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Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach w okresie 01.06.2021 r. 
– 31.07.2022 r. realizuje projekt „Bądźmy solidarni!”, w ramach 
którego zostały zrekrutowane dwie grupy uczestników w miej-
scowościach Ciosmy i Dąbrowica liczące po 20 osób, w tym po 
10 osób dorosłych powyżej 25 roku życia oraz po 10 osób w 
wieku 13 – 25 lat.

Celem projektu „Bądźmy solidarni!” jest zwiększenie ak-
tywności społecznej 40 osobowej grupy mieszkańców Cio-
smów i Dąbrowicy na rzecz dobra wspólnego poprzez zaanga-
żowanie jej w działalność społeczną.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
• Warsztaty Akademia Obywatelska i coaching,
•  Wizyty studyjne „Szlakiem dobrych praktyk”,
•  Akcje Obywatelskie – w każdej miejscowości łącznie po 10 

akcji, z tego po 7 w bieżącym roku oraz po 3 w roku 2022, 
• Gala Duetów Obywatelskich – spotkanie podsumowujące  

projekt i promujące jego efekty.
W ramach „XIV Lata na Żurawinowym Szlaku” zosta-

ła zorganizowana jedna z projektowych akcji obywatelskich 
pt. „Piknik rodzinny Żurawinowy Szlak z profilaktyką rodzin-
ną”, której celem było zwiększenie profilaktyki zdrowotnej w 
zakresie ciśnienia tętniczego oraz właściwego poziomu cukru 
prowadzona wśród uczestników pikniku a także zorganizo-
wanie edukacji prozdrowotnej dla rodzin. Licznie zgromadze-
ni uczestnicy imprezy mieli możliwość wykonania pomiaru 
ciśnienia oraz poziomu cukru, tętna, saturacji i temperatury 
ciała. Po dokonaniu pomiarów każdy z uczestników otrzy-
mał kartę pomiaru oraz instruktaż jak właściwie dokonywać 
pomiaru w warunkach domowych. Były ćwiczenia praktycz-
ne pod profesjonalnym okiem dyplomowanych pielęgniarek. 

Zainteresowani mogli uzyskać informacje o tym, jak mierzyć 
ciśnienie, jakie ciśnienie jest prawidłowe, co wywołuje wyso-
kie ciśnienie oraz jakie są objawy nadciśnienia, jak wykrywa 
się nadciśnienie, jak kontrolować ciśnienie krwi? Jak również 
o zagadnieniach związanych z cukrzycą i innymi chorobami 
współistniejącymi. Informacji udzielały uczestniczki projektu 
posiadające fachową wiedzę. 

W ramach tej akcji przeprowadzono również rodzinny 
konkurs plastyczny: „Mamo, tato namalujmy razem lato”, kon-
kurs wiedzy na temat historii i znajomości Ciosmów, konkurs 
na rymowankę promującą Ciosmy. Zwycięzcy i uczestnicy 
konkursów zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. 

W ramach projektu „Bądźmy solidarni” odbyły się też inne  
akcje obywatelskie np. „Międzypokoleniowe tradycje kulinar-
ne” i „Rodzinny rajd na Porytowe Wzgórze” z elementami hi-
storii i tradycji” w Ciosmach, a w Dąbrowicy: „Warsztaty two-
rzenia wieńca dożynkowego”, „Pomocna dłoń”, „Muzycznie 
łączymy pokolenia” oraz „Rodzinnie i filmowo w Dąbrowicy”.

Działanie „Szlakiem dobrych praktyk” obejmowało 3 wi-
zyty studyjne dla uczestników projektu. Kolejno odwiedzane 
miejsca aktywności społecznej to: Wąwolnica i Celejów, Tar-
nogród oraz Lublin. W każdym z odwiedzanych miejsc odby-
wały się spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji 
pozarządowych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, 
opowiadali o działaniach i często niełatwej drodze do rozwią-
zywania lokalnych problemów. Projekt „Bądźmy solidarni!” 
dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Helena Szado - Oleksak
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Przenieśmy się do XVI w., gdy na-
sze tereny porastały niezamiesz-
kałe przez ludzi ogromne połacie 
lasów, zwanych później Puszczą 
Solską. Lasy te otaczały starsze 
jeszcze grody takie jak Szczebrze-
szyn, Krzeszów, Goraj czy Turo-
bin. Dopiero w II połowie XVI w. 
rozpoczyna się proces wdzierania 
osadnictwa na nasze tereny.

 str. 4

 str. 10
Od stycznia do końca czerwca 
2021 r. został zrealizowany nie-
zwykle ciekawy projekt autorstwa 
Michała Kańkowskiego z Dereźni 
Solskiej, doktoranta historii UJ: 
„Ocalić od zapomnienia. Krzyże 
biłgorajsko-janowskie w kontek-

ście krajobrazu kulturowego”.   

 str. 26
Pomysł na udane wakacje? Co 
może być innego jak nie obóz! 
W tym roku dzieci i młodzież 
z  parafii św. Maksymiliana 
Kolbego w Dąbrowicy po raz 
pierwszy wybrały się na wa-
kacyjny obóz rekolekcyjny. 
Codzienne Msze św., prace w 
grupach, scenki o  świętych, 
śpiewy, tańce. 

 str. 44

 str. 46

Relacje mieszkańców pod-
biłgorajskich wsi o kampanii 
wrześniowej w roku 1939 to 
wizja wojny, w której więcej jest 
obrazów skutków bitwy, niż sa-
mych walk. Widzimy tu sceny 
uciekających ludzi z zachodu, 
rozbrajających się żołnierzy, 
szukających cywilnych ubrań.

Relacja Justyny Brodziak to 
opowieść o ucieczkach w las, 
który dla mieszkańców Bro-
dziaków zmienił się w drugą 
wioskę w czasie akcji wysiedleń-
czych w lecie 1943 r. Pani Justy-
na opowiada również o różnych 
innych wypadkach wojennych 
w Brodziakach. 
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Bory Puszczy Solskiej na mapie Mercatora z 1607 r.

Dopiero w II połowie XVI w. rozpoczyna się proces 
wdzierania osadnictwa na nasze tereny. Wtedy powstaje 
Biłgoraj, a także wsie Dąbrowica, Sól oraz Gromada, za-
łożone przez ród Gorajskich. Są one najstarszymi miej-
scowościami na terenie Gminy Biłgoraj. Pod koniec XVI 
w. kanclerz Jan Zamoyski wdał się w spór z Adamem 
Gorayskim, który przybrał wymiary konfliktu zbrojne-
go. Zbrojne oddziały Zamoyskiego pustoszyły okolicz-
ne wsie i lasy. W 1599 r. Jan Zamoyski przejął wsie Sól 
oraz Dąbrowicę wyrokiem sądu trybunalskiego i włączył 

je w skład Ordynacji Zamoyskiej. Znaki graniczne usta-
wiono przy drodze z Gromady do Dąbrowicy, przy rzece 
Chmielnik oraz niedaleko drogi z Biłgoraja do Soli. Waż-
nym traktem handlowym była również przechodząca 
przez Dąbrowicę droga z Biłgoraja, która stanowiła frag-
ment gościńca krzeszowskiego, łączącego średniowiecz-
ne miasta Szczebrzeszyn i Krzeszów. 

Życie w Dąbrowicy w XVII i XVIII w.
Czym zajmowali się mieszkańcy Dąbrowicy na po-

Przyczynek do dziejów 
Dąbrowicy
Przenieśmy się do XVI w., gdy nasze tereny porastały niezamieszkałe przez ludzi ogromne połacie 
lasów, zwanych później Puszczą Solską. Lasy te otaczały starsze jeszcze grody takie jak Szcze-
brzeszyn, Krzeszów, Goraj czy Turobin.  
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czątku XVII w.? Głównie rolnictwem, hodowlą a tak-
że przemysłem leśnym i hutniczym. W tym też czasie 
w  okolicy Dąbrowicy pracował maziarz (smolarz), któ-
rego powinności polegały na oddawaniu części mazi dla 
Dworu Solskiego oraz do Zamościa. Okoliczne lasy wy-
korzystywano również do pozyskiwania miodu, a część 
włościan płaciła na rzecz ordynacji tzw. dań miodową 
(podatek w postaci miodu). 

W tym czasie Dąbrowica została wydzierżawiona 
przez Jana Zamoyskiego wraz z całym inwentarzem tj. ze 
stawem i młynem o jednym kole z łączką łowczemu prze-
myskiemu Janowi Fredrze. W 1631 r. Dąbrowicę dzier-
żawił z kolei Wojciech Śrzedziński, a kilka lat później na 
bagnach znajdował się staw i młyn o jednym kole, czynny 
wiosną i jesienią, we wsi czynne były również dwie karcz-
my. W tym czasie za Starą Rudą pod lasem w Dąbrowicy 
przez krótki czas funkcjonował młyn, który jednak szyb-
ko opustoszał, a później został rozebrany. W 1639 r. we 
wsi istniały dwie karczmy, jedna „wielka gościnna, którą 
trzyma Pilek”, a druga „pod Rudą, trzyma ją Jędrzej Cia-
stun”. Pod rzeką na końcu wsi, a druga pod górką, wybu-
dowana na początku XIX w. 

Dąbrowica i jej mieszkańcy w 1800 r.
Wiele informacji o Dąbrowicy daje również inwentarz 

klucza solskiego z 1800 r., który wymienia włościan osia-
dłych we wsi, a także posiadających zagrody „od boru” 
i „ku dworowi”. We wsi pracowali również rzemieślnicy 
m.in. gontarze oraz tkacze. Dokument wymienia podda-
nych, osiadłych na gruntach, z których płacili oni czynsz 
oraz odrabiali pańszczyznę (patrz wykaz). W drugiej 
części dokumentu inwentarz wymienia chałupników, za-
grodników oraz budziarzy, mieszkających w okolicznych 
lasach i na łąkach. W Soli rzemiosło tkackie uprawiało 
dwudziestu trzech poddanych, na Rudzie dziesięciu, 
w Wasągach jeden, w Dereźni czterech, w Bidaczowie 
trzech, na Kulninicach pięciu, na Gumielach dwóch, na 
Banachach jeden, w Dąbrowicy dwudziestu pięciu oraz 
na Ciosmach pięciu. W tym czasie funkcjonowały rów-

Dąbrowica i okolice na mapie z lat 1800-1804

nież maziarnie w Ciosmach, na Wasągach oraz w Dębo-
wym, młyny „na stawku Gawurzyńskim” o dwóch kamie-
niach oraz młyn w Ciosmach o jednym kamieniu. 

Mieszkańcy Dąbrowicy zajmowali się także wyrobami 
z drewna, jak choćby gontarstwem. Wielu chłopów z Dą-
browicy pełniło funkcję tzw. „leśnych”, których zadaniem 
było pilnowanie lasów Ordynacji Zamojskiej przed gra-
bieżami i dewastacjami. 

Inwentarz Dąbrowicy z 1639 r.
„Dąbrowieccy Zagrodnicy”: 
Grześ Małysa i Maciek Kosturek na jednej zagrodzie 

nic nie dają bo służą wybrańską, Piotr Zazga na zagro-
dzie, Ilko Stary na zagrodzie, Wojciech Stanisławek na 
zagrodzie, Tomek Tomala na zagrodzie, Hryc Waczek 
na zagrodzie, Jan Małysak na półzagrodzie, Jantosz Wa-
czek na zagrodzie, Anna Mazurka z półzagrody, które 
dano grzesiowi na służbę wybrańską, Maciek Tomala 
z półzagrody, Matysz Bednarz na zagrodzie, Romanicha 
wdowa na zagrodzie, Jan Marczak na zagrodzie, Adam 
Kawka z półzagrody, Marcin Maziarz z półzagrody którą 
na wybraństwo, Adam Wnuk z półzagrody, Wawrzyniec 
Kruczek na zagrodzie, Frączek Mazur na zagrodzie nic 
nie daje włodarzem służy, Adam Kuraz z półzagrody, Jan 
Żółty z półzagrody, Stanisław Kaczor z półzagrody, To-
mek Kostor z półzagrody, Wojciech Kaczor z półzagrody, 
Jakub Olszowski na zagrodzie, Jędrzej Bury na zagrodzie.

Dań Miodowa od poddanych z Dąbrowicy:
Marcin Małysza, Stanisław Małysza, Tomek Buczek, 

Sobek Grella, Marcin Żak, Mikołaj Krupie, Jan Kok, Ma-
tysz Kozyra, Adam Grabowiec.

„Wieś Dąbrowica w osiadłości z wszelkiemi powin-
nościami poddanych w roku 1800 spisana”:

Tomek Gałan, Jędrzej Antosz, Franek Blacha, Jędrzej 
Iwańczuk (Leśny), Jakub Blacha, Szymek Blacha, Tomek 
Cech, Tomek Stelmach, Maciej Stelmach Janów, Szymek 
Iwańczuk, Jędrzej Iwańczuk, Walek Blacha, Sobek Blacha, 
Józef Blacha, Jędrzej Blacha Janów, Wojtek Blacha, To-
mek Blacha, Antek Blacha, Franek Stelmach, Antek Bla-
cha, Stach Iwańczuk, Szymek Bednarz, Wawrzek Paczos, 
Wasyl Oleszczak po Icku (Leśny), Oleszko Oleszczak 
(Leśny), Iwan Iwańczuk (Leśny), Wojtek Marzec, Marcin 
Wnuk, Łukasz Iwańczuk (Tywon), Stach Gromek, Tomek 
Buczek, Szymek Buczek Józwów, Szymek Buczek Stary, 
Bartek Buczek, Antek Paczos, Józef Paczos, Paweł Paczos, 
Kazimierz Paczos, Oleszko Iwańczuk, Walek Iwańczuk, 
Wasyl Oleszczak po Pietrze (Leśny), Jędrzej Bednarz, Jan 
Malec, Walek Wstępień, Jędruch Paczos, Paweł Paczos, 
Matus Paczos, Walek Paluch, Szymek Leleń, Marcin Le-
leń, Tomek Wstępień, Janowa Wnukowa, Sobek Paluch, 
Bartek Paluch (Jak się wybuduje robić będzie jak inni), 
Matus Paluch, Stach Paluch, Jan Sędlak, Marcin Rymarz 
(że piaskiem zawiane), Jan Paczos, Jan Cięciara (Przysięż-
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Fragment Inwentarza Dąbrowicy z 1639 r., APL, AOZ, inwentarz kartkowy, 8

ny), Maciej Wstępień, Wojtek Cieślak, Sobek Małysza, Ja-
kub Iwańczuk, Walek Tworek (Gontarz i za pańszczyznę 
płaci), Kazimierz Tworek (Gontarz), Józef Marzec, Fra-
nek Buczek, Maciej Woyda, Szymek Małysza, Józef Ma-
rzec, Sobek Marzec, Tomek Paczos, Bartek Blacha, Waw-
rzek Buczek, Błażej Buczek, Jędrzej Łuszczak (że ma staj 
dwie zawianych), Jakub Woyda (pół piaskiem zawiane), 
Jędrzej Radawiec, Mikołaj Paczos, Szymek Kijek (Przy-
siężny), Sobek Małysza, Szymek Paluch, Kazimierz Stę-
pień, Franek Frąk, Łukasz Wnuk, Grzech Surma, Szym-
kowa Woydowa (uboga), Stach Buczek, Wojtek Surma, 
Wojtek Buczek, Wojtek Mozek, Michał Frączek, Sobek 
Małysza, Marcin Motek, Michał Bednarz, Jakub Buczek 
(Gontarz), Sobek Małysza, Jan Paczos, Jan Pudło (jeszcze 
się nie wybudował), Maciej Blacha (Gontarz), Sobek Cie-
ślak, Wojtek Cieślak, Kazimierz Sędłak, Jędrzej Łuszczak, 
Michał Pudło (Gontarz), Jakub Cięciara, Wojtek Cięciara, 
Adam Stelmach (Polowy), Józef Stelmach, Kasper Blacha, 
Jędrzej Antosz, Tomek Blacha, Jędrzej Bednarz, Marcin 
Bednarz, Jakub Bednarz. Reszta tej ćwierci zarosło.

Zagrodnicy od Boru z 1800:
Marcin Bednarz Maćków, Szymek Blacha, Michał 

Stelmach, Antek Stelmach, Marcin Bednarz Janów, Ję-
drzej Bednarz, Tomek Bednarz, Antek Bednarz, Jędrzej 
Bednarz, Szymek Iwańczuk, Jędrzej Antosz, Oleszko 
Antosz, Józef Bielakowski, Wawrzek Stelmach, Kasper 
Blacha, Tomek Blacha, Franek Iwańczuk, Szymek Blacha 
Tomków, Jakub Bednarz, Marcin Bednarz Maćków, Bar-
tek Cięciara, Stach Blacha.

Zagrody ku Dworowi z 1800:
Marcin Marzec, Bartek Dziewura, Stach Stelmach, 

Adam Stelmach, Jan Cieślak (Polowy), Wawrzek Kaczor, 
Jakub Różański, Stach Cięciara, Szymek Różański, Antek 
Woyda, Bartek Iwańczuk, Walkowa Gromkowa, Sobek 

Cieślak, Maciej Blacha, Wawrzek Gromadzki, Antek Le-
leń, Maciej Blacha.

