosowanie 
na wyróżniających się ludzi kultury i 
nauki, biznesu, polityki i samorządu 
oraz tych, którzy działają społecznie 
i charytatywnie. Głosami Czytel-
ników Kuriera Lubelskiego zostały 

Wicie wianków w Bukowej

Przedstawiciele Gminy Biłgoraj 
nominowani do tytułu „Osobowość Roku 2020”

W dniu 30 czerwca 2021 r. w Dziennym Domu ,,Senior+” w Bukowej odbyło się spotkanie inte-
gracyjne pt. ,,Wiła wianki i puszczała je po falującej wodzie...”. 

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Redakcji „Kuriera Lubelskiego” do tytułu „Osobo-
wość Roku 2020” nominowała dwie osoby reprezentujące Gminę Biłgoraj:
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Odznaczenie w formie pamiąt-
kowego dyplomu z medalem uro-
czyście wręczył Starszy Cechu Jan 
Pyznarski. 

Jest to wyróżnienie przyzna-
wane przez Zarząd Izby Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
osobom szczególnie zasłużonym 
w działalności na rzecz rozwoju, 
wspierania i promocji środowiska 
rzemieślniczego na terenie woje-
wództwa lubelskiego.

Joanna Szkutnik

Wiesław Różyński odznaczony 
tytułem Przyjaciela Rzemiosła Lubelskiego
Honorowy Tytuł Wójt Gminy Biłgoraj otrzymał 24 maja 2021 r. podczas zebrania Cechu Rze-
miosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju. 

przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ 
ROKU 2020 w wielkim, ogólnopol-
skim plebiscycie. W czterech ka-
tegoriach, oprócz Nauki, nagrody 
zostały najpierw przyznane osobno 
w miastach i powiatach naszego wo-
jewództwa. Laureaci nie tylko zdo-
byli tytuły Osobowość Roku 2020, 
lecz także, zachowując zdobyte głosy, 
awansowali do wojewódzkiego fina-
łu akcji, który trwał od 31 maja do 
9  czerwca. Tutaj przyznawane były 
tytuły Osobowość Roku Lubelszczy-
zny 2020.

Niezwykle miło nam poinfor-
mować, że do finału wojewódzkie-
go awansował Wiesław Różyński 
Wójt Gminy Biłgoraj, który zdobył 
zaszczytną czwartą lokatę w woje-
wództwie lubelskim.

Celina Skromak
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Urodziłam się w Nadrzeczu. Dużo pamiętam jeszcze 
sprzed wojny, dlatego że jakoś taka się urodziłam, cieka-
wa byłam, co się kiedyś działo. 

Nieraz chodziłam na grzyby i widziałam, że od Ko-
bla w stronę Majdanku Gromadzkiego, jest kawałek pło-
tu i  jeszcze cztery kamienie, które się nie lasują. Kiedyś 
domy bez podmurówki stawiali przecież. No i myślę so-
bie, co to jest? Później pytałam się swoich stryjów, a mia-
łam taką rodzinę, że ojciec miał pięciu braci i dwie siostry. 
No i dlatego, że oni dużo wiedzieli, to wszystko mi jeszcze 
opowiadali. 

Stryje też jeszcze z opowieści znali historię, że tam 
była wioska sięgająca aż pod Majdanek. Najpierw nazy-
wała się Sędłaki ta wieś, a dlatego, że było dużo nazwisk 
Sędłak. W którymś roku, nie pamiętam w którym, bo 
mówili, ale nie zapamiętałam. W tej wiosce było dużo 
rozkoszy, jakieś zabawy… Przecież i moi ojcowie z brać-
mi – wszyscy byli muzykantami i grali po weselach i po 
zabawach wtedy. Na tych Sędłakach grali bardzo rozkosz-
nie, w takie dni, co nie wolno było, czy w Wielki Piątek, 
czy w jakieś inne święta katolickie, kiedy wiara zabrania-
ła. Stryje opowiadali, że właśnie w takie święto przyszedł 
taki stary dziadek z brodą, i mówi do tych zabawników: 
Kto w Boga wierzący niech wyjdzie, bo tu zabawa nie w tę 
porę, co trzeba. Oni go nie posłuchali, za brodę poszarpa-
li, popchali, i wygnali go z tej zabawy. I później drugi raz 
przyszedł, za kilkanaście minut i mówi: Kto w Boga wie-
rzący niech wyjdzie, proszę was. Oni wtedy tam jeszcze 
gorzej go poszturchali i znowu wygnali. Trzeci raz przy-
szedł i mówi: Kto w Boga wierzący proszę was, to wyjdź-
cie. Wtedy wyszło kilkanaście osób, a reszta i wszystkie 
zabudowania z nimi się zapadło. Zapadł się cały ten dom 
z tymi co byli na zabawie. 

