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Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
Nam radość, miłość, spokój i szczęście
a budzącą się do życia przyroda
napawa Nas optymizmem.
Niech Wielkanocny Baranek
przypomni nam o prawdzie tych Świąt
i przyniesie ze sobą wszelkie łaski i błogosławieństwo
Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju
Celina Skromak

Przewodniczący Rady Gminy
w Biłgoraju
Wiesław Grabias

Wójt Gminy Biłgoraj
Wiesław Różyński

Szanowni Państwo!
Pomysł wydawania przez Gminny
Ośrodek Kultury gminnego kwartalnika kulturalnego zrodził się z potrzeby udokumentowania bogatego życia
kulturalnego i społecznego Gminy Biłgoraj. Rozesłane informacje do ośrodków życia społecznego poszczególnych
miejscowości: szkół, stowarzyszeń, bibliotek czy świetlic, miały na celu dać
Wam okazję do dzielenia się ze społecznością gminy tym wszystkim, co się u Was wydarzyło, tym,
czym warto się pochwalić i o czym warto wszystkich poinformować. Pomysł okazał się trafiony, ponieważ znalazł duży oddźwięk w nadesłanych przez Was informacjach i artykułach.
To właśnie z nich powstał pierwszy numer naszego wspólnego
wydawnictwa. Chcemy, żeby tak było nadal. Piszcie o swoich
sprawach, o historii miejscowości, jej mieszkańców, o tym jak
się zmienia życie na wsi oraz o tym co pozostaje trwałe, niezmienne i ma wartość ponadczasową.
Z życzeniami przyjemnej lektury
Celina Skromak
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju
Często spotykam się ze stwierdzeniem,
że jeżeli jakieś działanie, przedsięwzięcie kulturalne czy projekt nie zaistnieje
w mediach, nie dowie się o tym szersze
grono ludzi, to tak, jakby tego nie było.
Lokalnej prasie jednak nie zawsze udaje się wszędzie dotrzeć i opisać każde
wydarzenie, a w mediach o szerszym
zasięgu trudno jest zaistnieć. „Kultura” to czasopismo kwartalne, w którym będzie można opisywać nawet
najmniejsze działania istotne dla społeczności Gminy Biłgoraj.
Szczególnie do współtworzenia „Kultury” zachęcam młodych
ludzi, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opisać ważne dla nich wydarzenia oraz rozpocząć swoją przygodę
dziennikarską. „Kultura” to czasopismo nas wszystkich.

Naprzeciw periodykowi
(sonet)

Pani Dyrektor, to wyróżnienie
Na Waszym e – mailu bardzo nam schlebia.
Wiemy, że GOK – u stowarzyszenie
Nie pozostawi nigdy w potrzebie!
A ten kwartalnik będzie kącikiem
Lepszym niż teraz ciemny korytarz,
Gdzie każdy może serca promykiem
Cieszyć drugiego nawet do syta.
Starsi nie czają tak komputera,
Internet także nie wszystkich kręci,
A w piśmie wielu sobie poszpera,
By pomóc swojej słabej pamięci!
Więc pomysł grupa nasza popiera
I czas dla niego także poświęci!
RyM
Stowarzyszenie „Moje Nadrzecze”
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Gromnica jest jak człowiek
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Wyrobu gromnic nauczył się od dziadka. Jako mały chłopiec asystował przy
toczeniu
świec
z pszczelego
wosku. Kiedyś zebrał
okruchy jeszcze ciepłej masy woskowej
i zrobił swoją pierwszą świecę. To było
coś niezwykłego.

Nie zapadli w zimowy sen

Wydawać się może, że uśpiona natura dotyczy również ludzi, którzy w czasie zimy siedzą przy ciepłych piecach lub
kaloryferach i patrzą przez okno na zimowy drętwy świat.
Tymczasem, w niektórych środowiskach ten spokojny
okres wykorzystywany jest intensywnie
na częste spotkania
służące wzajemnej
integracji czy też
na przygotowania
do zaplanowanych
w całym roku wydarzeń.

O rety, kabarety!!!

1 marca w Szkole Podstawowej w Smólsku miały miejsce III
Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne
organizowane przez
Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju.
W tym roku motywem przewodnim
imprezy były kabarety.

Wielkanoc

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym
i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Podczas soboru
nicejskiego
w 325 roku ustalono, że Wielkanoc
będzie obchodzona
w pierwszą niedzielę
po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Gmina Biłgoraj to już symbol

29 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Biłgoraj miało miejsce
uroczyste wręczenie potwierdzenia przyznania dofinansowania na realizację
projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dąbrowica”.
Wręczenia dokonała Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju
Regionalnego.
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W Hedwiżynie jak w Betlejem
Aż 15 zespołów z terenu Gminy Biłgoraj wzięło udział w VIII już Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Hedwiżynie. Impreza ta z roku na rok przyciąga wciąż nowych wykonawców i coraz większe
rzesze widzów.
Wszystko zaczęło się 8 lat temu
w jednej z niewielkich remiz Gminy
Biłgoraj. Wtedy była to raczej forma wspólnego spotkania opłatkowo
– noworocznego lokalnej społeczności. Dziś jest to już przegląd z prawdziwego zdarzenia, w którym o nagrody pieniężne rywalizują gminne
zespoły. Imprezę rok rocznie ubarwiają jasełka w wykonaniu uczniów
z miejscowej szkoły. Zatem w niedzielę 15 stycznia w Hedwiżynie, tak
jak kiedyś w Betlejem, byli aniołowie, trzej królowie i Święta Rodzina
z Dzieciątkiem. Kolędować Małemu
przyszli jednak nie pastuszkowie,
lecz ubrane w ludowe stroje gminne
zespoły śpiewacze oraz zespoły młodzieżowe.
Po zaciętej rywalizacji komisja
konkursowa postanowiła przyznać
I miejsce w klasyfikacji Kapeli Ludowej ,,Krążałka”, II Zespołowi Śpiewaczemu ,,Lawenda” ze Smólska,
III Zespołowi Śpiewaczemu z Korytkowa Dużego, wyróżnienie otrzymał Zespół Śpiewaczy ,,Sąsiadeczki”

z Korczowa i Okrągłego. W kategorii
Po emocjonującej części konzespołów młodzieżowych zwyciężył kursowej przyszedł czas na koncert
Chór ,,Impresja” wraz z zespołem Kapeli Ludowej ,,Krążałka”, wspólną
instrumentalnym ,,Riff ” z Zespołu kolację oraz zabawę taneczną. OrSzkoły w Soli, drugie miejsce zajął ganizatorami VIII Przeglądu Kolęd
zespół wokalny z Dąbrowicy.
i Pastorałek był Wójt Gminy Biłgoraj,
Przegląd Kolęd i Pastorałek na- Gminny Ośrodek Kultury w Biłgorawiązuje do pięknej tradycji, kiedy lu- ju, jednostka OSP oraz Stowarzyszedzie zbierali się po domach, by w dłu- nie ,,Jadwiżanie” z Hedwiżyna.
gie zimowe wieczory wspólnie śpiewać
kolędy. Jako organizatorów cieszy nas
Lem
fakt, że już po raz
kolejny do udziału w imprezie włączyły się również
zespoły młodzieżowe. Wszystko to
sprzyja nie tylko
promocji
twórczości gminnych
zespołów, ale również integracji lokalnego środowiska - komentuje
Fot. E.Lem
Celina Skromak
Dyrektor GOK Zwycięzcy przeglądu – Kapela Ludowa „Krążałka”
w Biłgoraju.

Śpiewali kolędy
6 stycznia, w Święto Trzech Króli w Andrzejówce oraz 22 stycznia w Soli miały miejsce spotkania opłatkowe integrujące lokalne społeczności.
Dzięki
staraniom
proboszcza parafii w Korytkowie Dużym,
ks. Krzysztofa Gajewskiego już po
raz kolejny odbyło się spotkanie kolędnicze parafian. Po raz pierwszy
współgospodarzami
uroczystości
byli mieszkańcy Andrzejówki, którzy w lokalu remizy OSP przyszykowali zarówno scenę dla artystów,
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jak i stoły z potrawami wigilijnymi
dla tłumnie przybyłych gości. Jako
pierwsi zaprezentowali się uczniowie oraz przedszkolaki z Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bukowej w przedstawieniu jasełkowym. Można było podziwiać
również występ kolędniczy dzieci
i młodzieży z Klubu Młodego Stra-

żaka z Nadrzecza przygotowany pod
kierunkiem Ryszarda Mazurka oraz
występy Chóru z Korytkowa Dużego
i Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego
,,Jarzębina” z Bukowej prezentujące
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Zespół ,,Żurawina” z Korytkowa Małego zaprezentował widowisko ukazujące tradycje i zwyczaje
związane z Wigilią. Przedstawione
w zabawny sposób Herody spotkały
się z dużą aprobatą widowni. Kiedy
kolejni artyści, czyli Kapela Ludowa
,,Krążąłka” pojawili się na scenie salę
wypełniła muzyka. Po krótkim koncercie kolęd nastąpiła wspólna modlitwa oraz łamanie się opłatkiem, po
czym na scenie powtórnie pojawiła się kapela, by tym razem porwać

Herody w wykonaniu Zespołu „Żurawina” z Korytkowa
Małego.

zgromadzonych gości do tańca. Całość imprezy poprowadziła radna
Gminy Biłgoraj oraz inicjatorka wielu lokalnych przedsięwzięć - Krystyna Strzałka.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sól i Kolonia Sól „Więź”, Zespół Śpiewaczy z Soli, Zespół Szkół w
Soli, parafia p.w. Św. Michała Archanioła oraz jednostka OSP to organizatorzy VI Solskiego Kolędowania.

Koncert Chóru z Korytkowa Dużego podczas spotkania
opłatkowego w Andrzejówce.

Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz
Krzysztof Jankowski, który wziął do
ręki akordeon, stanął przed mikrofonem i odśpiewał pierwszą tego
wieczoru kolędę. W programie uroczystości znalazł się również montaż
bożonarodzeniowy przygotowany
przez uczniów ze szkoły w Soli pod
kierunkiem Jolanty Kurzyńskiej,
koncert kolęd Zespołu Śpiewaczego
„Więź” z Soli pod przewodnictwem

Juliana Pawlichy oraz konkurs kolęd.
Do konkursu zgłosiło się 17 podmiotów wykonawczych – dzieci, zespoły
rodzinne i koleżeńskie oraz młodzież. Komisja konkursowa brała
pod uwagę jedynie dobór repertuaru
i jakość wykonania utworów. Nagrody dla zwycięzców ufundował Wiesław Niemiec – sołtys Soli I, Monika
Proć – Gleń oraz jednostka OSP.
Celina Skromak

Nuda w ferie? Niemożliwe!!!
Od 30 stycznia do 12 lutego trwały w województwie lubelskim ferie zimowe. Te 2 tygodnie wolnego czasu dzieci i młodzież pożytkują na wypoczynek po trudach nauki. Lecz co robić, by nie tylko
wypocząć, ale i się nie nudzić? My odpowiadamy – przyjechać na ferie do Gminy Biłgoraj!
W Soli królowało karnawałowe szaleństwo
Wyjazdy na narty do Chrzanowa, basen do Janowa
Lubelskiego oraz do kina w Zamościu, liczne zajęcia plastyczne w tym kurs origami oraz malowanie twarzy, zabawy z czytaniem książek, czyli ,,Czytanie na śniadanie”,
występy artystyczne, warsztaty tańca, wspólne śpiewanie

Na stoku narciarskim w Chrzanowie królowało białe
szaleństwo.

karaoke, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Bal
Przebierańców – to tylko niektóre z atrakcji, które dla
dzieci i młodzieży z Soli oraz Kolonii Sól przygotowała
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli, jednostka OSP oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Sól i Kolonii Sól ,,Więź”. Poza atrakcjami w postaci gier,

Bal karnawałowy przygotowany przez bibliotekę w Soli.
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zabaw czy wyjazdów na każdego uczestnika ,,Ferii zimowych z biblioteką” czekał słodki poczęstunek a na zwycięzców licznych konkursów ciekawe nagrody. W czasie
ferii miała miejsce również pogadanka na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz prezentacja filmu „Alkohol – jego szkodliwość w życiu człowieka”.
Wypoczynek zimowy w takim kształcie były możliwy
dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Biłgoraj.

na wyobraźnię maluchów. Dzieci miały za zadanie zilustrować baśnie i opowieści, które czytał im bibliotekarz.
Powstały w ten sposób barwne prace przedstawiające
ciekawy świat dziecięcej fantazji. Ponadto mali czytelnicy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju grach również
komputerowych, a zabawy na śniegu w mroźne dni zamieniono na rozgrywki pingpongowe.

Dąbrowica na ludowo

Filia biblioteki publicznej w Dąbrowicy kładzie duży
nacisk na kultywowanie tradycji kultury ludowej. Z tego
względu podczas ferii zaproponowała swoim najmłodszym czytelnikom warsztaty wykonywania kolorowych
pająków, które dawniej zdobiły wnętrza wiejskich chat.
W ramach warsztatów dzieci zrobiły wspaniałego pająka zdobionego bibułowymi, kolorowymi kwiatami oraz
ziarnami fasoli. Ponadto najmłodsi mogli również wziąć
udział w kursie kulinarnym ,,Witaminki, witaminki”
i skomponować własną sałatkę owocową, ulepić figurki z masy solnej czy ozdobić swoje twarze kolorowymi
obrazkami. Biblioteka przeprowadziła również zajęcia
z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W Dąbrowicy było zatem trochę na ludowo, bardzo pomysłowo
i w dodatku zdrowo!

Najsmaczniejsza sałatka, to ta wykonana przez dzieci z
Dąbrowicy.

Seanse filmowe w Korytkowie Dużym

Gdy silne mrozy uniemożliwiają zimowe zabawy na
dworze z pomocą przychodzi filia biblioteki publicznej
w Korytkowie Dużym. Tu w wesołej atmosferze dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, grach
i zabawach. Jednak przede wszystkim placówka postanowiła zaprosić wszystkich na wspólne oglądanie filmów
edukacyjnych. Ponadto wszyscy chętni mogli korzystać
z komputerowego kursu języka angielskiego oraz kursu
bezpiecznego korzystania z Internetu.

Ilustracje z Bukowej

Filia biblioteczna z Bukowej postanowiła zadziałać

Ozdoby wykonane podczas zajęć plastycznych
w bibliotece w Dąbrowicy.

Karnawał w Bukowej
Było tanecznie, bajkowo i bardzo wesoło. 26 stycznia
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej miał miejsce bal karnawałowy.
Karnawał to radosny czas tanecznych zabaw. Ta
wesoła atmosfera udzieliła się wszystkim, również
uczniom Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bukowej. Może małym tancerzom nie przygrywała
orkiestra z prawdziwego zdarzenia, ale i bez tego parkiet zapełnił się wirującymi parami. Zarówno najmłodsi
uczestnicy zabawy, poprzebierani za bajkowe postacie,
jak i ich starsi koledzy bawili się doskonale. Świadczą
o tym uśmiechnięte buzie uczestników balu.
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Dla bukowskich przedszkolaków był to pierwszy
karnawałowy bal w ich życiu.

Ostatni śnieżny dzień
Na pontonach ze stoku i saniami przez las – tak ostatni śnieżny dzień wykorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej w Smólsku, którzy razem ze swoimi rodzicami
odwiedzili śnieżną i mroźną Jacnię.
Wyjazd miał miejsce 21 stycznia i zgromadził prawie
całą szkolną społeczność począwszy od uczniów, poprzez
pedagogów i rodziców. Dzieci spędzały czas zjeżdżając ze
stoku na pontonach oraz bawiąc się radośnie na śniegu.
Ogromną atrakcją okazał się kulig po okolicznych lasach.

Kiedy wszyscy zasiedli już w saniach, a konie ruszyły
słychać było już tylko radosne okrzyki. Zmęczone dzieci
i strudzeni dorośli zasiedli przy kominku by się ogrzać
oraz posilić pieczoną kiełbaską.
Ostatni śnieżny dzień jeszcze długo będzie wspominany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Smólsku.
Pewnie aż do przyszłorocznych ferii, kiedy to znowu zostanie zorganizowany podobny zimowy wypad.

Prawdziwy, konny kulig to nie lada atrakcja, zwłaszcza dla
najmłodszych.

Ze stoków można zjeżdżać również na pontonach.

Kochana Babciu, Kochany Dziadziu
O tym, że rola babci i dziadka w wychowaniu i opiece nad dziećmi jest nieprzeceniona wiedzą
wszyscy. Dlatego każdego roku 21 i 22 stycznia wdzięczni wnukowie spieszą do swoich Babć
i Dziadków z życzeniami. Z okazji ich święta w szkołach i przedszkolach odbywają się uroczyste
akademie.
22 stycznia w Gromadzie miały
miejsce niezwykle uroczyste obchodny Dni Babci i Dziadka. Rozpoczęła
je Msza św. w Kościele p.w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie. Po mszy wszyscy spotkali się
w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gdzie
uczniowie i przedszkolaki przygotowały dla swoich dziadków zabawną
i wzruszającą akademię oraz jasełka.
Dla zgromadzonych zaśpiewał również Zespół Śpiewaczy „Czeremcha”
z Gromady oraz Chór Męski „Klucz”
z Majdanu Starego. Po uroczystości
miał miejsce słodki poczęstunek.
Wśród przybyłych gości był m.in.
Wiesław Różyński – Wójt Gminy
Biłgoraj, Krystyna Bednarz - wielo-

Przedszkolaki z Gromady recytowały wierszyki i śpiewały piosenki dla swoich
dziadków.
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letnia dyrektor szkoły w Gromadzie, Andrzej
Sobaszek – Prezes OSP w Gromadzie, Jerzy
Skubis – sołtys Gromady oraz Władysława
Ligaj – sołtys Majdanu Gromadzkiego.
Natomiast Szkoła Podstawowa w Smólsku
oraz społeczność Smólska Małego i Smólska
Dużego, jak co roku Dzień Babci i Dziadka świętowała w iście karnawałowym stylu.
W tym roku uroczystości miały miejsce w sobotę 21 stycznia. Po jasełkach w wykonaniu
Teatrzyku Szkolnego, występach przedszkolaków i uczniów klas 0 – 3 oraz koncercie
Zespołu Śpiewaczego „Lawenda” ze Smólska
miał miejsce poczęstunek oraz zabawa karnawałowa. Dzieciom i dorosłym do tańca
przygrywał zespół „Jarem”.
Życzenia, drobne upominki własnoręcznie wykonane przez dzieci oraz występy sceniczne – to atrakcje jakie przedszkolaki oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bukowej przygotowały dla wszystkich Babć
i Dziadków. Prawdziwą niespodzianką dla
przybyłych gości był pokaz tańca szkockiego
oraz inscenizacje pt. „Piekł dziadek babkę”
i „Karnawał.
Nasza redakcja również dołącza się do
wszystkich ciepłych słów skierowanych do
ukochanych Babć i Dziadków i pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha oraz zadowolenia
z wnucząt. Wszystkiego najlepszego!
Jubileusz Złotych Godów to wspaniała uroczystość, która dowodzi, że
prawdziwa miłość nigdy nie przemija
oraz, że wartości takie jak wzajemne
zrozumienie, szacunek i partnerstwo
nie tracą na znaczeniu. 26 stycznia
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju zebrały się te pary, które w 1961 r.
zawarły związki małżeńskie. Zebrały
się, by z rąk Leszka Kraczkowskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Janusza Rosłana – Burmistrza
Miasta Biłgoraj, Mariana Tokarskiego
– Starosty Biłgorajskiego oraz Wiesława Różyńskiego – Wójta Gminy
Biłgoraj odebrać medale przyznane
przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, okolicznościowe listy oraz
upominki. Były kwiaty, gratulacje
wspaniałego stażu małżeńskiego,
życzenia jeszcze długich lat spędzo-
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Dla kochanych dziadków śpiewają najgłośniej.

Te piękne damy i przystojni kawalerowie to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Smólsku.

Obchodzili Złote Gody
26 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu Złotych Godów.

Uczestnicy uroczystych obchodów Złotych Godów podczas pamiątkowego
zdjęcia.

nych razem, symboliczna lampka
szampana oraz pamiątkowe zdjęcia.
Całości uroczystości dopełniły występy dzieci i młodzieży z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Biłgoraju
oraz Państwowej Szkoły Muzycznej
w Biłgoraju. Natomiast dzieci skupione przy bibliotekach publicznych
z terenu Gminy Biłgoraj przygotowały jubilatom w ramach warsztatów plastycznych pamiątkowe kartki.
Wszystko to sprawiło, że nie jednej
osobie zakręciła się łza w oku.

