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Szanowni Państwo!
Na początku 2012r. zaproponowaliśmy Państwu przygodę dziennikarską
z naszym gminnym kwartalnikiem
„Kultura”. Cieszymy się, że jak zwykle
mogliśmy na Was liczyć i to zarówno
na tych piszących do nas, jak i czytających nasz kwartalnik. Fantastyczne
jest to, że zgodnie z zamierzeniem,
udało nam się tyle osób włączyć do
współpracy przy realizacji kwartalnika (gminne szkoły, biblioteki, świetlice, stowarzyszenia oraz indywidualne
osoby), które dzielą się z nami swoją wiedzą, zainteresowaniami, pomysłami oraz twórczością, czyli wszystkim tym, o czym
warto poinformować innych mieszkańców gminy, czym warto się pochwalić. Zamykając ten rok czwartym nr „Kultury”,
a będąc u progu Nowego 2013 Roku, chciałabym podziękować
wszystkim za całokształt współpracy z GOK, tej całorocznej,
nie tylko związanej z realizacją kwartalnika, ale również przy
wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych. Chciałabym więc
podziękować zespołom śpiewaczym, twórcom i animatorom
kultury, szkołom, bibliotekom, świetlicom, stowarzyszeniom,
jednostkom OSP i wszystkim społecznikom oraz sponsorom.
Życząc zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku, życzę również, by nie stygły zapały twórcze
i przynosiły sukcesy na niwie kultury.
Celina Skromak

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju
Mają Państwo w rękach czwarty nr
kwartalnika „Kultura”. Już przez rok
informujemy Państwa o tym, co się
ważnego dzieje w naszej gminnej
społeczności. Myślę, że ku zdumieniu
wielu osób ten rok okazał się obfity
w wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę i o których warto mówić.
Cieszę się, że nasze czasopismo zyskało swoich zwolenników oraz stałych
dziennikarzy. Mam nadzieję, że będzie się ono rozwijało a prezentowane
w nim treści będą dotyczyć tego co Państwa interesuje i co jest
istotne w Państwa życiu. Czekam z niecierpliwością na kolejne nadsyłane przez Państwa materiały. Wszystkim piszącym
do „Kultury” życzę niesłabnącej weny twórczej, a czytającym
kwartalnik pozytywnych wrażeń związanych z lekturą.
Ewelina Lemieszek
Redaktor Naczelny
Kwartalnika Kultura

Adwentowy czas…
Cztery świece białą wstęgą opasane
W nich moja nadzieja i oczekiwanie
Światłość bliska sercu memu dana
Drży ono w tęsknocie oczekując Pana
Nie martw się człowieku
Czas adwentu krótki
Przyjdzie Pan do ciebie
W opłatku bielutkim
Weź go w ręce swoje
Podaj go bliźniemu
Oddaj pokłon Zbawcy
W żłobie zrodzonemu
Nim zaświeci gwiazda i zadzwonią dzwony
W czasie adwentowym – przygotuj ukłony
Marianna Gęborys
grudzień 2012 r
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14
października
w Rudzie Solskiej miały miejsce uroczyste
obchody jubileuszu
30 – lecia działalności
Zespołu Śpiewaczego
z Rudy Solskiej. Na
uroczystości Jubilatki
gościły miłośników
swojej twórczości.
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Funkcja
śpiewaczek i śpiewaków
pogrzebowych jest
szczególna zwłaszcza w wiejskich
społecznościach. Są
to osoby, które potrafią poprowadzić
różaniec za duszę
zmarłego,
znają
wszystkie zwyczaje
związane z czuwaniem przy zmarłych.
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11 listopada, to niezależnie od aury pogodowej, najpiękniejszy
dzień jesieni – Narodowe Święto Niepodległości. W Gminie
Biłgoraj obchodzone
w szczególny sposób,
bo ze śpiewem, tańcem i nieukrywaną
radością.
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Mijający rok obfitował
w wiele ciekawych
i ważnych dla społeczności gminy wydarzeń. Były otwarcia
dużych i znaczących
inwestycji, naszą gminę odwiedziło wielu
znamienitych gości,
mieliśmy
również
okazję uczestniczyć
w imprezach i uroczystościach o szczeblu
ogólnokrajowym.
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Wdzięczni Bogu i ludziom
za Parafię p.w. Nawiedzenia N. M. P.
w Starym Bidaczowie

W malowniczo położonej miejscowości na Równinie Biłgorajskiej,
wśród krajobrazu lasów sosnowych
i łąk, rozpościera się imponujący widok Kościoła w Starym Bidaczowie.
Swoją historią Świątynia sięga roku
1983, kiedy to z inicjatywy proboszcza Parafii Sól księdza Kanonika
Adama Gorzelewskiego mieszkańcy
okolicznych miejscowości: Starego
i Nowego Bidaczowa, Łazor, Banach,
Suszki i Jachosz rozpoczęli budowę
Kościoła.
J. E. ks. Biskup Jan Śrutwa dokonał poświęcenia Świątyni w 1987 r.
Od tego czasu wierni mogli gromadzić się na wspólnych modlitwach
w Kaplicy podległej Parafii Sól.
Okres 25 lat istnienia kościoła to czas
stałych prac i inicjatyw ludzi szczerze zaangażowanych w rozbudowę
i nadanie obecnego, pięknego i okazałego wyglądu świątyni, placu kościelnego i plebanii. Swoją aktywnością wyróżniali się szczególnie śp. Jan
Schodziński, Radni Kazimierz Dzido, Kazimierz Szabat, Andrzej Flis,
Stanisław Ciosmak, Maria Kowal, Jacek Dzido, Stanisław Ciosmak, Wiesław Przytuła, Danuta Juszczyńska,
Janusz Kusz, Jan Przytuła, Czesław
Waluda, Stanisław Gonciarz, Marian Banach, Wiesław Fusiarz i wielu
anonimowych ludzi dobrego serca.
Uwieńczeniem tych szczytnych działań był dzień 25 października 2012
roku, kiedy to na mocy Dekretu
z dnia 16. 09. 2012 r. nadanego przez
Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka erygowa-
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na została Parafia p. w. Nawiedzenia
N. M. P. w Starym Bidaczowie. Dotychczasowy wikariusz parafii św.
Michała Archanioła, ks. Miłosław
Żur został uroczyście mianowany
proboszczem nowej parafii.
Uroczystościom przewodniczył
J. E. Ks. Biskup Marian Rojek pasterz
Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej
z udziałem ks. Prałata Józefa Flisa,
ks. Dziekana Witolda Batyckiego,
ks. kan. Krzysztofa Jankowskiego,
ks. Dziekana Czesława Gołdyna,
ks. dr. Ryszarda Mazurkiewicza, ks.
dr. Mariusza Trojanowskiego, Ojca
duchownego ks. Marka Żura, ks.
Adama Sobczaka, ks. dr. Jana Gawrońskiego, ks. Ryszarda Ostasza, ks.
Piotra Kaweckiego, ks. Piotra Harko, ks. Jerzego Trusia, ks. Roberta
Czwartkowskiego, ks. Piotra Gmiterka, ks. Mariusza Molendy, ks. Dzie-

kana Jana Krawczyka, ks. Dziekana
Adama Marka, ks. Dziekana Stanisława Małysza, ks. Prałata Zdzisława
Ciżmińskiego, ks. kan. Krzysztofa
Gajewskiego, ks. Marka Kuśmierczyka, Wiesława Polewanego, ks. Jana
Pysza, ks. Krzysztofa Koprowskiego,
Ks. Prałata Stanisława Kolano, ks.
Henryka Misę, oraz kapłanów z Dekanatów Biłgoraj Południe i Północ,
z Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa,
Końskowoli i Lublina, jak również
licznie zgromadzonych wiernych,
władz parlamentarnych i samorządowych, w tym przedstawicieli Sejmu RP: posłów Sławomira Zawiślaka i Piotra Szeligi oraz Wicestarosty
Biłgorajskiego Stanisława Schodzińskiego i Starosty Niżańskiego Gabriela Waliłko, Wójta Gminy Harasiuki Henryka Bździucha, Sekretarza
Gminy Biłgoraj Teresy Różańskiej
i przedstawicieli władz gminy, dyrektorów szkół ze Starego Bidaczowa
i Harasiuk, społeczności lokalnej, jak
również gości z sąsiedniej Parafii Sól,
w której ksiądz Miłosław Żur pełnił
dotąd funkcję wikariusza. Fot. E.Lem
Nowemu proboszczowi szczere życzenia obfitych łask Bożych
w pełnieniu posłannictwa Kościołowi złożyli wdzięczni parafianie,
przedstawiciele władz kościelnych
i państwowych, społeczność szkolna
oraz inni goście.

Ks. Miłosław Żur

Przyroda nie zna nagrody ni kary

,,Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” - to
jedno z haseł promowanych podczas podsumowania projektu
„EKO-logiczna biblioteka”, które miało miejsce 4 października
w Dąbrowicy.

Uczestnicy konkursu na ekologiczny strój prezentują swoje projekty

Filia biblioteczna w Dąbrowicy
wychodząc naprzeciw potrzebom
społeczeństwa od dawna zamierzała realizować działania w dziedzinie ekologii. Niestety, dopiero
w tym roku mogliśmy wykonać
zamierzony cel, a to dzięki dofinansowaniu ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VII” Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę
Zwierzyniec.
Projekt „EKO – logiczna biblioteka” odpowiadał na potrzeby edukacji ekologicznej: rozbudzenia wśród dzieci i młodzieży
wrażliwości na piękno przyrody,
na zagrożenia wynikające z konsumpcyjnego stylu życia oraz
promowania
proekologicznych
zachowań wśród konsumentów,
a w szczególności w środowisku
dzieci i młodzieży. Dobro jakie za-

mierzaliśmy osiągnąć za pomocą
projektu to czyste, zadbane środowisko – to czego nie można kupić,
a o co naprawdę musimy dbać „tu
i teraz”. Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na ,,uświadomienie ekologiczne” – czyli
ukazanie wartości ochrony środowiska poprzez zaznajomienie ze
światem roślin, zwierząt, zjawisk
w otaczającym świecie, propagowanie dbałości o czystość otoczenia oraz zdrowie nas wszystkich.
4 października to Światowy
Dzień Zwierząt oraz Dzień Patrona Ekologów- św. Franciszka
z Asyżu. Właśnie tego dnia Biblioteka Publiczna w Dąbrowicy podsumowała zrealizowany projekt,
a w nim wiele działań ekologicznych. Biblioteka utworzyła kącik
ekologiczny, na potrzeby którego
zakupiono 27 książek i poradników o tematyce ekologicznej
i przyrodniczej, zaprenumerowano 4 tytuły czasopism: ,,Animals
planet”, ,,Mój ogród”, ,,Poradnik

ekologiczny”, ,,Poznajmy las”,
zakupiono gry i puzzle tematyczne oraz filmy o treści ekologicznej ,,Oblicza ekologii”. W ramach
projektu zorganizowano również ,,Radosny rajd rowerowy”
zakończony ogniskiem z pieczoną
kiełbaską, z którego skorzystało
25 osób. Były także warsztaty plastyczne ,,Recykling w bibliotece”
oraz prezentacja dla młodzieży
gimnazjalnej filmów ,,Oblicza
ekologii”. Biblioteka ogłosiła liczne konkursy: fotograficzne, plastyczne i na strój ekologiczny.
W konkursie ,,EKO – logiczny
obrazek” zwyciężyły: Patrycja Różańska – uczennica kl. V ZSPiG
w Dereźni oraz Kornelia Ciosmak
– uczennica kl. II SP Nr.1 w Biłgoraju. Drugie miejsca w tym samym
konkursie uzyskały: Katarzyna
Chołyst – uczennica kl. II gimnazjum ZSPiG w Dereźni, Agnieszka
Rębacz – uczennica kl. VI ZSPiG
w Dereźni, Katarzyna Frąk –
uczennica kl. VI ZSPiG w Dąbrowicy, Karolina Kaczor – uczennica
kl.VI ZSPiG w Dąbrowicy. Laureaci trzeciego miejsca to: Natalia
Węgrzyn – uczennica kl.VI ZSPiG
w Dereźni i Paweł Dziura – uczeń
kl. V w ZSPiG w Dąbrowicy.
W konkursie fotograficznym
„Zwierzęta wokół nas” nagrodzono: Monikę Siembidę, Kingę
i Klaudię Paluch, zaś w konkursie
„Obejścia wokół nas: Jakuba Bielaka, Agatkę Paczos i Kingę Błaszczak.
Konkurs „Strój ekologiczny”
przyniósł nagrody zwycięskie dla Oli
Kowal, Kasi Frąk i Damiana Duma.
Spotkanie podsumowujące projekt przebiegało w ekologicznym
nastroju. Były piosenki, informacje o zagrożeniach wynikających ze
współczesnego życia oraz ekologiczny poczęstunek przygotowany przez
młodzież ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Dąbrowicy.
Bielak Lucyna
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30 wyjątkowych lat

14 października w Rudzie Solskiej miały miejsce – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Janiny
uroczyste obchody jubileuszu 30 – lecia działal- Biegalskiej – Głównego Specjalisty ds. Muzeów i Twórczości Ludowej w Urzędzie Marszałkowskim, Andrzeja
ności Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej.