To jeszcze do tej pory tam jest to zagłębienie. Tam były 
Sędłaki, a Nadrzecze wzięło swoją nazwę, od tego, że leży 
nad rzeką Ładą. Moja teściowa opowiadała, że straszna 
cholera panowała dawniej i ludzie umierali. A ona to wte-
dy dopiero może jakieś 15 lat miała, opowiadała mi, jak 
to się stało. Pamiętam, że nawet w radiu mówili o tej cho-
lerze. Wtedy zginęło dwie siostry teściowej. To była siero-
ta przecież, bo jej wszystkie się umarły wtedy, nie miała 
nawet co jeść, ciężko jej było. Mieli dwie krowy, zaprzęgła 
je i pojechała tymi krowami w pole orać, żeby choć sobie 

Opowieści z dawnych lat 
– Nadrzecze
Janina Paulin-Rapa opowiada o legendach, dawnych czasach i życiu codziennym w Nad-
rzeczu.

kartofli posadzić. Ona nie wiedziała, że te krowy tam się 
zagrzeją, czy coś. Tam blisko tego kawałka, co ona orała, 
była woda i te krowy tam pobiegły, nauczone były, że tam 
piją. Mówiła do mnie, że to szczęście było, że się ten pług 
odpiął, bo by poobcinało tym krowom nogi. I tak się mę-
czyła, poniewierała, aż się jej dzieciowiny troszkę dorosły. 

Pamiętam nasz stary dom, on mógł być wybudowany 
jeszcze 100 lat zanim się urodziłam. Pamiętam, że dzia-
dek, który miał niecałe 100 lat miał takie stare pismo, ale 
bardzo piękne, rozwijane prawie na metr. W tym piśmie 
było opisane wszystko od początku świata, jak Pan Bóg 
świat stworzył. Dziadek to pismo czytał swoim siedmioro 
dzieciom i żonie. Śpiewał godzinki i inne piękne pieśni, 
a w tym czasie sobie gotował. Te pieśni z tej książki znał 
już na pamięć. I później mój ojciec był muzykant, i ja też 
trochę. Jak dziadek umarł, to ja płakałam, bo to pismo 
włożyli z nim razem do trumny.

Dawniej dzieci były grzeczne, że tych pięciu synów jak 
było cieplej spało w stodole. W jednej chałupie było ich 
za dużo. Kiedyś takie ławy były szerokie koło pieca i pod 
piecem, tak się spało rozmaicie. Chłopcy grali zabawę do 
11 tej, a potem spali do 8 rano. O ósmej mają wstawać na 
śniadanie, bo ojciec na ósmą gotował takie gary jedzenia. 
Była tam taka ława, było dwie miski gliniane, nałożył je-
dzenia na jednej stronie, na drugiej stronie i tak kto koło 
kogo chciał tak sobie siadał. Dziadek jak na ósmą poszedł 
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Ja jak chodziłem do szkoły w Smólsku pierwszy rok, to 
obowiązkowe było picie tranu. Piliśmy z takich dwudziestoli-
trowych kan, które stały w szkole. Aby mieć kawałeczek chleba 
z solą na zagryzienie, bo ten tran mdlący był. Na przerwie wy-
chodziliśmy na boisko, jak się trochę dzieci zmęczyły, to od razu 
mdleliśmy. Wszyscy byliśmy zabiedowani po wojnie. 

Miałem dużą rodzinę w czasie wojny. Miałem dwoje dziad-
ków, Franciszek Nizio i Ewa Nizio, były też dwie siostry mamy 
i ich dwie córki, młodsze od mamy, jeszcze panienki, mama 
z tatą i ja. 