Tkacze w Dąbrowicy w 1800 r.:
Antek Leleń, Marcin Różański, Antek Blacha, Bar-

tek Dziewura, Marcin Marzec, Jędrzej Tworek, Szymek 
Małysza, Bartek Motek, Łukasz Wnuk, Mikołaj Paczos, 
Józef Marzec, Wawrzek Tworek, Sobek Tworek, Marcin 
Rymarz, Stach Paluch, Sobek Paluch, Marcin Paczos, Pa-
weł Iwańczuk, Jędruch Paczos, Kazimierz Paczos, Antek 
Paczos, Jędruch Iwańczuk, Józef Iwańczuk, Józef Paczos, 
Szymek Bednarz, Stach Iwańczuk, Maciej Gałan, Franek 
Iwańczuk, Walek Buczek, Paweł Jantosz.

Opracowano na podstawie:
• [Inwentarz Dąbrowicy z 1639 r.], APL, AOZ, inwentarz kartkowy, 8
• [Inwentarz Klucza solskiego spisany w 1800 r.], APL, AOZ, 2591
• [Inwentarz Dąbrowicy z 1730 r.], APL, AOZ, sygn.. 240
• T. Brytan, H. Lawera, A. Bata, Gmina Biłgoraj (Krosno 2004) 
• Gmina Biłgoraj – przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy (Biłgo-

raj 2010)
• M. Stworzyński, Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordyna-

cyj Zamoyskiej w 1834 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 
Biblioteka Ordynacji Zamojskiej nr 1815, k. 119. 

• M. Kurzyna, 25 lat parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy 
na tle dziejów Ziemi Biłgorajskiej (Biłgoraj 2007)

Dominik Róg
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Opowieści z dawnych lat 
– Dąbrowica
Aniela Małysza opowiada o życiu w dawnej Dąbrowicy. Wspomina pracę w polu, życie co-
dzienne oraz opowieści o karczmach w okolicy wsi. 

Dąbrowica i okolice na mapie z 1938 r.

Dawniej żyliśmy tylko z rolnictwa. 
Niektórzy jak mieli jakiś warsztat, to 
dorabiali sobie. Mój ojciec strugał 
łuby i robił przetaki, które sprzeda-
wali gdzieś do Galicji. I sobie radzili 
bardzo dobrze. Tata nie jeździł, tylko 
do niego kupcy przyjeżdżali. No ale 
ludzie przeważnie z pola żyli. Siali 
len, konopie, trochę tego sprzedawali. 
Można było zdać, sprzedać to w Biłgo-
raju. Jak to było oharużone, to tam się 
nosiło i tam płacili trochę za to. Przed 
wojną to wszystko Żydzi skupywali, 
bo Biłgoraj to był w większości przez 
Żydów zamieszkały. Jak już ta wojna 
była, to starsze babki płakały: Jak my 
będziemy bez tych żydów. Kto to bę-
dzie handlować z nami. Bo przecież 
oni wszystkim już handlowali.

Kiedyś ludzie żyli praktycznie tyl-
ko z tego co sobie sami zrobili. Nic 
raczej nie kupowali, tylko sami robili 
jedzenie, meble z drzewa też. Tak jak 
u nas, jak ja już później ożeniłam się 
na Kolonię, to tam umieli wszystko 
robić. I szafliki, wszystko. Nic nie ku-
powali. Z drewna były wiadra, takie 
skopki, maśniczka. Wszystkie gospo-
darskie rzeczy to z drzewa. 

Len się przędło, te kądziele były, 
prządki były, chodziły kobiety zimo-
wą porą do sąsiadów żeby jakoś ra-
zem, rozrywki były. I potem nawet 
moja matka przędzę robiła, a ja już jak 
młodą dziewczyną byłam, też umia-
łam warsztatem robić tę przędzę. Zza 
Biłgoraja, z Turzyńca aż, tam z wiosek 
koło Zwierzyńca przywozili do wy-
robu motki i mama robiła i jej płacili 
ludzie. Podczas wojny to początkowo 
było jeszcze jako tako, ale później nie 
można było nic kupić tutaj i jeździli 
tam do Stalowej Woli, po trochu się 
wyrywali. Tam już można było coś 

kupić, kiełbasę jakąś, trochę jakiegoś 
mięsa. 

Oj w domu było aż 12. Bo było tak: 
ośmioro rodzeństwa, ojcowie i dwie 
babki jeszcze. Mamy mojej mama 
i taty mama. Nie wiem jak mama nas 
wykarmiła. Ja byłam najstarsza więc 
mi nie folgowali. Kiedyś dziewczyny 
nie chodziły jak dziś, tylko już w wie-
ku 10 lat do roboty w pole chodziłam, 
a jak już miałam 11-12 lat, to do spół-
ki do zbierania za kosą. Przecież za 
kosą trzeba było zbierać. Chłop kosił, 
a zboże trzeba było wiązać i zbierać. Ja 
lubiłam się ścigać ze swoją babką, ona 
była żniwiarka taka, że nikt jej nie wy-
przedził. Jak się raz ścigałam, to nagle 
mówię: babko gadzina mnie ukąsiła, 
a to wcale nie był wąż, tylko nowym 
sierpem się trochę okaleczyłam. Robi-
ło się i tym sierpem się rżnęło, chłopy 
kosiły. Ja sama też nauczyłam się ko-
sić. Jak się posiewy takie siało, żeby to 
było taki owies, no to to sobie ukosi-
łam, mamie przyniosłam żeby było 
dla krów. Jak się krowy doiło, dawało 
się jeść. No i  tak się żyło ze swojego 
gospodarstwa. Wszyscyśmy tak samo 
w polu pomagali. 

Kiedyś też takie płachty lniane ro-
bili, nie było żadnych prześcieradeł 
ino wybieliło się płótno. To płótno 
też nawet nie było jak bielić. Podwór-
ko mieliśmy długie za stodołą, trochę 
taki ugorek był tam zostawiony, tam te 
płótna rozciągaliśmy, żeby je wybielić 
na koszule białe. To się namaczało, po-
tem trzeba było to prać w rzeczce, któ-
ra w Dąbrowicy płynie. A później to te 
włosianki nastały w Biłgoraju. 

Dąbrowica była mniej więcej taka 
jak dzisiaj, tylko że na Kolonii było 
4 czy 5 mieszkań a teraz jest znacz-
nie więcej. Ludzie opowiadali o tych 

karczmach, co były pod Dąbrowicą 
i Biłgorajem. Podobno tam bardzo 
chłopi pili, nawet nocowali niektórzy 
i nie przychodzili do domu. To już 
te kobiety mówiły, że oni tam umrą 
z głodu, gdzież to pić i nie jeść. Nosiły 
im jeść tam do tych karczm. Jak byłam 
mała to pamiętam karczmę, jak szłam 
do kościoła. Jedna była pod miastem, 
ale później ją zlikwidowali. Mówili, że 
ta karczma pod Biłgorajem się zapadła. 
Ona była tam gdzie stary cmentarz jest 
nad rzeką. Tam się zapadła i tam takie 
było topielisko, jeszcze pamiętam, że 
kaczki tam pływały. Ojciec mówił: nie 
idź dziecko bo się utopisz tam. Może 
z 5 metry wody jest. Tak mówili. 

Potem ludzie mówili że straszy 
w  Poćwiartkach, gdzie była ta karcz-
ma. Koło skrzyżowania do Soli, jak 
droga idzie do Dereźni. Od tej krzy-
żówki jak się do Biłgoraja jedzie jakieś 
50 metrów w tamte stronę, przy dro-
dze po lewej stronie. Tam ta karczma 
prawdopodobnie się spaliła. Tam póź-
niej ludzie jacyś z wykrywaczami cho-
dzili i monety znajdowali.

Dominik Róg
Irmina Ziętek
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Opowieści o Wielkim Bagnie 
i Głuchym Pagórze
Wielkie Bagno, ogromne mokradła na wschód od Wolanin, ciągnące się niedaleko pieszego 
Szlaku Puszczy Solskiej, jest miejscem nie tylko obecnie niemal niedostępnym, ale i z daw-
na owianym tajemnicą. Niemal w środku mokradeł z bagna wznosi się niewielkie wzniesienie 
zwane Głuchy Pagór, o którym okoliczni mieszkańcy opowiadają, że stamtąd żaden odgłos 
przez bagna się nie niesie. Jest to miejsce bardzo trudno dostępne w terenie, nie dziwne więc, 
że w czasach wojen i najazdów, mogło ono służyć jako dobre schronienie dla ludzi ze śródle-
śnych wsi.

Tak też było w 1943 r., kiedy 
Niemcy wysiedlali mieszkańców 
podbiłgorajskich wiosek. Opowia-
da o tym Wiktoria Rymarz z Kor-
czowa, której rodzice z sąsiadami 
ukrywali się na Wielkim Bagnie, 
gdzie poprowadził ich leśniczy 
Góra. Relacja pochodzi z książki 
„Zabrali nam dzieciństwo – wspo-
mnienia wojenne mieszkańców 
podbiłgorajskich wsi – część II” 

(oprac. Dominik Róg, Biłgoraj 
2020, s. 252-253).

Tata już koni nie miał, zaprzę-
gną więc krowy do wozu i razem 
z sąsiadami z okolicy, uciekli do lasu 
Chorosne, za wsią. Tam stwierdzi-
li, że tutaj będzie źle, bo za blisko. 
Na łąkach na Ładzie pozostawiali 
krowy z  wozami, a sami poszli da-
lej, aż za Brodziaki. Krowy się pa-
sły, chodziły gdzie chciały. Poszli 

tam w ogromne mokradła, chyba się 
nazywały Wielkie Bagna, tam też 
dużo ludzi z  Brodziaków uciekało. 
Oni tam się ukryli dzięki leśniczemu 
z Brodziaków, który ich tam zapro-
wadził [W  czasie wojny leśniczym 
na Brodziakach był Stanisław Góra 
z Aleksandrowa – D.R.]. 

Mój brat Jasiek był mały jeszcze, 
miał z półtora roku, płakał bardzo 
i krzyczał. Śmieliśmy się później, że 

Zapomniane miejsca

Wielkie Bagno i Głuchy Pagór (oznaczony prostokątem) na Partyzanckiej Mapie Puszczy Solskiej cz. I wznowiona



9KULTURA 39/2021

tata mówił do niego: Ciszej, bo cię 
tu pod wykrot wsadzę. Już jak był 
starszy i dokazywał, to tata mówił 
mu: Jakiś był ladacy, tak i jesteś da-
lej. Bym cię pod wykrot w lesie wsa-
dził, to by spokój był. 

Kryli się tam oprócz rodziców 
też sąsiedzi Nizie, Piskur Marcin 
i  Jasiek Piskorski. Niemcy chcieli 
iść w te bagna za nimi, ale leśniczy 
z Brodziaków powiedział im, żeby 
tam nie szli, że tam są straszne ba-
gna, że żadna noga ludzka tam nie 
stanie. Niemcy się przestraszyli i da-
lej nie szukali. Opowiadali rodzice, 
że dzięki temu leśniczemu wielu lu-
dzi z Korczowa przeżyło. Po jakimś 
czasie, jak się uspokoiło i Niemcy 
poszli, leśniczy poszedł na bagna 
i krzyczał: Hop, hop, Korczowianie, 
do domu idźcie! Hop, Hop. Kor-
czowianie! Tych co Niemcy bliżej 
w lasach złapali, to zabili w okolicy 
Edwardowa. 

Kiedy jesienią 2020 r. wybrałem 
się na Wielkie Bagno, nie sądziłem, 
że dotarcie do Głuchego Pagóra bę-
dzie tak trudne. Ogromne połacie 
bagien i roślinności torfowiskowej, 
nie wyróżniały się niczym szcze-
gólnym. Kilka razy gubiłem kie-
runek i bez nawigacji telefonicznej 
zapewne nie dotarłbym do niewiel-
kiego wzniesienia, otoczonego ze 
wszystkich stron mokradłami. Na 
Głuchy Pagór doszedłem od stro-
ny zachodniej, od Królowej Góry. 
Na pagórku odnalazłem stary las, 
pewnie pamiętający jeszcze cza-
sy wojenne, a idąc wzdłuż wznie-
sienia znalazłem kilka owalnych 
zagłębień, które mogą być ślada-
mi po schronach ziemnych. Może 
właśnie w nich ukrywali się rodzice 
Pani Wiktorii podczas letnich dni 
roku 1943 r. oraz inni uciekinierzy 
z  Brodziaków, Wolanin, Górecka 
czy Tereszpola? Dziś Wielkie Ba-
gno to teren planowanego Rezer-
watu Przyrody, ale nadal tereny te 
skrywają wiele tajemnic.

Dominik Róg

Głuchy Pagór porośnięty jest dziewiczym lasem

U podnóża Głuchego Pagóra

Żurawina na Wielkim Bagnie
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Inwentaryzacja krzyży 
biłgorajsko – janowskich
Od stycznia do końca czerwca 2021 r. został zrealizowany niezwykle ciekawy projekt autor-
stwa Michała Kańkowskiego z Dereźni Solskiej, doktoranta historii UJ: „Ocalić od zapomnie-
nia. Krzyże biłgorajsko-janowskie w kontekście krajobrazu kulturowego”. 

Autor projektu Michał Kańkowski przy Białej Figurze 
koło Ciosmów

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach stypen-
dium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Projekt ten polegał na szczegółowej inwentaryzacji krzy-
ży typu biłgorajsko-janowskiego. Są to przydrożne krzyże 
drewniane, smukłe, z daszkiem na ramionach wystającym 
często poza nieproporcjonalnie krótką belką poprzeczną, 
często z  zapleckiem i ze sterczyną, czyli uformowanym 
drewnianym czubkiem będącym przedłużeniem belki 
podłużnej. Krzyże te dla naszego regionu są wyjątkowe, 
unikatowe w skali kraju. Stanowią wyróżniający się ele-
ment krajobrazu. Jednak ze względu na swój zabytkowy 
wiek coraz częściej niszczeją lub zamieniane są na nowe, 
bardziej trwałe, ale mniej piękne – żelazne. Wskazanym 
jest, aby gruntownie je zbadać, spisać, utrwalić ich histo-
rię, ludzi z nimi związanych oraz uczulić mieszkańców 
na ich zanikające piękno. Oficjalnym celem projektu było 
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji krzyży typu biłgo-
rajsko-janowskiego w celu podjęcia w przyszłości działań 
związanych z ich odnową i formą ochrony prawnej. Akcja 
polegała na fotodokumentacji wraz z szczegółowym opi-
sem wyglądu i historii, a także użyciem lokalizacji. Rezulta-
tem będzie uświadomienie społeczeństwa o wartości dzie-
dzictwa kulturowego krzyży, wystawa obiektów sakralnych 
oraz skatalogowanie obiektów, które w przyszłości posłużą 
do renowacji „figur”.    

Inwentaryzacja krzyży obejmowała następujące powia-
ty: biłgorajski, janowski znajdujące się w województwie 
lubelskim oraz niżański w podkarpackim. W samej gmi-
nie Biłgoraj naliczono aż 44 takich obiektów (ogólna liczba 
wynosi 144). Najwięcej mają Andrzejówka i Bukowa (8), 
kolejno Ciosmy (6), Dąbrowica (5), Sól (5) i Biłgoraj (3). Po 
dwa posiadają Korytków Duży i Gromada, natomiast po 
jednym Dereźnia, Ruda Solska, Siedem Chałup, Bidaczów 
Nowy oraz Zagumnie. Najstarszy krzyż tego typu znajduje 
się w Biłgoraju przy kościele św. Jerzego i pochodzi z 1841 
roku. W Dąbrowicy stoi krzyż z 1848 roku. Kolejne posia-
dają Ciosmy (1853), Zagumnie (1867), Sól (II połowa XIX 
w.), Ciosmy-Knieja (koniec XIX w.), Andrzejówka (1902). 
W ciosmańskim kościele, w nawie głównej wisi Ukrzyżo-
wany z 1851 roku, który został zdjęty z krzyża wyżej wy-
mienionego typu, przy drodze Dąbrowica-Ciosmy. Jest to 
największa rzeźba, która znajdowała się na takim krzyżu. 
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Partyzancka tablica informacyjna 
pod leśniczówką w Brodziakach
Przy leśniczówce w Brodziakach, przy wjeździe w lasy tereszpolskie i aleksandrowskie, człon-
kowie GRH Wir i OSP w Brodziakach we współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec postawili 
kolejną tablicę informacyjną z Partyzancką Mapą Puszczy Solskiej (dzięki za pomoc w mon-
tażu tablicy EPIC PRINT Maksymilian Paluch!).  

Turyści rowerowi i piesi dzięki tablicy będą mogli za-
planować sobie szlak po obozach partyzanckich w Pusz-
czy Solskiej, miejscach bitew i potyczek, mogiłach itd. Na 
tablicy umieszczono informację o potyczkach opóźniają-
cych plutonów z oddziału Corda w czasie niemieckiej akcji 
przeciwpartyzanckiej „Sturmwind II” w dniu 21 czerwca 
1944 r. Tego dnia partyzanci starli się z Niemcami m.in. 
pod leśniczówką w Brodziakach, pod Wolaninami, na 
Smolniku oraz pod Margolami. 

Zachęcamy do odkrywania historycznych miejsc na te-
renie Gminy Biłgoraj i w Puszczy Solskiej.