Nasza redakcja również dołącza się do wszystkich ciepłych słów
skierowanych do ,,Złotych Par”,
a w szczególności do jubilatów z terenu Gminy Biłgoraj: Katarzyny
i Eugeniusza Bednarz z Korytkowa
Dużego, Janiny i Stanisława Dziduch
z Kolonii Sól, Anieli i Eugeniusza
Fus z Rudy Solskiej, Karoliny i Józefa Gnyp z Kolonii Sól, Eugenii i Jana
Konopka z Woli Małej, Janiny i Jana
Mojak z Woli Dereźniańskiej, Anieli
i Józefa Myszak z Andrzejówki, Julia-

na i Bernadety Myszak z Korytkowa
Dużego, Feliksy i Jana Myszak z Andrzejówki, Jana i Marianny Sędłak
z Majdanu Gromadzkiego, Leokadii
i Tadeusza Świta z Kolonii Sól, Anieli
i Józefa Warcholik z Nowego Bidaczowa, Bronisławy i Jana Wolanin z Soli
oraz Stanisławy i Krystiana Wypych
z Hedwiżyna. Życzymy kolejnych tak
wspaniałych uroczystości oraz wielu
lat przebytych w szczęściu i zdrowiu.
Wszystkiego najlepszego!
Lem

Nie zapadli w zimowy sen
Wydawać się może, że uśpiona
natura dotyczy również ludzi, którzy
w czasie zimy siedzą przy ciepłych
piecach lub kaloryferach i patrzą przez
okno na zimowy drętwy świat. Tymczasem, w niektórych środowiskach
ten spokojny okres wykorzystywany
jest intensywnie na częste spotkania
służące wzajemnej integracji czy też
na przygotowania do zaplanowanych
w całym roku wydarzeń.
Grupa ludzi stanowiących znaczącą część stowarzyszenia „Moje Nadrzecze” w bieżącym sezonie zimowym
zorganizowała wiele różnorodnych
zebrań i spotkań okolicznościowych.
Począwszy od kuligu wehikułem św.
Mikołaja, który przewoził na swych
płozach ponad 50 osób i zakończył
się wspólnym posiłkiem przy ognisku
oraz śpiewaniem kolęd i pieśni przy
gitarowym akompaniamencie. Następne spotkanie to sylwestrowe, gdy
zasadnicza grupa stowarzyszeniowa
w odróżnieniu od kilku poprzednich plenerowych Sylwestrów bawiła
w okolicznych lokalach. Później był
czas uroczystych spotkań opłatkowych, zarówno parafialnych w Andrzejówce, jak też we własnym kręgu.
Pozostawiły one w sercach uczestników niezapomniane wrażenia z panującej uroczystej i podniosłej atmosfery. Wkrótce przyszły Walentynki.
Spotkanie z tej okazji przepełnione
było wzajemnymi, bardzo sympatycznymi, pełnymi prawdziwego

uczucia i szacunku ukłonami płci
względem siebie. Potem rozpoczęły
się regularne, cotygodniowe próby
służące przygotowaniom do zaplanowanych na ten rok wydarzeń. Opanowane pieśni i wiersze okazały się
bardzo przydatne podczas uroczyście
zorganizowanego perłowego jubileuszu małżeństwa zasłużonego dla stowarzyszenia. Nadszedł wkrótce czas
intensywnych przygotowań do jubileuszowego, bo piątego z kolei nadrzeczańskiego Święta Kobiet. Jak się
okazało również święta mężczyzn, bo
panie 10 marca w sali Zajazdu Nadrzecze zaskoczyły panów wspaniale
przygotowaną częścią artystyczną.

Zresztą w specjalnie wykonanych na
tę okoliczność atrakcyjnych strojach,
które zdecydowanie i bez wątpliwości
uwydatniły wszystkie młodzieńcze
lub wręcz dziewczęce walory naszych
wspaniałych żon i koleżanek.
Wszystkie te, zasygnalizowane
jedynie, nadrzeczańskie wydarzenia mogą stanowić, a niektóre z nich
stanowiły materiał do obszernych
artykułów, podpartych materiałem
fotograficznym, wierszami i okolicznościowymi tekstami pieśni i piosenek.
To dobrze, że pojawia się pismo
gminne, które pozwoli na bieżące prezentowanie wydarzeń z życia gminy

Fot. Z. Łój
Tak bawili się członkowie stowarzyszenia ”Moje Nadrzecze” podczas Dnia
Mężczyzny.
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oraz naszej bogatej działalności szerszej społeczności. Da ono
okazję do wzajemnych spotkań na jego łamach dla szerszego
grona aktywnych osób. Zachęci wielu niezdecydowanych, stojących dotąd na uboczu, do włączenia się w ten bez wątpienia
pozytywny nurt ludzi, którzy dają siebie innym – czyli oddają
się bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi prezentując jak najlepiej rozumianą miłość bliźniego.
Na zakończenie warto dodać, że we wszystkich tych spotkaniach gromadzących po kilkadziesiąt osób nie brakowało
również dzieci, bo dla tych zawsze było, jest i będzie miejsce
wśród dorosłych, którzy potrafią zachować odpowiedni umiar
i respekt licujący z wiekiem najmłodszych.
Należy koniecznie zaznaczyć, że wszystkie owe wydarzenia
miały miejsce poza wiejską świetlicą, w której niestety nie ma
warunków do takich spotkań. Ukłony w kierunku wszystkich,
którzy udostępniali nam swoje pomieszczenia, łącznie z Zajazdem Nadrzecze, którego właściciele na dobrosąsiedzkich
warunkach udostępniają nam zawsze miejsce. W dużej mierze
to ich wszystkich zasługa, że to życie społeczne w Nadrzeczu
tętni bez zewnętrznego inspirowania i zachęcania, bez nakładów finansowych. Ot co, oni lubią się spotykać, pracować i bawić. Jak prawdziwi społecznicy. Więc należy się im na koniec
dedykacja:

DLA SPOŁECZNIKA
Za swym rodzicem i za swym dziadkiem
Oraz za wiary swej obyczajem,
Również podzielmy się dziś opłatkiem
I złóżmy sobie życzenia wzajem:
Niechaj nie braknie nam inspiracji,
Co jest naszego siłą działania,
By nie poddawać się rezygnacji
I wymówkami też nie zasłaniać.
Ot co zostaje ci społeczniku
W życiu twym dziwną pasją związanym:
Interes wspólny mieć na świeczniku!
Przecież inaczej będziesz targany
Rozterek w sercu swoim bez liku,
Lub wręcz pomyślisz, żeś jest przegrany.
Pociesz Boże społecznika,
Bo bez Ciebie się potyka!
Zwłaszcza dziś daj wsparcie swe
Na opłatku u Reni B.

Pogubiony scenariusz
- Choćby dlatego warto mieć taki
małżeński staż - oświadczyła pani Lilka tuląc się do swojego Zenka i ocierając wilgotne ze wzruszenia oczy, gdy
ucichła piosenka „Perłowe wesele”,
adaptowana ze „Srebrnego” i odśpiewana na wejście dostojnych jubilatów
przez zebraną grupę członków stowarzyszenia „Moje Nadrzecze”.
To spotkanie, naprędce zorganizowane na tę okoliczność, pod pozorem
próby zespołu śpiewaczego, zaskoczyło nie tylko jubilatów ale również
organizatorów, bowiem założony scenariusz rozminął się dalece z tym co
spontanicznie wykreowało się samo.
Wiele ciepłych słów, życzeń i toastów, niewymuszonych miłych gestów, przytuleń, uśmiechów, historyjek i wspomnień a także piosenek
i pieśni, poezji, anegdot i dowcipów
wypełniło ten wieczór po same brzegi
późnej nocy.
Aż szkoda, że nie zostało to jakoś
zarejestrowane na żywo, bo tylko w ten
sposób można było uchwycić i uchronić przed zapomnieniem wyraźny
obraz prawdziwej przyjaźni ludzkiej,
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kształtowanej przez lata wspólnego
obcowania i współpracy nacechowanej obopólnymi korzyściami.
W ten też sposób, dałoby się
uchronić przed zapomnieniem, to co
dokonując się spontanicznie, głęboko
wryło się w serca uczestników i zaprezentować innym rezultaty prostego
sposobu osiągania takich życiowych
bonusów. Dowieść niejako, że warto

Nadrzecze, 07.01.2012r. RyM.
konsekwentnie dzień po dniu być
aktywnym i kreatywnym pasjonatem,
życzliwym kolegą, pomocnym i uczciwym człowiekiem.
Na pocieszenie jest tylko trochę zdjęć, które pomogą uruchomić
wyobraźnię zwłaszcza tym, którzy
funkcjonują na podobnych falach
społecznego altruizmu.
„I ja tam byłem…”

Stowarzyszenie „Moje Nadrzecze” podczas świętowania perłowych godów
Lilki i Zenona Łój.