Pamiętam akcję i zbiórkę u Przekazy w stodole, gdzie lu-
dzi z wioski Niemcy zegnali. To było po dwudziestym czerwca 
1943 r., gdzieś koło św. Jana. Niemiecki patrol chodził po wiosce 
i wyganiał każdego do Przekazy. Mieliśmy rzeczy pierwszej po-
trzeby. Z tymi swoimi bagażami tam siedzieliśmy i czekaliśmy. 
Wcześniej informacje były różne, ale był taki człowiek co uspa-
kajał wszystko, żeby się nie bać, że wszystko będzie w porząd-
ku i tak dalej. Jak poszliśmy na zbiórkę, to okazało się, że coś 
trzeba jeszcze wziąć. Już wiedzieliśmy, bo ktoś nam mówił, że 
gdzieś pojedziemy. Tato się wrócił do domu, żeby coś tam wziąć 
dodatkowo. Może coś do jedzenia, albo przyodziewku, albo 
coś innego. W międzyczasie już niemieccy żandarmi chodzili 
i sprawdzali, czy wszyscy powychodzili. Wtedy Niemiec spo-
tkał tatę na podwórku i mówi mu, żeby szedł na zbiórkę. Tata 
próbuje mu tłumaczyć, że przyszedł tylko na chwilę sobie coś 
wziąć, że on już jest na zbiórce tam zapisany. Na podwórku była 
kopa gałęzi przywieziona z lasu na opał. Niemiec mówi do taty: 
Kukła, wejdź w te gałęzie. Kazał mu się ukryć. Ale tata mówi: 
nie tam jest i dziecko i żona, musze tam pójść. No i jak wrócił do 
nas, to powiedział mamie, co się stało na podwórku. Ona mu 
odpowiedziała: trzeba było posłuchać, to chociaż byś ty został. 
Ale tata mówił, nie mógł by przeżyć tego, żeby zostać się, a nas 
by wywieźli. 

No i wywieźli nas, na razie do lagrów. Tam, w obozie w Za-
mościu byliśmy jakiś czas, już nie pamiętam dokładnie. Jak tam 

Wspomnienia z wygnania
Henryk Solak wspomina lato 1943 r. i czasy wysiedleń w Smólsku Małym, obozy przesiedleń-
cze, roboty przymusowe w Niemczech oraz szczęśliwe wyzwolenie przez polskich żołnierzy.

do stodoły z taką paliczką i mówił: Chłopcy na śniadanie! 
Żeby choć tam jeden któryś raz się odezwał, to by miał. 
Wstawali, na środku podwórza była studnia, umyli się, 
twarz ręce, zjedli i szli w pole do roboty. W obiad była 
straszna gorącz, a późni te wszystkie bąki i muchy. I dlate-
go płachtą się owinęło konia, pod spodem w dwa końce, 
a z wierzchu się wiązało, bo nie można było robić, taki 
straszny był owad. I dlatego tak wszystko szło pięknie, ale 
jak się dzieci słuchały. 

Dzisiaj na lasy państwowe na wschód mówią, że to las 

Fabrykantowy. Był Żyd, Fabrykant się nazywał i on miał 
ten las. Ordynacki las był za główną szosą. Nie pamiętam 
żadnego dworku w Nadrzeczu.

W leśniczówce na Nadrzeczu w czasie wojny mieszkał 
liściarz [Stefan Alwin – D.R]. Dzięki niemu zarabialiśmy, 
on skupywał jabłka, gruszki, grzyby. Tam wszyscy z wio-
ski pracowali niemal. On skupował i liście z jagód, żeby 
ludzie sobie zarobili, tam miał suszarnie i to suszył. 

Oprac. Dominik Róg

dowozili nowych więźniów z łapanek, to im się plac kurczył, 
więc musieli wywieźć część. Z Zamościa zdążyłem zapamiętać 
niewiele. Pamiętam długie koryto przed barakami. Czy ono 
było drewniane, czy metalowe to już nie wiem. W nim ludzi 
golili i tam była dezynfekcja. Pamiętam dwóch gestapowców, 
którzy jakiegoś więźnia bili na ziemi pałami. On się tam wierz-
gał i nogi do góry przewracał, a ci go lali. Jeden z jednej stro-
ny, a drugi z drugiej. To było… zacząłem na to patrzeć i mama 
mnie zabrała do baraku i nie dała mi oglądać dalej. To było takie 
moje spojrzenie jako dziecka, bo miałem 5 lat. 

Później nas przewieźli na Majdanek, ale tam tylko do se-
lekcji. Tam przesiew robili: jak były rodziny zdolne do pracy 
i nie bardzo stare, to kierowali do robót do Niemiec. Już mieli 
zgłoszenia, od właścicieli majątków ile rodzin potrzebują, czy 
pojedynczych osób na roboty. U nas była duża rodzina, więc 
skierowali nas do majątku. Po selekcji oddzielili nas na pociągi 
i wio do Rzeszy. 