Było to wspaniałe 30 lat występów na wielu prestiżowych scenach Polski, 30 lat czarowania publiczności
pięknym białym śpiewem i wzruszającymi biłgorajskimi
pieśniami, 30 lat prezentowania biłgorajskich obrzędów
i tradycyjnych tańców. Na uroczystości, która miała miejsce w niewielkiej świetlicy w Rudzie Solskiej, Jubilatki
gościły swoich przyjaciół, ludzi, z którymi współpracują oraz miłośników swojej twórczości. Było widowisko
„Kopanie kartofli” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego
z Rudy Solskiej, projekcja filmu „Jasio konie poił” opowiadającego o działalności Zespołu, projekcja teledysku
do utworu „Siano” promującego płytę Erotyki Ludowe,
koncert Jubilatek oraz koncert przyjaciół Zespołu. Jednak najważniejsze były ciepłe słowa i życzenia kierowane do członkiń Zespołu, w tym od Tomasza Pękalskiego

Ślubowania
nadszedł czas

Ślubowania klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkolaków to niezwykle ważne, wyczekiwane i emocjonujące uroczystości,
zarówno dla dzieci, wychowawców, jak i rodziców. Pierwszaki i przedszkolaki chcą pochwalić
się zdobytą już wiedzą i umiejętnościami oraz
stać się pełnoprawnymi członkami szkolnych
społeczności. Rodzice natomiast często po raz
pierwszy mogą oglądać swoje małe pociechy
podczas występów. W Gminie Biłgoraj tego
typu uroczystości odbywają się w każdej szkole.
17 października w murach Szkoły Podstawowej w Bukowej Zamiejscowy Oddział w Ciosmach
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Sara i Iwony Niewczas z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Alicji i Stefana Szmidtów, Anny i Zenona
Iskrów, Janusza Rosłana – Burmistrza Biłgoraja, Stanisława Schodzińskiego – Wicestarosty Biłgorajskiego,
Wiesława Różyńskiego – Wójta Gminy Biłgoraj, Maryli
Olejko z Biłgorajskiego Centrum Kultury, całego Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju i wielu przybyłych
gości. O Zespole Śpiewaczym z Rudy Solskiej – ambasadorze biłgorajskiej kultury nie zapomniał również Marszałek Województwa Lubelskiego przyznając nagrodę dla
Zespołu. List gratulacyjny z tej okazji przekazało także
Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Były kwiaty, tort,
szampan i wspomnienia 30 najpiękniejszych lat, w których to biłgorajski folklor rozkwitł w całej Polsce.
Ewelina Lemieszek

odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I oraz pasowanie przedszkolaków. Uroczystość ta była powiązana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
W pięknie udekorowanej świetlicy wychowawczyni klasy I Marcela Grasza powitała zgromadzonych
gości: Panią Dyrektor Teresę Kowal, księdza Adriana
Borowskiego, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców a szczególnie głównych bohaterów uroczystości –
uczniów klasy I i klasy „O”. Już od początku września
nasi milusińscy wiedzieli, że czeka ich uroczyste Pasowanie na ucznia. Wreszcie nastał długo oczekiwany dzień.
Uczniowie klas II i III serdecznie powitali swoich młodszych kolegów i zaprosili do szkoły – „szkoła drzwi swe
otwiera gościnnie, szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie” – mówili. Następnie pierwszaczki zaprezentowały
program artystyczny. Wspierani przez wychowawczynię, nie dali się zastraszyć „Złej Wróżce”. Uczniowie klasy II i III postanowili przetestować młodszych kolegów,
zanim ci zostaną przyjęci do grona uczniów. Dzieciaki

zostały zasypane istnym gradem pytań. Jednak zuchy
z pierwszej klasy nie dały się zbić z tropu i bez mrugnięcia okiem udzielały mądrych odpowiedzi. Tym samym
udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagi państwowej. Pasowania na ucznia
„wielkim, kolorowym ołówkiem” dokonała Pani Dyrektor Teresa Kowal. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i odciśnięcie kciuka
umoczonego w tuszu na dowód przyjęcia uczniów klasy I do braci uczniowskiej. Zwieńczeniem uroczystości
był słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
24 października siedemnaścioro pierwszoklasistów
ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie zostało oficjalnie
przyjętych do grona uczniów. Pierwszoklasiści ślubowali w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców
i całej społeczności szkolnej. W krótkiej części artystycznej zaprezentowali swoje umiejętności. Życzenia
samych sukcesów w nauce złożyli im starsi koledzy, a rodzice zapewnili, że będą na medal! Otrzymane dyplomy
i książeczki dostarczyły pierwszoklasistom wiele radości.
Również 24 października w Szkole Podstawowej
w Smólsku odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. Na
uroczystość przybyli rodzice, zaproszeni goście oraz cala
społeczność szkolna. Wszyscy gościli na Dworze Króla
Klasomira i Królowej Kredki, a pierwszoklasiści wzięli
udział w turnieju rycerskim, podczas którego ich zadaniem była recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, taniec,
wykazanie się wiedzą o Ojczyźnie oraz znajomością zasad ruchu drogowego. Następnie złożyli oni przyrzeczenie a Pani Dyrektor Barbara Wojciechowska pasowała
ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Smólsku. Z dumą
stwierdziła, że uczniowie klasy pierwszej pomyślnie zdali
swój pierwszy egzamin. Życzyła dużo zdrowia, radości,
uśmiechów, samych piątek, szóstek i pochwał. Serdeczne życzenia złożyła pierwszoklasistom również Radna
Gminy Biłgoraj Pani Marianna Minkiewicz. W imieniu
Wójta Gminy Biłgoraj życzenia i słodycze przekazała

Pani Janina Gabryszewska – Dyrektor Samorządowej
Administracji Szkół w Biłgoraju. Podziękowanie złożyli
także rodzice. Dziękowali pani Dyrektor, nauczycielom
a w szczególności wychowawczyni klasy pierwszej Pani
Beacie Bełżek za przygotowanie uroczystości, okazane
serce, cierpliwość i uśmiech. Rodzice dziękowali również Stowarzyszeniu i prosili o dalszą opiekę nad szkołą. Po części oficjalnej odbyła się iście królewska uczta.
29 października w Szkole Podstawowej w Bukowej odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Do grona przedszkolaków dołączyło 23 dzieci:
sześcioro czterolatków z Ogniska Artystycznego oraz
sześcioro pięciolatków i jedenaścioro sześciolatków
z oddziału przedszkolnego. Aktu Pasowania na Przedszkolaka dokonała Pani Dyrektor szkoły – mgr Teresa
Kowal. W uroczystości wzięli udział przybyli goście:
przedstawiciele władz gminy Biłgoraj (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju – Celina Skromak,
instruktor GOK w Biłgoraju – Jerzy Odrzywolski, Radna Gminy Biłgoraj – Krystyna Strzałka), przedstawiciele
Placówki Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej,
rodzice, nauczyciele i uczniowie ze szkoły podstawowej. Uroczystość uwieńczyły słodkie prezenty od gości,
a także występ dzieci przedszkolnych, przygotowanych
pod kierownictwem wychowawczyń: pani Małgorzaty
Słowik i pani Małgorzaty Małek. Po uroczystości dzieci
udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
16 listopada w Szkole Podstawowej w Korczowie miała miejsce uroczystość związana ze ślubowaniem dzieci
z oddziału przedszkolnego prowadzonego w ramach
projektu unijnego „Dzieciństwo Równych Szans” oraz
uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Podczas
uroczystości dzieci z wielkim entuzjazmem i nieskrywaną radością, wykazały się dużą wiedzą, umiejętnościami aktorskimi oraz różnorodnymi pomysłami. Niemniej podekscytowani byli rodzice, którzy przybyli na
tę uroczystość oglądać swoje pociechy. Pasowania dzieci
i uczniów dokonały: Zofia Bielak – Dyrektor Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni oraz Teresa
Mazurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Korczowie. Na uroczystość przybyli również: Marzena
Mroczkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Biłgoraju, Wojciech Dziduch – Doradca
Wójta Gminy Biłgoraj, Joanna Szkutnik – koordynator
projektów unijnych w Gminie Biłgoraj. Nie obyło się
bez prezentów, słodkości i miłych słów pod adresem
szkoły i dzieci. Uroczystość miała miejsce dzięki zaangażowaniu wychowawczyń: Ewy Hanas i Edyty Rymarz.
Wszystkim małym bohaterom tych niezwykłych uroczystości pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
samych piątek i szóstek oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie szkolnych i przedszkolnych przyjaciół.