RyM

Tarnogrodzki sejmik jest pierwszym z pięciu Międzywojewódzkich
Sejmików Teatrów Wsi Polskiej odbywających się na terenie Polski.
Z każdego z nich komisja wyłoni
po 3 zespoły, które swoje widowiska
będą mogły zaprezentować podczas
sejmiku ogólnopolskiego. Od 3 do
5 lutego na deskach Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury zaprezentowało
się 14 zespołów z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowie-

okurzona święconym zielem. Spalone węgle należało wyrzucić tam,
gdzie się schodzą trzy płoty i nie wolno było się przy tym oglądać. Dzieży
nie wynoszono wcześniej niż przed
upieczeniem chleba. Najpierw piekło
się słodkie podpłomyki dla dzieci,
następnie wrzucało się garść mąki do
pieca, by sprawdzić jego temperaturę.
Bochenek przed włożeniem do pieca był zawsze przeżegnany znakiem
krzyża, a po wyjęciu opukany „aż

,,Pieczenie chleba” to widowisko,
które momentami w humorystyczny sposób opowiada o codzienności
wiejskich kobiet i gospodyń. Jest tam
młoda panna - Hanusia grana przez
Agnieszkę Małysza, która czeka na
zamążpójście a pomagając Matce –
Janinie Lelonek uczy się obowiązków
wiejskiej gospodyni. Jest też starsza
i lekko głuchawa Wójna – Bronisława Koziara, która siedzi na ławce
i dzierga na drutach. Do grona rodzi-

Najlepszy chleb to z Rudy Solskiej
,,Pieczenie chleba” to widowisko obrzędowe zaprezentowane przez Zespół Śpiewaczy z Rudy
Solskiej podczas XXXVII Międzywojewódzkiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
Zespół był jedynym reprezentantem powiatu biłgorajskiego.
ckiego i podkarpackiego. Wystawiane
przez nie sztuki ukazywały nie tylko
obrzędy i tradycje związane z kulturą
ludową. Znalazły się wśród nich również dramat, misterium oraz kabaret.
Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej
zaprezentował widowisko pt. ,,Pieczenie chleba”. Opowieść osnuta jest na
historii 3 samotnych kobiet zamieszkujących ubogą chatę, które mimo
własnej biedy nigdy nie odmawiały
nikomu pomocy chociażby w postaci
kromki chleba i garnuszka suszu dla
potrzebującego. Widowisko zdaniem
komisji wniosło wiele poznawczych i
edukacyjnych wartości. Zespół przypomniał nieznane bądź zapomniane zwyczaje związane z wypiekiem
chleba. Chleb wśród społeczności
wiejskiej obdarzony był niezwykłym
szacunkiem. Ten szacunek przenosił się również na wszystkie sprzęty,
które służyły do przygotowania ciasta chlebowego oraz wypieku bochenków. Sprzęty te były w pewnym
sensie święte, miały swoje określone
miejsce i trzeba było się z nimi w specjalny sposób obchodzić a za każdą
wyrządzoną im ,,krzywdę” należało
w określony sposób przeprosić. W
przeciwnym razie wysiłek pieczenia
poszedłby na marne. Przestawiona
lub stuknięta dzieża była przeżegnana, posypywana solą św. Agaty lub

zadudni”, bo wtedy wiadome było, że
jest dobrze wypieczony. Chleb musiał być obmyty z popiołu i tą samą
wodą obmywało się również dzieci
żeby były rumiane i młode panny, by
miały powodzenie. Nic z ciasta nie
mogło się zmarnować, tzw. poskrobek z pozostałego ciasta wróżył, że w
rodzinie coś przybędzie, resztki ciasta zasypywane były mąką i były pozostawiane na zakwas do następnego
pieczenia. Po wyjęciu chleba z pieca
wkładano do niego kilka drew by nie
został pusty.

ny należą też Babka – Julia Okoń oraz
Ciotka – Krystyna Blacha. Kobiety
zajęte pieczeniem chleba odwiedza
Sąsiadka – Zofia Skakuj, Plotkara
– Róża Bazan oraz Dziadówka prosząca o pomoc – Maria Tworek. Widowisko nie mogło by się odbyć bez
zakulisowej pracy Grażyny Grabias.
To czy zostanie zakwalifikowane na
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie dowiemy
się dopiero w lipcu, po zakończeniu
wszystkich
międzywojewódzkich
przeglądów.
Celina Skromak

W roli Hanusi wystąpiła Agnieszka Małysza.
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Gromnica jest jak człowiek
Wyrobu gromnic nauczył się od dziadka. Jako mały chłopiec asystował przy toczeniu świec
z pszczelego wosku. Kiedyś zebrał okruchy jeszcze ciepłej masy woskowej i zrobił swoją pierwszą
świecę. To było coś niezwykłego.
Pan Tadeusz Małysza mieszka
w Bukowej – niewielkiej wiosce położonej wśród lasów gminy Biłgoraj.
Na co dzień jest kierowcą w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
działa w Zespole Śpiewaczo – Obrzędowym ,,Jarzębina” z Bukowej.
Jako jeden z nielicznych potrafi robić
łuby wykorzystywane do produkcji sit
i przetaków oraz posiada niezwykłą
umiejętność – toczy gromnice, takie
prawdziwe, z pszczelego wosku.
Wyrób gromnic w rodzinie Małyszów zapoczątkował Łukasz Małysza
– dziadek Pana Tadeusza. Pracował on
jako kościelny w kościele parafialnym
p.w. Św. Marii Magdaleny w Puszczy
Solskiej i to tam zapoznał się z tajnikami robienia świec. Swoją wiedzę
wykorzystał do domowej produkcji
gromnic.
Najpierw gromnice to robił dziadek z babką. W domu, na przypiecku
mieli, taką starą, leciwą deskę z drzewa lipowego – opowiada Pan Tadeusz.
Żeby nauczyć się robić gromnice podkradałem dziadkowi wosk. Co mu tam
okruszek spadł, to ja go cap do garści.
Bardzo mnie to interesowało. Dziadek
tak ten wosk miął w rękach i miął. Ja
tak samo te okruszyny wosku miąłem
w palcach. Stałem przy babce i dziadku
na ławie przy takim starym piecu kaflowym i się przypatrywałem. Dziadek
ten wosk tak wałkował, ja tak samo
te okruszyny wałkowałem i zrobiłem
taki mały wałeczek w kształcie świeczki. Zobaczyłem jak dziadek rozcina
drewnianym nożem świecę i wkłada
knot. Zrobiłem tak samo tylko nożem
żelaznym i włożyłem nitkę lnianą. Zapaliłem i świeciła mi się ta świeczka.
Bardzo mi się to podobało.
Gdy Pan Łukasz Małysza zaniemógł przez krotki czas wyrobem
gromnic zajmowała się jego synowa
Bronisława Małysza, później rzemiosło to przejął Pan Tadeusz. Po śmierci
dziadka nie było komu się tym zająć
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w domu. Babka mnie namówiła i od
1979 r. zająłem się wyrobem świec. Od
początku robiłem je tak, jak to robił
mój dziadek. Babka jeszcze mi podpowiadała niektóre rzeczy – jak zrobić
żeby knot był na środku, jak równo
rozciąć.
Teraz w wyrobie gromnic pomaga
Panu Tadeuszowi jego żona Wanda.
Dziennie, w okresie przed świętem
Matki Boskiej Gromnicznej robią do
10 świec. Wyrób gromnic zaczyna
się od zgromadzenia wosku, który
Pan Tadeusz kupuje od pszczelarzy,
bądź dostaje od ludzi. Bywa też tak,
że ludzie przynoszą mu stare gromnice do przetopu. Przywieziony wosk
kładę na przypiecku, na rozgrzanych
kaflach, przykrywam go, żeby się rozprażył i stopniowo nabrał temperatury. Kiedy jest miękki tnę go na kawałki
i kładę na wagę. Teraz robiłem takie
nieduże gromnice po 45 dag. Dzisiejsza młodzież nie chce dużych świec.
Kiedyś robiłem gromnice po 60 - 80 cm

a nawet około metra – wspomina. Poporcjowany wosk ponownie kładzie
na piecu, by nie tracił temperatury.
Bierze jeden, wydzielony kawałek
i wyrabia go w dłoniach. Mięszę go
w dłoniach żeby był jednolity, tak jak
się gniecie np. ciasto na ciastka. Przy
mnie stoi żona i podgrzewa mi deskę,
żeby była ciepła i wosk na niej nie zastygał. Po wyrobieniu wosku wałkuję
go w rękach. Utworzony wałek kładę
na desce i formuję go do gładkości i do
wysokości tak około 30 – 40 cm. Później rozcinam go nożem drewnianym
i wkładam knot zrobiony z lnianych
nici. Nici, których do tej pory używa
Pan Tadeusz zostały uprzędzone jeszcze kiedyś na kądzielniczkach przez
starsze kobiety. Tu wszystko musi być
naturalne. To sama natura, tu się nic
nie oszuka. To jest ciężka praca, praca
pszczół – dodaje.
Wyrobem gromnic Pan Tadeusz
trudni się z zamiłowania oraz dlatego, że czuje się przez to potrzebny.

Fot. arch. GOK w Biłgoraju

Umiejętności Pana Tadeusza Małyszy zostały wykorzystane w widowisku
obrzędowym „Gromniczna” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego
,,Jarzębina” z Bukowej.

Gromnica potrzebna jest od urodzenia. Rodzimy się - świecą nam światło
w kościele, umieramy - wkładają nam
do dłoni świecę, żeby nam oświecała ostatnią drogę do Boga, do nowego
życia. W domu Małyszów do tej pory
w czasie burzy stawia się w oknie
gromnicę, bo wierzy się, że uchroni
ona gospodarstwo przed nieszczęściem. To tak jakby człowiek nie był
sam, jakby był przy nim jakiś stróż.
Człowiek wtedy czuje się bezpieczny,
bo jest to światło, w które trzeba też
i wierzyć.
Gromnica w tradycji polskiej ma
niezwykle mistyczny i symboliczny
wydźwięk. Poświęcona w kościele
w dniu 2 lutego podczas Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli tzw. Matki
Boskiej Gromnicznej, była przyno-

szona do domu, by chronić całe gospodarstwo przed nieszczęściem. Na
belce stropowej lub nad drzwiami
wypalano znak krzyża. Opalano również dzieciom i domownikom włosy
w znaku krzyża po to, by uchronić
wszystkich od ,,przestrachu”. Jednak
dla Pana Tadeusza Małyszy gromnica ma jeszcze głębsze znaczenie.
Gromnica jest jak człowiek, a knot to
tak jak dusza człowieka. Gromnica się
spala i człowiek też się spala. Człowiek
żyje ileś lat, gromnica pali się ileś godzin. Człowieka ubywa od młodości
do starości i gromnicy też tak ubywa.
W gromnicy zawarta jest symbolika
światła i życia.
Pan Tadeusz przytacza wiele zastosowań gromnic, również takich
na co dzień. Chroni ona zatem przed

Mówcie mi Kayo
Mówcie mi Kayo – tymi słowami Kayo Takase – młoda Japonka będąca
w Polsce na misji kulturowej witała się z dziećmi z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie. Przyjechała tu na zaproszenie Andrzeja Maciejewskiego oraz Biłgorajskiego Klubu Karate Tradycyjnego po
to, by zaprezentować kulturę swojego kraju oraz odwiedzić środowisko,
które już od 33 lat jest prężnie działającym ośrodkiem karate.