Na przymusowych robotach dziadkowie zostawali w domu, 
bo dziadek miał się mną opiekować jako dzieckiem, a babcia 
miała gotować obiady dla wszystkich. Dziadkowie mieli koło 



46 KULTURA 38/2021

sześćdziesiątki. Reszta, mama z tatą, obydwie siostry mamy 
z córkami, chodzili do pracy do majątku. Na drzewie był zawie-
szony lemiesz od pługa, w który tłukł pracownik tego majątku, 
żeby ogłaszać zbiórkę na robotę. Było to o szóstej rano, czy zimą, 
czy latem.

Ta wioska to albo Pecznik, albo Pietrznik, dokładnie nie 
pamiętam. I tam byliśmy zakwaterowani z niemiecką rodziną, 
w  połowie domu. Oni tam mieli wejście korytarzowe, jakby 
sień, i z jednej strony pomieszczenie, a myśmy mieli na drugiej 
stronie od drzwi duże pomieszczenie. Tam całą rodziną byliśmy. 

Po jakimś czasie to nawiązywaliśmy różne znajomości, czy 
to w pracy na polu, czy w domu. Tata w sezonie letnim pra-
cował na polu, a w zimie chodził do lasu jako robotnik leśny. 
Tam się zaprzyjaźnił z takim Niemcem o nazwisku Ferh. Z Fer-
hem, mówił, to można konie kraść. Taki był ten Niemiec faj-
ny. W pobliżu były dwa jeziorka, jedno było obok dworku, za 
oborą na bydło i kawałkiem budynku mieszkanka. Na dole była 
gorzelnia, tam robili z nadmiaru tych produktów rolnych bim-
ber. Nieoczyszczany odstawiali tam do przerobu. A zaraz za tą 
gorzelnią było jezioro gospodarcze, do którego prowadziła wy-
brukowana uliczka. Tą uliczką wjeżdżali bykami i płukali kany 
z mleka. Drugie jezioro było hodowlane, było może trzy, może 
cztery kilometry od tego dworu, w środku lasu. Piękne tam były 
ryby. Właśnie do tego jeziora ten Fehr zaprowadził tatę w nocy. 
Tata przyniósł pół takiej kify ryb, czyli takiego koszyka z rączka-
mi na kartofle. Strach było, a trzeba było to gdzieś rozlokować. 
Wyrwali z podłogi dwie deski, wynieśli piach wiadrami i tam 
zrobili taką piwniczkę. Jak wracali z roboty z pola, to też pełne 
kieszenie kartofli i marchwi przynosili, bo trzeba było coś jeść. 
Na to kartek nie było. Na chleb i margarynę kartki mieliśmy. 
Wyżywienie jakie najbardziej pamiętam to były kartofle duszo-
ne z margaryną i czarna kawa do popicia, bez cukru. 

To było takie życie, więc nic dziwnego, że jak wróciliśmy tu-
taj i poszło się do szkoły, to dzieci mdlały. Na robotach byliśmy 
do wyzwolenia w 1945, bez dwóch miesięcy 2 lata. Mieliśmy 
duże szczęście, bo wyzwalali nas polscy żołnierze. Pamiętam, że 
jak front już się zbliżał, to wszyscy Niemcy cywile, kto jak mógł 
pakowali się w wozy dworskie, brali konie i furmanki i z dobyt-
kiem wyjeżdżali. A tych niewolników, co już byli im niepotrzeb-
ni, wzięli na swoją obstawę, na ochronę. W razie jakiegoś bitwy, 
to się nimi zasłaniali. 

I my byliśmy tymi niewolnikami. Z nami było kilka in-
nych rodzin, pamiętam, że spod Warszawy byli Polacy, a nawet 
z Ukrainy ludzie, taka Morusza, jej siostra i jeszcze jakiś Ukra-
iniec. Tak nas ze 30 osób cywile Niemcy wzięli. Oni jechali koń-
mi, na wozach bagaże, osłona boczna, po dwóch żandarmów 
z jednej i z drugiej strony, szli ponad rowami i szosą. Z tyłu my, 
niewolnicy, gdzie jak ktoś miał jakieś wózki lub coś takiego, to 
brali z sobą. Już nie było mowy o powrocie, bo już bombardo-
wania się zaczynały. W tych mieszkankach gdzie mieszkaliśmy, 
z odgłosu bomb szyby popękały i powylatywały. Zaczynała się 
prawdziwa wojna, front nachodził. 