Uroczyste pasowanie na przedszkolaka w Bukowej
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10 tysięcy dolarów dla szkoły
w Korczowie

18 października w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie miała miejsce impreza środowiskowa mieszkańców Korczowa i Okrągłego, a głównie miejscowych przedsiębiorców. Jej organizatorem była Szkoła w Korczowie, a pierwszym inicjatorem projektu „Dni promocji miejscowości” w 2010 roku był Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. Szkoła zainspirowana pomysłem jest
jedyną placówką, która nadal kontynuuje ten projekt wzbogacając go o dodatkowe moduły.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego dyrektor
szkoły Teresa Mazurek wraz z wolontariuszką Firmy IBM z Krakowa
napisały projekt promujący szkołę i jej
środowisko, za który szkoła otrzymała
grant pieniężny w wysokości 10 tysięcy dolarów (30 tysięcy złotych). Warto
wspomnieć, iż Firma IBM rozdała 100
grantów na stulecie swojej firmy. Szkoła w Korczowie została wyróżniona
dzięki zaangażowaniu autorek projektu, w tym Sylwii Surmacz – Cybulskiej uzdolnionej absolwentce szkoły
pochodzącej z miejscowości Okrągłe.
W ramach otrzymanego GRANTA
szkoła zakupiła 2 tablice interaktywne,
3 laptopy, 2 projektory multimedialne,
aparat fotograficzny z wbudowaną kamerą oraz sprzęt nagłaśniający z instrumentem klawiszowym. Zakupiony
sprzęt jest wykorzystywany podczas
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, co
pomaga wprowadzać innowacyjne
i nowoczesne metody nauki.
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Celem „Dnia promocji miejscowości” było promowanie szkoły, firm i zakładów pracy działających na terenie
Korczowa i Okrągłego, upowszechnianie wiedzy na temat Małej Ojczyzny,
integracja wszystkich pokoleń mieszkańców sąsiadujących wiosek, lekcja
zawodoznawcza dla młodzieży gimnazjalnej, a także krzewienie tradycji
lokalnych i regionalnych.
Program uroczystości składał się
z kilku części, m.in. z: prezentacji
multimedialnej zawierającej przekrój
sukcesów i osiągnięć szkoły, inwestycji dokonanych przez Gminę Biłgoraj
zainicjowanych przez obecnego Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego, montażu słowno-muzycznego
o „Małej Ojczyźnie” wykonanego
przez dzieci i młodzież szkolną oraz
degustacji potraw lokalnych i regionalnych przygotowanych przez
nauczycieli pracujących w szkole
w Korczowie. Poza tym głos zabrała
wolontariuszka z Firmy IBM Sylwia

Surmacz-Cybulska, która przedstawiła działalność Firmy.
Udział w imprezie wzięli licznie
zgromadzeni mieszkańcy wsi Korczów i Okrągłe oraz zaproszeni goście,
m.in. przedstawiciele gminy Biłgoraj:
Zastępca Wójta Teresa Różańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Marzena Mroczkowska,
Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół w Biłgoraju Janina Gabryszewska, Prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj Grażyna Skrzydłowska, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju Irmina Ziętek i Jerzy
Odrzywolski, sołtyski wsi Korczów
i Okrągłe: Paulina Grabias oraz Krystyna Różańska, a także miejscowy zespół śpiewaczy „Sąsiadeczki”.
W centrum uwagi znalazł się wolontariat z Firmy IBM w Krakowie, który
reprezentowała Sylwia Surmacz-Cybulska wraz z zespołem wolontariuszek.
Uroczystość spotkała się z ogromną aprobatą władz gminy i mieszkańców wsi, toteż zamierzamy kontynuować „Dzień Promocji Miejscowości”
pod hasłem „Wspólnie Tworzymy
Świat”- podsumowała dyrektor szkoły
Teresa Mazurek. 			
					
Ewa Hanas

Kącik malucha w bibliotece w Hedwiżynie

Filia biblioteczna w Hedwiżynie realizowała projekt „Radosna biblioteka”. Miał on na celu utworzenie kącika małego czytelnika, w którym najmłodsze dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać
swój wolny czas, a rodzice zostawić swoje pociechy, załatwiając prywatne sprawy.

Podczas realizacji projektu przez
dwa miesiące, dwa razy w tygodniu
były organizowane zajęcia dla dzieci.
Dzięki dofinansowaniu z Fundacji
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VII’’ Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce biblioteka dostała dotację, dzięki której zostały zakupione

mebelki do kącika a także różnego
rodzaju zabawki oraz książki edukacyjne. Podczas zajęć dzieci rozwijały
swoją wyobraźnię tworząc przepiękne prace, odbywały się także zabawy ruchowe, konkursy oraz zabawy
wcześniej zakupionymi zabawkami.
Podczas każdego spotkania dzieci
miały zapewniony poczęstunek.
W ramach projektu filia biblioteczna w Hedwiżynie gościła podopiecznych placówki wsparcia dziennego z Gromady wraz z rodzicami
oraz opiekunami. Celem tego spotkania było zachęcenie rodziców do
codziennego czytania dzieciom oraz
do zainspirowania ich do zabawy
z dzieckiem. Rodzice czytali dzieciom bajkę „Kopciuszek”, były również gry i zabawy. Rodzice mieli
także okazję porozmawiać z panią

psycholog Anną Perkowską – Temperowicz.
26 października 2012 r. odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu. Były występy dzieci z przedszkola
i zerówki oraz prezentacja multimedialna. Wśród zaproszonych na
uroczystość gości nie zabrakło pani
Małgorzaty Wasilewskiej – Dyrektor
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie, pani Zofii
Nizio – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli
oraz pana Edwarda Łokaja – Radnego Gminy Biłgoraj. Hedwiżyn jest
małą wioską, w której nie ma świetlicy gdzie najmłodsi mogą spędzać
swój czas wolny. Dzięki utworzeniu
kącika małego czytelnika zyskali
właśnie takie miejsce.
Justyna Wróbel

16 Jesienny Konkurs Recytatorski

Eliminacje Gminne 16 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
„Świat w krzywym zwierciadle w poszukiwaniu dystansu i rozumu”
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów w Gminie Biłgoraj miały
miejsce 31 października. W konkur-

sie wzięło udział 11 uczestników z 5
szkół (Bukowa, Dąbrowica, Gromada, Dereźnia, Korytków Duży). Komisja po przesłuchaniu wszystkich
recytatorów do etapu powiatowego
konkursu nominowała dwie uczennice - Weronikę Wolanin z Zespołu

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Gromadzie i Monikę Siembidę
z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Dąbrowicy. Dodatkowo komisja przyznała dwa wyróżnienia: Karolinie Kłodnickiej
z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Gromadzie i Patrycji Magdziak z Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni. Wszyscy pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe i podziękowania za udział w konkursie.
Obydwie uczennice z Gminy Biłgoraj - Monika Siembida i Weronika
Wolanin, po wygranej na eliminacjach powiatowych w Biłgorajskim
Centrum Kultury w dniu 10 listopada zostały nominowane do reprezentowania Powiatu Biłgorajskiego na
szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy
sukcesów!
Fot. Z. Łój

Celina Skromak
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Śpiewaczka
Funkcja śpiewaczek i śpiewaków pogrzebowych jest szczególna zwłaszcza w małych, wiejskich
społecznościach. Są to osoby, które potrafią poprowadzić różaniec za duszę zmarłego, znają
wszystkie zwyczaje związane z czuwaniem przy zmarłych oraz wyprowadzeniem ciała. Często dobre potraktowanie śpiewaczki lub śpiewaka pogrzebowego z zaproszeniem tej osoby na poczęstunek lub podarowaniem jej np. chleba, odbierane jest jako godne odprawienie duszy zmarłej
osoby.
trzykrotnie odmawia się „Wieczny
odpoczynek…”. Następnie odmawia
się różaniec. Jak się zaczyna różaniec
to się śpiewa:

Pani Julia Okoń, mieszkanka
Rudy Solskiej pełni funkcję śpiewaczki pogrzebowej już ponad 30
lat. Jak sama mówi musi ktoś taki
być na wsi. Jak Ćwikła Franek umarł
to śpiewała Wardażka, ona jest z Dereźni a na Budziarzach ożeniona, i ja
jej pomagała, a ona potem mówi tak:
baby, wy mata koło [Koło Gospodyń
Wiejskich] wstyd żeby wyśta nie śpiewali. A ja jej mówie tak: a z czego?
Trocha z książki, trocha z tego co ona
tam miała zeszyty i mówi przepisz sobie. Pani Julia najczęściej śpiewa za
zmarłymi w swojej wiosce i na Budziarzach – sąsiedniej miejscowości.
Najpierw to każdy przychodzi do
domu, klęka i modli się. Później jak
się już zaczyna to tak się mówi: polecam te nasze modły za dusze zmarłego [tu imię zmarłego]. Potem przeżegnam się i trzy razy Ojcze Nasz,
trzy razy Zdrowaś Mario i trzy razy
Wieczne Odpoczywanie. Następnie
odśpiewuje się pieśń, odmawia się
koronkę, odśpiewuje się pieśń oraz
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Dla miłości ludu Twego, Trójcy Świętej,
Czyśćcowego wyzwól z ognia Twoje sługi
Przez wszystkich Świętych zasługi
Wspomnij Jezu na Twe rany
Dla tych dusz ukrzyżowanych
I dźwignij je zranionymi
Z Czyśćca rękami swoimi
O Maryjo dobrotliwa
Matko wszystkich litościwa
Módl się do Boga za nimi
Srogie męki cierpiącymi
Wszyscy Święci za nim proście
Trójco Święta i wspomóżcie
Niechaj z Boskiej łaskawości
Doznają w czyśćcu litości
Jeżeli pierwsze spotkanie różańcowe nie wypada w piątek to najpierw odmawia się część radosną,
potem bolesną i trzeciego dnia, przeważnie w niedzielę, część chwalebną. Jeżeli pierwszy różaniec wypada
w piątek zaczyna się od części bolesnej. Potem odmawia się Anioł Pański i zmawia się modlitwę za zmarłych w rodzinie. Różaniec zawsze
odmawiany był 2 lub 3 razy. Dwie
noce zawsze musiał być różaniec, dlatego, że prędko [pochowany] może się
przybudzić. Zawsze kiedyś tak gadali,
a tera to nawet jednego dnia umrze,
na drugi chowają.
Dawniej, kiedy ksiądz nie przychodził do domu po ciało zmarłego, całą ceremonię wyprowadzenia
ciała rozpoczynał i prowadził śpiewak lub śpiewaczka. Taka osoba
przemawiała wtedy do zebranych,

a rodzina żegnała zmarłego. Po ceremonii pogrzebowej śpiewacy byli
zapraszani do domu na poczęstunek,
tzw. obiadek. Różaniec za zmarłego
odprawiany był również w pierwszą
niedzielę po śmierci bliskiej osoby.
Wtedy też prowadził go śpiewak lub
śpiewaczka.
Mimo, że śpiewakom często się
płaci, Pani Julia za to, co robi nie bierze pieniędzy. Ja tam nie chce brać,
ja nie ide na zarobek. To mi później
przynoszo to kawę, to coś. Niby nie
moge wziąć, bo wesele jest co inne,
a pogrzeb co innego. Jednak dobre
potraktowanie śpiewaka pogrzebowego jest podyktowane przez szczególne postrzeganie tej osoby. Tak,
jak zostanie ugoszczony śpiewak, tak
zostanie odprawiona dusza zmarłej
osoby. Jeżeli śpiewak dostanie poczęstunek, lub chociażby zabierze chleb
ze sobą, wtedy również dusza nie będzie głodna. Teraz to mało kto tam
daje. Kiedyś umarła taka bidna babina to ja śpiewałam razem z Lisieckim.
Jej córka mówi tak: mama mówiła,
żeby jak śpiwak będzie śpiwał to żebyś
legumije dała. My odchodzim a ona
mówi: ni mam jak, bidnam jest. I za
jakiś czas przyniesła kawał kiełbasy
i bułke chleba kupnego i Lisieckiemu i mnie. Ja jej tam mówie: Niech
jo tam Pan Bóg przyjmie do Chwały
Swojej. A ona: tak mi mama kazała.
Nie miała w ten czas, to przyniesła za
jakiś czas.
Ewelina Lemieszek
Artykuł napisany na podstawie wywiadu
przeprowadzonego z Julią Okoń z Rudy Solskiej (ur. w 1925 r. w Majdanie Starym). Biłgoraj, 2012 r.