Wizyta Kayo Takase na Ziemi
Biłgorajskiej miała miejsce 17 lutego
i rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Gminy Biłgoraj. W spotkaniu
udział wzięli Wójt Gminy Biłgoraj
Wiesław Różyński, Wicestarosta Biłgorajski Stanisław Schodziński, Wiceprezes Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego Andrzej Maciejewski

oraz Prezes Biłgorajskiego Klubu Karate Tradycyjnego Andrzej Szeliga.
Gości przyjęto tradycyjnym pirogiem
biłgorajskim a podczas toczących się
rozmów omawiano między innymi
kulturę i tradycje regionu. Następnie wysłanniczka Japonii odwiedziła
uczniów z ZSPiG w Gromadzie. Tam
Kayo Takase prezentowała kimono,

Kayo Takase zabierze do Japonii cząstkę Gminy Biłgoraj
w postaci naszych gadżetów promocyjnych.

chorobami, odstrasza wilki, chroni
przed gromami i kataklizmami. Pomaga także gasić pożary. Co niektórzy
ludzie nawet jak w domu wybuchają
pożary to obchodzą dookoła pogorzelisko z zapaloną gromnicą, tak aby ten
ogień nie rozprzestrzeniał się na inne
budynki, by zdołali go ugasić. Wyprowadzają ten ogień w taką pustkę.
Przyznaje przy tym Pan Tadeusz,
że coraz mniej osób praktykuje te
zwyczaje. On jednak nie wyobraża
sobie, by w domu mogło zabraknąć
gromnicy. Jak się zrobi gotową, wypolerowaną gromnicę i weźmie się ją
w dłonie, to niby się czuje jej moc. Nie
na każdej świecy się to czuje.
Ewelina Lemieszek

uczyła dzieci języka japońskiego oraz
prezentowała sztukę origami. Dzieci i młodzież zafascynowane urodą
Kayo Takase, jej egzotycznym strojem
oraz odmiennym od naszego sposobem bycia nie mogły oderwać oczu
od gościa z dalekiego kraju.
Kayo Takase po wizycie w szkole
w Gromadzie spotkała się również
z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju oraz odwiedziła budowaną w Biłgoraju Akademię Karate. Kayo Takase realizuje
kulturową misję rządu japońskiego.
Jej podróż w dużej mierze związana
jest z Lubelszczyzną i prężnie tu działającym Lubelskim Związkiem Karate
Tradycyjnego.
Lem

„Czapki samuraja” wykonywane techniką origami zrobione
były z japońskich gazet przywiezionych przez Kayo Takase.
KULTURA 1/2012
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Ewa Nowak w Soli

Ewa Nowak z chęcią rozdawała autografy i wpisy do książek.

7 marca w Zespole Szkół w Soli
odbyło się spotkanie autorskie z Ewą
Nowak - jedną z najbardziej popularnych autorek książek dla dzieci
i młodzieży, publicystką, autorką felietonów, pedagogiem.
Ewa Nowak przyjechała na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego przy Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież
gimnazjalna, ponieważ do niej w dużej mierze zaadresowane są powieści
autorki. Ewa Nowak w swoich książkach podpowiada jak radzić sobie
w domu, w szkole, z rodzicami, przyjaciółmi, w dobrych i złych chwilach.
Odnosi się w nich do takich wartości

jak uczciwość, miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego człowieka, szczerość wobec siebie i innych.
Ewa Nowak z wykształcenia pedagog – terapeuta, wykorzystując
swoje doświadczenie zawodowe
bardzo szybko nawiązała świetny
kontakt z młodymi czytelnikami.
W interesujący i dowcipny sposób
opowiedziała o swoim dzieciństwie
oraz o tych wydarzeniach ze swojego życia, które zainspirowały ją
do twórczości pisarskiej. Zdradziła
tajniki warsztatu pracy, a także przy
aktywnym współudziale młodzieży,
stworzyła przykładowych bohaterów
książki borykających się z problemami życia codziennego. Czas spędzony w obecności znanej i tak interesującej osoby mija bardzo szybko, tak
też było i w Soli.
Nikt z uczestników nie wyszedł
bez autografu pani Ewy Nowak, jej
życzliwego uśmiechu i dobrego słowa. Uczestnicy mieli również okazję
zakupić jej książki opatrzone stosownymi dedykacjami.
Inicjatorem cyklu spotkań z Ewą
Nowak jest Instytut Książki. Spotkania te zostały objęte honorowym
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zofia Nizio

Dzień Kobiet na wesoło
8 marca 2012 r. w Filii Bibliotecznej w Korytkowie Dużym zorganizowane zostało spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Na spotkanie jak co roku przybyły czytelniczki i stałe bywalczynie biblioteki. Dziewczęta z Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowały
dla pań montaż słowno-muzyczny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego uczestniczki spotkania mogły również obejrzeć perełki polskiego kabaretu, min.
” Dzień chłopa” kabaretu Hrabi, „W bibliotece”
Kabaretu Moralnego Niepokoju, „Kulturę” Janusza Gajosa i wiele innych.
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O rety,
kabarety!!!
1 marca w Szkole Podstawowej w Smólsku miały
miejsce III Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne
organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. W tym roku motywem przewodnim imprezy
były kabarety.
Do udziału w konfrontacjach zgłosiło się 5 szkół z terenu
Gminy Biłgoraj. Zaprezentowały one scenki i skecze kabaretowe
takie jak „Familiada” przygotowana przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie, „Kopciuszek” w wykonaniu
dzieci i młodzieży z ZSPiG w Bukowej, ,,Makabryczne igraszki”
i „Trzecia kartka” zaprezentowane przez ZSPiG w Gromadzie, kabaret „Horrorek” z ZSPiG w Dąbrowicy oraz „Babciu opowiedz
mi bajkę” w wykonaniu uczniów ze SP w Smólsku. Na scenie nie
zabrakło zatem humoru, zabawnych gagów oraz dowcipów, które
rozbawiały całą publiczność. Forma kabaretu jest jedną z najtrudniejszych form scenicznych. Tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie
z naszych szkół doskonale sobie z nią poradzili. Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc w Międzyszkolnych Konfrontacjach Teatralnych powalczą na XIII Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych w Tarnogrodzie – informuje Celina Skromak
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Zwycięzcami III już edycji gminnych zmagań teatralnych zostali uczniowie
z ZSPiG w Gromadzie. Drugie miejsce zajęła SP w Smólsku, trzecie ZSPiG w Dąbrowicy.
Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne to święto najmłodszych miłośników teatru oraz forma urozmaicenia szkolnej rzeczywistości. O atrakcyjności tego wydarzenia świadczą przede
wszystkim zaciekawione i uśmiechnięte twarze dzieci, a zwłaszcza
przedszkolaków oglądających poszczególne spektakle.
Lem
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Drużyna z Dąbrowicy
najlepsza w powiecie
11 marca we Frampolu miał miejsce „I Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Halowej Jednostek KSRG powiatu biłgorajskiego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Biłgoraju”. Zwycięzcą turnieju okazała się jednostka OSP z Dąbrowicy.
Mimo, że jednostka OSP z Dąbrowicy nie należy do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
to udało się jej wziąć udział w turnieju. Jak tłumaczy Sylwester Zań
– naczelnik jednostki oraz kierownik drużyny piłkarskiej z Dąbrowicy,
stało się tak dlatego, że nie wszystkie

jednostki zrzeszone w KSRG z terenu powiatu zgłosiły się do rozgrywek. Drużyna z Dąbrowicy wygrała
turniej pokonując między innymi
jednostkę z Soli, która również reprezentowała naszą gminę podczas
imprezy. Wygrana sprawiła ogromną radość drużynie. Dzięki takim

imprezom młodzi chłopcy chcą się
zapisywać do OSP, widzą, że coś się
dzieje. Powinno być więcej tego typu
inicjatyw – mówi Sylwester Zań.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach to
nie jedyny tytuł zdobyty przez drużynę. Stanisław Szmidt z Dąbrowicy
został również najlepszym bramkarzem turnieju. Jednostka OSP Sól
zdobyła drugie miejsce w ogólnej
klasyfikacji i wyprzedziła OSP Lipiny, które uplasowały się na trzeciej
pozycji. Andrzej Samulak z Soli został najlepszym zawodnikiem. Ogółem w turnieju wzięło udział 9 drużyn. Organizatorami turnieju był
Zarząd Powiatowy OSP RP w Biłgoraju, Burmistrz Frampola, Komenda
Powiatowa Straży Pożarnej w Biłgoraju oraz Jednostka OSP KSRG we
Frampolu.

Możliwości ludzkiego organizmu
20 stycznia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie miało miejsce spotkanie
z Jurijem Ziniewiczem – mistrzem ninjitsu, karate tradycyjnego, siedmiokrotnym rekordzistą
Księgi Guinessa.
Jurij Zinniewicz urodził się w Rosji. Jako były wojskowy prowadził szkolenia dla żołnierzy sił specjalnych m.in.
Bułgarii, Grecji czy polskiego GROMu. Jako sportowiec
wielokrotnie był nagradzany w dziedzinie sztuk walki. Jurij Zinniewicz to także mistrz ninjitsu, karate tradycyjnego,
siedmiokrotny rekordzista Księgi Guinessa oraz kaskader.
Swoje niezwykłe umiejętności ćwiczy od 5 roku życia. Jak
twierdzi siłę i wytrzymałość czerpie z połączonych sił natury, kosmosu i Boga.
Podczas pokazu zorganizowanego w ZSPiG w Gromadzie prezentował zgromadzonym uczniom oraz kadrze
nauczycielskiej możliwości swojego ciała. Skakał bosymi
stopami po rozbitym szkle, wchodził po drabince zrobionej z ostrych mieczy, zginał stalowe pręty, utrzymał ciężar
10 osób leżąc na potłuczonych szkłach oraz wykonał krótki
pokaz sztuk walki. Z chęcią odpowiadał również na pytania dzieci i młodzieży, jak również dawał wskazówki jak
rozwijać się zgodnie z siłami natury, skąd czerpać energię
i jak nie ulegać współczesnym uzależnieniom. Dał się poznać jako niezwykle skromny człowiek o nieprzeciętnych
zdolnościach, a jego umiejętności wprawiły w zdumienie
nie tylko najmłodszych, ale również i dorosłych uczestników pokazu.
Jurij Zinniewicz podczas pokazu w ZSPiG w Gromadzie.
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Barwy Wielkanocy
Czy Pani wie, jak się nazywa taka
technika zdobienia jajek? To technika
batikowa i polega na tym, że się pokrywa kolor kolorem – tłumaczy Katarzyna Zygmunt, twórczyni ludowa
z Korytkowa Dużego k. Biłgoraja,
która od najmłodszych lat specjalizuje się w robieniu pisanek wielkanocnych.