Dominik Róg

Wiele krzyży zostało postawionych po 1905 roku, dzięki 
ukazie tolerancyjnym wydanym przez cara Mikołaja II. 
Wówczas ludzie masowo stawiali nie tylko krzyże, ale i tak-
że kapliczki przydrożne. Warto pamiętać, że są to pierwsze 
w historii badania poświęcone obiektom sakralnym tego 
typu w naszym regionie. Najstarsze badania zostały prze-
prowadzone przez wybitnego etnografa, Janusza Świeżego, 
który wielokrotnie odwiedzał Ziemię Biłgorajską w okre-
sie międzywojennym. Jednak oprócz krzyży, skupiał się 
także na kapliczkach przydrożnych. Do dziś zachowały 
się niezwykle ważne relacje, które pozwoliły ustalić, gdzie 
te krzyże dawniej stały oraz jak wyglądały, zanim zostały 
zniszczone przez upływ czasu bądź zastąpione współcze-
snymi, metalowymi figurami. W 1980 i 2006 tereny gminy 
Biłgoraj penetrował archeolog Krzysztof Garbacz, który 
również skupiał się na kapliczkach przydrożnych. W 2011 
roku została wydana publikacja pracowników Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej, dr Doroty Skakuj i Tomasza Bordza-
nia, którzy inwentaryzowali praktycznie wszystkie krzy-
że i kapliczki na terenie powiatu biłgorajskiego. Mimo 
szczegółowych opisów obiektów sakralnych brakowało 
historii. Dopiero w 2020 i 2021 roku Michał Kańkowski 
w ramach projektu przeprowadzał rozmowy z mieszkań-
cami poszczególnych wsi i starał się ustalić, czy w miejscu 
współczesnych, metalowych krzyży stał wcześniej krzyż 

biłgorajsko-janowski. Udało się ustalić, że takie krzyże 
dawniej stały w Ciosmach, Dąbrowicy i Woli Dereź-
niańskiej, a  także zostały wyjaśnione wszelkie wątpli-
wości i nieścisłości co do historii krzyży. Dzięki temu, 
w miarę możliwości, można było się dowiedzieć, kiedy 
dokładniej zostały postawione, kto ufundował, kto był 
rzeźbiarzem drewnianych rzeźb Ukrzyżowanego i wie-
le innych ciekawych aspektów. Dodatkowo, w ramach 
projektu, został przeprowadzony gruntowny remont 
krzyża na końcu Soli, przy drodze wojewódzkiej 858. 
Planowane są renowacje krzyży w Ciosmach i okolicach 
Dąbrowicy.

Jeszcze do sierpnia tego roku w Korczowie stał krzyż 
przedwojenny. Niestety, został usunięty w wyniku prze-
budowy drogi wojewódzkiej 835, na tym miejscu ma 
być postawiony zwykły, metalowy krzyż.

W związku z unikalnymi krzyżami, jedynymi tego 
typu w kraju, autor projektu apeluje do mieszkańców 
gminy, szczególnie opiekunów, by dbali o krzyże, aby 
jak najdłużej stały oraz ozdabiały biłgorajski krajobraz 
kulturowy. 

W planach jest wydanie publikacji na temat wyni-
ków badań poświęconych krzyżom tego typu. 

 
Michał Kańkowski
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Mieszkańcy Bukowej od zawsze 
korzystali z dobrodziejstwa otacza-
jących ich lasów,  przygotowując do-
mowe specjały ze zbieranego runa 
leśnego, tj. jagód, borówek, żurawiny 
i grzybów oraz wykorzystując drew-
no do produkcji dranic, łubów, czy 
łyżek drewnianych. 

Bukowa słynie z poszanowania 
tradycji i twórczości ludowej. Dzia-
łają tu twórcy ludowi oraz dwa uty-
tułowane zespoły śpiewacze: zespół 
śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” 
i Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej. 

Chociaż kapryśna w tym roku 
aura tego nie zapowiadała, to zarów-
no pogoda jak i publiczność dopisała 
w tym roku organizatorom Bukow-
skich Jagodzianek. Ciepłe, słoneczne 
niedzielne popołudnie można było 
przyjemnie spędzić na placu przy re-
mizie OSP w Bukowej.

„Bukowskie Jagodzianki” w Bu-
kowej już na stałe wpisały się w ka-
lendarz wydarzeń Gminy Biłgoraj. 
W tym roku była to pierwsza impre-
za plenerowa, którą udało się zorga-
nizować. Organizatorem wydarzenia 
była Ochotnicza Straż Pożarna w Bu-
kowej i Gminny Ośrodek Kultury 
w  Biłgoraju, przy współpracy Pla-
cówki Dzienny Dom Senior+ i Pla-
cówki Wsparcia Dziennego „Skrzy-
dła” w Bukowej.

Wydarzenie dofinansowali Wójt 
Gminy Biłgoraj w ramach konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
w dziedzinie kultury, Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Biłgorajska” i pry-
watni sponsorzy. 

Zgodnie z tradycją odbyły się dwa 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, 
Konkurs „mody jagodowej” dla dzie-
ci oraz Konkurs kulinarny na „przy-

smak jagodowy” i „nalewkę z  runa 
leśnego”.

W Konkursie kulinarnym wzię-
ło udział 11 uczestników. Konkurs 
na „przysmak jagodowy” wygrali ex 
aequo: Anna Małysza za pierogi z ja-
godami i Nikodem Kaczor za jagody 
w doniczkach, II miejsce zdobyła Ga-
briela Tutka za jagodową bezę, a III 
miejsce otrzymała Sylwia Jargieło za 
jagodzianki. Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Dziura, Kinga Dziura i Ma-
ria Malec. W konkursie na nalewkę 
I nagrodę za „jagodziankę” zdobyła 
Dorota Świąder, II miejsce za żura-
winówkę otrzymała Agata Małysza, 
III miejsce zdobyła miętówka Doroty 
Malec, a wyróżnienie otrzymała Aga-
ta Tutka za nalewkę z czarnego bzu.

W programie wydarzenia zorga-
nizowano koncerty zarówno lokal-
nych jak i zaproszonych artystów. 

Bukowskie jagodzianki
Bukowa, położona wśród sosnowych biłgorajskich lasów, malownicza wieś w Gminie Biłgo-
raj, zapachniała jagodami. Bukowskie Jagodzianki odbyły się 4 lipca na rozpoczęcie sezonu 
jagodowego. Stąd też,  jak w poprzednich latach, wśród kulinarnych przysmaków najwięcej 
było tych na bazie leśnych jagód.   
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Występy na scenie barwnymi tań-
cami, muzyką i śpiewem rozpoczę-
li najmłodsi mieszkańcy Bukowej, 
czyli przedszkolaki z miejscowej 
Szkoły Podstawowej oraz Milenka 
Jargieło tegoroczna laureatka I na-
grody Ogólnopolskiego Konkursu 
„Dziecko w Folklorze” w Baranowie 
Sandomierskim. Zaprezentowały się 
również lokalne zespoły śpiewacze, 
czyli zespół śpiewaczo – obrzędowy 
„Jarzębina” i Męski Zespół Śpiewa-
czy z Bukowej oraz zespół śpiewaczy 
„Zorza” z Dereźni. 

Z koncertem wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca Politechniki Lubel-
skiej, który zaprezentował m.in. 
tańce i  przyśpiewki opoczyńskie, 
podlaskie, kurpiowskie oraz piosen-
ki i  tańce Starej Warszawy i Lwowa. 

W  przerywnikach wystąpili artyści 
Teatru Muzycznego w Lublinie Ma-
riola Zagojska i Patrycjusz Sokołow-
ski z akompaniamentem Alesji Alek-
sandrowicz. 

Kapela Pogwizdani przyjechała 
do Bukowej z Łącka, skąd pochodzą 
muzycy tej znanej i niezwykle lubia-
nej kapeli góralskiej. Kapela łączy 
tradycyjną muzykę góralską z inny-
mi gatunkami muzycznymi dosko-
nale wpisując się w gusta odbiorców 
i świetnie bawiąc publiczność. Na 
zakończenie wieczoru zagrali DJ Le-
szek i zespół Meffis.

Organizatorzy zadbali o cały 
wachlarz atrakcji towarzyszących. 
Oprócz animacji i zabaw integra-
cyjnych dla dzieci  zorganizowano 
również darmowy dmuchany plac 

zabaw. Stoiska kulinarne uginały 
się od lokalnych smakołyków, gdzie 
prym wiodły pierogi z jagodami 
i  przepyszne drożdżowe jagodzian-
ki. Można też było podziwiać ręko-
dzieło wykonywane w ramach zajęć 
w Dziennym Domu Senior+ w Bu-
kowej oraz obejrzeć wystawę histo-
ryczną dotyczącą początków wsi Bu-
kowa. 

Każdy kto skorzystał z zaprosze-
nia i wybrał się w niedzielę na „Bu-
kowskie Jagodzianki” mógł miło 
i rodzinnie spędzić czas, przy porcji 
dobrej rozrywki i doskonałej „kuch-
ni” gospodyń bukowskich, ale przede 
wszystkim doświadczył niezwykłej 
gościnności Mieszkańców Bukowej.  

Celina Skromak
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W przeglądzie wzięły udział gru-
py obrzędowe z terenu województwa 
podkarpackiego i lubelskiego. Ze-
spół „Zorza” z Dereźni wystawił wi-
dowisko pt. „Poratujcie kumo”, które 
zostało bardzo ciepło przyjęte przez 
zgromadzoną publiczność i wysoko 
ocenione przez Komisję  Konkurso-
wą o czym najlepiej świadczy I na-
groda, którą zespół otrzymał oraz 
specjalna nagroda rzeczowa ufundo-
wana przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Organizatorem Przeglądu jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
rym Dzikowie, Centrum Kulturalne 
w  Przemyślu oraz Powiatowe Cen-
trum Kultury w Lubaczowie. 

Celina Skromak

Zespół „Zorza” z Dereźni 
laureatem Międzywojewódzkiego 
Przeglądu
Ogromnym sukcesem zakończył się występ Zespołu „Zorza” na XIX Międzywojewódzkim Prze-
glądzie Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie, który odbył się 11 
lipca na Stadionie Sportowym. Zespół „Zorza” zdobył I nagrodę. 
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Wiesław Różyński i Wojciech 
Dziduch złożyli także wieniec pod 
pomnikiem upamiętniającym miej-
sce zbiórki kilkuset mieszkańców 
Dąbrowicy, wywiezionych przez 
Niemców w lipcu 1943 r.

W tym dniu składamy hołd i pa-
miętamy o wszystkich mieszkańcach 
wsi polskich - za ich niezłomność, 
wytrwałość oraz walkę o niepodle-
głą Polskę. Bo polska wieś cierpiała 
i walczyła. Cierpiała podczas wysie-
dleń - kiedy wywózka, obozy prze-
siedleńcze, baraki i piece w obozie 
na Majdanku koło Lublina, przymu-
sowe roboty w katastrofalnych wa-
runkach – stawały się codziennością. 
Wieś cierpiała podczas brutalnych 
pacyfikacji, kiedy spalone domy, 

Dzień Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej
Cierpienie i walkę mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej uczcił Wójt Gminy Biłgoraj 
wraz ze swoim zastępcą podczas wojewódzkich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Pol-
skiej, które odbyły się 12 lipca 2021 r. w Szarajówce. 

ciała pomordowanych, ucieczka do 
lasów, strach o bliskich, głód i noce 
spędzone w schronach leśnych, były 
dopełnieniem ciągłej grozy dnia co-
dziennego.

Mimo tego wieś biłgorajska nie 
poddała się i walczyła. Walczyła 
z  okupantem, żywiąc i wspierając 
oddziały partyzanckie w Puszczy 
Solskiej, sabotując niemieckie rozka-
zy i broniąc swojego dobytku. Wal-
czyła zbrojnie, kiedy chłopi chwytali 
za broń i dołączali do Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej, two-
rząc jeden z najsilniejszych ruchów 
oporu w okupowanej Polsce.

Dominik Róg
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Z uwagi na przepisy reżimu sanitarnego ograniczające 
ilość osób mogących uczestniczyć w uroczystości, prze-
biegła ona nieco inaczej, niż w latach ubiegłych. 

Po raz pierwszy bowiem organizatorem i gospoda-
rzem tego pięknego wydarzenia był Wójt Gminy Biłgoraj.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odzna-
czeniem ustanowionym celem uhonorowania par, które 
w związku małżeńskim przeżyły razem 50 lat. Stanowi 
jednocześnie wyraz podziwu i wdzięczności władz pań-
stwowych za budowanie trwałych relacji małżeńskich, 
będących fundamentem polskiej rodziny. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 marca 
2021 r. nadał to wyjątkowe odznaczenie 16 parom z tere-
nu Gminy Biłgoraj. Są to Państwo:

1. Rozalia i Wiesław Bazanowie 
2. Maria i Jan Bednarzowie 
3. Krystyna i Władysław Bogdanowiczowie 
4. Henryka i Władysław Ciosowie 
5. Janina i Józef Grabiasowie 
6. Teresa i Tadeusz Iwańczykowie 
7. Anna i Stanisław Kaczorowie 
8. Kazimiera i Stanisław Karolakowie 
9. Marianna i Marian Kiełbasowie 
10. Teresa i Edward Łokajowie
11. Eugenia i Józef Niziowie 
12. Krystyna i Józef Obszyńscy

13. Marianna i Jan Paluchowie 
14. Jadwiga i Janusz Serewowie 
15. Janina i Piotr Solakowie
16. Helena i Edward Zygmuntowie 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej me-
dale wręczył Wójt Gminy Biłgoraj Pan Wiesław Różyński 
w asyście Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Biłgoraju Pani Marzeny Mroczkowskiej. W de-
koracji Jubilatów uczestniczyła także przedstawicielka 
Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Pani Maria Gałka. Do 
życzeń przyłączył się też Wojewoda Lubelski Pan Lech 
Sprawka, przesyłając parom listy gratulacyjne.

Ceremonię wręczenia odznaczeń uświetnił wokalny 
występ dwóch niezwykle utalentowanych dziewczynek 
- Milenki Jargieło z Bukowej i Kasi Rączki z Woli Dereź-
niańskiej. Obie są tegorocznymi laureatkami 26. Ogólno-
polskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecię-
cej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. 

Wszystkim odznaczonym Jubilatom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy jeszcze wielu szczęśliwych wspólnych 
lat w zdrowiu i miłości!

Joanna Szkutnik

Złote Gody mieszkańców 
Gminy Biłgoraj 
W czwartkowe popołudnie (15 lipca) w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury miała 
miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń dla par małżeńskich mieszkających na terenie Gmi-
ny Biłgoraj, które zawarły związek małżeński w roku 1970. 
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Film „Dzień i Noc”, którego realizacja trwała 2 lata,  
to przeplatająca się opowieść dokumentu i fabuły o nie-
zwykłych kobietach z Roztocza i magicznych rytuałach, 
o sile kobiecej przyjaźni i życiu blisko natury w obecności 
zjawisk nadprzyrodzonych i magii.

W nagraniach do filmu oprócz aktorów zawodowych, 
wzięli też udział amatorzy, w tym członkinie biłgorajskich 
zespołów śpiewaczych. W filmie występują: pani Janina 
Pydo z Goraja, Zespół Aleksandrowiacy i Zespół Śpiewa-
czy z Rudy Solskiej, w składzie: Janina Lelonek, Krystyna 
Blacha, Krystyna Wójcik, Róża Bazan, Urszula Wójcik 
i Bronisława Koziara.

Pokaz w kinie BCK odbył się z udziałem aktorów, eki-
py filmowej, koproducentów, mediów i zaproszonych go-
ści z Polski i z zagranicy. 

Partnerem realizacji prapremiery filmu „Dzień i Noc” 
było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie”.

Celina Skromak

Prapremierowy pokaz 
filmu Dzień i Noc
16 lipca w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się premierowy pokaz filmu „Dzień i Noc” Kata-
rzyny Machałek i Łukasza Machowskiego.   
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Organizatorem wydarzenia były 
Koła Gospodyń Wiejskich I i II 
z  Aleksandrowa i Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego. 
Organizatorzy przygotowali atrak-
cje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W  programie pikniku znalazły się 
konkursy sprawnościowe, w  tym 
bieg terenowy z przeszkodami o Pu-
char Marszałka Województwa Lu-
belskiego, występy artystyczne oraz 
stoiska kulinarne z lokalnymi przy-
smakami. Koła Gospodyń Wiej-
skich z Aleksandrowa i okolicznych 
gmin przygotowały stoiska z najlep-
szymi smakami regionu, promując 
w ten sposób lokalne potrawy. 

Gminę Biłgoraj reprezentował 
Męski Zespół Śpiewaczy z Buko-
wej i Stowarzyszenie „Dąb” w Cio-
smach. Zespół nie tylko wystąpił na 
aleksandrowskiej scenie ale swoim 
śpiewem ubarwiał także stoisko ku-
linarne gminy Biłgoraj, które przy-
gotowało Stowarzyszenie „Dąb” 
w Ciosmach.

W ramach promocji gminy zor-
ganizowana została również wysta-
wa fotograficzna i prezentacja wy-
dawnictw gminnych.  

Celina Skromak

Promocja gmin 
w Aleksandrowie
W niedzielne popołudnie 18 lipca na Polanie Dąbrowa w Aleksandrowie odbył się Piknik Po-
kochaj Lubelskie. Celem wydarzenia była promocja województwa lubelskiego.  
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Piknik mający na celu przede wszystkim pokazanie 
ciekawych form spędzenia czasu wolnego oraz pro-
mowanie zdrowego stylu życia poprzez  aktywność fi-
zyczną obfitował w różnorodne atrakcje. Po miesiącach 
odosobnienia wywołanego pandemią stał się niepowta-
rzalną okazją do wyjścia z domu, spotkania ze znajomy-
mi i wspólnego spędzenia czasu. Głównym sponsorem 
wydarzenia była Gmina Biłgoraj. Dzięki współpracy 
z  Wójtem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
zapewniony został  bogaty program imprezy, na który 
złożyły się:                                                                 

• Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciosmach,
• Występ wokalny Kasi Rączki i  Mileny Jargieło – 

śpiew biały,
• Występ zespołu śpiewaczego z Dąbrowicy,
• Kabaret „Weźrzesz”,
• Koncert Orkiestry Dętej z Obszy,
•  Zespół wokalny „Gdzie diabeł nie może…”
• Zespół „THE TONACJA” ,
•  Dj „YARO”

Dodatkowe atrakcje stanowiły: park zabaw dla dzie-
ci, animacje dla dzieci prowadzone przez „Familijkę”, 
stoiska kulinarne, konkursy. 