W obliczu śmierci domownika
Ze śmiercią osoby bliskiej i jej pogrzebem wiąże się wiele zwyczajów mających na celu godne odprawienie duszy zmarłej osoby, zapewnienia jej pomyślności w drugim życiu oraz przepędzenia śmierci z domostwa. Dziś wiele z nich zanika i nie są już
kultywowane.
Patrz tu na mnie bracie i siostro, dokąd na świecie żyjecie
Dusza odeszła, ciało zostało, które wy wyniesiecie
Czy to bogaty, czy to ubogi, nikogo śmierć też nie minie
Wszystkie bogactwa tu się zostaną, a ciało spocznie w mogile
Przyszliście do mnie, by mnie pożegnać na drogę Wiecznej Krainy
Śmierć mnie wyrwała od was tu wszystkich i od mojej rodziny
Dziękuję wszystkim za wszystkie troski i wasze trudy i znoje
Nie mogę do was przemówić słowa, bo martwe jest ciało moje
Dziękuję krewnym, moim znajomym, dziękuję wszystkim społecznie
Bo się tu więcej, tu nie ujrzymy, aż kiedyś w Krainie Wiecznej
Żegnam was moje najmilsze dziatki, Bogu w opiekę oddaję
Nie mogę do was przemówić słowa, na zawsze się z wami rozstaję
Dziękuję tobie żono kochana, żeś była dla mnie moim wybraniem
Niech ci Pan Jezus użyczy zdrowia i weźmie w opiekę swoją
Żegnam sąsiadów, żegnam sąsiadki, żegnam cię młodzieży droga
Bo już odchodzę od was tu wszystkich, bo taka jest wola Boga
O Jezu drogi, Jezu kochany, już Ciebie bardzo miłuję
Odpuść mi wszystkie, te grzechy moje, za które bardzo żałuję
Patronie święty, Stróżu Aniele co strzegłeś mnie tu żywego
Weź duszę moją w opiekę swoją, zaprowadź do raju wiecznego
Pieśń śpiewana podczas wyprowadzenia
ciała zmarłej osoby z domu,
Żródło – Julia Okoń, Ruda Solska.
Modląc się do Św. Barbary
Kiedyś ludzie umierały więcy
w domu, bo teraz to umierajo w szpitalu – opowiada Janina Lelonek z Rudy
Zagrody – jak ciotka moja umierała,
jak już widziały, że jest taka, to sie
sąsiedzi schodziły tam, modliły sie
o dobrą śmierć do Św. Barbary, do Św.
Józefa. Jak tłumaczy Pani Julia Okoń,
z Rudy Solskiej: Św. Barbara jest
opiekunką zmarłych. Jest nawet taka
pieśń „Barbaro Św. Perło Jezusowa”.
Obecnie w momencie konania często
posyła się po księdza, aby dokonał
ostatniego namaszczenia umierającej osoby. Dawniej, kiedy do księdza
było daleko, rodzina i najbliżsi sąsiedzi sami modlili się za umierającego.
Przygotowania
Po śmierci ciało zmarłej osoby
trzeba było ubrać i przygotować do
pogrzebu. Często w tym pomaga-

li sąsiedzi, dalsza rodzina. Jednak
w domu u Pani Julii zajmowali się
tym domownicy. Jak Okonie umarły – matka, ojciec, potem brat mego
męża, to my obie z bratową ubrali. To
tak było, że trzeba było ściągnąć z łóżka, to tak obieśmy ściągali, przez próg
i tam gdzie miał leżeć na tych marach
i tak we dwie śmy kładli. Zmarłą osobę kładło się na ustawionych tzw. marach. Kiedyś to takie mary były – słoma przykryta płachto i na tych marach
leżał nieboszczyk – przypomina sobie
Pani Janina. Mary było to swoiste
posłanie dla zmarłego – na stołkach
układane były deski, na deskach słoma przykryta materiałem. Obok tych
mar ustawiony był stolik, na którym
stał krzyż, 2 świece oraz zapalona
gromnica. Gromnice ustawiano przeważnie gdzieś za głową nieboszczyka w słoiku wypełnionym ziarnem.

W dłoniach zmarły trzymał różaniec
i święty obrazek.
Nie bez znaczenia było również
ubranie zmarłej osoby, ani to, co
kładziono do trumny. Jeżeli zmarła
młoda dziewczyna – panna, ubierano ją jak pannę młodą do ślubu. Jak
umarła dziewczyna, nawet jak umarła moja siostra co miała 14 lat, to ją
ubrali tak jak panne młode – w welon,
bielutkie sukienke – wspomina Pani
Janina. Kawalerowi natomiast przypinano bukiecik do marynarki, taki
sam jak przypina się panu młodemu.
Osoby starsze ubierane były po prostu
w odświętne ubranie. Na głowach kobiet wiązano szal lub chustkę. Jednak
chustka ta nie mogła być w czarnym
kolorze. Mówią, żeby czarnego nie
dawać, bo to jest ciężki dorobek dzieciom – wyjaśnia Pani Julia. Do trumny nieboszczykom dawano pieniądze, pod krzyż kładziono też piołun.
U nas [Ruda Solska] nie, ale w Majdanie Nowym kładli pieniądze – mówi
Pani Julia. Pani Janina dodaje: to po
to, żeby ta dusza tam się odkupywała.
I na przykład jeszcze pod nieboszczyka
kładło się to, co się w ziemi święci –
piełun. Piełun jest gorzki, a i śmierć też
nie jest słodka ino gorzka. Po śmierci
domownika należało również zasłonić w domu lustra. Później zasłaniano
również telewizor. Jak mówi Pani Janina: to żeby ta dusza się nie widziała.
To niby, że to złe z tego lustra [spogląda].
Różaniec za zmarłego odmawiany był przez 2 wieczory przed pogrzebem, po około 2 godziny. Trzeci
raz odmawiano go zawsze w pierwszą niedzielę po pogrzebie. Różaniec
prowadzony był przez tzw. śpiewaka
lub śpiewaczkę. Osoby te poza poprowadzeniem samego różańca uczestniczyły również w wyprowadzeniu
ciała zmarłej osoby oraz w pogrzebie.
Wyprowadzenie
Dawniej ksiądz nie przychodził
po zmarłego do domu. W wyprowadzeniu zmarłego poza domownikami,
rodziną czy sąsiadami uczestniczył
Fot. arch. GOK w Biłgoraju
śpiewak. To on rozpoczynał
wszystkie
modlitwy i w imieniu zmarłej osoby
pożegnał zebranych. Rodzina i najbliżsi również żegnali zmarłego całuKULTURA 4/2012
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jąc go w rękę lub w czoło. Wynosząc
trumnę z domu trzeba było 3 razy
stuknąć nią o próg. Tak o próg sztukną trumną trzy razy i mówią „Bądźta zdrowi, bądźta zdrowi”, a tam stoi
śpiwak „A niech go Pan Bóg przyjmie
do Królestwa swego”- mówi Pani Julia
Okoń. Pani Janina Lelonek pamięta jeszcze inny tekst wypowiadany
w tych okolicznościach: „Szczęśliwa droga do Pana Boga”. Po wyprowadzeniu trumny z ciałem w domu
przewracano wszystkie stołki i krzesła, by śmierć się nie rozsiadła. Należało również przed końmi zaprzężonymi do wozu wiozącego trumnę,
a później przed karawanem pogrzebowym, rozsypać ziarno z pojemnika,
w którym stała gromnica. Jak opowiada Pani Julia udawano się wtedy
też do budynków gospodarczych.
Leciało się do stodoły i chliwy się poroztwierało jak umarłego wyprowadzali i w stodole każdym ziarnem trzeba było poruszyć, żeby nie zamarło.
Po pogrzebie
Pogrzeb nie kończył ceremonii
związanych ze śmiercią domownika.
Po powrocie z cmentarza należało
przygotować tzw. obiadek. Dawniej
tak mówili: „aby choć kapusta była” –
przypomina sobie Pani Julia. Pani Ja-

nina przy tym dopowiada: to się należy, żeby tak przyjść po pogrzebie. Bo to
mówią, że jak się ludzie żywią, tak się
dusze żywią. Na obiadek zapraszany
był również śpiewak, który obdarowywany był często chlebem. Jak moja
siostra nagle zmarła – opowiada Pani
Janina – to ja nie pamiętam i moja
mama też nie pamięta, czy dała tego
chleba śpiewakowi, czy nie dała. Ino
później się sąsiadce śniła [siostra Pani
Janiny], bo jej siostra też tak zmarła,
miała 14 lat i moja siostra też 14 lat.
Koło kupy były pochowane. I ona [sąsiadka Pani Janiny] mówi tak: ”Wicie,
Karolka mi się śniła nasza, że Marysi
ście chleba nie dali. Marysia nie wzięła sobie podwieczorka, co ja już z nią
mam, bo bez przerwy jeść jej się chce,
woła chleba. Przy okazji obiadku również się modlono za duszę zmarłego.
Ważne było także to, by po tym poczęstunku nie sprzątać ze stołu naczyń. Jak jest obiadek, to po obiadku
nie zbiera się nic, ino przez noc tak stoi
wszystko, nie sprząta się, bo mówią, że
dusza przychodzi i je – wyjaśnia Pani
Julia. W niektórych wioskach kultywowany jest jeszcze zwyczaj częstowania żałobników chlebem i bułkami
na cmentarzu. Jak ja byłam w Radzięcinie – opowiada Pani Julia – to mają
tam kupione te słodkie bułki w dwóch

koszach mieli i kto szeł, każdemu dali.
Podobny zwyczaj funkcjonuje do dziś
w okolicy Gorajca, zna go Pani Janina: Tam to pieko piróg, nazywajo to
kołacz i po pogrzebie częstujo tem kołaczem. Bardzo ważną rzeczą, o której
należało pamiętać było zamiatanie
po pogrzebie w domu. Trzeba było
to robić odwrotnie – „na opak” po to,
„by śmierć prędko do domu nie przyszła” a zamiecione śmiecie wyrzucić
w ustronne miejsce, tam gdzie nie chodzą ludzie. Jednak Pani Julia przypomina sobie, że czasem ludzie wykorzystywali to do zrobienia komuś
krzywdy: Inne, jak nieboszczyk chce
sąsiadowi coś zrobić to mu rzucą.
Obie Panie zgodnie stwierdzają, że nie trzeba się bać umarłych. Ja
jak pójde, jak umarły zatkany, to musze odkryć i zobaczyć, bo ja potem nie
wierzę, że on umarł – przyznaje Pani
Julia. Pani Janina zna sposób na to,
by przezwyciężyć strach przed zmarłą
osobą: Mówio tak, że jak się nieboszczyka złapie za duży palec, jak ktoś się
boi, to się już nie będzie bał.
Ewelina Lemieszek

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Julią Okoń z Rudy Solskiej (ur.
w 1925 r. w Majdanie Starym) i Janiną Lelonek z Rudy Zagrody. (ur. w 1935 r. w Lipowcu) Biłgoraj, 2012 r.

Uroczysta Akademia z okazji Święta
Niepodległości

Akademia z okazji Święta niepodległości
była również prezentowana w kościele
parafialnym w Starym Bidaczowie

Dzień 11 listopada to ważna data dla
każdego Polaka. To przecież tego dnia,
dziewięćdziesiąt cztery lata temu, cztery lata zaciekłych walk, doprowadziły
do kapitulacji Niemiec z ich austrowęgierskim sojusznikiem. Polska odzyskała niepodległość.
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Od wielu lat święto to jest uroczyście obchodzone w szkołach. Uczniowie przygotowują akademię, zapraszają
gości i sprawiają, że każdy z przybyłych
na przedstawienie wychodzi z sercem
pełnym patriotyzmu. Tak właśnie stało
się to w Szkole Podstawowej w Starym
Bidaczowie. Akademia odbyła się 13
XI 2012 r. , została przygotowana przez
uczniów klasy V, IV i III pod przewodnictwem nauczyciela historii pani Marty Cudziło i nauczyciela zajęć artystycznych pani Beaty Wesołowskiej. Gośćmi
zaproszonymi na tę uroczystość byli:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie pani Barbara Wojciechowska, grono pedagogiczne i oczywiście społeczność uczniowska.
Uczniowie zaprezentowali ciekawy

program artystyczny. Recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Sprawili, że na moment przenieśliśmy się
w czasie. Przypomnieli nam bolesne
dzieje naszego państwa, ważne wydarzenia z dziejów Polski: rozbiory, powstania i rok 1918. Starali się oddać
atmosferę tamtych czasów i przybliżyć
sylwetki prawdziwych patriotów, którzy na przekór wszystkiemu dążyli do
zmian. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu narodowego.
11 listopada w Kościele Parafialnym w Starym Bidaczowie ponownie
odbyła się uroczysta akademia z okazji
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym razem prezentowana była całej
społeczności lokalnej.