Fot. E.Lem

Technika batikowa zdobienia pisanek
wymaga wprawy i precyzji. Na zdjęciu
Katarzyna Zygmunt.

Musi być najpierw kolor biały – czyli jajko o ładnych, białych skorupkach.
I to, co chcę, żeby było białe, np. białe
kwiatki, piszę pisakiem po białym jajku. Ten wosk zostaje i maluje jajko na
żółto. To co napisałam na żółtym jajku,
to później będzie żółte. Następnie farbuję jajko w zielonej farbie i maluję pisakiem np. liście. Jak chcę, żeby jeszcze
kwiatki były czerwone to maluję jajko
w czerwonej farbie i rysuję na nim
czerwone kwiatuszki – tak o robieniu
pisanek opowiada pani Katarzyna.
Jajka do tych wielkanocnych cacek
muszą być specjalnie przygotowane.
Gotuje się je nawet ok. 2 godzin na
bardzo małym ogniu. Tak ugotowane i dobrze przechowywane potrafią
przeleżeć nawet kilka lat. Wzory na

jajkach wykonuje się pisakiem zrobionym z drewnianej rękojeści oraz blaszanego lejka. Pisak najpierw rozgrzewa się nad płomieniem ze świecy lub
lampki olejnej, potem macza się go
w pszczelim wosku i ponownie rozgrzewa. Następnie ,,pisze” się na jajku
różnorodne wzory i zdobienia. Ta pisanka jest w paprotkę, ta jest w kępki,
a ta w kółka. To są typowe wzory dla
regionu biłgorajskiego. Jeżeli na jajku
są wszelkiego rodzaju „ślimaczki”, to
pisanka zalicza się do tradycyjnych
– wyjaśnia pani Katarzyna. Wosk z gotowych już pisanek topi się nad ogniem
i wyciera jajko bawełnianą ściereczką.
Kiedyś to wygartywało się węgle z pieca na szufelkę i tak się w nie dmuchało,
żeby te węgle nie zgasły, że nieraz, aż
się w głowie zakręciło. Po wytarciu teraz dopiero widać co jest na tym jajku.
Takiego sposobu zdobienia jajek Katarzyna Zygmunt nauczyła się
w dzieciństwie i zajmując się tym
przez wiele lat swoje umiejętności doprowadziła do mistrzostwa. Wychowałam się w domu, gdzie się pisało pisanki. Moja babcia pisała pisanki, moja
ciocia pisała pisanki i stąd to potrafię.
Pani Katarzyna przed Świętami Wielkanocnymi robi nawet 300 pisanek.
Swoją pracę zaczyna przeważnie już
po Środzie Popielcowej. Wykonanie
jednego jajka zajmuje jej ok. godziny.
W tym roku zaczęłam jeszcze wcześniej, ponieważ jeżdżę na warsztaty do
Tarnogrodu, do Biłgoraja do Muzeum,
do szkoły w Korytkowie. Nie wszystkie
dzieci mogą robić pisanki, ponieważ
na efekt pracy trzeba długo czekać. Jak
zdobią jajka techniką wydrapywania to
od razu widać efekt. Jednak żadna inna
technika nie zastąpi barwnych wzorów pisanek. Dziś barwniki do jajek
można kupić w sklepie, kiedyś uzyskiwało się je z naturalnych składników.
Taki rudo – czerwony kolor uzyskiwało
się z cebuli, zielony – to pamiętam żyto
żęliśmy albo skrobało się młodą korę
z gałązek z kwaśniej jabłonki. W lesie
zbierało się widłak i z tego z kolei była
farba żółta. Brązowa farba była z kory

orzecha. Jak wspomina Pani Katarzyna, kiedyś pisankami panny wykupywały się u kawalerów, by w przewodnią niedzielę nie zostać oblane wodą.
Dziewczęta dawały pisanki również
tym chłopcom, z którymi tańczyły
podczas karnawału i w zapusty. Matka chrzestna natomiast obdarowywała pisankami swoje trzymanki oraz
trzymańców. Pisanka symbolizowała
nowe życie i miała zapewnić dobrobyt, zdrowie i pomyślność.
Dziś już niewiele osób trudni się
pisankarstwem. Jednak pani Katarzyna znalazła w swojej rodzinie godną
następczynię. Agata Zygmunt, wnuczka pani Katarzyny, ma dopiero 11 lat,
jednak jej prace już zdobyły uznanie
w środowisku. Razem ze swoją babcią
jeździ na warsztaty pisankarskie oraz

Fot. E.Lem

Agata Zygmunt z dumą prezentuje
własnoręcznie wykonane pisanki

różnego rodzaju pokazy. Swoje prace sprzedaje również na kiermaszach
wielkanocnych oraz bierze udział
w konkursach dla twórców ludowych.
Jak sama mówi to jest jej hobby.
Pisanki sprzedawane przez obie
panie Zygmunt cieszą się dużym zainteresowaniem. Pani Katarzyna wiele z nich robi na zamówienie swoich
stałych klientów. Jedna pisanka kosztuje jedynie 8 zł. Zdolności, bagaż doświadczeń oraz tradycje rodzinne są
wartością bezcenną.
Ewelina Lemieszek
KULTURA 1/2012
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Wielkanoc
Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku
ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, w związku z tym j est świętem ruchomym.
Może wypaść najwcześniej 21 marca,
najpóźniej 25 kwietnia. Nazwa Wielkanoc została przejęta od Czechów
wraz z chrześcijaństwem a nawiązuje
do cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą.
Wielkanoc poprzedzał Wielki Post
– 40 dniowy okres wstrzemięźliwości

W jej skład wchodziły trzciny i bazie
wierzbowe, przylaszczki, barwinek,
gałązki tui, bukszpanu, borówek,
leszczyny. W niektórych częściach
Lubelszczyzny przyozdabiano palmy
suszonymi kwiatami i wstążkami. Po
poświeceęniu palm dotykano się nimi
życząc sobie nawzajem doczekania następnej Wielkanocy. Praktykowany był
również zwyczaj „bicia palmami” – po
powrocie z kościoła domownicy uderzali siebie nawzajem wygłaszając przy
tym formułkę „Palma bije, nie zabije”.
Palmami uderzało się również bydło
w czasie pierwszego wpędu na pastwisko aby dobrze się chowało. Istniał

od pokarmów mięsnych i zabaw. Był to
czas przeznaczony na modlitwę i duchowe przygotowanie się na cud zmartwychwstania pańskiego.
Ostatni tydzień przed Wielkanocą
nazywany był Wielkim Tygodniem.
Rozpoczynała go Niedziela Palmowa
(Kwietna Niedziela) która jest obchodzona na pamiątkę przybycia Jezusa
do Jerozolimy. Tego dnia w kościołach
święci się palmy – symbol odradzającego się życia. Poświęcona palma
posiadała moc magiczną, wróżebną
i leczniczą. Jako symbol płodności
i urodzaju strzegła domostwa wraz
z ich mieszkańcami przed ogniem,
chorobą, piorunem, czarownicami –
czyli przed złem świata zewnętrznego.

również bezwzględny zakaz wyrzucania palm. Stare palmy palono, a popiół z nich uzyskany wykorzystywano
w środę popielcową, nowe natomiast
umieszczano za obrazem.
Nieodłącznym elementem Świąt
Wielkanocnych są pisanki. Zaczynano je przygotowywać w Wielkim
Tygodniu a w niektórych regionach
nawet wcześniej. Istnieje wiele legend
mówiących o pochodzeniu pisanek.
Jedne opowiadają m.in. o cudownej
przemianie z kamieni rzucanych w Jezusa, inne mówią o tym, jak to Maryja
miała znaleźć malowane jajka w grobie
Jezusa po zmartwychwstaniu.
W zależności od regionu i sposobu zdobienia jajka miały różne nazwy:
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Kraszankami (nazywanymi również
byczkami lub malowankami) nazywano jajka gotowane w barwnym roztworze uzyskiwanym z naturalnych
składników
Pisanki są to jajka zdobione techniką batikową, czyli pisaną. Powstają
przez naniesienie za pomocą specjalnego ostrego pisaka na powierzchnię
jajka gorącego, roztopionego wosku,
a następnie na zanurzeniu jajka w barwniku. Wosk po zaschnięciu nie przyjmuje koloru barwika, a zabarwione
zostają te miejsca, które nie były zawoskowane.
Oklejanki/naklejanki są to jajka
ozdabiane sitowiem, płatkami bzu czy
skrawkami tkanin.
Nalepianki – powstawały przez
zdobienie skorupki jajka kolorowymi
wycinankami z papieru. Popularne
były zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim i w okolicach Łowicza.
W Wielki Czwartek milknął dzwony w kościołach, wierni udają się na
nabożeństwo podobnie jak i w Wielki
Piątek. W Wielką Sobotę natomiast
odbywa się święcenie pokarmów. Początki święconki sięgają VIII wieku,
w Polsce zaś pokarmy zaczęto święcić
w XIV wieku. Z upływem lat zawartość koszyka ze święconką zmieniała
się. Najpierw święcono tylko chlebowe
figurki baranka, potem zaczęto dodawać ser, masło, olej, pokarmy mięsne
i na końcu jajka. Pokarmy znajdujące
się w koszyku nie były przypadkowe
gdyż miały swoje znaczenie symboliczne.
Chleb jest pokarmem podstawowym i niezbędnym do życia; gwarantował dobrobyt i pomyślność. Był najważniejszym składnikiem święconki
gdyż przedstawiał Ciało Chrystusa
Jajko było po chlebie drugim istotnym składnikiem święconki. Symbolizowało odradzające się życie, zwycięstwo życia nad śmiercią.
Sól miała za zadanie odstraszać
złe moce. Ten życiodajny minerał to
również oczyszczenie, sedno istnienia
i prawdy, gdyż bez soli nie ma życia.
Wędlina miała zapewnić zdrowie,
płodność i dostatek, ponieważ nie każdy mógł sobie pozwolić na ten szczególny pokarm.