Na festynie nikt z pewnością nie mógł narzekać na 
nudę. Było to udane przedsięwzięcie, cieszące się dużym 
zainteresowaniem całej społeczności i przejezdnych. 
Warunkiem koniecznym każdej imprezy plenerowej 
jest dobra, bezdeszczowa pogoda i ten warunek 25 lip-
ca 2021 r. w Ciosmach się spełnił, dlatego frekwencja 
na pikniku była doskonała. W całym przedsięwzięciu 
uczestniczyło kilkaset osób (ok. 600).

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim spon-
sorom, instytucjom współpracującym, członkom i sym-
patykom stowarzyszenia za zaangażowanie i pracę wło-
żone w przygotowanie i realizację imprezy.

Helena Szado - Oleksak

XIV Lato na Żurawinowym 
Szlaku w Ciosmach 
25 lipca 2021 r. Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach zorganizowało tradycyjną już imprezę ple-
nerową pod nazwą „XIV Lato na Żurawinowym Szlaku”, na którą złożył się rajd rowerowy tra-
są „Żurawinowego Szlaku” oraz piknik rodzinny na boisku wiejskim w Ciosmach. 
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Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. spra-
wowanej przez ks. dziekana Witolda Batyckiego w Kaplicy 
pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Dereźniańskiej, po której 
poświęcono pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz samochody 
mieszkańców.

Dalsza część uroczystości przebiegała na placu remizy 
OSP w Woli Dereźniańskiej, gdzie organizatorzy przygoto-
wali „Strażacki Piknik Rodzinny”. Podczas oficjalnych wy-
stąpień strażacy przedstawili historię swojej jednostki od 
początku powstania, a także podziękowali najbardziej za-
służonym druhom. Na tą okoliczność Wójt Gminy Biłgoraj 
Wiesław Różyński przygotował dla jednostki OSP w Woli 
Dereźniańskiej bon rzeczowy na zakup specjalistycznego 
aparatu oddechowego, niezbędnego podczas wielu akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Promesę na zakup sprzętu prezesowi 
OSP – Mateuszowi Oleszczakowi wręczył Zastępca Wójta 
Gminy Biłgoraj – Wojciech Dziduch. Jednak strażacy z Woli 
Dereźniańskiej będą mieli dwa nowe aparaty oddechowe. 
Druhowie uczestniczący w czerwcowych zdarzeniach zwią-
zanych z występującymi anomaliami pogodowymi na tere-
nie Gminy Biłgoraj zrzekli się ekwiwalentu za udział w tych 
akcjach, właśnie na poczet zakupu takiego sprzętu. Gratulu-
jemy im pięknego gestu!

Podczas niedzielnego pikniku na gości czekało wiele 
atrakcji, w tym: pokaz ćwiczenia bojowego w wykonaniu 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pokaz i nauka udziela-
nia kwalifikowanej pierwszej pomocy, prezentacja wyposa-
żenia OSP, animacje oraz konkursy dla dzieci i druhów stra-
żaków, dmuchana zjeżdżalnia, a także stoiska z  jedzeniem 

i zabawkami. Zarząd OSP tego dnia włączył się również 
w akcję pomocy dla Kuby Pawęzki, przeprowadzając zbiór-
kę pieniężną połączoną z licytacją przedmiotów. Licytowa-
ne przedmioty przekazali m.in.: trener i piłkarze klubu BKS 
Łada Biłgoraj, Zarząd i druhowie OSP RWiE Biłgoraj, pra-
cownicy Placówki Wsparcia Dziennego w Woli Dereźniań-
skiej oraz mieszkańcy sołectwa. Dzięki zbiórce na operację 
dla chłopca udało się zebrać 2530,24 zł.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej, działając we współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska” i Stowa-
rzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wydarzenie 
wsparli także prywatni sponsorzy, tj.: Farmy Roztocza, Pie-
karnia – Krystyna Muda oraz ZPUH Kulanica.

Joanna Szkutnik

65 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Dereźniańskiej
W niedzielne popołudnie 25 lipca 2021 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereź-
niańskiej świętowała jubileusz 65-lecia swojej działalności. 
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We wtorek 27 lipca 2021 r. w budynkach szkół w Dereźni Solskiej oraz Korytkowie Dużym zo-
stały zorganizowane mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19. 

Uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego tradycyjnie odbyły się 
1 sierpnia pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK w biłgorajskim Parku Solidarności. 

Mobilne punkty szczepień 
przyjechały do Gminy Biłgoraj

Obchody w rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Chętni mieszkańcy Gminy Biłgoraj 
ale też okolicznych miejscowości, 
mogli zaszczepić się jednodawkowym 
preparatem bez wcześniejszych 
zapisów. Łącznie tego dnia z takiej 
możliwości skorzystało 75 osób. 

Profilaktyczne szczepienia są 
jednym z najważniejszych elementów 
akcji informacyjno-edukacyjnej ph. 
„Zadbaj o zdrowie”, która już od 
miesiąca prowadzona jest na terenie 
całego województwa lubelskiego.

 
Joanna Szkutnik

W imieniu samorządu Gminy Biłgoraj hołd poległym 
bohaterom powstańczego zrywu oddał wójt Wiesław 
Różyński.

Organizatorem wydarzenia był Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Rejon Biłgoraj 
oraz Burmistrz Miasta Biłgoraja. Na uroczystość 
przybyli zarówno przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i służb mundurowych, jak również 
harcerze, członkowie organizacji kombatanckich, a także 
lokalnych stowarzyszeń.

Heroiczne zmagania warszawskich powstańców 
z hitlerowskim okupantem rozpoczęły się 1 sierpnia 1944 
roku o godz. 17.00. Była to największa bitwa, stoczona 
podczas II wojny światowej przez organizację podziemną 
z wojskami okupacyjnymi. Walki, zaplanowane na 
kilka dni, trwały dwa miesiące, a powstańcy walczyli 
przeciwko regularnym formacjom niemieckim bez 
ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział czy czołgów. 
Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, 
ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej 

Europy, a dla kolejnych pokoleń Polaków stało się 
symbolem męstwa w walce o niepodległość.

 
Joanna Szkutnik
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Było to pierwsze z cyklu 3 spotkań 
zaplanowanych w  ramach projektu 
„Widowiska obrzędowe żywym prze-
kazem tradycji” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgo-
raju, a dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Etno-
Polska 2021.

Organizatorem wydarzenia był 
Zespół „Zorza” i KGW z Dereźni oraz  
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgora-
ju. W wydarzeniu uczestniczyli: Wie-
sław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, 
Teresa Różańska Sekretarz GB, Radny 
GB Józef Różański oraz Beata Strzał-
ka Poseł na Sejm RP, zaproszone ze-
społy - „Jarzębina” z Bukowej i zespół 
„Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego 
oraz licznie przybyli mieszkańcy De-
reźni.

W ramach spotkania zaprezento-
wano widowisko „Poratujcie Kumo” 
przygotowane przez zespół „Zorza” 
z Dereźni, a opowiadające o dwóch, 

mieszkających w jednej chacie, sio-
strach zielarkach, które niestrudzenie 
pomagają zwracającym się ze swo-
imi problemami mieszkańcom wsi. 
Tematem przewodnim widowiska 
jest znaczenie i wartość ziół oraz ich 
szerokie lecznicze zastosowanie, nie 
tylko w  leczeniu chorób ciała ale też  
duszy, rozwiązujące skomplikowane 
historie miłosne.  Widowisko posiada 
niezwykłą wartość kulturową i eduka-
cyjną, a  skonstruowane wielowątko-
wo i z dużą dozą humoru, od same-
go początku przykuwa uwagę widza. 
Stąd też zostało bardzo ciepło przyjęte 
przez licznie zgromadzoną publicz-
ność. 

Zespół „Zorza” zaprezentował się  
również w koncercie zespołów ludo-
wych, gdzie wystąpił obok zespołu 
„Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrą-
głego. Dla wszystkich zaśpiewała też 
Milenka Jargieło z Bukowej. Dla za-
interesowanych historią lokalną pre-
zentację multimedialną i opowieści 
o  początkach miejscowości Dereźnia 

przygotował historyk i regionalista 
Dominik Róg. 

Wszyscy zgromadzeni na spotka-
niu w Dereźni, o godzinie „W”, czyli 
o godz. 17.00, gdy zabrzmiały syreny, 
minutą ciszy uczcili Pamięć Powstań-
ców Warszawskich w 77 Rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego.  
Wspólnie odśpiewali też hymn pań-
stwowy. 

W dalszej części spotkania przy 
pysznym poczęstunku przygotowa-
nym przez gospodarzy spotkania, 
czyli zespół „Zorza” i KGW z Dereź-
ni, nastąpiła integracja mieszkańców 
gminy i potańcówka przy muzyce Ka-
peli Podwórkowej „Wygibusy” z  Bił-
goraja. 

Widowisko „Poratujcie Kumo” 
zostało również sfilmowane i nagra-
nie zostanie udostępnione szerszej 
publiczności poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

Celina Skromak

Poratujcie Kumo 
- Lato z Teatrem w Dereźni
W upalną niedzielę 1 sierpnia w remizie OSP w Dereźni Solskiej zorganizowano spotkanie dla 
społeczności lokalnej pt. „Lato z Teatrem w Dereźni”.
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U łubiarza 
– Lato z Teatrem w Bukowej

Projekt realizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju, a  do-
finansowany ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury EtnoPolska 
2021. 

Organizatorem wydarzenia był 
Zespół „Jarzębina” oraz Męski Zespół 
Śpiewaczy z Bukowej, OSP w Bukowej 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bił-
goraju. W wydarzeniu uczestniczył 
gospodarz gminy Wiesław Różyński 
Wójt Gminy Biłgoraj, Radny Krzysz-
tof Malec, sołtys wsi Bukowa Janusz 
Małysza oraz prezes OSP w Bukowej 
Tadeusz Tutka. W spotkaniu uczest-
niczyli także mieszkańcy Bukowej 
i okolicznych wsi.

Głównym punktem spotkania było 
niezapomniane widowisko „U  łubia-
rza” przygotowane i wykonane przez 
członków Zespołu śpiewaczo – ob-

rzędowego „Jarzębina” z Bukowej, 
do którego interesujący scenariusz 
przygotowała członkini i kierownik 
zespołu Maria Jargieło. Obecni na 
sali goście mogli zobaczyć doskonale 
przygotowaną przestrzeń sceniczną, 
w której na pierwszy plan wysuwało 
się drewno i las, a rekwizyty teatral-
ne i opowiedziana historia przenio-
sła nas do dawnej chaty łubiarza we 
wsi Bukowa. Widowisko odznacza 
się ogromną wartością historyczną, 
zawierając w sobie dawne rzemiosła, 
ubiory, zachowania, przypowieści, le-
gendy i przekazy – wszystkie związa-
ne z drewnem i lasem, który od wie-
ków otacza urokliwą wieś Bukową. 
Widowisko skonstruowane zostało 
wielowątkowo i z dużą dozą humoru, 
przykuwając uwagę widzów od same-
go początku.

Dla zainteresowanych historią 
lokalną prezentację multimedialną 

i  opowieści o początkach miejsco-
wości Bukowej przygotował historyk 
i  regionalista Dominik Róg. Przybyli 
goście dowiedzieli się m.in. jak i kie-
dy zaczęło się osadnictwo nad rzeką 
Bukową, kim byli maziarze oraz bu-
dziarze, będący przodkami obecnych 
mieszkańców wsi, gdzie znajdowały 
się dawne leśne osady rodowe i jak 
doszło do ich likwidacji, a także dla-
czego Bukowa i okoliczne wsie leśne 
są wyjątkowe pod względem etnogra-
ficznym.

Z koncertem wystąpił Męski Ze-
spół Śpiewaczy z Bukowej oraz Milen-
ka Jargieło z Bukowej. W dalszej części 
spotkania przy pysznym poczęstunku 
przygotowanym przez gospodarzy 
spotkania, nastąpiła integracja miesz-
kańców gminy i potańcówka przy 
muzyce Kapeli Podwórkowej „Wygi-
busy” z Biłgoraja.

Dominik Róg

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r. w remizie OSP w Bukowej zorganizowano kolejne spotkanie dla 
społeczności lokalnej pt. „Lato z Teatrem w Bukowej”, z cyklu spotkań zaplanowanych w ra-
mach projektu „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji” 
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W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław 
Różyński z małżonką, ks. Proboszcz Tomasz Kielar, Rad-
ny Powiatu Biłgorajskiego Dariusz Wolanin, Radni Gminy 
Biłgoraj Małgorzata Jednacz i Jan Majewski, Sołtysi Wła-
dysława Ligaj i Radosław Stręczywilk, Chrzestni zespołu 
„Czeremcha” Anna Oleszczak  i Krzysztof Sobaszek, KGW 
z Gromady z Przewodniczącą Magdą Stręczywilk oraz Sto-
warzyszenie Amazonek z Biłgoraja. 

Projekt „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tra-
dycji” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bił-
goraju z zespołem „Czeremcha” z Gromady, został dofinan-
sowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu z programu Narodowego Centrum Kultury Etno-
Polska 2021.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją widowiska „Kisze-
nie kapusty” wg scenariusza Teresy Kornik, które zostało 
entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzoną licznie publicz-
ność. W widowisku przedstawiono zwyczajowe kiszenie 
kapusty w wiejskim gospodarstwie domowym. W jesienne 
popołudnie, w chacie gospodarza od rana trwały gorączko-
we przygotowania do obieraczek kapuścianych i kiszenia ka-
pusty. Zgodnie z wiejską tradycją sąsiedzi zostali poproszeni 
do pomocy. Przychodzą ze swoimi sprawami oraz dzielą się 
doświadczeniem, co zrobić, żeby kapusta się udała oraz za-
chwalają zalety kiszonej kapusty. Pracy towarzyszą okolicz-
nościowe przyśpiewki.

Przypomnieniu tradycji dawnej biłgorajskiej wsi towa-
rzyszyła prezentacja dotycząca historii lokalnej, czyli począt-
ków wsi Gromada, przygotowana przez Dominika Roga. 
Odbył się także wykład na temat tradycji muzycznych Ziemi 
Biłgorajskiej. Dr Sławomir Niemiec opowiedział o tradycyj-
nych instrumentach ludowych, takich jak fujarki, skrzypce, 
suka biłgorajska, oktawki, czy bębenek biłgorajski, prezentu-
jąc jednocześnie ich walory muzyczne. Na zakończenie dla 
uczestników spotkania przygotowano poczęstunek, w tym 
bigos ze świeżo ukiszonej kapusty oraz potańcówkę.

Wszystkie zrealizowane w ramach projektu widowiska: 
„Poratujcie Kumo” - Zespół „Zorza” z Dereźni, „U łubia-
rza” – Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej 
i „Kiszenie kapusty” – Zespół „Czeremcha” z Gromady, zo-
staną nagrane i udostępnione na stronie internetowej i face-
booku Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

Celina Skromak

Kiszenie kapusty 
– Lato z Teatrem w Gromadzie
W niedzielne popołudnie 22 sierpnia w remizie OSP w Gromadzie odbyło się ostatnie z cyklu 
spotkanie pt. „Lato z Teatrem”. Spotkanie dla mieszkańców Gromady i okolic zorganizowano 
w ramach projektu „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji”.
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Na uroczystość zostali zaproszeni 
wszyscy tegoroczni laureaci z miast 
i  powiatów województwa lubelskie-
go, a także laureaci poprzedniej edy-
cji plebiscytu z roku 2019.

Nagrody w plebiscycie Kuriera 
Lubelskiego przyznawane są w pię-
ciu kategoriach: „Działalność spo-
łeczna i charytatywna”, „Polityka, 
samorządność i społeczność lokal-
na”, „Kultura”, „Nauka” oraz „Biz-
nes”. Nominacje do tytułu laureata 
otrzymują osoby, które szczególnie 
wyróżniają się działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności, posiadają 
nietuzinkową osobowość, a także 
odznaczają się szczególnymi osią-
gnięciami w dziedzinie kultury, na-
uki, biznesu, działalności społecznej 
i  charytatywnej lub w innych stre-
fach życia publicznego w wojewódz-
twie lubelskim.

Joanna Szkutnik

Wójt Gminy Biłgoraj otrzymał tytuł 
„Osobowość Roku 2020”
Gala plebiscytu „Osobowość Roku 2020” odbyła się 10 sierpnia 2021 w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym. Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z rąk prezesa Kuriera Lubelskiego 
Dariusza Kołacza otrzymał statuetkę laureata etapu powiatowego w kategorii „Polityka, sa-
morządność i społeczność lokalna”. 
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100 lecie urodzin pani Karoliny Torba 
ze Smólska

Udane wakacje z Bogiem

20 sierpnia 2021 roku, mieszkanka gminy Biłgoraj, Pani Karolina Torba ze Smólska Małego ob-
chodziła piękny jubileusz 100 - lecia urodzin. Z tej okazji z życzeniami dla szanownej Jubilatki 
udał się Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.

Pomysł na udane wakacje? Co może być innego jak nie obóz! W tym roku dzieci i młodzież 
z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy po raz pierwszy wybrały się na wakacyjny 
obóz rekolekcyjny.

