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str. 6
Ciosmy – urokliwa, śródleśna wieś,
leżąca na zachodnim krańcu gminy
Biłgoraj, ma ciekawą historię osady
leśnej sięgającą końca XVII w. i są
związane nierozerwalnie z Puszczą
Solską oraz kompleksem dóbr Ordynacji Zamojskiej. Pierwsze osadnictwo w tej okolicy sięga końca XVII w.,
kiedy Inwentarze wsi Soli z początku
XVIII w. wymieniają młyn i stawek
„na Ciosmaku” w Krynicach.

str. 9
Jak co roku jesienią w Brodziakach
odbył się Piknik Historyczny, który
zgromadził okolicznych mieszkańców, świadków i miłośników historii, oraz członków grup rekonstrukcji historycznych. Zorganizowany
już po raz siódmy, odbył się 3 października 2021 r. na placu naprzeciw
Remizy OSP w Brodziakach a jego
główną atrakcją było Widowisko
Historyczne „Wesele Partyzanckie”.

str. 15
Osada i gajówka Kociołki, dawniej
istniejąca pomiędzy Biłgorajem
a Edwardowem jest kolejnym
miejscem upamiętnionym z inicjatywy Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju. Uroczystość
odbyła się 17 października 2021 r.
w lesie na Kociołkach, a jej kontynuacją było „Spotkanie z Historią”
w remizie w Brodziakach, na które
zaprosił sołtys Piotr Brodziak.

str. 39
Najpierw uczyć, następnie pozwolić
doświadczyć spraw społecznych,
potem działać. Taka jest ścieżka
projektów realizowanych przez Fundację Bliżej Pasji na rzecz młodzieży.
Projekt p.t. „Jesteśmy młodzi, o obywatelskość nam chodzi!”, adresowany do uczniów szkół powiatu biłgorajskiego, angażuje uczestników do
zadań na rzecz społeczności.

str. 44
Piotr Wilkos wspomina swoje
przeżycia z czasów wojny. Opowiada o kampanii wrześniowej
w okolicy Soli, o śmierci Zofii Radawiec, o jego niewolniczej pracy
w Zagłębiu Ruhry, o kopaniu
okopów na zachodnim froncie
oraz o wyzwoleniu przez Amerykanów i powrocie do domu.
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Opowieści z dawnych lat

– na smólszczańskich i majdańskich uroczyskach
Stanisław i Agnieszka Łubiarz opowiadają interesujące historie z dawnych lat z okolic Smólska,
Majdanu Nowego i Rogali.

Okolice Smólska i Majdanu na mapie rosyjskiej z 1916 r.

O kapliczkach leśnych i krzyżach polnych
Stanisław Łubiarz (dalej SŁ): Ta główna droga z Biłgoraja na Tarnogród szła dawniej tak samo jak dzisiaj,
ale była wąziutka, i miała około 4 metry szerokości. Była
wierzbami zasadzona z obu stron. Fragment od strony
Lublina do kościoła w Puszczy był brukowany kamieniem, podobno jeszcze za cara. A od Kościoła w Puszczy
już była polna droga aż do Sieniawy. Tylko w Tarnogrodzie była brukowana.
Ta kapliczka kamienna niedaleko krzyżówki w Majdanie w stronę Tarnogrodu jest bardzo dawna. Ona stała
jeszcze w bolszewicką wojnę. Za Majdanem Sieniawskim
była granica austriackiego zaboru. W I wojnę stąd gdzieś
Austriacy ustępowali. Podobno jak się cofali to pod kapliczką coś zakopali, aż się w nocy świeciło. Ludzie mówili, że jakby złoto czy coś. Ojciec tam patrzył, a co noc jak
ciemno było, to się świeciło koło kapliczki. Później mówi-
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li chłopi, że ktoś w nocy przyjechał i tutaj koło kapliczki
coś kopali.
Tutaj gdzie jest figura obok apteki w Majdanie Nowym
między drzewami według legendy była karczma, która się
zapadła się w bagnie. Ojciec mówił, że tam woda później
stała, a ludzie mówili, że karczma zapadła się przez rozpustę. Później w miejscu karczmy postawili kaplicę, która
dzisiaj stoi na cmentarzu w Starym Majdanie. Ona stała
tu gdzie figura, obok Adamka.
Straszyło też obok tego krzyża, który stoi obok tartaku Borsuka. Ludzie mówili, że jak tam się doszło, to jakiś
błąd się czepiał człowieka. Później jak ja z ojcem zacząłem już robić, to stare chłopy ciekawe rzeczy opowiadały.
Niestety ja młody byłem, więc wiele zapomniałem. Pamiętam, że mówili: Nie chodź tędy na Krasne, bo zabłądzisz i nie wrócisz. Błąd Cię dopadnie.
Ta figura koło tartaku była dawniej taka stara, gruba i