Ser z kolei symbolizował więź między człowiekiem a siłami przyrody co
miało mieć odzwierciedlenie w rozwoju stada zwierząt domowych.
Chrzan to symbol krzepy i siły.
W połączeniu z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
Ciasto jako ostatnie weszło do koszyka ze święconką. Miało symbolizować umiejętności i doskonałości/talent
gospodyni.
W odróżnieniu od dzisiejszych
koszyczków ze święconką w których
umieszcza się tylko symboliczne kawałeczki pokarmów w dawnych czasach święcono całe zapasy chleba,
jajek czy wędlin przygotowanych na
Wielkanoc.
W Wielką Niedzielę gospodarze
jak najprędzej wracali do domu po
mszy rezurekcyjnej . Ten, który wrócił
jako pierwszy miał mieć zapewniony
urodzaj i pierwszeństwo w zakończeniu żniw. Zanim cała rodzina zasiadła
do stołu dzielono się poświęconym jajkiem składając sobie życzenia. Następnie przystępowano do śniadania, które składało się z poświęconych dzień
wcześniej pokarmów.
Niedziela Wielkanocna pełna była
rozmaitych zakazów i nakazów. Tego
dnia nie wolno było spać, gdyż wierzono, że chwasty będą w polu rosły; po

zachodzie słońca nie można było jeść
święconego aby nie zapaść na kurzą
ślepotę. Zabronione też było zamiatanie, bo inaczej kury by rozgrzebywały grządki w ogrodzie. Skorupki jaj
rozrzucano po kątach izby aby zabezpieczyć dom przed robakami, podkładano je także pod pierwszy zwieziony
do stodoły snop zboża w celu ochrony
przed myszami. Surowe, poświęcone
jajko dawano krowom aby miały dużo
mleka. Jajko toczono też po grzbiecie
krów i koni, żeby były tłuste, zdrowe
i odporne na choroby. Poświęconą sól
zaś wsypywano do studni dzięki czemu woda miała być zawsze czysta i dobra. W okolicach Korytkowa Dużego,
Andrzejówki i Bukowej obsypywano
solą obejście by żmije nie przychodziły
do zagrody. Słoniną z kolei smarowano spękaną skórę rąk i chore wymiona
krów. Kości ze święconego zakopywano w ogrodzie żeby odstraszyć krety.
Drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy
– Poniedziałek Wielkanocny, zwany
inaczej Lanym Poniedziałkiem bądź
dyngusem, był dniem zabawy. Tego
dnia kawalerowie oblewali panny
wodą. Dziewczęta mogły się wykupić
od oblewania wręczając kawalerowi pisankę (staroniemieckie dingnus znaczy
tyle co okup, wykup). Polewanie wodą
nawiązuje do dawnych praktyk pogań-

skich, łączących się z symbolicznym
budzeniem się przyrody do życia i co
rok odnawialnej zdolności ziemi do
rodzenia. Znana była również zabawa
polegająca na stukaniu się pisankami.
Czyje jajko pęknie najpierw, ten
odpada z gry i musi oddać zwycięzcy
swoją uszkodzoną pisankę. Wygrywa
ten, komu trafi się jajko o szczególnie
twardej skorupce i uzbiera najwięcej pisanek, którymi potem obdarza
dziewczęta.
Na terenie Lubelszczyzny popularny był zwyczaj kolędowania wielkanocnego. Adresatami pieśni byli dorośli i młodzież. Treść życzeń jest zbieżna
z kolędami zimowymi: gospodarzowi
życzy się urodzaju w polu, gospodyni
bogactwa w oborze i dostatku w komorze, pannie i kawalerowi szczęścia
w miłości.
Kolędowali zarówno chłopcy jak
i dziewczęta. Kawalerowie chodzili po
wsi i śpiewali pieśni wielkanocne ( tzw.
pieśni dyngusowe) lub recytowali wierszyki namawiające do wręczenia im
darów. Panny wykonywały pieśni gaikowe o charakterze typowo świeckim,
związanym z powitaniem wiosny.
Czas Wielkanocnej radości trwa 50
dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego (tzw. Zielone świątki)
Irmina Ziętek

ZSPiG w Bukowej

szkołą bez przemocy
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Bukowej przystąpił
do VI edycji programu „Szkoła bez
przemocy” będącego pod honorowym patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
Celem Programu jest zmniejszenie poziomu różnych form przemocy, zapobieganie zachowaniom
agresywnym, wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa uczniów, integracja
zespołów klasowych, zwiększenie
świadomości w sferze podejmowania
decyzji oraz wskazanie właściwych
wyborów życiowych. Program ma

za zadanie budowanie społeczności
szkolnych i aktywizowanie wszystkich jej uczestników oraz podmiotów współpracujących ze szkołą do
wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole.
Biorąc udział w programie szkoła
zgłosiła projekt grantowy pt. „Bawimy się bez agresji i przemocy” opracowany przez panią Marię Raduj.
Projekt został zatwierdzony przez
Radę Programu do realizacji jako jeden z 48 w kraju i jako jeden z trzech
z województwa lubelskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się 20 lute-

go 2012 r. Tygodniem Uprzejmości,
którego celem było propagowanie
kulturalnego zachowania. W jego
ramach został zorganizowany konkurs na najkulturalniejszego ucznia
w każdej klasie. Uczniowie szkoły
w Bukowej wzięli także udział w apelu oraz przedstawieniu teatralnym
pt. „Co możemy zrobić, aby nasi koledzy nie przejawiali agresji”.
W realizację projektu włączyła się
cała społeczność szkolna a podjęte
działania mają wprowadzić do placówki atmosferę zrozumienia i bezpieczeństwa.
KULTURA 1/2012
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
rozpoczyna swoją działalność
Gmina Biłgoraj, jak większość jednostek samorządowych boryka się z problemami dotyczącymi
oświaty. Jednak samorząd w trosce o dobro najmłodszych zapobiegł likwidacji szkół przekazując
część z placówek oświatowych nowopowstałemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych powstało w styczniu tego roku.
Tworzą go rodzice dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Biłgoraj,
społecznicy, osoby związane ze środowiskiem nauczycielskim oraz specjaliści posiadający doświadczenie min.
w pracy w organizacjach pozarządowych. Prezesem stowarzyszenia została
Grażyna Skrzydłowska – osoba, która
już wielokrotnie dała się poznać lokalnemu środowisku pracując jako Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
z Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu,
będąc pracownikiem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej czy
Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk”.
Na wiceprezesa stowarzyszenia wybrano Emilię Okoń, skarbnikiem został Stanisław Maciocha, sekretarzem
Agnieszka Dąbek a członkiem zarządu Wojciech Dziduch. Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych za główne cele
swojej działalności przyjęło wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego Gminy Biłgoraj, integrację mieszkańców gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu, wspieranie demokracji
i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Jednak głównym zadaniem stowarzyszenia jest przejęcie i poprowadzenie 7
szkół z terenu Gminy Biłgoraj: Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Korczowie, Szkoły Podstawowej
w Smólsku, Szkoły Podstawowej w Bidaczowie oraz Szkoły Podstawowej
w Woli Dereźniańskiej. Naszym priorytetem jest dobro dzieci, a z dobrem
dzieci wiąże się dalsze funkcjonowanie
szkół – wyjaśnia Grażyna Skrzydłowska prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych. Szkoły te nadal będą
szkołami publicznymi, jedyna zmiana
jaka nastąpi w zasadach funkcjonowa-
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nia placówek to zasady pracy nauczycieli, ponieważ będzie ich obowiązywał Kodeks Pracy, a nie jak dotychczas
Karta Nauczyciela. Jak wyjaśnia prezes
stowarzyszenia nauczyciele zyskają
gwarancję zatrudnienia, uszanowane będą stopnie awansu zawodowego
a ich praca nadal będzie się odbywać
w oparciu o arkusze organizacyjne.
Pieniądze na funkcjonowanie szkół
będą przekazywane Stowarzyszeniu
Inicjatyw Społecznych z budżetu gminy. Będzie to kwota stanowiąca iloczyn
liczby dzieci uczących się w szkole i
średniej przypadającej na ucznia w danym typie szkół w gminie. Stowarzyszenie będzie organem prowadzącym
szkoły, ale nie bezpośrednio tylko za
pośrednictwem dyrektorów, których
to my będziemy zatrudniać, a oni będą
sobie dobierać kadrę nauczycielską
– wyjaśnia Grażyna Skrzydłowska.
Dokładne kwoty wynagrodzeń i dokładne warunki zatrudnienia dyrektorów i nauczycieli będą znane dopiero
po podpisaniu umowy z Gminą Biłgoraj. Nastąpi to na przełomie kwietnia i maja. Obsługa administracyjna
i księgowa szkół, dowożenie uczniów
oraz inwestycje oświatowe nadal będą
w gestii gminy.
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński nie obawia się takiego rozwiązania. Wskazuje na korzyści jakie daje
ono całemu środowisku. Każde inne
rozwiązanie, które miałoby na celu
zmniejszenie kosztów związanych
z oświatą niosłoby za sobą konieczność zwolnienia nauczycieli, łączenia
klas czy nawet zmianę stopni organizacyjnych szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazanie szkół stowarzyszeniu
daje możliwość pozostawienia tych placówek w obecnym kształcie jako szkół
publicznych – mówi Wójt. Ponadto
włodarz gminy przytacza przykłady takich organizacji pozarządowych, które

Grażyna Skrzydłowska – Prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

dobrze wywiązują się z powierzonych
im zadań. Zawsze traktowałem stowarzyszenia jako partnera społecznego
w wykonywaniu różnych zadań gminy. W Gminie Biłgoraj stowarzyszenia
prowadziły przedszkola, obecnie prowadzą świetlice środowiskowe, stoją
na straży bezpieczeństwa przeciwpożarowego – dodaje Wójt.
Plany działalności Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych nie kończą się
na prowadzeniu szkół. Dzięki szerokim
możliwościom pozyskiwania funduszy
zewnętrznych organizacja ta będzie się
starała o dofinansowanie atrakcyjnych
sposobów spędzania czasu wolnego,
wypoczynku letniego czy zimowego
dzieci i młodzieży, wszelkiego rodzaju
działań aktywizacji społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie nie zamyka swoich szeregów. Mogą do niego wstąpić
wszyscy ci, dla których ważna jest
przyszłość gminnych szkół oraz ci,
którzy chcą zrobić coś dobrego dla
środowiska, z którego się wywodzą.