Pędzili nas od rana w stronę Berlina. Gdzieś po obiedzie 
nagle Niemcy, co na koniach jechali i nas pilnowali odwrócili 
się do nas i rękami machali, żebyśmy schodzili na boki. Tam 
przez górkę przechodziła szosa i był zrobiony wykop na jedną 
i na drugą stronę. Pobocza były piaszczyste a na górce rósł las. 

Rozstąpiliśmy się na boki szosy, byliśmy ze 20 metrów od niej. 
Nie wiedzieliśmy, że na górce byli okopani Niemcy i tutaj była 
niemiecka linia. Niemcy na koniach pojechali, Niemcy cywile 
też odjechali. Może przez pół godziny była cisza jak makiem 
siał. Między sobą ludzie rozmawiali, co to się stało, że jest cicho, 
ani potyczki, ani strzałów. 

Po jakimś czasie, odezwały się czołgi. Pamiętam, że ziemia 
zaczęła drżeć, że widziałem czołgi, z krytym pancerzem, ludzi 
nie widać. Pierwszy przejechał, drugi, trzeci, potem już na któ-
rymś z kolei patrzymy, że jest żołnierz polski w rogatywce. Jak 
żołnierze nas zobaczyli, to zaraz przybiegli do nas i mówią: nie 
ruszajcie się stąd, bo tu Niemcy są na górze i będzie wojna. Wte-
dy przylgnęliśmy do ziemi i leżeliśmy. Przyjechało tych czołgów 
jeszcze więcej, stanęli na szosie i odwrócili armatki w stronę 
góry. Jak zaczęli prać na w górę, wtedy żołnierze niemieccy 
spadali do nas z tej górki, byli okrwawieni, były trupy. Wszyst-
ko się mieszało. Jak się uspokoiło, bo Niemcy co nie zginęli, to 
uciekli, wtedy podjechała wojskowa ciężarówka. Kazali nam 
wszystko zostawić i kazali wsiadać na ten samochód. Wywieź-
li nas stamtąd. Jak jechaliśmy szosą, to ciężko się było patrzeć. 
Pamiętam, że były ciała na szosie porozjeżdżane gąsienicami 
czołgów, wszystko zmiażdżone. Były też porozsypywane różne 
cukry w kostkach, pisaki, długopisy różne. Nie można się było 
spojrzeć na tę jezdnię, oczy do góry podnosiliśmy, bo tak było..

Tam w środku pól stała stodoła baorska, gdzie nas ci żołnie-
rze polscy zawieźli. Mówili, że jak będzie deszcz, żeby się cho-
wać w niej. Mówili: w tej stodole tam przeczekacie dzień, dwa, to, 
my was odwieziem z powrotem. Dobrze, że nas ruskie nie wy-
zwalali, tylko Polacy, to można się było z nimi dogadać. W tej 
stodole byliśmy kilka godzin, a później przyjechał samochód 
i nas zabrali. Odwieźli nas z powrotem tam, gdzie mieszkaliśmy. 
Ale tam zastaliśmy ruinę. Zamieszkaliśmy w tej koniuszni przy 
oborze. 

Tam byliśmy już tydzień, może dwa i chcieliśmy już jechać 
w stronę do domu. Dowództwo wojskowe zabroniło, bo jeszcze 
niemieckie linie oporu były w różnych miejscach. Poczekaliśmy 
tam jeszcze dwa tygodnie i dopiero wtenczas ruszyliśmy w po-
dróż do domu. Wracaliśmy pociągami. Pamiętam dużo prze-
siadek do Lublina. W Lublinie już panowie Sowieci opanowane 
mieli i dworzec i miasto, kontrolowali wszystko. Sowieci nas 
kontrolowali. Z bagażami pod wagonami po torach szliśmy na 
stacje do kontroli. No i tam oczywiście jak nas skontrolowali, to 
już z powrotem nie mieliśmy bagażów wiele, bo co było cenniej-
szego to nam ruskie zabrali, a zostały same gorsze rzeczy, aby na 
dzisiaj założyć na siebie. 

Przyjechaliśmy do tej biedy na Smólsko. Jakieś zapomogi 
z UNRY były, pomoce z zagranicy szły, ale kto to widział? Ci 
sami pobrali to, którzy byli na miejscu, którzy w tym wszystkim 
palce maczali. Byli we władzach terenowych, byli ubezpiecze-
ni według wszystkiego, i kontakty mieli z różnymi ludźmi i to 
wszystko zabrane było. Nie było nam dane żeby skorzystać z ja-
kiejś pomocy, tylko człowiek musiał sam robić, żeby odbudo-
wać. Po dwóch latach do pustego domu wróciliśmy, więc czego 
się można spodziewać? Niczego. 

oprac. Celina Skromak,
Dominik Róg
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Pomóż nam upamiętnić zaginioną 
osadę i gajówkę Kociołki
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju pozyskał dofinansowanie z Konkursu Grantowego „Dzia-
łaj Lokalnie” na realizację projektu „Kociołki - zaginiona osada leśna”. 