drewniana. Ciosana była i potężna. Był krzyż nie rozpięty
szeroko, starodawny taki. Później ją chyba Głąb z Fusiarzem z Korczowu czy ktoś odnowił i zrobił na postumencie, to znaczy drugą postawił. Fusiarz z Korczowu pochodził. On za zięcia na Smólsko się ożenił. Gadali, że tam
wieczorami coś się działo.
Agnieszka Łubiarz (dalej AŁ): Słyszałam, że tę kaplicę koło Borsuka postawił jakiś człowiek z dalsza (może
Róg się nazywał?), który tam miał jakiś straszny wypadek
i przeżył. W podziękowaniu Bogu postawił tę kapliczkę.
Ten wypadek był koło tartaku, bo tam było skrzyżowanie
dróg.
SŁ: Jest jeszcze jedna kapliczka pomiędzy Majdanem
a Smólskiem. Ludzie mówili, że ona jest bardzo dawna.
Ona była dawniej powieszona na sośnie przy szosie. Jak
mały byłem i się tamtędy chodziło, to widziałem na sośnie kapliczkę z takim obrazem i chyba do tej pory jest
tam. Jak na Smólsko się jechało, to po lewej stronie była,
za rowem przy szosie. Taka drewniana figura jakaś, chyba
Pan Jezus ukrzyżowany. Z dawna wisiało.
SŁ: W czasie wojny Niemcy zrobili dylówkę, drogę
z wałków do Smólska. Kawałek też koło Adamka wyłożyli. Ta Dylówka szła mniej więcej tak jak dzisiaj szosa. Tu
przy krzyżówce trochę brukiem było wyłożone, kawałek
w Majdan Stary i kawałek w Rogale. Gadali, że za cara
to jeszcze było robione. Opowiadali, że car dał pieniądze,
żeby w Polsce drogi robić. A pieniądze zabrali i drogi zrobili tylko tam, gdzie widoczne było, po kawałku w mieście
itd., tak ludzie opowiadali.

Ja zawsze taty się pytałam, czego tam się nazywa
Bezednia. On mi mówił, że tam jechał dziedzic bryczką
z końmi tamtędy. On tam wpadł i poszedł na dno, nie
wypłynął. Tata mi też opowiedział, że po wojnie chyba
bolszewickiej w tamtej okolicy jakieś wojsko było wybite.
On mi mówił, że zawsze wieczór od Korczowa na taką
ścieżkę szły takie światła. Rogala kiedyś chodziła do drogi
taką ścieżką. I właśnie te światełka od Korczowu do Rogali jakby przechodziły co wieczór, pod Rogalami gasły.
Tam też jakiś strumyk był chyba. Ale mówili też, że to był
fosfor z tych żołnierzy tutaj zabitych wychodził.
SŁ: Tak, ja też tak słyszałem, że fosfor wychodził. Było
nabite ludzi dużo i prawdopodobnie w nocy to wychodzi
i świeci. I tu koło kapliczki też było to samo u nas.
Ludzie opowiadali też o Ukraińcach, którzy wieźli jakiegoś człowieka bez nóg na furze. Na górce w choinach
za kapliczką [koło tartaku] go zdjęli i tam zabili. A później
ludzie z Galicji się dowiadywali o nim i tutaj przyjechali
i go odkopali. My dzieci tam biegaliśmy, gdzie był zakopany i patrzyliśmy: O tutaj był zabity i zakopany, tutaj.
Rodzice nas straszali: Nie chódźta tam, bo tam zabity leży.
Dużo było takich trupów było po polach i po lasach.
Później trochę zbierali ich, rodziny przyjeżdżały. To było
chyba przed akcjami. Ukraińcy z posterunku w Księżpolu go chyba wzięli.

Oprac. Dominik Róg

O objawieniu w lesie
AŁ: pamiętam, że jak byliśmy dziećmi, to lataliśmy do
lasu smólszczańskiego. Pamiętam, że jak się patrzyło, to
niby Matka Boska na sośnie była widoczna niewyraźnie.
Ona się objawiła Lekanowej. Takie jakby rysy twarzy były
na sośnie, podobne do obrazu Matki Boskiej.
SŁ: Wtedy dużo ludu tutaj przyszło, polami szli, podobno aż z Galicji. Ja tam byłem, bo to blisko. Patrzyliśmy, jeden widział, jeden nie widział. Pamiętam jak dziś
jak wołali: Ja widzę! A ja nie widzę! Długo chodzili po
tym lesie ludzie. Później Buczek nieboszczyk szedł z pola
z kosą i kosą zdjął tę korę sosny z drzewa. Ludzie uciekali,
bo myśleli, że go Bóg ukarze za taki grzech. He he. On
był partyzant, niczego się nie bał. Wtedy tam byłem. Też
uciekaliśmy. Później ktoś jeszcze podpalił tę sosnę. Takie
czarne na sośnie było.
AŁ: Różne ludzie są, jedne wyśmiewały, drugie wierzyły. Ze Smólska taka dróżka była tamtędy. Chyba wychodziła do Korczowa. Tam na piechotę zazwyczaj chodzili. To było przy tej dróżce. To był może 1948 r.
O Bezedni i zabitych
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Początki Ciosmów
Ciosmy – urokliwa, śródleśna wieś, leżąca na zachodnim krańcu gminy Biłgoraj, ma ciekawą
historię osady leśnej sięgającą końca XVII w. i są związane nierozerwalnie z Puszczą Solską
oraz kompleksem dóbr Ordynacji Zamojskiej.