Wraz z Wójtem z wizytą do 100 
latki przybyła przedstawicielka  
KRUS w Biłgoraju, Lucjan Sołtys 
Radny Gminy Biłgoraj oraz Stani-
sław Wardach Sołtys Smólska Ma-
łego wraz z przedstawicielem Rady 
Sołeckiej. 

W tym dniu oprócz życzeń Ju-
bilatka otrzymała kwiaty, upominki 
i  urodzinowego torta. Były też listy 
gratulacyjne, które wystosowali Wójt 
GB, Prezes KRUS, Premier Mateusz 
Morawiecki i Poseł na Sejm RP Beata 
Strzałka. 

Pani Karolina Torba mieszka 

z  córką Józefą Adamek i w wielkiej 
przyjaźni z sąsiadami. W uroczy-
stym spotkaniu uczestniczyły więc 
również obydwie najbliższe sąsiadki 
Jubilatki. Pani Karolina jest osobą 
sprawną ruchowo i komunikatyw-
ną, która pomimo trudnych przeżyć  
wojennych nie straciła hartu ducha. 
Przepisem na długowieczność pani 
Karoliny jest przegotowane świeże 
mleko od wiejskiej krowy, pogodne 
usposobienie i życzliwość wobec in-
nych.

Celina Skromak

Codzienne Msze św., prace w grupach, scenki o świę-
tych, śpiewy, tańce, wędrówki po górskich szlakach, spotka-
nia z drugim człowiekiem… to tylko kilka atrakcji z wielu, 
jakie czekały na uczestników tegorocznego obozu w Pieni-
nach. Podczas wakacyjnego wyjazdu nie tylko świetnie się 
bawiliśmy, ale także mieliśmy okazję pogłębić naszą wiarę 
w  Jezusa Chrystusa. Jedno jest pewne – każdy wrócił do 
domu umocniony w wierze, pełen nowych doświadczeń 
i pięknych wspomnień, które z pewnością pozostaną na dłu-
go w naszej pamięci.  

W niedzielne popołudnie 4 lipca br., my – młodzież z pa-
rafii św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy pod przewod-
nictwem naszego księdza proboszcza Krzysztofa Maja, pełni 
uśmiechu na twarzy, energii i entuzjazmu udaliśmy się na 
nasz pierwszy wakacyjny obóz. Miejscem, które stało się na-
szym domem na kolejne dni był Pensjonat Anna znajdujący 
się w niezwykle malowniczym Grywałdzie. Dzięki wspania-
łej atmosferze jaka tam panowała, dzięki bardzo smacznym 
posiłkom i dzięki dobroci oraz wielkiej życzliwości jakiej 
doświadczyliśmy ze strony Państwa Ani i Krzysztofa Miko-
łajczyków, czuliśmy się jak w domu. 

Program obozu łączył w sobie elementy zarówno du-
chowe jak i turystyczne. Temu wyjazdowi przyświecały dwa 
główne cele. Pierwszym i zarazem najważniejszym było po-
głębienie swojej wiary poprzez codzienny udział w Euchary-
stii w kościele pw. św. Marcina w Grywałdzie, bo przecież to 
najlepszy sposób, by być blisko Boga, a także poprzez wspól-
nie odmawiany różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia 
na łonie natury przy akompaniamencie śpiewu ptaków. 
Drugim naszym celem było zdobycie najwyższego szczytu 
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Pienin Środkowych – Trzech Koron (982 m n.p.m.). Do li-
sty naszych górskich zmagań należy dodać również Sokolicę 
(747 m n.p.m.) – szczyt położony w północno-wschodniej 
części Pienin Środkowych. Widoki, które rozprzestrzeniały 
się ze szczytów gór zapierały dech w piersiach. Nawet naj-
lepsze zdjęcia i filmiki nie oddadzą tego, co ujrzeliśmy na 
własne oczy.  

Tegoroczne górskie wędrówki były dla wielu z nas bardzo 
ciężkie. Na zdobycie każdego z tych szczytów potrzebowali-
śmy całego dnia. Wiele stromych podejść, liczne napotkane 
po drodze trudności, doskwierający upał… nie było łatwo, 
ale dzielnie daliśmy radę! Byliśmy zmęczeni, lecz nauczyli-
śmy się pomagać sobie nawzajem poprzez najprostsze czyn-
ności, takie jak noszenie plecaków tym, którzy nie dawali już 
rady, trzymanie za rękę podczas stromych wejść lub zejść, 
czy poprzez wspieranie dobrym słowem. Nawet zwykła, 
najprostsza rozmowa, czy uśmiech uprzyjemniały ten trud 
wędrowania. To wszystko łączyło i jednoczyło nas, tworząc 
między nami silne więzi. Różnica wieku nie odgrywała tutaj 
żadnego większego znaczenia. Chętnie służyliśmy sobie po-
mocą. Można było zauważyć swoistą więź, która pozwalała 
się cieszyć z obecności drugiej osoby. Dzięki temu zawiązało 
się bardzo dużo przyjaźni. Strach, zmęczenie i inne dolegli-
wości mijały w mgnieniu oka. To było piękne – osiągnąć coś, 
co wydawało się nieosiągalne. Byliśmy z siebie bardzo dum-
ni! Góry pomogły nam zupełnie inaczej spojrzeć na świat. 
Uświadomiły nam, jak wielki jest Ten, który je stworzył!

Każdy dzień niósł ze sobą nowe przygody. We wtorek 
mogliśmy nieco odpocząć od górskich wycieczek. A zaczę-
liśmy ten dzień pełen atrakcji od rejsu statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim, a następnie udaliśmy się na zwiedzanie 
zamku w Niedzicy. Kolejnego dnia, w środę, wybraliśmy się 
spacerkiem do malowniczej miejscowości - Krościenka nad 
Dunajcem. Zwiedziliśmy tam między innymi kościół pw. 
Wszystkich Świętych, który znajduje się przy urokliwym 
Rynku, a także odwiedziliśmy siedzibę muzeum Pienińskie-
go Parku Narodowego. Atrakcjom na obozie nie było koń-
ca. Aby w pełni zregenerować nasze siły po kilkudniowych 
górskich zmaganiach, w piątek czekała na nas miła niespo-
dzianka, jaką był czterogodzinny pobyt na termach BANIA 
w Białce Tatrzańskiej. 

Każdy nasz dzień na obozie witaliśmy z uśmiechem na 
twarzy i sporą dawką dobrego humoru! Rozpoczynał się on 
oraz kończył apelem, na którym śpiewany był hymn KSM-
-u, a także składane przez wszystkich zastępowych meldun-
ki. Nie brakowało również porannej i wieczornej modlitwy. 

Obowiązkowym punktem każdego dnia po porannym ape-
lu była Msza święta, a następnie śniadanie, po którym wy-
ruszaliśmy na górskie szlaki. W ten bogaty w atrakcje plan 
dnia należy również wpisać codzienne prace w grupie pro-
wadzone przez naszych zastępowych, podczas których były 
poruszane następujące tematy: styl życia – wylansuj się, bunt 
– raban, wyciszenie – status zaraz wracam, radość – łyknij 
życia!, wolność, a także rozważane były fragmenty z Pisma 
Świętego. Każdy z zastępów miał swojego patrona. A byli to: 
bł. Karolina Kózka, św. Jan Paweł II, św. Faustyna, św. Stani-
sław Kostka, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Rita z Cascii. 
Dzięki pełnym profesjonalizmu scenkom przygotowanym 
przez młodzież, na które miały wpływ świetnie dobrane 
stroje, rekwizyty oraz muzyka, mogliśmy poznać bliżej ży-
ciorysy tych świętych. Niejedna osoba odkryła w sobie ta-
lent aktorski. W czwartkowy wieczór nie zabrakło również 
dyskoteki, podczas której został rozstrzygnięty konkurs na 
najbardziej pomysłowy strój. W tym roku dominował kolor 
niebieski.

Czas na obozie płynął nieubłagalnie szybko. 10 lipca 
nadszedł kres naszego wakacyjnego wyjazdu. Trudno było 
nam się rozstać, gdyż tydzień wspólnego życia zrobił swoje. 
Stworzyliśmy jedną wielką rodzinę. Każdy z nas poznał wie-
lu wspaniałych ludzi, którzy na pewno zostaną w naszej pa-
mięci. Nie mamy zamiaru tracić ze sobą kontaktu. Głęboko 
wierzymy, że spotkamy się ponownie na kolejnym obozie. 
A wtedy... będzie się działo!

Czas pobytu w Grywałdzie był czasem odkrywania 
piękna w górskiej przyrodzie, modlitwie, wspólnych spo-
tkaniach, zabawie i drugim człowieku. Był to piękny czas 
wakacji rozpoczętych z Bogiem. To wakacyjne spotkanie 
przekonało wielu młodych, że naprawdę warto być człon-
kiem KSM-u, czyli: „przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu 
i Ojczyźnie”. 

W imieniu własnym oraz w imieniu młodzieży pragnę 
wyrazić z całego serca wdzięczność i podziękowanie przede 
wszystkim księdzu Krzysztofowi za ten cały trud włożony 
w zorganizowanie i przygotowanie tegorocznego obozu. 
Dziękujemy za to, że przez ten obóz przybliżyliśmy się do 
Boga, że na każdym kroku pokazywał nam Ksiądz wielką 
moc bożą. Dziękujemy również naszej całej wspaniałej ka-
drze wychowawców za mile spędzony czas, opiekę i wspar-
cie. Za wszystko ze szczerego serca Wam wszystkim bardzo 
dziękujemy! 

Aleksandra Tutka 
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Ułani z Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów 
Śląskich przemierzają każdego roku, pokonując dziennie 
po ok. 30 km,  kolejne etapy historycznego Szlaku Uła-
nów Śląskich, którzy pod koniec sierpnia 1939 roku wy-
ruszyli z koszar w Tarnowskich Górach na wojnę. Dotarli 
wówczas w okolice Biłgoraja, a stąd udali się w  stronę 
Tarnogrodu, gdzie walczyli o miasto. Ich szlak bojowy 
zakończył się pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie Szwa-
dron poniósł ciężkie straty i 20 września 1939 roku ska-
pitulował. 

Porucznik Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Uła-
nów Śląskich Leszek Kasiarz, opowiedział  mieszkańcom 
Dąbrowicy o umundurowaniu ułanów i troczeniu koni 
zgodnym  z przedwojennym regulaminem, którego prze-
strzegają w praktyce. Ułana w drodze obowiązuje mun-
dur ułański z szablą u siodła. Odzwierciedlają w ten spo-
sób realia historyczne oraz  starają się upamiętniać tych, 
którzy walczyli i przelewali krew za naszą Ojczyznę. 

W tym dniu przy remizie OSP w Dąbrowicy, gdzie 
ułani zatrzymali się na odpoczynek, a konie na popas, 
miały być zaprezentowane pokazy kawaleryjskie  i obo-
zowisko wojskowe. Niestety  ze względu na niesprzyjają-

ce warunki pogodowe udało się zorganizować wyłącznie 
pokaz jazdy konnej dla dzieci. 

W rajdzie uczestniczyło 21 ułanów, którzy zatrzyma-
li się w Dąbrowicy na zaproszenie Wójta Gminy Biłgo-
raj Wiesława Różyńskiego. W poprzednich latach takie 
spotkania z ułanami połączone z pokazami miały miejsce 
przy remizach OSP w Brodziakach i w Korytkowie Du-
żym. 

Celina Skromak

Ułani w Dąbrowicy
25 sierpnia w Dąbrowicy odbyło się spotkanie z Ułanami w ramach IV Rajdu Konnego Szla-
kiem Bojowym 3 Pułku Ułanów Śląskich z Baranowa Sandomierskiego do Komarowa pod To-
maszowem Lubelskim. 
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OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym to najważniejszy kon-
kurs dla artystów ludowych z terenu całej Polski. W kon-
kursie festiwalowym wzięło udział około 650 artystów lu-
dowych z 14 województw. W tym: 26 Kapel, 27 Zespołów 
Śpiewaczych, 13 Instrumentalistów, 25 Solistów Śpiewa-
ków, oraz 24 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”.

Prezentacje oceniało Jury w składzie: prof. dr hab. Jan 
Adamowski – przewodniczący, mgr Maria Baliszewska, 
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr Jacek Jackowski, dr Boże-
na Lewandowska, Remigiusz Mazur-Hanaj, prof. dr hab. 
Bożena Muszkalska, dr Janina Biegalska– sekretarz jury.

Oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy re-
gionalnego stylu oraz poziom artystyczny, Jury przyznało 
nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 85 tysięcy złotych. 
Głównym fundatorem nagród było Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzic-
twa Wsi, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Bur-
mistrz Miasta Kazimierz Dolny.

Celina Skromak

W pierwszym dniu Festiwalu, 
w piątek 27 sierpnia, na kazimierskiej 
scenie zaprezentował się Zespół śpie-
waczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bu-
kowej z widowiskiem „U łubiarza”.

W niedzielę 29 sierpnia w Koncer-
cie Lubelszczyzna żegna Gości Festi-
walowych wystąpiła Kapela Ludowa 
„Krążałka”. 

Celina Skromak

Cecylia Zygmunt z Milenką Jargieło z Bukowej 
laureatkami 55. OFKiŚL w Kazimierzu

Jarzębina i Krążałka zaprezentowały się 
kazimierskiej publiczności
Na zaproszenie Organizatorów 55.OFKiŚL w festiwalowym koncercie towarzyszącym wystąpili 
artyści z gminy Biłgoraj. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszych zespołów ludowych. 

W dniach 27-29 sierpnia w Kazimierzu Dolnym odbywał się 55. Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych. Z prestiżową II nagrodą wróciły z Kazimierza Cecylia Zygmunt z Mi-
lenką Jargieło, które występowały w kategorii Mistrz – Uczeń. 
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Dożynki odbyły się na terenach 
obiektów sportowych LZS Dąbro-
wiak w Dąbrowie Wronowskiej, 
a  Kapela zagrała na zaproszenie 
Organizatora - Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej, 
promując tradycje muzyczne Ziemi 
Biłgorajskiej. 

Celina Skromak

Gminę Biłgoraj reprezento-
wał Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa 
z  Wójtem Wiesławem Różyńskim 
z  małżonką oraz starostami Broni-
sławą Wróbel i Józefem Nizio na cze-
le. 

Po korowodzie dożynkowym 
miała miejsce uroczysta Msza świę-
ta podczas której ksiądz proboszcz 
poświęcił piękne, tradycyjne wień-
ce dożynkowe oraz bochny chleba 
upieczone z tegorocznych zbóż. Po 
zakończeniu części oficjalnej na sce-
nie zaprezentowały się zespoły z  te-
renu gminy Biszcza  oraz gościnnie 
kapela Bidaczuchy z Bidaczowa. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „Roki-
czanka” .

Irmina Ziętek

Kapela Krążałka zagrała na 
Dożynkach Gminy Poniatowa

Dożynki Powiatowe 2021 
w Biszczy

29 sierpnia na Dożynkach Gminy Poniatowa w Dąbrowie Wronowskiej gościnnie wystąpiła 
Kapela Ludowa Krążałka. 

W ostatnią niedzielę wakacji, 29 sierpnia nad Zalewem Biszcza Żary odbyły się Dożynki po-
wiatu Biłgorajskiego. 
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Po zakończeniu żniw i głównych 
prac polowych organizowane są 
dożynki. 12 delegacji wieńcowych 
z  terenu gminy Biłgoraj z misternie 
uwitymi wieńcami dożynkowymi 
i  pachnącymi chlebami przybyło na 
mszę świętą podziękować Panu Bogu 
za plony. W symbolice dożynkowych 
wieńców zawarli nie tylko ciężką pra-
cę rolnika ale też wdzięczność Bogu 
za dar urodzaju. Uwite z różnorod-
nych  zbóż, ze świętymi symbolami, 
ozdobione kwiatami, ziołami i owo-
cami z przydomowych ogródków 
cieszyły oczy przybyłych na uroczy-
stości dożynkowe w Dąbrowicy. 

Delegacje wieńcowe w barwnym 
korowodzie przemaszerowały przez 
plac prowadzone przez Orkiestrę 
Dętą z Brzózy Królewskiej i poprze-
dzone przez poczty sztandarowe 

gminnych jednostek OSP z Dąbro-
wicy, Dereźni, Hedwiżyna, Smólska 
i Soli, a witane przez Wójta Gminy 
Biłgoraj Wiesława Różyńskiego, ks. 
Proboszcza Parafii Św. Maksymilia-
na Kolbego w Dąbrowicy Krzysztofa 
Maja oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Janusza Majewskiego. Na 
czele korowodu szli gospodarze do-
żynek, główni Starostowie Dożynek, 
pan Wiesław Maciocha, Wiceprze-
wodniczący RG i Sołtys Dąbrowicy 
z panią Stanisławą Blacha z Kolonii 
Sól oraz Zespół KGW z Dąbrowicy. 
Za nimi ustawiły się kolejno delega-
cje wieńcowe z Bidaczowa, Bukowej, 
Ciosmów, Dereźni, Dyl, Hedwiżyna, 
Korczowa i Okrągłego, Korytkowa 
Dużego, Majdanu Gromadzkiego 
i Gromady, Smólska i Soli.  Tworzyli 
je członkowie zespołów śpiewaczych, 

Kół Gospodyń Wiejskich i aktywnie 
działających na terenie gminy stowa-
rzyszeń. 