Pozostałości po gajówce Kociołki, które do dzisiaj można znaleźć w terenie

Gajówka Kociołki oznaczona na Partyzanckiej Mapie 
Puszczy Solskiej - część I

W ramach projektu w miejscu gdzie istniała osada leśna 
oraz gajówka Kociołki (zobacz mapę), zostanie posadowio-
ny kamień z tablicą pamiątkową, a także oddzielna tablica 
informacyjna. Planujemy także wydanie niewielkiej broszu-
ry.

Osada leśna Kociołki istniała od I połowy XIX w. do lat 
30-tych XX w., kiedy kilka rodzin tam mieszkających zosta-
ło wysiedlonych z lasu. W miejscu zabudowań postawiono 
gajówkę, która istniała do lat powojennych i była ostoją par-
tyzantów w czasach II wojny światowej.

Pomóż nam upamiętnić ludzi, którzy żyli w tej niewiel-
kiej leśnej wsi oraz gajówce. Jeśli masz dokumenty, stare 
zdjęcia bądź po prostu informacje ustne, zgłoś się do nas. 
Dzięki Waszej pomocy łatwiej będzie nam przygotować ta-
blice informacyjną oraz broszurę.

Dane kontaktowe:
GOK w Biłgoraju

tel. 84 688 28 53; 84 534 80 19
e-mail: dziedzictwogminybilgoraj@gmail.com;

gok_bilgoraj@op.pl

Więcej informacji o osadzie i gajówce Kociołki można 
znaleźć tutaj: na stronie www.dziedzictwogminybilgoraj.pl

Red.
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a -i

aściże, juści - rzeczywiście

babka - przyrząd do klepania kosy

baja - spódnica

balijka - naczynie na wodę

bandużos - baba, kobieta

baniok - metalowe naczynie do gotowania 

banuj - drożej

bene - dobry

bijak - ruchoma część cepa do uderzania w zboże

bormaszyna - wiertarka

brecha - przyrząd do wyciągania gwoździ

cebrzyk - niska beczka do przygotowywania paszy

cebula - zegarek

ceglarz - sitarz

cegła - sito

centryfuga - drewniane naczynie na mleko z otworem 

na dole

cep - maszyna do ręcznego młócenia zboża

cepówka - maszyna do młócenia napędzana kieratem

chałupa - dom 

chajta - polecenie dla konia skrętu w prawo

chlib (in. kiner) - chleb

chliw - chlew, obora

chlust - chłopak

chodaki - buty

cholewa - rodzaj przekleństwa

cierlica - narzędzie do dokładnego oczyszczania włókna 

z paździerzy

cikut - żyd

ciżmy - buty sznurowane

cugowiec - koń, który nie chce ciągnąć np. wozu

Słownik gwary biłgorajskiej 
Fragment pracy „Wyłuskane z pamięci” zrealizowanej przez Annę Grabias i Patrycję Łubiarz 
pod kierunkiem pani Anny Ciosmak. 

Baniok

Cegła

Chałupa
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czopka - czapka 

ćmić - uważać

ćmij repika - uważaj na złodzieja

dohtur - doktor

dominek - ser

drepciuga - koń

drewniaki - buty z drewna 

ducia - wesz

dyble - drewniane kołki łączące dwie części drzewa

dyszel - drąg w wozie konnym służący do kierowania 

wozem

dziabka - motyka

dzierżysko - część cepa do trzymania rękami

dzieża - drewniane naczynie do rozczyniania chleba

dziwka - dziewczyna

fajny - ładny

fajtak - przyrząd do mierzenia pola

fasule - przyrząd do ubijania kapusty w beczce

fura - wóz

gaca - nietoperz

galoty - spodnie 

gazda - gospodarz

geometra - geodeta

giera - dziewczyna

gładki - owies

godoć - mówić

gołda - chłop

gościniec - nieutwardzona droga publiczna

grabisko - trzonek do grabi

graca (in. dziabka) - motyka

gźić się - 1) nieposłuszeństwo zwierząt; 

2) ucieczka krów z pola

hędzło - wędzidło dla konia

hulanie - taniec

izba - pomieszczenie mieszkalne

Anna Grabias, Patrycja Łubiarz

c.d. w następnym numerze 

Czopka

Drewniaki

Fura

Gładki
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„Jarzębina” z Bukowej i „Zorza” z Dereźni 
na Sejmiku w Tarnogrodzie

Druhowie Strażacy!