Ciosmy i okolice na mapie austriackiej z lat 1801-1804 (www.mapire.eu)

Pierwsze osadnictwo w tej okolicy sięga końca XVII
w., kiedy Inwentarze wsi Soli z początku XVIII w. wymieniają młyn i stawek „na Ciosmaku” w Krynicach. Młyn
ten, będący zalążkiem rozwoju osadnictwa w Ciosmach
funkcjonował do początku XIX w., a jego lokalizacja jest
znana dzięki kartografii z tego okresu (patrz mapa). Już
w 1718 r. w Ciosmach notowana jest także karczma, a na
początku XVIII w. źródła notują także leśniczówkę. Już
w 1736 r. w dokumencie opisującym czynsze do folwarku
solskiego, odnajdujemy nazwy miejscowe, funkcjonujące
czasem jeszcze dzisiaj. Na Gątowcu mieszkał Iwan Nieścior, w Knieji Jacek Oleszko i Iwan Oleszko, a także Hryc
Maziarz. W okolicy mieszkali również Ciosmakowie, od
których nazwiska prawdopodobnie wzięła się nazwa
miejscowości.
Gdybyśmy się przenieśli w czasie do końca XVIII w.
zauważylibyśmy tam wiele rozproszonych śródleśnych
zagród i chałup, przy których kręciło się bydło, konie,
owce. Niedaleko zabudowań zobaczylibyśmy niewielkie
poletka oraz śródleśne łąki. Gdzieniegdzie moglibyśmy
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zobaczyć także ule pszczele oraz dymy, wydobywające
się z pieców, gdzie produkowano smołę. Zabudowania te
zamieszkiwali tzw. budziarze – osadnicy leśni, którzy od
połowy XVIII w. do połowy XIX w. zamieszkiwali tereny
Ordynacji Zamojskiej. Budziarze zyskali status odrębnej
grupy społecznej, mającej więcej wolności osobistej oraz
inne powinności (np. płacili czynsz pieniężny zamiast
odrabiania pańszczyzny) niż chłopi z okolicznych wsi
rolniczych. Ich życie od zawsze związane było z lasem
– budziarze zamieszkujący osady leśne pod Ciosmami
zajmowali się smolarstwem, tractwem, produkcją przędzy, rolnictwem, pszczelarstwem, hodowlą owiec, pracą najemną oraz pełnili funkcję „leśnych” (gajowych).
Maziarnia (smolarnia) w Ciosmach funkcjonowała już
w 1768 r., kiedy maziarze skarżyli się, że oprócz sporego czynszu muszą oddawać także jako daninę 10 beczek
smoły rocznie. W tamtym czasie smoła była niezwykle
cennym produktem, służącym m.in. do smarowania osi
drewnianych kół. W Ciosmach budziarze „wypalali”
smołę jeszcze na początku XIX w.

Dom

Budziarze w okolicy Ciosmów wymienieni w spisie
z 1790 r. (APL, AOZ, sygn.. 2643)