Halloween w bibliotece

W ostatnich dniach października myśli wszystkich zwracają się ku
wieczności. Dzieje się tak we wszystkich kulturach, choć każda wyraża to

w inny sposób. W naszej bibliotece 2
listopada obchodziliśmy Święto Halloween. W tym dniu Gminna Biblioteka
Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli zmieniła się w jedną ze strasznych komnat
starego zamczyska. Z tej okazji dzieci
pojawiły się w strasznych przebraniach
– biblioteka gościła duchy, czarownice,
wampiry i inne mroczne postacie. Podczas zajęć, dzieci poprzez zabawę dowiedziały się o tradycjach i symbolach
halloweenowych, wymyślały straszne opowieści, rozwiązywały zagadki.
W przerwach między poszczególnymi

Spotkanie z pisarzem
Marcinem Pałaszem

16 listopada 2012 r. młodzi czytelnicy Filii Bibliotecznej w Korytkowie Dużym mieli okazję spotkać się z Marcinem Pałaszem,
który już dwukrotnie został nagrodzony wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego
i jest autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży m.in. „Wakacje
w Wielkim Mieście”, „Wszystko zaczyna się od marzeń”, „Opowieści
z Krainy Potworów”, „Zwłokopolscy”, „Sposób na Elfa”, „Licencja na
zakochanie”.
tym, aby do rąk czytelnika trafiła
ślicznie wydana pozycja.
Pan Marcin to człowiek
z ogromnym poczuciem humoru. Niejednokrotnie zgromadzona
na spotkaniu młodzież wybuchała
śmiechem słuchając o dziwnych
i czasem nieprawdopodobnych
przygodach bohaterów książek.
Pisarz rozpoczął spotkanie opo- Pisarz pokazał słuchaczom, że bęwieścią o tym jak rozpoczęła się dąc dorosłym można jednocześnie
jego pisarska przygoda, o swoich mieć duszę dziecka i wielki apetyt
zainteresowaniach, skąd czerpie na życie. Ujawnił też kilka tajempomysły na pisanie kolejnych ksią- nic związanych z książkami, które
żek. Wspominał on dom rodzinny na rynku wydawniczym ukażą się
oraz najbliższych, którzy mieli nie- w najbliższym czasie. Nadmienił
bagatelny wpływ na to jakim stał przy tym, że jego książka „Sposób
się człowiekiem. Opowiadał też na Elfa” nominowana została przez
młodym czytelnikom jak wygląda Polską Sekcję IBBY do nagrody
cały proces wydawniczy książki, Książka Roku 2012. Opowiadał
ilu ludzi oprócz autora pracuje nad także o tym jak ważną i dobrą rzeczą jest praca, której wykonywa-

zabawami dzieci recytowały wierszyk
„My jesteśmy straszne zmory, bardzo
groźne z nas upiory, jeśli nie chcesz nas
się bać, musisz nam cukierek dać”. Cały
program cieszył się dużym zainteresowaniem i wywołał sporo emocji wśród
uczestników. Z pewnością był świetną
formą relaksu z elementami zabawy
i nauki. Nie mogło zabraknąć również
słodyczy. Każdy uczestnik za psikusa
otrzymał cukierka.
Z. Nizio

nie daje satysfakcję i zadowolenie.
Zwrócił uwagę uczestników spotkania na tak cenną rzecz, jaką jest
wiara we własne siły, która pomoże pokonać trudności i osiągnąć
upragniony cel. Były także słowa
refleksji na temat miejsca książki
w życiu młodych ludzi. Nasz gość
zachęcał wszystkich do czytania
książek, gdyż słowo pisane kształtuje wyobraźnię i wrażliwość oraz
poszerza horyzonty myślowe. Jak
sam autor twierdzi, pisze po to,
aby rozśmieszyć czytelników, żeby
przynieść im radość a jednocześnie
pokazać, że czytanie w XXI wieku
może być naprawdę fajną i cenną
rozrywką.
Młodzi czytelnicy bardzo dobrze bawili się na spotkaniu. Zobaczyli, że pisarz wcale nie musi być
poważnym człowiekiem, zwłaszcza
gdy opowiada o śmiesznych epizodach z własnego życia. Pan Marcin
odpowiedział również na wiele pytań zadanych przez czytelników,
rozdawał autografy i co najważniejsze – zachęcił do czytania.
Spotkanie z pisarzem Marcinem
Pałaszem odbyło się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki , realizowanego przez Instytut
Książki i biblioteki wojewódzkie.
Zofia Karczmarzyk
KULTURA 4/2012
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Najpiękniejszy dzień
jesieni
11 listopada, to niezależnie od aury pogodowej, najpiękniejszy
dzień jesieni – Narodowe Święto Niepodległości. W Gminie Biłgoraj obchodzone w szczególny sposób, bo ze śpiewem, tańcem
i nieukrywaną radością.
Patriotyzm i coś jeszcze
Główne obchody Święta Niepodległości w Gminie Biłgoraj zawsze mają
miejsce w Soli. Jak co roku w kościele
parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Soli miała miejsce część artystyczna
przygotowana przez uczniów Zespołu
Szkół w Soli upamiętniająca niełatwą
drogę do wolności Narodu Polskiego
oraz msza św. w intencji Ojczyzny. Po
mszy miało miejsce złożenie wieńców
pomnikiem poświęconym Józefowi
Piłsudskiemu. Jednak, mimo, że są to
piękne, patriotyczne uroczystości, to
nie to wyróżnia Gminę Biłgoraj spośród
innych miejsc w Polsce. Drugą częścią
corocznych obchodów Święta Niepodległości jest Jesienna Biesiada Kulturalna,
która jest nie tylko rocznym podsumowaniem dorobku artystycznego zespołów oraz twórców ludowych działających na terenie gminy, ale równocześnie
wyrazem szczerej radości z przeżywanego święta. Prezentacje gminnych zespołów śpiewaczych, występy zaproszonych
artystów oraz wspólna biesiada i zabawa
– to integruje gminną społeczność i skupia wokół ważnej daty.
Biesiada po raz 17, konkurs po raz 4
Tegoroczna XVII Jesienna Biesiada
Kulturalna miała miejsce w Zajeździe na
Rozdrożu w Soli. Jej głównym elementem była 4 edycja konkursu o Nagrodę
im. Ireny Potockiej, której tegoroczny
temat brzmiał: „Pieśni i przyśpiewki miłosne i zalotne”. W zmaganiach wzięło
udział 13 gminnych zespołów a zespół
śpiewaczy „Lawenda” ze Smólska, laureat z ubiegłego roku, wystąpił poza konkursem. Motyw przewodni wybieranych
utworów okazał się na tyle plastyczny, że
zespoły pokusiły się o różnorodne interpretacje, choreografie, a nawet zainscenizowanie scenek teatralnych. O wysokim
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poziomie artystycznym i barwnych prezentacjach mówiła przewodnicząca komisji konkursowej Lidia Tryka z Janowskiego Ośrodka Kultury. Podkreślała ona
fenomen Gminy Biłgoraj przejawiający
się w ilości i różnorodności zespołów
śpiewaczych i śpiewaczo – obrzędowych. Chwaliła również pomysł na zorganizowanie takiej imprezy kulturalnej
i konkursu. W 4 konkursie o Nagrodę im.
Ireny Potockiej zwyciężył zespół „Moje
Nadrzecze” z Nadrzecza za wykonanie
utworów: „Świniorz” i „Oj, nasi jadą”,
a wyróżnienie otrzymał zespół śpiewaczy „Czeremcha” z Gromady prezentujący utwory: „Za naszą wioską”, „Brzegiem zimnej wody”. Współzawodnictwo
zespołów w konkursie o prestiżową Nagrodę im. Ireny Potockiej podnosi rokrocznie poziom prezentacji zespołowych.
Świadczyła o tym także wypełniona po
brzegi widownia, pozytywna opinia komisji konkursowej oraz liczny udział
zaproszonych gości. Utwierdza nas to
w przekonaniu, że to przedsięwzięcie kulturalne cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Gościnność gospodarzy Zajazdu na
Rozdrożu sprawiła, że wszyscy uczestnicy
biesiady bawili się wyśmienicie. Myślę,
że tegoroczną edycję Jesiennej Biesiady
Kulturalnej możemy uznać za udaną –
komentowała imprezę Celina Skromak
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Biłgoraju.
Najważniejsze, że jesteśmy wtedy razem
Występy gminnych zespołów okraszone były pięknymi i wzruszającymi
wierszami czytanymi przez samego
autora – Romana Grabiasa z Rudy Solskiej oraz koncertem Kapeli „Lwowska
Fala” ze Lwowa. Lwowski folklor, utwory
opowiadające o jednym z najpiękniejszych miast wschodniej Europy i dobrze

wszystkim znane szlagiery stały się przepisem na wspaniałą zabawę oraz zapoczątkowały wspólne biesiadowanie. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak
to, że Dzień Niepodległości spędzamy
razem, integrując się i okazując radość z
obchodzonego święta.
el

Kultura

Ile jest takich miejsc w naszym kraju,
gdzie się patrioci polscy zjeżdżają?
Nie ci od broni, nie politycy,
ale od pługa, chłopi rolnicy.
Dziś nie te czasy, by iść do broni,
ale kulturę trzeba nam bronić.
Bo dziś kultura ta piękna polska,
została tylko w ojczystych wioskach.
Pan już jej nie chce, nawet się wstydzi,
bo dziki zachód na wizji widzi.
Tam są pankowcy, tam są rokowcy,
już język polski staje się obcy.
Choć gdzieś wśród chwastów wyrośnie mak,
szybko uwiędnie – Czyż ma być tak?
Lecz są gdzieś jeszcze panowie tacy,
Skromni i cisi, wielcy Polacy,
co pomagają polskiej kulturze
w małych miasteczkach i tam na górze.
Dzięki wam za to wielkie składamy,
z waszą pomocą się spotykamy.
Do Tarnogrodu, czy Kazimierza,
tam każdy Polak wrócić zamierza
Z pieśnią, zwyczajem, swojską kulturą,
Żeby nam kwitła złotą aurą.
Póki kultura w naszej krainie,
kochana Polska nam nie zaginie.
Roman Grabias
“Chłopskie Drogi”

fot. E. Lem
KULTURA 4/2012
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Święto Pluszowego Misia w bibliotekach

Miękki, puchaty, stary czy nowy i taki z łatką. Wszystkie misie obchodzą swoje święto 25 listopada. Najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu
– Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na
misie nie przemija. Każdy miś dla każdego dziecka jest wyjątkowy, niezwykły i kochany.