Gmina Biłgoraj to już symbol
29 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Biłgoraj miało miejsce uroczyste wręczenie potwierdzenia
przyznania dofinansowania na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica”. Wręczenia dokonała Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.
Minister Bieńkowska już po raz drugi gościła
w Gminie Biłgoraj. Pierwsza jej wizyta miała miejsce
18 marca 2012 r. i wiązała się z zakończeniem budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sól i Kolonia
Sól – pierwszym ukończonym projektem dofinansowanym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Kiedy 23 stycznia zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania kolejnego projektu Gminy Biłgoraj realizowanego w ramach tego programu, minister postanowiła
również i tym razem odwiedzić gminę. Gmina Biłgoraj
nie jest jedyną taką gminą w Polsce, jedyną taką gminą na Lubelszczyźnie, ale dla nas stała się gminą symboliczną – wyjaśnia Minister Bieńkowska. Jest to jedna
z pierwszych gmin, która dostaje takie poświadczenie
o ponownym dofinansowaniu w ramach dodatkowych
środków jakie otrzymaliśmy z tytułu, że wyniki polskiej
gospodarki były lepsze niż w chwili kiedy zaczynano
programy – dodaje minister. Bieńkowska zaznaczyła,
że są to już ostanie środki jakie można uzyskać w ramach programu do 2013 r. Mówiła również o dynamicznym rozwoju polskiej gospodarki oraz poszczególnych
regionów kraju. Jest to efektem przyznawanych dotacji
na dobrze realizowane projekty, których autorami są
polskie samorządy.
Jednym z takich właśnie projektów jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica”. W jej
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. Szacowany koszt realizacji projektu to 11 483 802 zł, z czego
wnioskowana wartość dofinansowania to 5 869 043,77
zł. Jak podkreślał wójt gminy Biłgoraj – Wiesław Różyński: chcemy by środowisko Gminy Biłgoraj było uszanowane, by mieszkańcom żyło się lepiej, byśmy mogli korzystać z nowoczesnych technologii i możliwości, które
daje nam Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz polityka regionalna Marszałka Województwa Lubelskiego.
Budowa kanalizacji w Dąbrowicy to nie jedyny tego
typu projekt planowany przez gminę. Ambicjami samorządu są dwa projekty obejmujące budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Gromada, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży, Dereźnia Zagrody,
Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska oraz Podlesie.
Ewelina Lemieszek

Przybyłych gości witała para w strojach biłgorajsko
– tarnogrodzkich częstując ich pirogiem biłgorajskim.

Uroczystego wręczenia potwierdzenia dofinansowania
budowy kanalizacji w Dąbrowicy dokonała Minister
Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w towarzystwie
Wiceministra Marcelego Niezgody, Marszałka Województwa
Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Wicewojewody
Lubelskiego Mariana Starownika.

Na sali zgromadzeni byli m.in. przedstawiciele lokalnych
władz, przedsiębiorcy, radni Gminy Biłgoraj oraz mieszkańcy
Dąbrowicy.
KULTURA 1/2012
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O bezpieczeństwie przeciwpożarowym
i pracy strażaków
Rozstrzygnięto dwa konkursy dotyczące tematyki przeciwpożarowej oraz pracy Straży Pożarnej.
Pierwszy to gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, drugi to konkurs
plastyczny pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.
„Młodzież zapobiega pożarom”
to hasło Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, którego gminne eliminacje miały miejsce 9 marca 2012 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Biłgoraj. W eliminacjach turniejowych wzięło udział
34 uczniów. Podzieleni na dwie
grupy rywalizowali w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjów.
Dzieci i młodzież musiała wiedzieć
między innymi z jaką częstotliwością należy wykonywać czyszczenie
przewodu spalinowego w budynkach mieszkalnych, jaki czynnik
decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, co należy zrobić, gdy
ktoś w naszej obecności zemdleje
oraz jaką grupę pożarów określa
się symbolem B. Jak się okazało poziom wiedzy uczestników turnieju
był bardzo wysoki. Komisja w składzie Bartłomiej Jaskuła, Konrad
Piętal oraz Jan Małysza po ocenie
wszystkich kart testowych wyłoniła
zwycięzców. W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął
Jakub Piskorski z ZSPiG w Korytkowie Dużym, drugie Kornelia
Antosz z ZSPiG w Dereźni, trzecie
Robert Więcław z SP w Starym Bidaczowie. Zwycięzcą wśród gimnazjalistów okazał się Patryk Małysa
z ZSPiG w Dąbrowicy, drugi wynik
uzyskał Maciej Maciocha z ZSPiG
w Dereźni a trzeci Kacper Antosz
również ze szkoły w Dereźni. Zdobywcy 2 pierwszych miejsc wzięli
udział w eliminacjach powiatowych turnieju 27 marca w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
w Biłgoraju.
Celem konkursu plastycznego
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„20 lat Państwowej
Straży Pożarnej –
jak nas widzą, tak
nas malują” jest
promocja i poszerzenie wiedzy na
temat działalności
straży pożarnej,
zapoznanie uczestników konkursu
z przyczynami powstawania niebezpiecznych zdarzeń
oraz wyrobienie możliwie
skutecznych umiejętności
zachowania podczas ich
występowania. Na konkurs nadesłano 26 prac,
spośród których komisja
wyłoniła te zwycięskie.
W I grupie wiekowej (6
– 8 lat) najlepsza okazała się praca Aleksandry
Myszak, jako drugą w kolejności oceniono pracę Praca Natalii Małek ze Szkoły Podstawowej
Wiktorii Szczepanik, trze- w Korczowie
cia to praca Patryka Małka, czwarta Macieja Smyka a piąta
Patrycji Obszyńskiej. W II grupie
(9 – 12 lat) zwyciężyła praca Natalii
Małek, na drugie miejsce wybrano
pracę Damiana Kurzyny, na trzecie
Alicji Startek, czwarte Anny Oleszek, na piąte Martyny Cis. Prace
te zakwalifikowano tym samym do
eliminacji powiatowych konkursu.
Organizatorem głównym obydwu konkursów jest Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej. Nagrody na szczeblu eliminacji
gminnych ufundował Wójt Gminy Praca wykonana przez Aleksandrę
Biłgoraj.
Myszak ze Szkoły Podstawowej
Lem w Bukowej

Akcja „Warto być dobrym”
wystartowała!
Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie razem z 1500 innymi
placówkami z całej Polski bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”
pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.
Akcja „Warto być dobrym” to największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca
w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także
premiująca zachowania prospołeczne
i wolontariat. Głównym elementem
akcji jest konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który
każda szkoła prowadzi samodzielnie
na podstawie tych samych zasad i z tą
samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru do końca roku dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków
w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne
na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod
okiem wychowawcy będą wybierały
w każdej klasie ucznia, który okazał się

Rower czeka już na zwycięzcę akcji
i zachęca do robienia dobrych
uczynków.

najlepszy, a wśród najlepszych z całej
szkoły zostanie rozlosowany rower.
Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym
roku stowarzyszenie opracowało nową
formułę projektu i po raz pierwszy
realizuje ją w szkołach w całej Polsce.
Każda placówka dostała w paczce ro-

Zapraszamy
do Dyskusyjnego
Klubu Książki

wer, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” oraz baner
akcji do powieszenia wraz z rowerem
na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów
głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie każda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę do czynienia
dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł,
każdy może wykupić od 1 do 1500
takich cegiełek jednak tylko jedną na
szkołę. Cała akcja jest koordynowana
przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu
konsultantów pod numerem 801 999
333 informuje o wszelkich szczegółach. 10 najlepszych szkół, które będą
miały najwyższy współczynnik dzieci,
które wywiązały się z deklarowanych
zadań do wszystkich uczniów, otrzyma
po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej
społeczności lokalnej który, wybiorą
dzieci.
Uczniowie SP w Starym Bidaczowie z zapałem zaangażowali się w akcję
„Warto być dobrym”. Wszystkie dzieci
uczęszczające do szkoły zobowiązały
się do spełniania dobrych uczynków
i systematycznego ich dokumentowania. Założenia akcji realizowane
będą w II semestrze roku szkolnego
2011/2012. W czerwcu reprezentanci poszczególnych klas wezmą udział
w losowaniu nagrody głównej – roweru górskiego marki Kross.

Celem Dyskusyjnego Klubu Książki jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych
książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Podczas spotkań klubowicze poznają współczesną literaturę polską i obcą, wymieniają się swoimi poglądami na literaturę, konfrontują gusta czytelnicze przy zachowaniu zasady,
że o przeczytanych książkach rozmawiają w swobodny niczym
nie skrępowany sposób. Uczestnictwo w Dyskusyjnych Klubach Książki to nie tylko aktywizacja intelektualna ale także
przyjemnie a zarazem pożytecznie spędzony czas. Dyskusyjne
Kluby Książki działają pod honorowym patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
DKK w Soli działa już od października ubiegłego roku przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Spotkania klubu mają miejsce raz w tygodniu. Do udziału w nich
zapraszamy wszystkich miłośników literatury, którzy swoimi
spostrzeżeniami chcieliby się podzielić z innymi. Ponadto spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Soli są ciekawym i atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego. Zapraszamy!
Zofia Nizio
KULTURA 1/2012
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Nadchodzące wydarzenia
(kwiecień, maj, czerwiec 2012 r.):
• 2 kwietnia 2012r., Biłgoraj, sala konferencyjna Urzędu Gminy – Gminne Eliminacje
Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”, organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• 27 kwietnia, Biłgoraj, sala konferencyjna Urzędu Gminy – Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów Szkół Podstawowych, organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• 6 maja, Hedwiżyn – Jubileusz 85 – lecia OSP w Hedwiżynie i Gminne Święto
Strażaka, organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, jednostka OSP w Hedwiżynie
• 27 maja, Okrągłe, VIII Turniej Wsi „Na chłopską i szlachecką nutę”, gwiazda
turnieju „Zamojscy Sarmaci”, organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korczowie, mieszkańcy
Korczowa i Okrągłego
• 16 – 17 czerwca, III Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach
W programie:
16 czerwca (sobota):
- Przegląd Młodzieżowych Zespołów Folkowych
-Widowisko Sobótkowe
-Pokaz tańca z ogniem
-Koncert Gwiazdy „The Ukrainian Folk”
17 czerwca (niedziela):
-Występy gminnych zespołów śpiewaczych
-Przegląd Kapel Ludowych
-Zabawa pod chmurką
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• 17 czerwca, Gromada, IV Diecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej, organizator: Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie, mieszkańcy
Gromady.
• 24 czerwca, Gromada, Festyn Rodzinny na Powitanie Lata, organizator: Parafia
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie, mieszkańcy Gromady.
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