 Zgodnie z tradycją Starosto-
wie Dożynkowi sypnęli ziarnem 
na szczęście i odbył się Konkurs na 
„Najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy”. Wieńce oceniała komisja w skła-
dzie: Dorota Skakuj regionalistka 
i  Ludwika Dolina animator kultury, 
która przyznała następujące nagro-
dy. Pierwszą nagrodę w wysokości 
600 zł., otrzymała delegacja wień-
cowa z Soli, drugą w wysokości 500 
zł., delegacja z Dąbrowicy, a trzecią 
w wysokości 400 zł., delegacja wień-
cowa z Korytkowa Dużego. Ponadto 
komisja postanowiła wyróżnić wień-
ce z: Bidaczowa, Ciosmów i Hedwi-
żyna. Wszystkie pozostałe delegacje 
otrzymały pisemne podziękowania 

Święto plonów 2021 
w Dąbrowicy
W słoneczne popołudnie 5 września mieszkańcy gminy Biłgoraj dziękowali za plony. Gmin-
no – Parafialne Dożynki zorganizowano na malowniczym placu przy hydroforni w Dąbrowicy. 
który tłumnie wypełnili zarówno mieszkańcy gminy jak też zaproszeni goście.
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i nagrody finansowe w wysokości 300 zł. 
Podczas uroczystej mszy świętej, którą odprawił ks. 

Proboszcz Krzysztof Maj w asyście ks. Kanonika Krzysz-
tofa Gajewskiego proboszcza parafii w Korytkowie Du-
żym i ks. Tomasza Kielara proboszcza parafii w Groma-
dzie, zostały poświęcone dożynkowe wieńce i chleby. 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie 
SP w Dąbrowicy, Martyna Koman, gminne zespoły śpie-
wacze, Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej pod batutą 
kapelmistrza Stanisława Stępnia i Zespół Jambo Africa. 
Wieczorem do tańca zagrali DJ Leszek i Zespół Quatro.

Na placu w Dąbrowicy na uczestników dożynkowych 
czekała również wyśmienita gastronomia i stoisko kuli-
narne z regionalnymi przysmakami, wystawy: sprzętu 
rolniczego, płodów rolnych - zorganizowana przez ODR 
w Biłgoraju, wystawa historyczna oraz pokazy: Stre-
et workout, przygotowany przez miejscową młodzież 
oraz „Gotowanie na dużej patelni” z poczęstunkiem dla 
wszystkich chętnych. Można było też podziwiać stoiska 
promocyjne: Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lasów 
Państwowych, Senior Care – Moniki Myszak, Dzienne-

go Domu Senior + w Bukowej i Gminy Biłgoraj. Była też 
możliwość zbadania poziomu cukru, cholesterolu i trój-
glicerydów we krwi dzięki Kołu Diabetyków z Biłgoraja 
oraz zaszczepić się przeciw Covid 19 w Mobilnym Punk-
cie Szczepień. Dla najmłodszych uczestników zorgani-
zowano zabawę fantową oraz darmowy dmuchany park 
zabaw i animacje z Grupą Familijka. 

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich de-
legacji wieńcowych, które przybyły do Dąbrowicy na 
uroczystości dożynkowe, a szczególne ukłony i wyrazy 
wdzięczności za zaangażowanie i pomoc kierujemy do 
pana Wiesława Maciochy i pani Edyty Szuby, dziękuje-
my pani Helenie Gadaj za użyczenie placu pod organi-
zację wydarzenia i wszystkim mieszkańcom Dąbrowicy, 
za przepięknie udekorowane posesje. Mamy nadzieję, że 
ten przykład zaangażowania w doroczne święto plonów 
przeniesie się na kolejne organizowane przez Gminę Bił-
goraj dożynki.

Celina Skromak
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Na tą okoliczność przygotowano specjalną odezwę, 
którą podpisali reprezentanci mieszkańców Biłgoraja oraz 
władz państwowych i samorządowych, w tym Wójt Gmi-
ny Biłgoraj – Wiesław Różyński. 

Spośród zaproszonych gości w wydarzeniu uczestni-
czyli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof 
Hetman, posłanka Beata Strzałka, wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego Michał Mulawa, wicewojewoda lu-
belski Bolesław Gzik, a także przedstawiciele lokalnych 

samorządów i organizacji społecznych.
Wewnątrz kapsuły umieszczone zostały bieżące infor-

macje o mieście, o niedawno zrealizowanych inwestycjach 
i o codziennym życiu mieszkańców, a także wycinki pra-
sowe na temat ważniejszych wydarzeń lokalnych i krajo-
wych oraz listy do przyszłych pokoleń. Kapsuła oficjalnie 
zostanie otwarta za 100 lat.

Joanna Szkutnik

Głównym celem akcji Narodowe 
Czytanie jest przede wszystkim pro-
mocja czytelnictwa oraz popularyza-
cja najwybitniejszych dzieł literatury 
polskiej. 

Lekturą tegorocznej edycji Naro-
dowe Czytanie była „Moralność Pani 
Dulskiej”- Gabrieli Zapolskiej. Mimo 
tego, że pisarka, aktorka i publicystka 
nie jest w gronie tegorocznych Patro-
nów Roku, to jednak jej książka nie 
przypadkowo znalazła się w tego-
rocznej edycji Narodowego Czytania. 
W tym roku przypada bowiem setna 
rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej. 
„Moralność Pani Dulskiej” to wyjąt-

kowy utwór, który piętnuje obłudę 
i zakłamanie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mistrzow-
skie odmalowanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszystkim uni-
wersalne przesłanie moralne, które 
w imię uczciwości i  sprawiedliwości 
każe potępiać zło. Sztuka Gabrie-
li Zapolskiej wzbogaciła literaturę 
polską o ważną refleksję społeczną. 
Dramat ten od ponad stu lat cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Dowodem tego są jego liczne insce-
nizacje teatralne oraz udane adapta-
cje telewizyjne i filmowe. 

W tym roku biblioteki publicz-

Biłgorajska Kapsuła Czasu

Narodowe czytanie w bibliotekach 
publicznych Gminy Biłgoraj

Uroczyste zamknięcie kapsuły odbyło się 10 września 2021 r. przed budynkiem Urzędu Miasta 
w Biłgoraju. 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie,  jak co roku, ochoczo włączyła się 
w akcję „Narodowego Czytania”. 
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Organizatorami konkursu była Komisja Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy 
z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. Pa-
tronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj 
Pawlak. Projekt miał zasięg okręgowy. Uroczystość odbyła 
się w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Zamościu i była transmitowana przez TVP3 Lu-
blin.

Zadaniem uczestników było napisanie pracy w formie 
listu do ojca na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój 
tata”. Organizatorzy konkursu stawiali sobie za cel skiero-
wanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane 
z niezastąpioną rolą ojca w życiu rodziny oraz upowszech-
nianie przykładów wzorowego godzenia życia rodzinnego 
z pracą zawodową ojców rodzin, jak też wskazywanie roli 
ojca w budowaniu harmonii rodzinnej. Uczniowie pisali 
o  tym, jak współcześnie dzieci postrzegają swoich ojców 
i jakie stawiają przed nimi wymagania.

W konkursie wzięło udział 126 uczniów z 27 szkół. Tro-
je uczniów SP w Dąbrowicy pod opieką Pani Anny Kiełba-
sy reprezentowało w tym projekcie Gminę Biłgoraj. Uro-
czystość rozdania nagród i dyplomów jest dostępna pod 
linkiem https://lublin.tvp.pl/55843148/list-do-taty

 
 Anna Kiełbasa

Uczniowie SP w Dąbrowicy 
w Konkursie Senatu RP
13 września 2021 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy uczestniczyli w uro-
czystym wręczeniu nagród i dyplomów za udział w konkursie „List do Taty” organizowanym 
pod patronatem Pana Jerzego Chróścikowskiego - Senatora RP. 

ne Gminy Biłgoraj po raz kolejny 
włączyły się w ogólnopolską akcję 
Narodowego Czytania. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Biłgoraju 
z/s w Soli bibliotekarki razem z pa-
nią dyrektor przedstawiły własną 
interpretację fragmentów drama-
tu Gabrieli Zapolskiej „Moralność 
Pani Dulskiej”. W  Filii Bibliotecznej 
w Dąbrowicy w rolę lektorów wcie-
lili się uczniowie szkoły, natomiast 
w Filii Bibliotecznej w Bukowej czy-
tali uczniowie szkoły oraz seniorzy 
z Dziennego Domu Seniora w Buko-
wej. Filie biblioteczne zorganizowały 
akcje wspólnie ze szkołami i nauczy-

cielami.
Z okazji akcji Narodowe Czytanie 

biblioteki otrzymały okolicznościo-
we pieczęcie od Pana Prezydenta An-
drzeja Dudy. Zapraszamy wszystkich 

chętnych do przybycia do bibliotek 
ze swoim egzemplarzem książki 
„Moralność Pani Dulskiej” w celu jej 
ostemplowania.

 Joanna Portka
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Ewa Sokół z tytułem Microsoft 
Innovative Educator Expert
Programy Microsoft Innovative Educator (MIE) mają na celu wyróżnienie wizjonerów eduka-
cyjnych z całego świata, którzy dają przykład innym nauczycielom, jak wykorzystywać no-
woczesne technologie w edukacji, poprawiając tym samym wyniki w nauce swoich uczniów. 

MIE Experts pomagają Microsoft wprowadzać inno-
wacje w edukacji. Wspierają innych nauczycieli i dzielą 
się z nimi swoimi przemyśleniami dotyczącymi skutecz-
nego wykorzystania technologii w edukacji. Przekazują 
również Microsoft wiedzę o nowych produktach i narzę-
dziach edukacyjnych oraz wymieniają się dobrymi prak-
tykami podczas współpracy przy promowaniu innowacji 
w nauczaniu. 

Co roku Microsoft docenia grupę nauczycieli z całe-
go świata publikując listę Microsoft Innovative Educator 
Experts (MIEE). Jest to ogromny zaszczyt i docenienie 
zaangażowania i innowacyjności nauczycieli i edukato-
rów. W tym roku to zaszczytne miano zyskało około 450 
polskich nauczycieli szkół podstawowych i średnich, jak 
również edukatorów pracujących w placówkach dosko-
nalenia nauczycieli.

Zyskanie tego prestiżowego tytułu otwiera przed na-
uczycielami większe możliwości rozwoju zawodowego, 
zdobywania nowych umiejętności, dzielenia się swoimi 
pomysłami i czerpania inspiracji od innych nauczycieli 
z  całego świata. Dołączenie do społeczności podobnie 
myślących ludzi i ich wsparcie ułatwia wdrażanie inno-
wacyjnych działań i projektów międzynarodowych.

Okres nauczania zdalnego niewątpliwie przyczynił się 
do rozwinięcia moich kompetencji cyfrowych. Poszuki-
wanie jak najskuteczniejszych metod nauczania i uczenia 
się skłoniło mnie do udziału w różnorodnych kursach, 
szkoleniach i warsztatach oraz samodzielnego pozna-
wania i testowania narzędzi cyfrowych. Dołączenie do 

eTwinning – społeczności zrzeszającej nauczycieli i szko-
ły z całej Europy oraz uczestnictwo w międzynarodowych 
projektach i nawiązanie współpracy z europejskimi szko-
łami były krokiem milowym w zdobywaniu doświadcze-
nia, angażowaniu uczniów i monitorowaniu ich pracy 
projektowej.

Uświadomienie sobie, że nauka języka obcego nie 
musi, a wręcz nie powinna odbywać się jedynie w klasie 
szkolnej, tylko w praktycznym działaniu i codziennym 
komunikowaniu się w tym języku pomogła mi zmienić 
styl nauczania. Uczniowie biorący udział w projektach 
międzynarodowych zdają sobie sprawę, jak ważna jest 
znajomość języka obcego i zyskują poczucie, że uczą się 
dla siebie. Dodatkowo rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów ułatwia im sprawne i efektywne realizowanie za-
dań i podnosi ich pewność siebie. Praca zespołowa, inno-
wacyjne narzędzia TIK, sprawna komunikacja czy twór-
cze rozwiązywanie problemów to składniki kluczowych 
kompetencji informatycznych pożądanych w nauczaniu 
XXI wieku. 

Mam nadzieję, że tytuł Microsoft Innovative Educa-
tor Expert jest tylko początkiem drogi w moim rozwo-
ju zawodowym, a możliwości, które przede mną otwiera 
pozwolą mi doskonalić warsztat pracy, sprawią, że moje 
zajęcia będą bardziej atrakcyjne i efektywne dla uczniów. 
Liczę na realizację wielu międzynarodowych projektów, 
które są fantastyczną przygodą i okazją do poznania in-
teresujących ludzi. 

 Ewa Sokół

Ewa Sokół

September 7, 2021
Ewa

Sokół
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Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania obywa-
telskiego i edukacji obywatelskiej 72 osobowej grupy 
młodzieży z terenów wiejskich powiatu biłgorajskiego 
poprzez udział m.in. w warsztatach, spotkaniach, grach 
obywatelskich, debatach, symulacjach, których podsumo-
wanie zostanie przedstawione na Gali efektów projektu. 
W programie projektu przewidziane są: ciekawe i rozwija-
jące warsztaty, wyjazdy na wizyty studyjne, spotkania oraz 
możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich. Spotkania 
warsztatowe w naszej szkole odbyły się z udziałem trenerek 
z Fundacji Bliżej Pasji. Monika Dominik, Agata Czwórnóg 
oraz Agnieszka Wojnarska pracowały z młodzieżą nad po-
mysłami na symulacje partycypacyjne. Wizja świata i spo-
łeczności za 50 lat, aktualne problemy, potrzeby lokalne 
oraz pomysły na działania pro-obywatelskie to przedmiot 
pierwszych warsztatów w ramach projektu. Analiza pro-
blemów i potrzeb społeczności lokalnej, wizja przyszłości 
oraz to, co młodzi chcieliby zmienić i o jakiej małej ojczyź-
nie marzą było tematem ostatnich warsztatów. Na każdym 
spotkaniu uczestnicy byli częstowani pizzą oraz słodką 
przekąską. Naszym uczniom jak zwykle nie brakowało kre-
atywności i pomysłowości! Nie były to jedyne spotkania 
w ramach projektu, ze względu na odbywającą się zdalną 
naukę, spotkania przebiegały również online. 

Dotychczas zrealizowane zostały następujące działania: 
1. Innowacje

2. Partycypacja społeczna
3. Jak budować świadomość i przychylność dla zmian 

społecznych? Współdecydowanie, uczestnictwo w ży-
ciu społeczności.

4. Współpraca na poziomie liderzy-społeczność-władze.
5. Projektowanie symulacji obywatelskich.
6. Kultura obywatelska jako naturalna postawa w życiu. 

Promowanie otwartości wobec świata, ludzi, odpowie-
dzialności za społeczność.

Realizację kolejnych etapów projektu uczniowie będą 
kontynuować od września, na co już teraz z niecierpliwo-
ścią czekają. 

Małgorzata Przytuła

Spotkania szkoleniowe uczniów 
z Bidaczowa
Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie przystąpiła do projektu realizowanego przez Fun-
dację Bliżej Pasji, który rozpoczął się 1 lutego tego roku i potrwa do 30 kwietnia 2022 r. 
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Jest nam bliska ochrona 
środowiska
Projekt „Jest nam bliska ochrona środowiska” realizowany był w dniach 14.06.2021-21.07.2021 r. 
przy Szkole Podstawowej w Starym Bidaczowie.

Wszyscy, przy każdej okazji, życzą sobie dużo zdrowia, 
gdyż jest ono najważniejsze. Jednak aby żyć w zdrowiu, 
to nie tylko kwestia pobożnych życzeń, lecz świadomej 
decyzji. Każdy z nas ma ogromny wpływ na jakość na-
szego życia. Zanim jednak coś zrobimy dla jego poprawy, 
najpierw należy zacząć od pewnej świadomości i zdoby-
cia wiedzy, dzięki której możemy polepszyć jakość śro-
dowiska, które nas otacza. Dlatego tak ważny jest udział 
w projekcie ekologicznym „Jest nam bliska ochrona śro-
dowiska”, którego głównym organizatorem jest OSP Sta-
ry Bidaczów na czele z Prezesem Piotrem Olszówką oraz  
naczelnikiem a zarazem sołtysem Marcinem Szabatem. 
Projekt jest finansowany z dotacji Lasów Państwowych 
zaś Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie miała za-
szczyt być partnerem w realizacji tego wydarzenia.

Projekt odbywał się w formie warsztatów wypełnio-
nych różnorakimi działaniami. Każdego dnia dla wszyst-
kich uczestników przewidziany był smaczny poczęstunek 
w formie pizzy, kiełbasek, itp.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania z przedsta-
wicielem Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Bił-
goraj o tematyce segregacji odpadów oraz szkodliwo-
ści niewłaściwego gospodarowania odpadami. Wiedza 
uczniów na temat bioróżnorodności i ochrony lasów zo-

stała usystematyzowana podczas spotkania z przedstawi-
cielami Nadleśnictwa Biłgoraj. Dzieci za swoją aktywność 
podczas warsztatów, zostały nagrodzone upominkami. 
Uczniowie wiedzą już teraz doskonale na czym polega 
odpowiedzialne zachowanie na terenach leśnych. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony kon-
kurs plastyczny „Namaluj las wokół nas”.  Prace mogły 
wykonywać także dzieci spoza szkoły, zamieszkałe w oko-
licznych miejscowościach. Najmłodsi, czyli przedszkola-
ki i zerówka, z zapałem stworzyli piękne plakaty, przed-
stawiające leśne obszary. 

Kolejnym punktem warsztatów było spotkanie 
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rym Bidaczowie, którzy informowali o przeciwdziałaniu 
w związku z zagrożeniami pożaru lasów. 