Zabawy z misiami w Bukowej

Przedszkolaki i uczniowie klas
młodszych
Szkoły
Podstawowej
w Bukowej doskonale bawili się na zajęciach zorganizowanych z okazji Święta
Misia. Organizatorami imprezy były:
filia biblioteczna i biblioteka szkolna
w Bukowej. Na początku spotkania
dzieci dowiedziały się skąd pochodził
pierwszy pluszowy miś i kiedy ustanowiono Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Wszystkie dzieci zabrały swoje
ulubione misie. Na część artystyczną
w wykonaniu dziewczynek ze starszych
klas złożyły się wierszyki i piosenki
o misiach, zabawy, konkursy i zagadki.
Dbając o kondycję fizyczną swoich pupili dzieci wykonywały misiowy masaż
i ćwiczenia z misiem (wdrapywanie się
po miodek, ocieranie się o drzewa i itp.)
Atrakcją misiowej imprezy była zabawa
w „starego niedźwiedzia”. W ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pani
bibliotekarka przeczytała zgromadzonym dzieciom książeczkę pt. „Misie”.
Potem dzieci rysowały portret swojego

misia. Na koniec odbyło się pasowanie.
Każde dziecko otrzymało order „Jestem
Przyjacielem Misia” po uprzednim zjedzeniu wafelka posmarowanego miodkiem. Wszyscy doskonale się bawili,
a „małe co nieco” było pysznym podsumowaniem zabawy.
Święto Pluszowego Misia obchodziły także przedszkolaki z Korytkowa Dużego. Tam biblioteka publiczna
z przedszkolankami także zorganizowała wiele atrakcji dla wielbicieli misia.
Tego dnia, jak wszędzie, dzieci przydźwigały ze sobą swoje misie. Uroczystość rozpoczęła się w przedszkolu. Były
misiowe zabawy, konkursy a na zakończenie słodkie „małe co nieco”. Następnie przedszkolaki przeszły do biblioteki.
Tu wysłuchały historii pluszowego mi-

Misiowe czytanki w Korytkowie Dużym

sia i spotkały się ze znanymi z literatury
dziecięcej misiami. Kolejnym punktem
obchodów był maraton bajkowy, oczywiście z misiami w rolach głównych.
Każdego roku dzieci zmierzają rów-

Dzieci i misie podczas
w bibliotece w Dąbrowicy

spotkania

nież do biblioteki w Dąbrowicy ze swymi ulubionymi misiami. Tegoroczne
obchody Światowego Dnia Pluszowego
Misia odbyły się w atmosferze misiowych wierszyków i piosenek wykonanych przez maluchów. Biblioteka zadbała aby był też obowiązkowy słodki
poczęstunek.
Dzień Pluszowego Misia zawsze łączony jest z pasowaniem na czytelnika.
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej składają wtedy przyrzeczenie
o poszanowaniu i wierności książce.
Na pamiątkę dostają ręcznie wykonywane zakładki do książek oraz inne gadżety, np. naklejki „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Na zakończenie spotkania
odbyła się inscenizacja wiersza ,,Chory
kotek” S. Jachowicza w wykonaniu kl.
III. Miało to związek z przypadającą
w tym roku 155 rocznicą śmierci autora.
Dorota Malec
Zofia Karczmarzyk
Lucyna Bielak

„Bodaj się to spełniło, co się w tę noc
każdemu śniło”
29 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s
w Soli miał miejsce wieczór andrzejkowy zorganizowany dla
dzieci i młodzieży z Soli i okolic.
Dawno temu, kiedy prace w polu
zostały już zakończone, a jesienna sza-
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ruga zatrzymywała ludzi przy ciepłym
piecu, zaczynał się na wsiach czas zabaw.

W przedostatni dzień listopada, w wigilię św. Andrzeja wszystkie panny chciały
dowiedzieć się o swoim losie. „Andrzejki’ to tradycja ludowa wieczoru wróżb,
pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na po-

kolenie. Tej nocy dziewczęta wróżyły
z butów ustawianych jeden za drugim,
wosku czy z karteczek z wypisanymi
imionami chłopców. Dawne zwyczaje
uległy jednak zmianom i w dzisiejszych
czasach wieczór andrzejkowy to nic innego jak dobra zabawa.
W naszej bibliotece dzień czarów,
magii i odkrywania przyszłości miał
miejsce 29 listopada. Przez kilka godzin
zorganizowanej imprezy andrzejkowej
biblioteka stała się miejscem tajemni-

czych wróżb, różnego rodzaju zabaw, zagadek oraz tańców. Dzieci dowiedziały
się jaka ich czeka przyszłość, kim będą,
czy osiągnął wymarzony cel i czy spotkają na swojej drodze przyjaciół. Oczywiście wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły,
że należy to traktować z przymrużeniem
oka, ponieważ jest to tylko wspaniała
zabawa, podczas której przy muzyce
i w gronie przyjaciół można miło spędzić czas.
Z. Nizio

Uczestnicy solskich Andrzejek wróżyli
czy będą mieli „słodki życie”

Tradycje andrzejkowe

Andrzejki obchodzone są w Polsce w noc z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię dnia św. Andrzeja.
Jest to wieczór magiczny i wyjątkowy, gdyż jak głosi tradycja św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy
wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka.
Św. Andrzej pochodził z Bet- przyszłego męża, jego pochodzenia Na nic zdawały się usiłowania dosaidy w Galilei. Razem ze swym i stanu posiadania. Był również mowników, by upilnować dobytku
bratem Szymonem osiadł później uważany za najlepszego powiernika i zapobiec stratom, bo spryt i przew Kafarnaum. Był jednym z 12 i orędownika dziewczęcych pra- biegłość młodzieży nie znała granic.
apostołów. Wcześniej był uczniem gnień i modlitw dotyczących dobre- Zwykle następnego dnia i tak odJana Chrzciciela. Jednak gdy Jan go zamążpójścia i starań o odwza- krywano ślady nocnych wybryków
wskazując na przechodzącego Jezu- jemnioną miłość.
andrzejkowych.
sa powiedział: „Oto Baranek Boży”,
Andrzejkom nieodłącznie toAndrzejkowe zwyczaje przebez wahania poszedł za nieznanym warzyszyła potańcówka. Kiedy do trwały aż do dziś i do dziś cieszą
jeszcze wówczas niemal nikomu wróżących sobie dziewcząt docho- się niesłabnącą popularnością.
Zbawicielem. Według tradycji głosił dzili okoliczni chłopcy, wystarczy- Wprawdzie nie robi się już tradycyjon Dobrą Nowinę w różnych kra- ło już tylko przekupić, np. porcją nych psikusów sąsiadom, ale nadal
jach, zwłaszcza w okolicach Morza machorki, znajomego muzykanta, dziewczęta i chłopcy spotykają się
Czarnego i w Grecji. Tam też po- żeby zechciał pograć na harmonii w ten magiczny wieczór, żeby w groniósł śmierć męczeńską, zawieszony lub skrzypkach i zaczynały się tańce. nie przyjaciół wróżyć sobie i tańczyć
na krzyżu w kształcie litery „X”.
Innym, integralnym elementem podczas zabawy ostatkowej.
Wieczór poprzedzający dzień tradycji andrzejkowych był cały
Celina Skromak
św. Andrzeja to przede wszystkim szereg robionych sobie wzajemnie
czas wróżb. Dawniej panny zbierały psikusów, które towarzyszyły tej
się grupami w domach i oddawały nocy. Kiedy mieszkańcy wsi kładli Przysłowia
się różnym praktykom, mającym się spać, młodzież prześcigała się
przynieść odpowiedzi na wiele nur- w robieniu żartów sąsiadom. Tra- • Święty Andrzej wróży szczęście
tujących je pytań. Zasadnicze z nich dycją stało się zamalowywanie wap- i szybkie zamęście
były związane z rychłym zamążpój- nem szyb w oknach domów, w któ- • Gdy święty Andrzej ze śniegiem
ściem, bo jak mówi stare przysłowie rych mieszkały panny na wydaniu, przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
„Na św. Andrzeja błyska pannom wykonywanie napisów andrzejko- • Śnieg na Andrzeja dla zboża zła
nadzieja”. Pomysłowość dziewcząt wych na ścianach budynku lub pło- nadzieja.
w wyszukiwaniu sposobów, aby po- tach czy zdejmowanie furtek i prze- • Na świętego Andrzeja trza kożucha
znać swoją przyszłość, szczególnie noszenie ich i chowanie w różnych dobrodzieja.
tą uczuciową, była niewyczerpana. najdziwniejszych miejscach, np. • Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr
Wszystkim tym zabiegom magicz- w obejściu na drugim końcu wsi. i mgła, to od Bożego Narodzenia
nym patronował św. Andrzej – opie- Zdarzało się również, że zaginio- będzie sroga zima.
kun panien na wydaniu, zwłasz- ny tej nocy wóz czy kierat, jakimś • Gdy w Andrzeja deszcz lub słota,
cza tych cnotliwych i pobożnych. dziwnym trafem znajdował się na w grudniu drogi bez błota.
Pomagał on w poznaniu imienia dachu domu czy stodoły sąsiada.
KULTURA 4/2012
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Wigilijna audycja Radia Lublin z Gminy
Biłgoraj
14 grudnia mieliśmy przyjemność ponownie gościć w Gminie Biłgoraj ekipę Radia Lublin. Tym
razem redaktor radiowy Monika Januszek przygotowywała materiał do audycji na temat zwyczajów świątecznych panujących w naszym regionie.

fot. E. Lem

Swą świąteczną wędrówkę po
gminie ekipa radiowców rozpoczęła
w Nadleśnictwie Biłgoraj, a konkretnie w leśnictwie Bojary, gdzie podleśniczy Jerzy Bąk opowiedział o zimie
w lesie, podpowiedział jakie drzewko
najlepiej kupić na święta oraz zaprezentował leśną, świąteczną choinkę
przystrojoną przez przedszkolaki
w marchewki i jabłka – przysmaki
mieszkańców lasu. O duchowym i religijnym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia opowiadał ks. Miłosław Żur
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– proboszcz parafii p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Starym
Bidaczowie. Natomiast o rodzinnym wymiarze tych najpiękniejszych
w roku świąt opowiedział Wójt Gminy Biłgoraj – Wiesław Różyński. Podzielił się on również swoimi wspomnieniami z okresu dzieciństwa oraz
złożył wszystkim słuchaczom radia
świąteczne życzenia. Na zakończenie
ekipa Radia Lublin udała się do Bukowej, gdzie o dawnych zwyczajach
i obrzędach wigilijnych oraz bożo-

narodzeniowych opowiadali członkowie zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej. Nie
zabrakło również tradycyjnych kolęd
i pastorałek z regionu biłgorajskiego
oraz życzeń, które w imieniu zespołu
przekazała jego kierowniczka – Maria
Jargieło.
Gotową audycję można było wysłuchać na antenie Radia Lublin
w sobotę 22 grudnia w godzinach od
12:00 do 15:00.
el

Konkurs Bożonarodzeniowy
“Na tradycyjne ozdoby świąteczne”