Budziarze w okolicy Ciosmów wymienieni w spisie z 1790 r. (APL, AOZ, sygn..
Stefan Nieścior
Iwan Łaba
Leśny
Paweł Nieścior
Ilko Maziarczyk
Wóyt Budziarski
Jęrduch Młynarz
Drwa wozi do Leśniczego
Jędruch Maziarczyk
Dmiter Maziarczyk
Wdowa Maziarczycha
uboga
Michał Pyzio
Leśni
Zabudowania budziarzy, młyn oraz karczma i leśniczówka
Woytek Pyzio
oznaczone na współczesnej mapie (geoportal.gov). Opr.
Michał Pyzio
D. Róg.
Michał Pyzio młody
Jan Wasąg
Leśny dziesiętnik
Spis budziarzy z 1777 r. wymienia następujących
Jan Tutka młynarz
Siekierne do Soli
osadników w Ciosmach (są to wymienieni jedynie głowy
Iwan Maziarczyk
Leśni
rodzin): Paweł Ciosmak, Michał Prysmo, Paweł Nieścior,
Jędruch Wygoniak
Hryc Szatny
Jurko Kniejak, Wawrzek Kniejak, Ilko Kniejak, Jędrzej
Kwit Szatny
Kniejak, Wasyl Słoma, Iwan Kniejak, Hryc Siatny, OleszMaciek
Ciosmak
ko Soboń, Antek Kiełb, Tomek Kiełb, Ilko Gałan, Oleszko
Wawrzek Ciosmiak
Karp, Piotr Gałan, Stefan Harasim, Piotr Harasim, Iwan
Iwan Zań
Ciosmak, Pawlicha wdowa, Iwan Harasim, Stefan NieJędruch
Banach
ścior, Wojtek Kiełb. Z kolei trzynaście lat później budziaAntek
Kiełb
rzy i leśnych w Ciosmach było już więcej, a funkcję Wójta
Woytek Malec
Budziarskiego pełnił Ilko Maziarczyk. Inwentarz z 1790 r.
Jurko Szuper
wymienia budziarzy i leśnych, mieszkających w leśnych
Iwan Zania
przysiółkach w okolicy. Już wtedy istniały osady w Knieji,
Stafan Karp
Pszczelnym, Byczku, a zabudowania budziarzy znajdoIwan Karp
wały się także niedaleko przysiółka Góra oraz na północ
Stefan Harasim
od dzisiejszej linii zabudowy (patrz rycina).
Leśni
Jędruch Oleszczak
Takie rozproszone osadnictwo budziarzy i leśnych
Wasyl Oleszczak
w okolicy Ciosmów istniało do lat 20tych i 30tych XIX w.,
Iwan Oleszczak
kiedy po regulacji gruntów większość budziarzy przenieIwan Rusinek
siono do nowo wytyczonej linii zabudowy (taką jak obecWasyl Rusinek
nie), a leśne zagrody w większości zlikwidowano.
Opracowano na podstawie:
• [Księga suplik i rezolucji], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum
Dominik Róg
Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 1676
Opracowano na podstawie:
• [Inwentarz klucza Solskiego spisany w 1800 roku], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, 2591
• Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej z XVIII w. (księga zmarłych z lat 1721-1771)
• Mapa Galicji Zachodniej z lat 1801-1804 (www.mapire.eu)
• [Inwentarz budziarzy w różnych osiadłych miejscach z lat 1790-1800],
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze
Zwierzyńca, sygn.. 2643
• Plan lasów rewiru ciosmańskiego, oddział III z 1827 r (APL, AOZ, sygn..
1152)
• Opisanie Statystyczno-Historyczne Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej przez
Mikołaja Stworzyńskiego Archiwistę 1834 Roku. [dostępne w całości w
serwisie Polona: https://polona.pl/item/opisanie-statystyczno-historyczPlan lasów rewiru ciosmańskiego, oddział III z 1827 r (APL,
ne-dobr-ordynacyi-zamoyskiej-przez-mikolaja-stworzynskiego,NTU5
AOZ, sygn.. 1152)
OTY4Mzk/9/#index]
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Laureaci konkursu
„Wycieczka z historią”

W ramach Pikniku Historycznego w Brodziakach zorganizowano Konkurs Plastyczny dla
uczniów Szkół Podstawowych pt. „Wycieczka z historią”. Celem konkursu było poznawanie
historii lokalnej oraz przedstawienie jej w postaci pracy plastycznej wraz z krótkim opisem.
Zadaniem uczestników konkursu było odwiedzić
miejsca związane z historią zakątków Biłgorajszczyzny
(np. krzyż/kapliczka/mogiła/pomnik – może być w swojej miejscowości itd), a następnie wykonać pracę plastyczną obrazującą to miejsce (technika dowolna) oraz
opisać w kilku zdaniach swoje przemyślenia, odczucia,
czy zasłyszane opowieści o wybranym miejscu.
Najlepsze prace zostały nagrodzone, a nagrody wręczono laureatom podczas Pikniku Historycznego w Brodziakach 3 października 2021 r. Tam też została przygotowana wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac.
Prace te będą też zaprezentowane na ekspozycji czasowej
w remizo-świetlicy w Nadrzeczu.
Na konkurs wpłynęło 20 prac z 4 szkół podstawowych
z terenu gminy Biłgoraj. Komisja w składzie Irmina Ziętek i Jerzy Odrzywolski, instruktorzy Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju postanowili nagrodzić:
I miejsce:
Nela Rapa – SP w Dereźni Solskiej, Anna Sędłak – SP
w Dąbrowicy, Agata Paczos – SP w Woli Dereźniańskiej,
Laura Rapa – SP w Dereźni Solskiej, Milena Markowicz
i Malwina Kowalska – SP w Smólsku.
II miejsce:
Magdalena Maria Węgrzyn – SP w Dereźni Solskiej, Natalia Micyk i Rafał Minkiewicz – SP w Smólsku
III miejsce:
Hanna Drób, Nina Ćwikła i Emilia Raduj – SP w Dereźni
Solskiej
Wyróżnienie: Amelia Litwin – SP w Dereźni Solskiej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do odwiedzenia wystawy w Nadrzeczu. Laureatom jeszcze raz składamy gratulacje!
Celina Skromak