Uczniowie z wszystkich grup wiekowych (klasy 2-8) 
brały udział w profesjonalnych warsztatach plastycznych.  
Pod opieką wychowawców, dzieci przygotowywały pra-
ce na konkurs. Za pomocą różnych technik plastycznych 
tworzyły oryginalne plakaty, na których  wykazały się swą 
kreatywnością i zdolnościami artystycznymi. 

Punktem kulminacyjnym był dzień, podczas którego 
teorie przekuliśmy w czyn. Uczestnicy projektu wybrali 
się na sprzątanie lasu. Nie tylko przyroda na tym zyskała, 
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7 września 2021 r. rozpoczęto  
świętowanie od odczytania listu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. Chcąc przybliżyć syl-
wetki głównych postaci dramatu pt. 
„Moralności Pani Dulskiej” Gabrie-
li Zapolskiej, na początek obejrzano 
fragmenty adaptacji teatralnej tego 
otworu. 

Tekst, który odczytali uczniowie, 
rodzice i nauczyciele, był punktem 
wyjścia nad refleksją dotyczącą wła-
ściwego postępowania. Przed każdą 
sceną widz otrzymał pytanie, na które 

mógł odpowiedzieć po odsłuchaniu 
dialogu aktorów czytających dramat. 
Wszyscy zastanawiali się jak powinni-
śmy traktować ludzi zgromadzonych 
wokół siebie, czy postawa Pani Dul-
skiej zasługuje na pochlebstwa? Ana-
lizowano dwie, skrajnie różne postacie 
Meli i Hesi, zastanawiając się, który 
sposób postrzegania rzeczywistości 
jest nam bliższy. Zwrócono uwagę na 
to, jak duży wpływ na sposób nasze-
go myślenia ma towarzystwo w jakim 
przebywamy. Podkreślano rangę po-
zytywnych relacji w rodzinie i wskaza-

no na silną więź, jaka istnieje między 
rodzeństwem. 

Dopełnieniem całej akcji było za-
poznanie się z gazetkami, na których  
zaprezentowane było życie i twór-
czość Gabrieli Zapolskiej. Na koniec 
zachęcono wszystkich, którzy chcie-
liby poznać intrygujące losy rodzi-
ny Dulskich, do przeczytania całego 
dramatu, którego fabuła nadawałaby 
się do kolejnego odcinka, dobrze zna-
nych „Trudnych spraw”. 

Joanna Portka

Narodowe czytanie 2021 
w Starym Bidaczowie
Społeczność Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie,  jak co roku, ochoczo włączyła się 
w akcję „Narodowego Czytania”. 

ale wszyscy, którzy w drodze do szko-
ły oraz podczas spacerów, będą mogli 
cieszyć się pięknymi widokami. 

Starsi uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Starym Bidaczowie od-
wiedzili także pobliskie gospodar-
stwo, w którym znajduje się pomnik 
przyrody – dąb, liczący około 500 lat. 
Uczniowie wędrowali przez malow-
niczy las, słuchając o dziejach histo-
rii związanej z tą wyjątkową okolicą. 
W  gospodarstwie można znaleźć 
wiele atrakcji dla dzieci: staw pełen 
ryb, domek na drzewie, czy ściankę 
wspinaczkową. Wspólne piesze wę-
drówki po lesie, po długim zamknię-
ciu w domu przed ekranem kompu-
terów, były zbawienną alternatywą 
dla naszego organizmu. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się także namiot przygotowany przez 
Nadleśnictwo, w którym można było 
dowiedzieć się wielu ciekawostek 
i zobaczyć interesujące eksponaty.

Jednym z ostatnich punktów pro-
jektu było podsumowanie warszta-
tów z elementami edukacji ekolo-
gicznej. Dyrektor Małgorzata Kanar, 
wręczyła uczniom nagrody zdobyte 

w konkursie plastycznym. Otrzyma-
ne upominki cieszyły wszystkich ar-
tystów, którzy zostali nagrodzeni za 
swe malownicze prace. 

Zakończeniem wydarzenia było 
wspólne ognisko. Pełni emocji i wy-
pieków na twarzy, wszyscy cieszyli 
się z udziału w tak licznych i atrak-
cyjnych działaniach realizowanych 
w ramach projektu. 

Musimy zadbać o naszą Plane-
tę, ponieważ, żeby żyć w zdrowiu 
i radości, trzeba przede wszystkim 
mieć, gdzie mieszkać. Wszelakie or-
ganizmy żyjące na Ziemi są od siebie 
uzależnione. Nie jest ważne, kto jest 
większy, czy silniejszy. Jedni bez dru-
gich nie możemy istnieć. Jesteśmy 
elementem, doskonale skonstruowa-
nej Planety. Jednak dzięki udziałowi 
w projekcie, wiemy, że jest wielka 
potrzeba ochrony  i dbania o środo-
wisko. Zacznijmy więc od siebie, od 
swojego podwórka, jeszcze bardziej 
pielęgnować nasze wspólne dobro. 
Szanujmy przyrodę i troszczmy się 
o nią a będzie nam żyło się lepiej. 

Joanna Portka
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W Akcji Sprzątanie świata – Pol-
ska nie chodzi bowiem o to, by sprzą-
tać, ale o to, by nie śmiecić. Hasło 
tegorocznej Akcji jest parafrazą słyn-
nego powiedzenia Kartezjusza „Cogi-
to ergo sum”. Wiedzą niepodważalną 
jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić 
w naturze, jeśli chcemy zadbać o na-
sze wspólne oraz przyszłych pokoleń 
zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy 
siebie. 

Uczniowie wraz z nauczyciela-
mi po zbiórce przed szkołą, podczas 
której uczennica klasy 8 Amelia, od-
czytała informacje przypominające 
o celu odbywającej się co roku akcji, 

zaopatrzeni w worki i jednorazowe 
rękawiczki wyruszyli w teren. 

Wspólnie sprzątaliśmy okoliczne 
tereny i las znajdujący się niedaleko 
szkoły. Wypełniliśmy niewiele wor-
ków, ale to dobrze, świadczy to tylko 
o tym, że dbamy o czystość dookoła 
nas. Martwi jednak fakt, iż śmieci 
jakie zostały znalezione to głównie 
puszki i butelki pozostawione przez 
dorosłych. 

Po sprzątaniu czas na grzybobra-
nie, a lasy w tym roku bogate są w 
różnorodne gatunki grzybów, zebra-
no borowiki, podgrzybki, koźlarze, 
maślaki, a nawet gąski. W konkur-

sie na znalezienie najdorodniejszego 
grzyba wygrała wychowawczyni kla-
sy 8.

Joanna Portka

Klasa 4 wraz z wychowawcą 
przedstawiła uczniom ideę projek-
tu, a następnie wszyscy uczniowie 
wykonali prace plastyczne, z których 
powstała gazetka umieszczona na 
korytarzu szkolnym. W akcji wzięły 
udział również przedszkolaki.

Tego typu akcje przyczyniają się 
do zwiększenia świadomości obywa-
teli. Choć wydaje się, że rezygnacja 
z auta jednej osoby niewiele zmienia, 
to gdy zrobi to kilkadziesiąt lub kil-
kaset osób, to zmiany będą już wi-
doczne nie tylko na ulicach miast, 
lecz również w poprawie klimatu. 
Dlatego też warto, promując zdrowy 
tryb życia, zachęcać również do rezy-
gnacji z własnego auta i korzystania 
ze środków komunikacji miejskiej.

Joanna Portka

28 Akcja Sprzątanie świata 
– Polska

Dzień bez samochodu

17 września 2021 roku, o godz. 9.00 uczniowie szkoły w Starym Bidaczowie z klas 4-8 wyruszyli 
w teren w ramach 28 Akcji Sprzątanie świata – Polska, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

22 września w Szkole w Starym Bidaczowie odbyła się akcja „Dzień bez samochodu”. 
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Grupa wycieczkowiczów prowadzona przez przewod-
nika zjechała windą do podziemi kopalni. Wybraną for-
mą zwiedzania była jedyna w Europie podziemna trasa 
pielgrzymkowa. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie od 
najstarszej podziemnej świątyni, czyli Kaplicy Świętego 
Antoniego. Podziwiali również Kaplicę Świętego Jana, 
Kaplicę Świętego Krzyża i Drogę Krzyżową. Obejrzenie 
najpiękniejszej w kopalni kaplicy, czyli Kaplicy Świętej 
Kingi było dla wszystkich wielkim przeżyciem estetycz-
nym i religijnym. Podziwiali wykute w skale płaskorzeźby 
i rzeźby (postać Świętej Kingi w ołtarzu), wiszące żyran-
dole z kryształów solnych oraz kamienną posadzkę.

Ciekawych miejsc w kopalni było dużo i wszystkim 
bardzo podobały się korytarze solankowe, jezioro, czy 
pomieszczenia-komory przedstawiające pracę górników.

Zwieńczeniem podziemnej wędrówki była msza świę-

ta dla pielgrzymów DDS+ odprawiona w Kaplicy pod we-
zwaniem Świętego Jana Pawła II.

Po dwóch godzinach zwiedzania uczestnicy wycieczki 
obkupieni w liczne pamiątki udali się na obiad. Po posił-
ku i krótkim odpoczynku grupa zwiedzała jeszcze Tęż-
nie Solankowe. Seniorzy mogli pospacerować i zwiedzić 
obiekt, zrelaksować się i pooddychać solną mgiełką.

Wycieczka była bardzo udana, uczestnicy wyjazdu 
pełni wrażeń wrócili do domu.

Dzienny Dom Senior+ w Bukowej

Wycieczka do Wieliczki 
W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Bukowej zwiedzili 
Kopalnię Soli w Wieliczce.
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Uczestników spotkania powitała Kierownik DDS+ 
w Bukowej, dziękując wszystkim Seniorom za czas 
dotychczas spędzony w placówce. Przy kawie i herba-
cie wrócono do wspomnień oglądając przygotowaną 
prezentację zdjęć zebranych od czasu powstania pla-
cówki. Uczestnicy zaprezentowali krótkie przedsta-
wienia pt. „Dziad i baba” oraz „Kto z kim przestaje 
takim się staje”. Ponadto wszyscy wysłuchali koncertu, 
który Seniorzy wykonali na dzwonkach. Były to znane 
melodie: „Hej z góry z góry”, „Zagraj mi czarny cyga-
nie” i „Przybyli ułani pod okienko”. Całość spotkania 
przeplatał śpiew biesiadnych piosenek w wykonaniu 
wszystkich Seniorów.

Na koniec goście otrzymali upominki przygotowa-
ne podczas zajęć – były to albumy ze zdjęciami upa-
miętniającymi czas pobytu w Placówce.

Dzienny Dom Senior+ w Bukowej

Spotkanie integracyjne 
„Seniorzy spotkajmy się”
Spotkanie odbyło się 30 września 2021 r. Kierownik, pracownicy i uczestnicy Dziennego Domu 
„Senior +” w Bukowej zaprosili na wspólne spotkanie osoby które brały udział w zajęciach 
w latach 2019 i 2020. Przybyło wielu zaproszonych gości.



42 KULTURA 39/2021

j-m

janczary - pas z dzwonkami zakładany koniowi na szyję

                 w czasie jazdy saniami

jażmo - uprząż na woły

jeno - tylko

jesionka - płaszcz męski

jędza - duży konik polny

kaftan, kapota - kurtka

kajet - zeszyt

kalita - torba, tornister

kałatuszka - przyrząd do ugniatania ziemniaków

kapa - 1) narzuta na łóżko;  

           2) przyrząd, na którym wisi zasłonka przy piecu

kapica - część cepa obracająca się we wszystkie strony, 

              łącząca bijak i dzierżysko

kaśka - 100 rubli

katraś - pop

kicha - kieliszek

kiczka - mała wiązka słomy do krycia dachu strzechą

kijanka - narzędzie do prania ubrań

kiner - chleb

kirzyć - pić wódkę

kłapcie - ciapy do chodzenia po domu

kłopotnica - książka

kolebka - łóżeczko dla dziecka

komin sztagowy - komin słomiany

komora - spiżarka

korbon - kołyska dla dziecka rozkładana na polu

krasna - 10 rubli

krążek - kuchenna deska do krojenia 

Słownik gwary biłgorajskiej cz.2
Fragment pracy „Wyłuskane z pamięci” zrealizowanej przez Annę Grabias i Patrycję Łubiarz 
pod kierunkiem pani Anny Ciosmak.

 

 

Jesionka
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krężołki - mała kapusta w marynacie

Krociak - Polak

krygi - luby

kużdy - każdy

kwiotki – kwiatki

lada - przyrząd do kładzenia drzewa na furę lub wóz

ligać - leżeć

lumple - buty słomiane 

Łapa (in. Łapeć)  - Rosjanin

łas, łaze - nie mów

łaze po łapecku - nie mów po rusku

łocharuszać się - doprowadzać się do porządku

łochędorzyć (in. łożenić się) - ożenić się

łojciec - ojciec

łokieć - długość od najdłuższego palca do łokcia

łokrasa, łomasta - tłuszcz do potraw

łonuce - materiał do owijania stóp (zamiast skarpet)

łopatka - deska dębowa do ostrzenia kosy

maglownica - narzędzie do prasowania pościeli

majtka, oszukaniec - smoczek dla dziecka

miarka, ćwiartka - przyrządy do mierzenia

międlica - przyrząd do międlenia lnu lub konopi

misiączek - księżyc

mliko - mleko

morga - jednostki miary ziemi

moskal - przedstawiciel władzy rosyjskiej

motowidło - przyrząd do zwijania nici w motki                                       

motyl – paszport

Anna Grabias, Patrycja Łubiarz

Kolebka

Krążek

Motyl
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Część poniższych relacji znajduje się w zbiorach 
wspomnień wojennych „Zabrali nam dzieciństwo”. 
Wspomnienia te zostały także opublikowane w XII to-
mie rocznika „Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do histo-
rii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”. 

Więcej relacji można przeczytać na stronie www.
dziedzictwogminybilgoraj.pl 

Aniela Małysza, Dąbrowica

Jak był początek wojny, to trzeba było robić schrony 
ziemne. Pierwszego dnia jak była ta bitwa, to Niemcy 
strzelali od strony Krzeszowa, w stronę Biłgoraja dro-
gą. Już wtedy była szosa taka kamienista z Krzeszowa 
do Biłgoraja. Niemcy atakowali od lasu. Ale to strzela-
nina była, bitwa. Polacy też strzelali, a ile później kul 
było w drzewach, domach. Wiem, że tutaj zabili dwóch 
żołnierzy i cztery konie. Konie leżały na patokach, jeden 

na cieślakowym – taki piękny koń zabity, a obok niego 
żołnierz. Ten koń długi czas leżał, Niemcy go nie brali, 
już zaczęło śmierdzieć. W końcu z pięciu chłopów się 
zebrało i zakopało tego konia, a taki piękny był. Drugi 
żołnierz zginął na patokach. Na szczęście nikomu niby 
się chałupa nie zajęła. Polacy się wycofali w końcu.

Jak Polacy odstąpili, to przyszli Niemcy. Poszliśmy za 
stodołę zobaczyć jak to wojsko wygląda. Oni nas zoba-
czyli i wołają nas kom, kom, bo chcieli nam w schronie 
zdjęcie zrobić. Ja się zastanawiałam, po co mam tam iść. 
Z boku stał żołnierz niemiecki, który do nas zawołał: 
Dziewczynki, chodźcie tutaj! No to podeszłam, jak po 
polsku mówił. On nam tłumaczy: wy tam nie idźcie, to 
jest wojna. W wojnę człowiek i kula to jest jedno. Wej-
dziecie do schronu, to oni mogą was zabić. Dla nich to 
wszystko jedno. I jeszcze zdjęcie sobie zrobią z waszy-
mi trupami. Ja jestem Ślązak i w domu mam takie same 
dzieci jak wy. No i nie poszłyśmy.

Początek II wojny światowej 
w relacjach mieszkańców Gminy Biłgoraj
Relacje mieszkańców podbiłgorajskich wsi o kampanii wrześniowej w roku 1939 to wizja wojny, 
w której więcej jest obrazów skutków bitwy, niż samych walk. Widzimy tu sceny uciekających 
ludzi z zachodu, rozbrajających się żołnierzy, szukających cywilnych ubrań, bądź idących do 
niewoli, walkę, płonące wsie, ostrzał artyleryjski itd.  

Spalony Biłgoraj na fotografii Jerzego Serafina (Archiwum GOK Biłgoraj)
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Wiktoria Chołyst, Korczów

W wojnę Korczów był zbombardowany, podobnie 
jak kościół w Puszczy i cały Biłgoraj. Polskie wojsko 
uciekało, jak Niemcy nachodzili . Ruch był straszny, 
rozgardiasz. Koni zabitych dużo, Polacy nie mieli czym 
rannych wieźć. 

Pamiętam, że chyba dwóch rannych zawieźli do szpi-
tala, jak się tu bili. Bomby latały, konie uciekały, biegały 
luzem. Bomby spadały poza wioską. Koło Ciosa spadło 
dwie bomby, pamiętam że później trzema końmi wy-
ciągali jedną bombę i trzema drugą, a dopiero później 
wyrównali trochę ziemią. Pamiętam, że jak było bom-
bardowanie, to do nas do chałupy przyszli sąsiedzi, bo 
nasz dom murowany był. Dużo nas tak było, wszyscy 
przy oknie. Bozia dał, że jak przeleciał odłamek bomby, 
to wyrwał kawał ściany. Jakby w okno trafił, to by nas 
pozabijało. 