17 grudnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Biłgoraju został rozstrzygnięty Konkurs Bożonarodzeniowy
“Na tradycyjne ozdoby świąteczne”. Jak
co roku konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczestników gminnych ognisk artystycznych, przedszkoli
oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. W konkursie wzięły
udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Biłgoraj. Łącznie 130 uczestników
zgłosiło 142 prace. Wśród ozdób królowały słomkowo – bibułkowe łańcuchy, koronkowe, papierowe i sizalowe
anioły, dzwoneczki, bombki, szopki
ale znalazły się też tradycyjne pająki ze
słomy. Komisja w składzie: pani Dorota
Skakuj z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej,
Ewelina Lemieszek – Urząd Gminy Biłgoraj, Irmina Ziętek – Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju po obejrzeniu
wszystkich prac przyznała nagrody
w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki i klasy I-III szkoły
podstawowej oraz klasy IV – VI szkoły
podstawowej i klasy gimnazjalne.
W kategorii klas dzieci młodszych
nagrody otrzymali:
I nagroda - Kinga Kapuśniak – kl.
II Szkoły Podstawowej w Smólsku, Zuzanna Nalepa – kl. 0 Zamiejscowego
Oddziału w Ciosmach, Róża Kapuśniak
– kl. I Szkoły Podstawowej w Smólsku,
Julia Małek – kl. II Szkoły Podstawowej

w Bukowej.
II nagroda -Monika Dziduch – kl.
III Szkoły Podstawowej w Korczowie,
Amelia Gąbka – kl. 0 Szkoły Podstawowej w Woli Dereźniańskiej, Konrad
Blicharz – kl. III Szkoły Podstawowej
w Bukowej
III nagroda - Kamil Gozdecki – przedszkole w Hedwiżynie, Alan
Wujec – przedszkole w Hedwiżynie,
Wiktor Sokołowski – przedszkole
w Gromadzie, Alicja Kozak – przedszkole w Smólsku, Natalia Kobel –
przedszkole w Hedwiżynie, Gabriel
Marzec – przedszkole w Hedwiżynie,
Amelia Kondas – przedszkole w Hedwiżynie, Ognisko Artystyczne w Gromadzie (praca zbiorowa).
Wyróżnienia - Michał Radzik – kl.
I z Oddziału Zamiejscowego w Ciosmach, Oliwia Małek – kl. II Oddziału
Zamiejscowego w Ciosmach, Karina
Olech – przedszkole katolickie w Biłgoraju, Wiktor Małek – kl. I Szkoły Podstawowej w Bukowej, Roksana Oleszek
– kl. 0 Szkoły Podstawowej w Smólsku,
Kinga Ciosmak – kl. II Szkoły Podstawowej w Ciosmach, Kacper Senderek
– kl. II Szkoły Podstawowej w Smólsku, Zuzanna Rapa – kl. III w Szkole Podstawowej w Gromadzie, Jakub
Senderek – kl. II Szkoły Podstawowej
w Smólsku, Amelia Myszak – przedszkole w Korytkowie Dużym, Roksana

Liwak – przedszkole w Korytkowie Dużym, Patryk Ciosmak – kl. III Oddziału Zamiejscowego w Ciosmach, Kacper
Surzyński – kl. III Szkoły Podstawowej
w Korczowie, Michał Kita – przedszkole katolickie w Biłgoraju, Natalia Pawlos
– kl. III Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym.
W kategorii uczniów klas starszych
szkół podstawowych i gimnazjów nagrodzono prace:
I nagroda - Wiktoria Łukasik – kl.
V Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie,
Hubert Nizio – kl. VI Szkoły Podstawowej w Smólsku, Patrycja Oleszek – kl.
IV Szkoły Podstawowej w Smólsku,
Łukasz Kaczor – kl. II Gimnazjum
w Bukowej
II nagroda - Paweł Kapuśniak – kl.
V Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie,
Przemysław Flis – kl. I Gimnazjum
w Bukowej, Agnieszka Rębacz – kl. VI
Szkoły Podstawowej w Dereźni
III nagroda - Natalia Karp – kl. VI
Szkoły Podstawowej w Bukowej, Patrycja Pac – kl. w VI Szkoły Podstawowej
w Korczowie
Wyróżnienia - Aleksandra Garbacz – kl. III Gimnazjum w Soli, Anna
Buczek – kl. VI Szkoły Podstawowej
w Soli, Martyna Biernat – kl. IV Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie, Kowal
Miłosz – kl. IV Szkoły Podstawowej
w Smólsku, Patrycja Ciosmak – kl. V
Szkoły Podstawowej w Bidaczowie Starym, Maja Sokołowska – kl. V Szkoły
Podstawowej w Gromadzie, Karolina
Kłodnicka – kl. IV Szkoły Podstawowej
w Gromadzie, Krystian Karczmarzyk –
kl. VI Szkoły Podstawowej w Gromadzie, Gabriela Marczak – kl. V Szkoły
Podstawowej w Korytkowie Dużym.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom
konkursu życzymy rozwoju talentu
i kreatywności oraz nagród w kolejnych konkursach.
Celina Skromak
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Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie coraz bliżej
- w sklepach już od dawna można spotkać dekoracje świąteczne,
bańki, łańcuchy, światełka którymi
tak chętnie przyozdabiamy choinkę. Wszystkie one są piękne, kolorowe i błyszczące, a jak wyglądały
dawne ozdoby bożonarodzeniowe?
Najstarsze informacje o drzewku
przyozdabianym na Boże Narodzenie pochodzą z XV i XVI – wiecznych kazań kościelnych. Zwyczaj
ubierania choinki przywędrował

do Polski z Niemiec dopiero w XIX
wieku, a więc dość późno. Początkowo drzewka przystrajało się
w
środowisku
mieszczańskim
i w bogatych dworach; na wieś choinka zawędrowała dopiero w okresie międzywojennym wypierając
tym samym tradycyjną ozdobę jaką
była podłaźniczka zwana też podłaźnik, jutka, wiecha, sad, sadek,
rajskie lub boże drzewko. Miała
ona postać zawieszonego u pułapu
wierzchołka sosny. Wieszano na
niej ciastka, owoce, jabłka, słomiany
łańcuch. Forma i nazwa tej ozdoby nie miała większego znaczenia;
ważne było tylko to, aby była wykonana z drzewa iglastego. Wierzono,
że podłaźniczka ma magiczną moc
i chroni dom oraz jego mieszkańców
od chorób, nieszczęść i złych mocy.
Równie ważną ozdobą bożonarodzeniową były pająki i światy
– kulturowe odpowiedniki podłaźniczek. Pająk to przestrzenna konstrukcja, podobna do kościelnych
i dworskich świeczników, wykonana ze słomy, bibuły, nici, fasoli,
wydmuszek jaj i szczeciny spojonej woskiem. Światami nazywano
wyplatane ze słomy lub wykonane
z opłatków kule, krążki lub gwiazdki.

Do najstarszych ozdób choinkowych zaliczamy jabłka, które według
wierzeń ludowych były pokarmem
zmarłych, zabezpieczało od chorób
i pomagało w sprawach miłosnych,
orzechy- mające ścisły związek
z życiem erotycznym, szyszki, kwiaty z bibuły, ozdoby z wydmuszek
jaj, małe światy z opłatka, małe słomiane pająki i łańcuchy. Łańcuchy
wykonywane były ze słomek przewlekanych kwiatkami, krążkami,
kokardami lub gwiazdkami z bibuły.
Ważnymi ozdobami były również gwiazdy i gwiazdki wykonane z papieru, słomy, kłosów zbóż
i z ciasta. Najważniejsza jest gwiazda umieszczana na szczycie choinki, interpretowana jako symbol
Gwiazdy Betlejemskiej. Nie bez
znaczenia były również świeczki zapalane na choince wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Miały
symbolizować Chrystusa – Zbawiciela i Światłość Świata oraz upamiętniać Noc Narodzenia Jezusa.
Tak pięknie przystrojona choinka uważana była za odwzorowanie drzewa rajskiego, była
symbolem zdrowia, radości, sił
witalnych, wzrostu roślin i życia.
Irmina Ziętek

Podsumowanie działalności kulturalnej
w 2012 roku w Gminie Biłgoraj

Mijający 2012 rok obfitował w ważne wydarzenia,
które były znaczące dla promocji kultury ludowej Ziemi Biłgorajskiej. Współpraca
z muzykiem i producentem muzycznym Darkiem Makarukiem
zaowocowała wydaniem płyty
„Erotyki Ludowe”. Piękne, tradycyjne, biłgorajskie pieśni wykonywane przez Zespół Śpiewaczy
z Rudy Solskiej w wyjątkowej,
jazzowej aranżacji muzycznej
20
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Makaruka i z udziałem tak znanych muzyków jak Michał Urbaniak, Tymon Tymański, Gendos,
Antoni Gralak, Włodzimierz
Kiniorski powędrowały w świat
i zaczęły podbijać serca słuchaczy. Jak zostało napisane na portalu muzol.com.pl” „Czy można
połączyć klasyczny jazz o często
bardzo swobodnej formie z tradycyjną polską muzyką ludową?
Wydawałoby się, że to tak jak
zestawić ze sobą „ogień i wodę”!

A jednak osobliwe połączenie
dwóch odległych muzycznych
światów sprawdza się znakomicie.(…) „Erotyki Ludowe” to album do którego warto wracać,
aby cały czas odkrywać wielkie
bogactwo zarówno tekstów jak
i samej zróżnicowanej stylistycznie
muzyki. Moim zdaniem to jedna
z najciekawszych i wartościowych płyt mijającego już roku”
Działaniem nieodłącznie towarzyszącym wytowarzyszącym

wydaniu albumu było nagranie
teledysku z udziałem Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej
i Tymona Tymańskiego do
utworu „Siano” promującego
płytę.
Projekt Makaruk i Zespół
Śpiewaczy z Rudy Solskiej,
uwieńczony wydaniem płyty, zbiegł się w czasie z Jubileuszem 30 – lecia działalności
zespołu. Było to ważne wydarzenie mijającego roku. Świętowanie Jubileuszu miało miejsce
w piękną słoneczną niedzielę 14
października, kiedy to remiza
OSP w Rudzie Solskiej pękała
w szwach, żeby pomieścić
wszystkich przybyłych na tę
uroczystość przyjaciół i sympatyków zespołu. Zespół jak
zwykle okazał się niezawodny
i przywitał gości widowiskiem
„Kopanie kartofli”, by potem
poczęstować
wszystkich zebranych upieczonymi w ognisku ziemniakami z domowym
twarożkiem. Były życzenia, serdeczności, chwile wspomnień
i wzruszeń, okolicznościowy
tort, wspólne śpiewanie i radosne świętowanie okrągłej rocznicy tego wizytówkowego zespołu Ziemi Biłgorajskiej.
Dobra współpraca ze szkołami owocowała przez okrągły rok oprawą artystyczną
i plastyczną imprez gminnych
oraz wspólną realizacją wielu
zadań. Jednym z nich były zorganizowane warsztaty „Ludowe muzykowanie”, czyli projekt
GOK-u realizowany z myślą
o najmłodszych mieszkańcach
Gminy Biłgoraj, uczęszczających do ognisk artystycznych
i przedszkoli gminnych. Miał
on służyć edukacji kulturalnej
i muzycznej dzieci. Dzięki spotkaniom z instruktorem muzycznym Jerzym Odrzywolskim
dzieci miały okazję zapoznać
się z tradycyjnymi instrumen-

tami ludowymi, posłuchać ich
brzmienia, wspólnie pośpiewać
i nauczyć się prostych ludowych
piosenek. W ramach realizacji projektu Gminny Ośrodek
Kultury zakupił dwa tradycyjne
instrumenty biłgorajskie: sukę
i bębenek. Dzieci mogły zapoznać się z tymi mało znanymi
instrumentami, jak również
z akordeonem i kontrabasem.
Podtrzymywaniu
tradycji
lokalnych służy również organizacja konkursów świątecznych dla uczniów przedszkoli
i szkół: konkursu wielkanocnego na tradycyjną palmę i pisankę oraz bożonarodzeniowego na
tradycyjne ozdoby świąteczne.
Dzięki zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i uczniów
udało się przeprowadzić kolejne Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne oraz konkursy
recytatorskie. W wyniku tego
nasi najlepsi gminni aktorzy
i recytatorzy mieli szanse walczyć i wygrywać nagrody na
szczeblach powiatowych i wojewódzkich konkursów. Należy tu wyróżnić grupę teatralną z ZSPiG w Gromadzie,
Monikę Siembidę z ZSPiG
w Dąbrowicy, Lucynkę Bienia z ZS
w Soli czy Weronikę Wolanin
z ZSPiG w Gromadzie.
Bardzo aktywną działalność kulturalną prowadzą nasze gminne zespoły śpiewacze
i obrzędowe, animujące społeczność lokalną i uświetniające swoimi występami wszystkie
imprezy gminne oraz promujące gminę poza regionem. Wśród
zespołów śpiewaczych należy
wyróżnić te, które w tym roku
odnosiły sukcesy w konkursach
gminnych i ponadlokalnych.
W konkursach na szczeblu
gminnym nagrody wyśpiewali:
kapela ludowa „Krążałka”, zespół
„Lawenda” ze Smólska, Chór
z Korytkowa Dużego i zespół