8

KULTURA 40/2021

Jesienny Piknik Historyczny
w Brodziakach
Jak co roku jesienią w Brodziakach odbył się Piknik Historyczny, który zgromadził okolicznych
mieszkańców, świadków i miłośników historii, oraz członków grup rekonstrukcji historycznych.

Zorganizowany już po raz siódmy,
odbył się 3 października 2021 r., na
placu naprzeciw Remizy OSP w Brodziakach, a jego główną atrakcją było
Widowisko Historyczne „Wesele Partyzanckie”.
Zgromadzonych
uczestników
pikniku powitali Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj oraz główni
organizatorzy wydarzenia, druhowie z OSP w Brodziakach - Dominik
Róg, Piotr Brodziak i Grzegorz Wardach. Wójt podziękował organizatorom za pielęgnowanie historii lokalnej, za przypominanie tragicznych
wydarzeń II wojny światowej oraz
pamięci tych, którzy stracili wówczas
życie. Wyraził też wdzięczność strażakom i społeczności lokalnej za zaangażowanie w organizację tego wyjątkowego wydarzenia, które już na
stałe wpisało się w kalendarz imprez
gminnych.
Oprócz widowiska na uczestników czekały także inne atrakcje.
Z pięknym patriotycznym koncertem wystąpiła Kapela Turobińska,
która zawitała do Brodziaków już po
raz kolejny, oraz Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej. Pieśni i wiersze

o tematyce wojennej zaprezentowała
również pani Janina Bielak z Lipowca. Na placu można było obejrzeć wystawy historyczne „Dzieje Brodziaków i Edwardowa”, „Gmina Biłgoraj
na dawnych mapach” oraz wystawę
pokonkursową prac plastycznych
uczniów gminnych szkół podstawowych pt. „Wycieczka z Historią”. Korzystając z okazji laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Można było
też podziwiać stoisko z rękodziełem
uczestników Dziennego Domu Senior+ z Bukowej. Ponadto organizatorzy przygotowali Charytatywny
Kiermasz Ciast i Wypieków, tor przeszkód oraz animacje dla dzieci prowadzone przez pana Darka z „Grupy
Familijka”. Na placu w Brodziakach
odbył się też pokaz wyposażenia wojskowego przygotowany przez 254.
kompanię lekkiej piechoty Wojsk
Obrony Terytorialnej (Biłgoraj) z 25.
Batalionu Lekkiej Piechoty. Podczas
pikniku można było również skorzystać z Mobilnego Punktu Szczepień.
Widowisko historyczne nawiązywało do prawdziwych wydarzeń
z grudnia 1943 r. kiedy oddział
KULTURA 40/2021
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partyzancki NOW-AK „Ojca Jana”
Franciszka Przysiężniaka został
otoczony przez Niemców we wsi
Graba na północnym Podkarpaciu.
Niemcy zaatakowali, gdy partyzanci
przygotowywali się do ślubu dowódcy. W bitwie zginęło 9 partyzantów,
a Niemcy zabili 14 mieszkańców
wsi, w tym sześcioro dzieci. Scenariusz Widowiska został przygotowany przez Celinę Skromak, dyrektor
GOK w iłgoraju oraz członków GRH
„Wir”. Narrację w tle zatytułowaną
„Z pamiętnika partyzanta” napisaną przez Dominika Roga przeczytał
Mateusz Dudek.
W Widowisku brali udział członkowie GRH „Wir” z Biłgoraja, GRH
„Ordon” z Łańcuta, Tomaszowski
Szwadron im. I Pułku Kawalerii
Ochrony Pogranicza, GRH „Ostheer”, GRH Ludności Cywilnej z Tomaszowa Lubelskiego, GRH im. puł.
T. Zieleniewskiego, Jarosław Antoszewski oraz gościnnie Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej, Jerzy
Odrzywolski, Ewa Bordzań, Jan Wilkos, Adam Marzec, członkowie Kapeli Turobińskiej, dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Smólsku.
Piknik Historyczny został dofinansowany ze środków budżetu
Gminy Biłgoraj w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację projektu
„Piknik Historyczny” realizowanego
przez OSP w Brodziakach oraz z projektu „Spotkania z Historią w Gminie Biłgoraj” realizowanego przez
OSP w Nadrzeczu. Piknik wsparli
również sponsorzy: Epic Print Maksymilian Paluch, firma ubezpieczeniowa Horyzont oraz XELION Dom
Inwestycyjne oraz Zakład Mięsny
Sobczak. Organizatorami wydarzenia byli: OSP w Brodziakach, GOK
w Biłgoraju, GRH „Wir” z Biłgoraja
oraz Wójt Gminy Biłgoraj.