Wojsko już uciekało, gnali konie, i z tym wszystkim 
jechali w las. Które mogli z końmi, które nie to sami 
gnali. Koni pozabijało, dym był. Prawie na prosto od 
każdego domu spadały zapalające bomby, które spadały 
na pustkach od strony Dereźni. Gdzieś źle pocelowali. 
Pamiętam też samoloty nad wsią. Ze dwanaście może 
naliczyli ich.

 
Bronisława Marzec, Bukowa

Pamiętam, że ludzi zaczęli mówić o wojnie. Samoloty 
latały, wojna będzie. U nas ojca już nie było, zmarł jak 
miałam 8 lat, tylko matka i cztery córki, ale jedna po-
marła wcześniej. Ja byłam najmłodsza. No i pracować 
nie było w polu komu, biedowaliśmy po prostu. Później 
się starsza siostra ożeniła i kawaler z Siedmiu Chałup do 
nas przyszedł, to już gospodarz był przynajmniej.

Jak już wojna się zaczęła, to myśmy ukrywali się 
w  piwnicy na kartofle, gdzie dobytek znieśliśmy. Już 
wojna, już bomby wybuchały, słychać było. Mieliśmy 
też schrony na górce, co była dookoła. Tak nocowaliśmy 
i  w  piwnicy i w lesie w schronie. Jak przez wieś woj-
sko jakieś szło, to tak chcieli mleka czy chleba. Jeden 
żołnierz chciał chleba i w zamian przyniósł nam takie 
miny, nie wiedzieliśmy co to jest. On mówił, że to my-
dło jest i do prania będzie dobre. Zostawił tego trochę, 
a dopiero później ktoś nam powiedział, że to są miny 
i żeby uważać.

 
Franciszek Jargieło, Bukowa

Kiedy wybuchła wojna to mieszkałem w Bukowej 
tylko z matką. We wrześniu 1939 r. we wsi rozbrajało się 
wojsko polskie, które szło do niewoli sowieckiej. Bardzo 
dużo tego wojska było we wsi od strony Momot. Wte-
dy służyłem u Dziducha - widziałem fury, kawalerię, 
piechotę, siwych oficerowie, którzy byli w wojsku może 

jeszcze za poprzedniej wojny. W niewolę szli też księża 
kapelani. Widziałem konie i młode źrebaki, gdzieś wzię-
te od gospodarzy po drodze. Niektórzy żołnierze jak tyl-
ko poszli w las to spokojnie mogli uciekać, tylko mu-
sieli mieć ubrania cywilne. Niemcy obstawili wszystkie 
drogi, ale łatwo dało się wymknąć. Po tym rozbrojeniu 
Rosjanie się cofnęli i zabrali jeńców. Ci oficerowie poszli 
do Katynia.

W Bukowej podczas wojny żyło się ciężko. Zboża 
było mało, bo ziemie nieurodzajne. Świń nie można 
było trzymać, bo Niemcy nie pozwalali. Ludzie zaj-
mowali się trochę łubiarstwem, robili także wrzeciona 
i łyżki drewniane. Najbiedniejsi dostawali przynajmniej 
chleb, który rozwoził Stręciwilk.

Józefa Piętak, Smólsko Małe

Miałam 12 lat, jak wybuchła wojna. Mieszkałam 
w Smólsku Małym. Pamiętam, że był taki moment, że 
Niemcy odchodzili, z kolei nachodzili ruskie, a w środ-
ku znalazło się polskie wojsko. Starli się później za Alek-
sandrowem w lesie na Sigle.

Dużo wojska polskiego szło drogą przez las Krasne, 
przez Smólsko i dalej na Aleksandrów i Józefów. Pod 
Smólskiem Małym rozbrajało się wojsko, tam gdzie dzi-
siaj jest lasek za kościółkiem, było pełno broni, siodeł, 
koni. Wtedy tam jeszcze lasu nie było, trochę ugoru, pa-
górki i takie krzaczki. Wojsko szło od Krasnego z pola do 
wsi, karabiny rzucali na podwórkach. Jeśli mieli jakieś 
ubrania żołnierze cywilne, to się przebierali i gdzieś szli 
do domów. Inni szli w niewolę. Ludzie oddawali ubrania 
męskie ile tylko mieli. Nawet brali takie płócienne białe 
koszule. Nikt się nie dziwił nawet.

Na podwórze wjechało pełno armat. Jedna armata 
zawadziła o nasz dom, a później tata musiał przerabiać 
chałupę. Ci artylerzyści gotowali u nas zupę, a później 
pojechali dalej. U nas nie pamiętam, żeby strzelanina 
wtedy była.

W niedzielę rano poszłam z ojcem w to miejsce, 
gdzie się najwięcej wojska rozbrajało. Ludzie tam brali 
sobie co chcieli, siodła czy płaszcze. Tata nie wiedział, 
niepewnie wziął siodło i wybrał sobie konia. Wrócił 
jeszcze do domu bez konia i z bratem poszli przyprowa-
dzić konia. Ale on się nie nadawał do roboty w polu. On 
był wierzchowiec i nie mógł się przyzwyczaić do robo-
ty pod pługiem. Później go sprzedali jakiemuś kupcowi 
z Tomaszowa. W pewnym momencie władzę przejął ja-
kiś zarząd chyba sowiecki, chodzili z czerwonymi opa-
skami. Oni robili rewizje i zabierali wszystkie wojskowe 
rzeczy od chłopów. Tyle we wsi karabinów było, że tata 
później ze stryjem furą wywieźli w Krasne tą broń.

Oprac. Dominik Róg
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Podczas I akcji na lasy w 1943 r. My się zostałyśmy 
z mamą w domu. Tata uciekł na Smólsko. Słyszeliśmy jak 
ludzie mówili, że Niemcy już najechali na gajówkę. 

My z mamą się zostaliśmy, a tutaj już ludzie mówili, 
że idą Niemcy. Postanowiłyśmy uciekać w pole. Doszli-
śmy na Ściżkę i widzimy, że wszyscy uciekają, Dziwury, 
Maciochy obie rodziny z pola. To i my za nimi uciekamy. 
Doszliśmy na Linije, tam patrzymy, że rozciągnięty był 
drogą drut, kabel jakby od telefonu. Stamtąd przeszliśmy 
w Łodyżki Małe. Maciochy – obie rodziny i Żerebce też 
uciekli do lasu z nami. Tam była też dziewczynka Dziwu-
rowa, która w Łodyżkach bardzo płakała. Każden się bał, 
że Niemcy nas usłyszą. Ale jakoś przeżyła.

Tam siedliśmy. Dziwurka miała małe dziecko, któ-
re bardzo płakało. Baliśmy się, że jak nas tu usłyszą, to 
wszystkich wybiją. Poszliśmy przez Wąglarzyska na Na-
kiełkową Górkę. Na łąkach patrzymy, że chodzą nasze 
krowy. Wcześniej tata kazał bratu Felkowi w lesie te kro-
wy paść. Ale mojego brata Felka Roga Niemcy na Wągla-
rzyskach złapali, a krowy poszły na łąki, ino grzbiety im 
było widać. Na samej Nakiełkowej Górce widzieliśmy śla-
dy kopyt końskich, paczki po papierosach, musieli Niem-
cy już tam być wcześniej. To już był prawie wieczór, tam 
byliśmy chwilę, a później przeszliśmy przez łąki i stanę-
liśmy na takiej małej góreczce w okolicy Małych Łączysk 
i Dwumorgówek. Na tę górkę mówili Wisielcowa Góra. 
Tam siedliśmy pod takim rozłożystym smerekiem. Cała 
banda taka nas była. Pamiętam, że i dzieci były, Franek 
Róg niósł Franka Dudkowego, bo taki mały był. 

Ciemno już było, a chłopy, na pewno Franek Róg ps. 
„Dowidek”, poszedł szukać reszty ludzi w las. W końcu 
wrócił i prosto drogą koło późniejszej Placówki [miejsce 
obozu oddziału „Corda” od 1944 r. – D.R.], zaprowadził 
nas na takie niewielkie wzniesienie leśne pośród bagien, 
nazywane Sigła. To było miejsce stare, dookoła bagna 
były. Jak tam doszliśmy, to już noc była. Na tym pagórku 
spędziliśmy parę dni.

Tam chłopi porobili takie budy z gałęzi, w których 
spaliśmy. Mieliśmy krowy, które doililiśmy. Pamiętam, 
że u Solaka była, krowa, która bardzo beczała i jej zawią-
zywali mordę, żeby nas nie zdradziła. Później już puści-
li te krowy i sobie chodziły, gdzie chciały po lesie. A my 
tam dalej siedzieliśmy. Jasiek Żerebiec był mały chłopak 
i szkudny trochę w lesie. Nie chciał jeść. Tam ludzie kro-
wę, ale że nie było w co, to doili w hełm, który gdzieś zna-
leźli. Ten Jasiek nie chciał z hełmu pić mleka. Wybrzy-

Naszym domem był las
Relacja Justyny Brodziak to opowieść o ucieczkach w las, który dla mieszkańców Brodziaków 
zmienił się w drugą wioskę w czasie akcji wysiedleńczych w lecie 1943 r. Pani Justyna opowia-
da również o różnych innych wypadkach wojennych w Brodziakach. 

dzał bardzo. Był Czesiek i Franek Dudki, ojciec ich był 
we Francji, a matkę Niemcy zabrali. Oni z nami uciekali.

Po kilku dniach mówią, że idzie kolejna akcja. Słyszy-
my strzelaninę od strony Aleksandrowa, jakby karabiny 
maszynowe. Wtedy poszliśmy przez łąki, przebrodzili-
śmy rzeczkę Smolnik, odbiliśmy w lewo i ukryliśmy się 
w gęstych zaroślach. Siedzieliśmy tam, w kilkadziesiąt 
osób, zbici w kupę. Niedaleko była droga na Smolnik. 
Nasi chłopi tam podchodzili i patrzyli. Gadali, że Niemcy 
chodzą tą drogą, pilnowali. Pamiętam, że był z nami taki 
Kukiełka z Majdanu, który nie siedział z nami, tylko cią-
gle łaził, patrzył, na smereki wyłaził. 

Tam siedzieliśmy dwa, albo trzy dni. Jak ucichło 
wszystko, to wróciliśmy bliżej wsi. Z mamą podeszłyśmy 
pod Brodziaki i patrzymy, że nikogo nie ma. Ludzie mó-
wili, że Niemcy jeszcze kilka dni we wsi siedzieli, tu były 
też dziewczyny ze wsi, które chodziły przy kurach i bydle. 
Wiem, że tu była Skibowa, Jagna Solakowa, która później 
była w Rakówce, Stacha siostra, Janka Bździuszczyna. 
W tę akcję, jak uciekliśmy, to Niemcy tych co na Brodzia-
kach złapali, zamknęli w stodole u Palucha, a później wy-
wieźli do obozów. Ludzi więcej Niemcy złapali z tej stro-
ny nie od lasu, tylko bliżej rzeki i pól, bo nie zdążyli uciec.

Jednej zimy u nas ukrywał się Jasio Surma z Biłgora-
ja. Tata wziął go i przechowywał, znałam go. Na wiosnę 
od nas poszedł na Placówkę pod Brodziaki do oddziału, 
gdzie był kucharzem. Pamiętam, że raz paśliśmy krowy 
w  Łączyskach z Karolką Wawrzkową i mieliśmy już iść 



47KULTURA 39/2021

na Placówkę do tego Surmy, bo to bardzo blisko było. Ale 
dobrze, że nie poszłyśmy, bo to by głupota była. Ale już 
po akcjach, po Osuchach nieraz chodziliśmy tam. Jezu, 
jakie tam pchły były, trudno było chodzić. Wyłaziły na 
nogi, gryzły. Pamiętam, że były tam jeszcze domki takie 
porobione z kręglaków. Nie były duże, było ich kilka. Póź-
niej to wszystko zgniło w lesie.

Za rok znowu była akcja niemiecka na lasy. Pamiętam, 
że tata uciekł do Biłgoraja, a my z mamą się zostałyśmy 
w domu. 

Młodsze stryje, Truśki w 1943 r. byli zabrani do Maj-
danku, a później do Niemiec. Franek starszy się został, 
bo pasł krowy wtedy, później się z nami ukrywał. Był też 
z nami w tę akcję w 1944 r. 

Ta trzecia akcja była wtedy jak bitwa pod Osuchami. 
Wtedy byliśmy w domu i widzieliśmy, jak Niemcy szli od 
Smólska polami, tylko głowy im było widać. Przeszli na 
skraju wsi i poszli w las. My z mamą się bałyśmy, czy nie 
będą w wieś strzelać. Schowałyśmy się za taką grubą to-
polą, która rosła u sąsiada Solaka. Zaraz później przyszli 
Niemcy i nas zabrali na podwórze do Maciochy. Wtedy 
dużo ludzi ze wsi tam zegnali. Wtedy stamtąd do Majdan-
ku zabrali Stacha Dziwurę i jeszcze kilku chłopów, a resz-
tę puścili do domów. Nawet tego starego stryja puścili do 
domu.  

Chłopi po paru dniach z Majdanku wrócili. Wtedy też 
spod Osuch do Majdanku wywieźli Marcina Brodziaka 
Maluśkiego. W tę akcję u nas było pełne podwórze wo-
zów i koni, no i Niemców. Pamiętam, że z mamą chodzi-
łyśmy do stodoły patrzeć, żeby naszego młodego konia 
nam nie zabrali. Pamiętam też, że siedziałam w domu 
z mamą, kiedy Niemiec przyszedł do nas. Nie wiem czy 
płakałam, czy nie, ale on podszedł i mnie pogłaskał po 
głowie. Pokazywał też na szyję, że ma medalik, że był wie-
rzący. On nie był Niemcem, tylko Francuzem w służbie 
niemieckiej. Pokazywał, że takie dzieci małe jak ja zosta-
wił w domu. Wtedy dał mi cukierka. 

Jak była akcja w 1944 r., to wiem, że nasze chłopaki 
partyzanty mieli bić się z Niemcami. Zostawili ich tutaj 
w Świerszczynie koło gajówki w Brodziakach. Mieli ogień 
otworzyć, jak Niemcy by szli przez mostek. Ale nasi upro-
sili tego starszego [Tadeusza Piotrowskiego ps. „Pazur”] 
żeby nie strzelać, bo wieś spalą. On posłuchał. Uciekli, 
później jakoś się porozchodzili i się chowali po lesie. Wte-
dy też część ludzi z Brodziaków w lesie się chowała. 

I my też schron mieliśmy jak był Papabruk i na tej Ka-
puśniackiej Górce. W tym schronie się nie chowaliśmy, 
tylko tam ukryliśmy jedzenie, ser w beczkach i inne rze-
czy. Chodziły złodzieje, bandy po wsi. Pamiętam, że od 
stryjów zabrali taką fajną jałówkę normalnie z chliwa. 
U  nas też była taka fajna mleczna, młoda krowa, która 
bardzo lubiła pić pomyje z cebrzyka. Raz przyszła i piła 
te pomyje, wtedy zjadła takiego kartofla nie ugotowane-
go i nie surowego. Tego kartofla połknęła, ale stanął jej 
w gardle. Co się chłopy umęczyły, żeby go wyjąć… Przy-

chodziły, podbijali, różne rzeczy próbowali, ale się nie 
udało. Nie uratowali jej. Krowę partyzanci na placówkę 
zabrali, a tatowi za nią dali wódkę. 

Jak partyzanci odbijali więźniów z Biłgoraja, to Ka-
zik Brodziak, mój przyszły mąż opowiadał, że wtedy był 
w Jęziorze pod Edwardowem i moczył konopie. Jego tam 
złapali, przeszukali i powiedzieli mu, że jak się dowiedzą, 
że on coś o tym komukolwiek szepnie, tak będzie po nim. 
I nic nikomu nie powiedział. Bał się.  

U stryja były dwie ciotki, one z Majdanku nie wróciły, 
to była Maria Róg, starsza nieżonata, i Magdusia. Ze wsi 
jeszcze Stach Róg nie wrócił. Brodziak Franciszek, ojciec 
Wonitki. Stefania Róg, co miała 2 latka, córka Kasi Róg. 
Maciochy Antek i Michał zginęli, bo Żydów chowali. Po-
dobno na Wolskich łąkach był bróg, gdzie Żydzi się ukry-
wali. Oni tam chodzili i im jeść nosili. Później ich Niemcy 
za to zabili. Oni nad rzeką mieszkali, nie we wsi. Ja to 
jeszcze pamiętam. Tam rosły jeszcze takie lipy i jesiony. 

Pamiętam bombardowanie wsi. Byliśmy w domu, ale 
słyszymy, że coś lata. Wyszliśmy z domu, a stara chałupa 
miała drzwi do gościńca [dawniej droga Biłgoraj-Alek-
sandrów – D.R.]. Patrzymy, że samolot lata, strzela kula-
mi zapalającymi. Z tyłu za kominami, w starych chału-
pach były takie piwniczki. Mnie tam wsadzili, siedziałam, 
a jak ucichło, to wyszliśmy do drogi, patrzymy, a tu dym. 
Paliła się chałupa Truśków, zaraz obok naszej. Tam nieda-
leko też była chałupa Bździuszczyna. 

Wtedy wszystko się zgoniło i gasili chałupę. Partyzan-
ci też. Usłyszeli, że samolot znowu leci i uciekli. A chału-
pa się paliła. U stryja było przędziwo w komorze. Ono się 
zajęło. Komora cała się spaliła. Samolot strzelał na całą 
wieś. Stefki Matka był postrzelona niegroźnie. Płot się za-
palił w jednym miejscu. I Lipowiec się palił i Majdan… 

Oprac. Dominik Róg

Brodziaki i okolice na przedwojennej mapie WIG
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