„Moje Nadrzecze” z Nadrzecza,
a wyróżnienia zdobyły „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego
i „Czeremcha” z Gromady. Natomiast w konkursach ponadlokalnych wyróżnił się zespół
„Lawenda” ze Smólska, który
wygrał XIII Regionalny Przegląd
Zespołów
Folklorystycznych
w Lubaczowie i zdobył nagrodę na XVIII Festiwalu Piosenki
Patriotycznej w Aleksandrowie.
W zmaganiach drużynowych
Turnieju Wsi „Na chłopską
i szlachecką nutę” zwyciężyła
drużyna z Gromady, przed Wolą
Dużą i Małą oraz Korczowem.
W konkursie kulinarnym wygrała Dereźnia, przed Gromadą
i Solą. W tym roku pierwszą nagrodę na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy zdobyła delegacja
wieńcowa z Soli, drugą z Bukowej a trzecią z Dąbrowicy.
Zupełnie nowym działaniem
GOK – u, mającym na celu dokumentowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Biłgoraj, jest wydawany od początku
2012 r. kwartalnik „Kultura”,
którego zadaniem jest zbieranie
i upowszechnianie informacji
o najważniejszych wydarzeniach, przedsięwzięciach kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych i inwestycyjnych na terenie
Gminy Biłgoraj, realizowanych
przez stowarzyszenia oraz placówki kulturalne, oświatowe
i wychowawcze. Zawiera również
wywiady etnograficzne z twórcami kultury na temat zwyczajów
i tradycji naszego regionu oraz
promuje lokalną twórczość poetycką. Zamierzeniem kwartalnika jest też podtrzymywanie
tożsamości lokalnej poprzez wypowiedzi o swojej miejscowości,
zachodzących w niej zmianach,
ale też o lokalnym dziedzictwie
kulturowym i jego promocja.
Celina Skromak
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Taki był 2012 rok

Mijający rok obfitował w wiele ciekawych
i ważnych dla społeczności gminy wydarzeń.
Były otwarcia dużych i znaczących inwestycji,
naszą gminę odwiedziło wielu znamienitych
gości, mieliśmy również okazję uczestniczyć
w imprezach i uroczystościach o szczeblu
ogólnokrajowym.
Pod znakiem słońca i ekologii
Rok 2012 minął w Gminie Biłgoraj pod znakiem
słońca. Po 2 latach wytężonych prac dobiegła końca
realizacja projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” polegającego na
montażu zestawów solarnych łącznie na 1363 budynkach. Koszty realizacji inwestycji to 11 mln zł a kwota
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007 – 2013 to 9,3 mln zł. Powodzenie tego przedsięwzięcia, które jest jednym z największych tego typu
w Polsce było podyktowane zaangażowaniem osób
czuwających nad realizacją projektu oraz pobudkami
o charakterze ekologicznym.
Kolejna duża inwestycja z zakresu ekologii, której
realizacja właśnie się rozpoczęła to budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Dąbrowica. Przedsięwzięcie
to opiewa na sumę 11 483 802 zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania to 5 869 043,77 zł. W jego
ramach wybudowana zostanie sieć przewodów kanalizacyjnych o łącznej długości 9,2 km, kilka pompowni
głównych i przepompowni przydomowych oraz zakupiony zostanie pojazd ze sprzętem specjalistycznym
dla prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
Ponadto w 2012 roku oddano do użytku boisko
wielofunkcyjne w Hedwiżynie oraz plac zabaw w Gromadzie – inwestycje, realizowane z myślą o dzieciach
i młodzieży. Mieszkańcy Dąbrowicy mogą się cieszyć
rozbudowaną i zmodernizowaną remizo – świetlicą,
podobnie jak mieszkańcy Ciosmów, gdzie ich świetlica przeszła termomodernizację. Nie można pominąć
również znaczącej inwestycji drogowej realizowanej
w partnerstwie z Powiatem Biłgorajskim - przebudowie drogi powiatowej Nr 2926l (Huta Krzeszowska – Biłgoraj) na odcinku Korytków Duży – Ujście.
Ważne wydarzenia, ważni goście
Wszystkie te inwestycje wiążą się z ważnymi dla
społeczności gminnej uroczystościami oraz znamienitymi gośćmi. Rok zaczął się niezwykle udanie – 29
lutego na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju odbyło się uroczyste wręczenie Potwierdzenia
dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowicy. Wręczenia potwierdzenia dokonała Minister
Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Poza Panią Minister gościliśmy wówczas również m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regional22
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nego – Marcelego Niezgodę, Marszałka Województwa
Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana oraz Wicewojewodę Lubelskiego – Mariana Starownika. Pan Marceli Niezgoda odwiedził nas także podczas Dożynek
Gminno – Parafialnych w Bukowej, a Pan Krzysztof
Hetman podczas uroczystego podsumowania i otwarcia 3 inwestycji: budowy boiska wielofunkcyjnego
w Hedwiżynie, budowy placu zabaw w Gromadzie oraz
zakończenia realizacji projektu dotyczącego montażu
kolektorów słonecznych, które miało miejsce 5 września. Tego dnia był z nami również Lubelski Kurator
Oświaty Krzysztof Babisz oraz Starosta Biłgorajski
Marian Tokarski. Podczas większych i mniejszych wydarzeń i uroczystości nie zapominali o nas także biłgorajscy parlamentarzyści: Genowefa Tokarska, Piotr
Szeliga i Sławomir Zawiślak. Odwiedzili nas również
zagraniczni goście, a wśród nich Kayo Takase z Japonii.
Poza gminnymi imprezami: Przeglądem Kolęd
i Pastorałek w Hedwiżynie, Turniejem Wsi, który
tym razem rozgrywany był w konwencji „Na chłopską i szlachecką nutę”, Festiwalem Sztuki Lokalnej
„Biłgorajska nuta” w Dylach, w ramach którego odbył się I Regionalny Przegląd Kapeli Ludowych,
Turniejem Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych,
Dożynkami czy Jesienną Biesiadą Kulturalną dla
Gminy Biłgoraj dużym wydażeniem było uczestnictwo gminnej delegacji w Dożynkach Prezydenckich
w Spale. Tam prezentowaliśmy nasz folklor w postaci
tradycyjnych biłgorajskich pieśni, ginących zawodów,
strojów ludowych oraz potraw kuchni biłgorajskiej
promując tym samym całe województwo lubelskie.
Trudne decyzje z myślą o lepszej przyszłości
Rok 2012 to również rok przemian i trudnych decyzji. Największe zmiany dotknęły systemu oświaty.
W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców gminy oraz chcąc zapobiec zamknięciu szkół, prowadzenie części placówek oświatowych gminy
przejęło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Gminie Biłgoraj. Zlikwidowano również Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej a jego zakres działania przejął nowo utworzony referat.
Powody do zadowolenia
Rok 2012 przyniósł Gminie Biłgoraj również wiele
powodów do tego, by uznać go za udany. Wymienić
należy tu 3 certyfikaty, jakimi wyróżniono samorząd
gminny. W uznaniu za wieloletnią współpracę Gminy Biłgoraj z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemia Biłgorajska i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej naszemu samorządowi został przyznany certyfikat „Odpowiedzialny Samorząd”. Kapituła Fundacji
Gospodarczej Euro – Partner uznała Gminę Biłgoraj za spełniającą wymagania najlepszych gmin Unii
Europejskiej, wyróżniając ją za działania i inwestycje
proekologiczne. Natomiast Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan przyznał naszemu
samorządowi certyfikat świadczący o poziomie realizacji idei przedsiębiorczości oraz efektywnym wykorzystywaniu funduszy europejskich.

Wydarzenia
Chór z Korytkowa Dużego w Goraju

7 października w kościele parafialnym w Goraju odbył się Koncert Pieśni Maryjnych. Zaprezentowało się na
nim sześć chórów a w tym Chór parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej w Korytkowie Dużym pod kierunkiem Jerzego Odrzywolskiego. Każdy chór prezentował po 3 pieśni
a w finale koncertu wszystkie chóry wspólnie odśpiewały
trzy utwory: „Chryste króluj”, „O Matko Miłościwa” oraz
„Gaude Mater Polonia”. Mottem koncertu były słowa św.
Augustyna „Chcecie wyśpiewać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście jego pieśnią pochwalną,
gdy wasze serce jest dobre”.

Tydzień chleba na zakwasie

Włączając się w obchody Światowego Dnia Chleba Zespół
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zorganizował 23 października „Tydzień Chleba na zakwasie”. Do
udziału w imprezie zaprosił Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej,
który pokazał zebranej młodzieży wszystkie zapamiętane zwyczaje i obrzędy związane z pieczeniem chleba, a wszystko to
osnute na kanwie widowiska zespołu „Przy pieczeniu chleba”.
Zainteresowanie młodzieży i ich ciepłe słowa skierowane do
Pań były najlepszym podziękowaniem dla Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej za przygotowanie widowiska.

Powiatowy Dzień Twórcy Kultury

Erotyki Ludowe na XI Festiwalu Firmamenty w Kielcach

3 dni (14 – 16 grudnia) trwał XI Festiwal Firmamenty
Nowa Muzyka Nowe Media w Kieleckim Centrum Kultury. Festiwal promuje świeże inspiracje muzyczne i wizualne, połączone z wystawami, kolażami i prezentacjami.
W piątek 14 grudnia miał miejsce premierowy Koncert LIVE Makaruk – Erotyki Ludowe. Koncert połączył siły białych głosów Zespołu Śpiewaczego z Rudy
Solskiej i Pań z zespołu „Dziczka”. Koncert odbywał
się przy wypełnionej sali widowiskowej Małej Sceny
w Kieleckim Centrum Kultury i oczarował publiczność.
Oklaskom i bisom nie było końca. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, ponieważ piękno pieśni biłgorajskich
i uroda stroju biłgorajsko – tarnogrodzkiego sławią nasz
region od wielu lat.

23 października w Młodzieżowym Domu Kultury
w Biłgoraju uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień
Twórców Kultury. W obecności członków Zarządu Powiatu, burmistrzów i wójtów Starosta Biłgorajski wręczył
nagrody i podziękowania artystom ludowym, twórcom
i animatorom kultury. Z Gminy Biłgoraj za całokształt
działalności śpiewaczej i obrzędowej na rzecz kultywowania tradycji lokalnej Ziemi Biłgorajskiej nagrody odebrali:
Stanisław Portka z zespołu śpiewaczo-obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej i Bronisława Koziara z Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
sił, zapału i kolejnych sukcesów w działalności na rzecz kultury biłgorajskiej.

Celina Skromak
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Nadchodzące wydarzenia
(styczeń – marzec 2013 r.):
• 20 stycznia 2013r. – IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Ochotnicza Straż Pożarna w Hedwiżynie, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie
• Luty 2013r.- IV Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne w Smólsku
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa w Smólsku
• Marzec 2013r. – Konkurs Wielkanocny „Na tradycyjną palmę i pisankę”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
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