W wydarzeniu wzięły udział zespoły obrzędowe oraz ama-
torskie grupy teatralne z terenu południowo - wschodniej Polski. 
Można było „na żywo” obejrzeć 10 spektakli z województwa ma-
zowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Sejmik w Tarnogro-
dzie otworzył cykl pięciu teatralnych sejmików międzywojewódz-
kich. Pozostałe odbędą się w Bukowinie Tatrzańskiej, Ożarowie, 
Stoczku Łukowskim i Kaczorach. Najlepsze spektakle ze wszyst-
kich regionalnych przeglądów zaprezentują się na Ogólnopolskim 
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, który odbędzie się w październiku 
tego roku w Tarnogrodzie.

Sejmiki teatralne stwarzają możliwość prezentacji i poznania 
tradycji i obrzędów z danego regionu Polski związanychz godami, 
zapustami, weselem i chrzcinami, nocą świętojańską, czy zapo-
mnianymi zajęciami gospodarskimi. 

Organizatorami Sejmików są Zarząd Główny Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultu-
ry, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie To-
warzystwo Regionalne, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi 
Lubelskiej w Tarnogrodzie. Patronami i wsparciem finansowym 
służą także Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Burmistrz Tarno-
grodu.

W świeżo odremontowanym budynku Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury, na rozpoczęcie Sejmiku, tzw. ocieplenie miejsca 
wystąpił Zespół „ Jarzębina” z widowiskiem „U łubiarza”, a następ-
nego dnia zaprezentował się Zespół „Zorza” z Dereźni z widowi-
skiem „Poratujcie Kumo”. Obydwa spektakle zostały docenione 
i zebrały same pozytywne recenzje Rady Artystycznej, w której 
zasiadali: prof. Lech Śliwonik, dr Katarzyna Smyk, dr Bożena Su-
chocka, dr Edward Wojtaszek i dr Tomasz Rokosz. 

Na decyzję które widowiska zakwalifikują się na Sejmik Ogól-

Jako Wójt Gminy Biłgoraj pragnę wyrazić słowa najwyż-
szego uznania za ogromny wysiłek i zaangażowanie Stra-
żakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Biłgoraju oraz Druhnom i Druhom Strażakom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biłgoraj 
i Powiatu Biłgorajskiego.

Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu mienia mieszkań-
ców naszej Gminy, które ucierpiało wskutek intensywnych 
opadów deszczu w dniach 24-26 czerwca br. i związanych 
z tym podtopień zasługuje na szczególne słowa podzięko-

W dniach 11-12 czerwca 2021 r. odbył się 46. Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich 
w Tarnogrodzie. Gminę Biłgoraj reprezentował Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” 
z Bukowej i Zespół „Zorza” z Dereźni.

nopolski będziemy musieli poczekać do sierpnia, kiedy to odbę-
dzie się prawdopodobnie już ostatni z zaplanowanych sejmików 
międzywojewódzkich.

Dobry pomysł na scenariusz, tygodnie prób przerywane ob-
ostrzeniami pandemicznymi oraz pasja i zaangażowanie aktorów 
amatorów zaowocowało sukcesem.  Dwa spektakle z trzech zapla-
nowanych na 2021 rok są już gotowe. Widowiska powstały w ra-
mach projektu pt. „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tra-
dycji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu 
EtnoPolska 2021.  

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania 
lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szcze-
gólnie w małych ośrodkach. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawi-
ska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób 
na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie pozio-
mu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do 
dóbr kultury.

 Celina Skromak

wania.
Swoją postawą po raz kolejny udowodniliście, że w chwi-

lach zagrożenia zawsze można liczyć na Waszą niezawodną 
i bezinteresowną pomoc.

Dziękuję!