Dominik Róg
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Dziesiątka Po Ziemi Biłgorajskiej
ruszyła z Nadrzecza
3 października 2021 r. odbyła się 33. edycja Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „10-tka Po Ziemi Biłgorajskiej”. W biegu głównym wzięło udział 125 zawodników. Podobnie jak w roku ubiegłym, również tym razem wydarzenie wpisało się cykl tzw. „Biegów dla Europy”.

Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Biłgoraj,
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Biłgoraja i Komisja Europejska. Na starcie w Nadrzeczu zawodników powitał gospodarz
Gminy Biłgoraj wójt Wiesław Różyński, który oficjalnym
strzałem dał sygnał do rozpoczęcia 10-kilometrowej rywalizacji. Trasa biegu prowadziła przez Majdan Gromadzki, Gromadę, aż do Biłgoraja. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju odbywały się także krótkodystansowe biegi
dla dzieci i młodzieży szkolnej. Do rywalizacji w podziale
na różne kategorie wiekowe i dystanse stanęły reprezentacje
z 15 szkół, w tym 6 szkół z Gminy Biłgoraj.
Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbywała
się w asyście Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego,
Burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana, Zastępcy Burmistrza
Biłgoraja Jarosława Bondyry oraz Dyrektora OSiR w Biłgoraju Elizy Rafał.
Joanna Szkutnik
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Spotkanie z historią i warsztaty
obywatelskie w Nadrzeczu
Młodzi aktywni obywatele, uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie w dniu 7 października odwiedzili Remizo-Świetlicę w Nadrzeczu.

Spotkanie w Nadrzeczu rozpoczęły zajęcia warsztatowe poprowadzone
przez Annę Maciąg-Pazik, które dotyczyły w głównej mierze rozpoznania problemów i potrzeb lokalnego
środowiska oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania. Młodzież
jak zawsze wykazała się ogromną
spostrzegawczością i umiejętnością
obserwacji otoczenia oraz inicjatywą
w rozwiązywaniu problemów.
Spotkanie z historią pn. „Bidaczowskie opowieści” poprowadził
Dominik Róg, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju,
pasjonat historii i regionalista. Młodzież ze Starego Bidaczowa poprzez
opowieści Dominika i przygotowaną
prezentację multimedialną poznała
historię lokalną oraz początki i dzieje
swojej miejscowości. Młodzież dowiedziała się m.in. jak i kiedy zaczęło
się osadnictwo nad rzeką Ładą, kim
byli maziarze oraz budziarze, będący
przodkami obecnych mieszkańców
wsi, gdzie znajdowały się dawne leśne osady rodowe i jak doszło do
ich likwidacji, a także dlaczego Stary
Bidaczów i okoliczne wsie leśne są
wyjątkowe pod względem etnograficznym.
Podczas spotkania poruszono
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też temat aktywności mieszkańców
biłgorajskich wsi oraz charakterystycznych dla tych terenów, ale zanikających obecnie, rzemiosł na bazie
drewna. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała fragmenty filmu zrealizowanego przez GOK w Biłgoraju
pt. „Tradycyjne rzemiosła i umiejętności w Gminie Biłgoraj”. Tragiczne
dzieje II wojny światowej, które odcisnęły piętno również na mieszkańcach naszego regionu, przybliżyła
prezentacja kolejnego filmu, jakim
było „Partyzanckie wesele” zrealizowanego podczas żywej lekcji historii
w Brodziakach w ramach VII Pikniku Historycznego.
Dodatkową atrakcją dla dzieci
było odwiedzenie ciekawych miejsc
w Nadrzeczu jak kapliczka z obrazami Jerzego Dudy-Gracza oraz miejsca, gdzie była dawna leśniczówka.
Podczas tych spacerów uczniowie
usłyszeli również legendy i opowieści, dotyczące okolicznych lasów.
Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!”, który jest
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
a finansowany z Funduszy EOG, oraz
cyklu Spotkania z historią w gminie

Biłgoraj. Młodzież podczas warsztatów i wyjazdowych spotkań zdobywa wiedzę i doświadczenie, które
wykorzystają uczestnicząc w życiu
publicznym oraz podczas realizacji
samodzielnych inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej.
Celina Skromak

Zespoły obrzędowe z Bukowej i z Dereźni
na Ogólnopolskim Sejmiku w Tarnogrodzie
W dniach 15 -18 października odbył się 38. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Na scenie stolicy wiejskiego teatru zaprezentowało się 11 najlepszych zespołów
obrzędowych z całej Polski. Wśród nich wystąpiły dwa zespoły z Gminy Biłgoraj.

Podczas Sejmiku można było obejrzeć: Zespół ZAWSZE
RAZEM z Woli Gułowskiej - spektakl „U Maciejów na Zielnu”, Zespół Obrzędowy LASOWIACZKI z Baranowa Sandomierskiego - „Gusła Lasowiackie”, Zespół Regionalny
LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej - „Wesele Jaśka i Marysi
– Błogosławiny”, KUJAWY BACHORNE NOWE z Osięcin - „Andrzejki na Kujawach Bachornych”, Zespół Folklorystyczny NARWIANIE z Dobrzyniewa Dużego - „Len”,
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny CARNIACY z Czarni
- „Wesele Kurpiowskie – Wyprowadziny”, Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina - „Ścinanie kani”, Zespół Ludowy
SONINA z Soniny - „Wesele sonińskie”, Zagórzański Zespół
Folklorystyczny DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej „Po kolodzie w Górne Msany – św. Scepon”.
Nasze zespoły zaprezentowały się w drugim dniu Sejmiku, w sobotę 16 października. Zespół ZORZA z Dereźni wystąpił z widowiskiem pt. „Poratujcie, kumo”, wg scenariusza

Józefy Oszajcy, za które otrzymał Nagrodę Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Za interesujący i dobrze
skonstruowany scenariusz wielowątkowego przedstawienia
wprowadzającego w świat dawnych uzdrowicielek ludowych
i ukazującego ich rolę w społeczności wiejskiej. Zespół śpiewaczo - obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej zaprezentował
spektakl pt. „U łubiarza”, wg scenariusza Marianny Jargieło,
za co został uhonorowany Nagrodą Narodowego Instytutu
Kultury i Dziedzictwa Wsi - Za sceniczny poemat o prawdzie i wartościach życia rodzinnego, zespolonego szacunkiem dla codziennej pracy. Ponadto Zespół „Jarzębina” spotkało wyjątkowe wyróżnienie, tj. nominacja na VIII Festiwal
Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze Polskim im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie, który zaplanowano w dniach 27 i 28
listopada 2021 r.
Celina Skromak
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Międzypokoleniowa
integracja w Dąbrowicy

W sobotę 16 października 2021 r. w remizie OSP w Dąbrowicy aktywni seniorzy zorganizowali
spotkanie integracyjne pokoleń w ramach projektu „Bądźmy Solidarni”. Projekt realizowany
jest przez Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach w okresie od 01.06.2021 r. do 31.07.2022 r.

Celem projektu „Bądźmy solidarni!” jest zwiększenie aktywności
społecznej 40 osobowej grupy mieszkańców Ciosmów i Dąbrowicy na
rzecz dobra wspólnego poprzez zaangażowanie jej w działalność społeczną. Zrekrutowane dwie grupy
uczestników w miejscowościach Ciosmy i Dąbrowica liczące po 20 osób,
w tym po 10 osób dorosłych powyżej
25 roku życia oraz po 10 osób w wieku 13 – 25 lat realizują działania na
rzecz społeczności lokalnej.
Przykładem tego działania i jedną
z wielu akcji projektowych było sobotnie spotkanie mieszkańców Dąbrowicy. Podczas spotkania, w obecności Prezes Stowarzyszenia „Dąb”
w Ciosmach Heleny Szado-Oleksak
i Teresy Kowal, zastępcy dyrektora
PSP i członka Stowarzyszenia, Anny
Maciąg-Pazik z Fundacji „Bliżej Pasji”, Ks. Proboszcza Krzysztofa Maja,
Dyrektor GOK w Biłgoraju Celiny
Skromak, seniorów, młodzieży oraz
druhów strażaków odbyła się inte-
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gracja pokoleń.
Spotkanie rozpoczęło się prelekcją historyczną dotyczącą historii
Dąbrowicy. Dominik Róg z GOK
w Biłgoraju zaprezentował prezentację multimedialną zatytułowaną
„Przyczynek do dziejów Dąbrowicy”,
z której zebrani mogli dowiedzieć się
więcej o tym, jak wyglądała dawniej
wieś, kto w niej mieszkał oraz czym
się zajmowali mieszkańcy Dąbrowicy.
Kolejnym punktem programu
był konkurs piosenki, czyli radosna
międzypokoleniowa zabawa muzyczna pt. „Szansa na sukces”, gdzie
nie zabrakło sław polskiej sceny
muzycznej. Gościem koncertu była
m.in. Maryla Rodowicz.
Na zakończenie przemiłego wieczoru, przy pysznym poczęstunku
przygotowanym przez organizatorki
spotkania odbyło się wspólne śpiewanie przy stołach.
Celina Skromak