Ze strażackim pozdrowieniem
Wiesław Różyński
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Legenda o Białym Krzyżu
Za dawnych czasów Biłgoraj z tego słynął

Że był niezwykle zamożną krainą
A to dlatego że ludzie rodzinami sita wyrabiali

Potem je mężczyźni na świecie sprzedawali
Pewnego razu dwaj sitarze się razem wybrali

Pożegnawszy się z rodziną swoje rzeczy zabrali
I wiedząc że zarobek dobry będzie na wschodzie

Udali się tam by rodzina nie żyła w nędzy i głodzie
Miło im się wspólnie żyło

W zarobku też się powodziło
Szli dwaj sitarze przez różne krainy
Przez miasta, polany, wsie i doliny

Tak zszedł im wspólnie rok prawie cały
Pora by sitarze do domu wracały

Szli z zarobkiem przez lasy, góry, rzeki
Nie raz zaczepiły ich jakie zbójniki
Pomagali sobie tak wrócić do domu

Żaden drugiego nie dał tknąć nikomu
Wydawać się może że to dobrzy przyjaciele

Razem czy w pracy czy w kościele
Tak mógłby myśleć człowiek z boku skryty

Lecz jeden z sitarzy plan miał ukryty
Kiedy do lasu niedaleko domu zaszli koło wieczora

Sitarz wiedział że to na wykonanie planu pora
Zwinnie nóż ostry zza pazuchy wyjął

I zabijając drugiego, jego majątek przejął
Potem szybko i cicho gałęzi nałożył

Aby nikt niepożądany go nie zauważył
I zadowolony z dodatkowego majątku

Udał się do domu w cichym miasta kątku
Powitała go miło rodzina cała

Ale gdzie drugi sitarz matka zapytała
A ten podkręcając końcówki wąsików
Powiedział że zginął z ręki zbójników

Zebranych ta wiadomość bardzo zasmuciła
Ale się ze śmiercią druha pogodziła

Przybyłego rodzina wypytała, nakarmiła
Siostra najstarsza łoże wyścieliła

A sitarz położył się spać już ogolony
Jednak gdzieś w głębi był niezadowolony

I tak przez resztę życia bardzo był majętny
Lecz gdzieś w głowie dokuczał przyjaciel pamiętny

Ciągle o nim myślał, śnił mu się po nocach
I nie można tu mówić o żadnych ciemnych mocach

Po prostu spokoju nie dawało sumienie
Tutaj nie pomoże żadnego leku kupienie
A kiedy przyszła sitarza ostatnia godzina

Zawołał do siebie wnuki, żonę, córki, syna
I zamiast rozdzielać między nich kosztowności

Począł wspominać o swym postępku za młodości

Z każdym kolejnym słowem ciężar z serca spadał
A sitarz coraz szybciej i barwniej opowiadał
I po skończeniu będąc z sumieniem w pokoju

Wiedział że może odejść w spokoju
A to wszystko zaczęło się pokoleniami opowiadać

I wszyscy inni ludzie poczęli fakty składać
A na tym miejscu co zabity sitarz oddychać przestał

Smutny biały krzyż niedaleko powstał.

Julia Wasąg z Ciosmów, 
kl. VII SP w Dąbrowicy 

(Napisane na  podstawie  przekazów ustnych
mieszkańców Biłgoraja i okolic)

Ciosmy (trasa Kol. Sól - Ciosmy) 
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Wydarzenia

Celina Skromak

Koncert akordeonowy Piotra Ostrowskiego 
w Soli

Granty dla GOK 
w Biłgoraju

16 maja w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Soli odbył się koncert akordeonowy 
Piotra Ostrowskiego. Piotr, mieszkaniec Ciosmów, jest laureatem konkursów akordeono-
wych w Polsce, oraz za granicą, m. in: w Lublinie, Leżajsku, Tarnobrzegu, Sochaczewie, 
Solcu - Zdroju, Stalowej Woli, Sanoku, Berlinie (Niemcy) i Pradze (Czechy). Koncert ten 
był pierwszym takim wydarzeniem na Ziemi Biłgorajskiej, po zluzowaniu restrykcji zwią-
zanych z Covid-19. Uczestników obowiązywały natomiast restrykcje sanitarne.

20 maja złożono 2 wnioski do „Działaj Lokalnie 2021” na realizację zadania:  „Kociołki – 
zaginiona osada leśna”, polegającego na upamiętnieniu zaginionej osady i osoby gajowego 
Józefa Kulińskiego związanego z ruchem partyzanckim na biłgorajszczyźnie i „Zabrali 
nam dzieciństwo cz. III – zbieramy wspomnienia wojenne”, w celu wydania III części pu-
blikacji wspomnień wojennych mieszkańców podbiłgorajskich wsi. 1 czerwca b.r. GOK 
otrzymał granty na realizację obydwu zadań.