Osada i gajówka Kociołki
upamiętnione
Osada i gajówka Kociołki, dawniej istniejąca pomiędzy Biłgorajem a Edwardowem jest kolejnym miejscem upamiętnionym z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Uroczystość odbyła się 17 października 2021 r. w lesie na Kociołkach, a jej kontynuacją było „Spotkanie z Historią” w remizie w Brodziakach, na które zaprosił sołtys Piotr Brodziak.

Organizatorami uroczystości był GOK w Biłgoraju,
Gmina Biłgoraj, Nadleśnictwo Biłgoraj oraz OSP w Brodziakach, a uczestniczyli w niej potomkowie rodzin żyjących w Kociołkach, okoliczni mieszkańcy i pasjonaci
historii lokalnej.
O dziejach osady leśnej Kociołki oraz gajówki opowiedział Dominik Róg z Gminnego Ośrodka Kultury
w Biłgoraju. Osada leśna Kociołki powstała w latach 30tych XIX w. w dobrach Stanisława Nowakowskiego. Kilka
rodzin, mieszkających w Kociołkach zostało wysiedlonych z Kociołek przed II wojną światową. W czasie wojny
istniejąca tutaj gajówka była ważnym miejscem oparcia
dla partyzanckich oddziałów w Puszczy Solskiej.
Symbolicznego odsłonięcia tablicy upamiętniającej
dokonali Zastępca Wójta Gminy Biłgoraj Wojciech Dziduch, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, przedstawiciel potomków mieszkańców Kociołek
Stanisław Kwik, przewodniczący GRH „Wir” z Biłgoraja Grzegorz Koperwas oraz Prezes OSP w Brodziakach
Grzegorz Wardach. Symboliczne kwiaty złożyli również
KULTURA 40/2021
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przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – koło w Stalowej
Woli. W ramach projektu przygotowano również wolnostojącą tablicę edukacyjną o dziejach Kociołek,
a pracownicy GOK przygotowali
również broszury informacyjne dla
przybyłych.
Po uroczystości w lesie na Kociołkach, mieszkańcy i goście przenieśli
się do remizy w Brodziakach, gdzie
odbyło się „Spotkania z Historią”,
na którym wyświetlone zostały nagrania świadków II wojny światowej oraz film „Wesele partyzanckie”
z Pikniku Historycznego w Brodziakach. Na spotkaniu potomkowie
mieszkańców Kociołek podzielili się

opowieściami rodzinnymi, legendami i historiami. Materiały zebrane
na spotkaniu będą wykorzystane
w publikacji o zaginionych osadach
i wsiach w Gminie Biłgoraj.
Miejsce upamiętniono w ramach
projektu „Kociołki – zaginiona osada leśna”, realizowanego przez GOK
w Biłgoraju, dofinansowanego ze
środków programu „Działaj Lokalnie” 2021 r., Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce, Fundacji Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej i Urzędu Gminy
Wiejskiej Biłgoraj.
Dominik Róg

Ciosmańskie opowieści
Ciosmy to urokliwa, śródleśna wieś, położona nad rzeczką Kurzynką. O początkach osadnictwa w tej okolicy mogli dowiedzieć się mieszkańcy wsi oraz regionaliści podczas spotkania
w remizie w Ciosmach w dniu 7 listopada 2021 r.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego
przez Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach projektu „Bądźmy solidarni!” dofinansowanego w ramach Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Udział
wzięło prawie 60 mieszkańców Ciosmów.
Podczas spotkania prezentację multimedialną pt. „Ciosmańskie opowieści” przedstawił Dominik Róg z GOKu
w Biłgoraju. Pokazał on pierwsze wzmianki źródłowe
o osiadłości ludzi w Ciosmach, dotyczące m.in. smolarni,
młyna, karczmy i leśniczówki, a także rozproszonego osadnictwa tzw. budziarzy, czyli osadników leśnych mieszkających na terenach borów od poł. XVIII w. Zebrani mogli się
także dowiedzieć gdzie znajdowały się dawne osiedliska,
jak przebiegała główna droga przez Ciosmy z Bidaczowa
do Bukowej i Biłgoraja, gdzie znajdował się młyn i stawisko oraz jak doszło do regulacji gruntów i likwidacji osad
leśnych. Goście mogli również zobaczyć jak wyglądały te
okolice na starych mapach i planach, a także w jakich dokumentach archiwalnych należy poszukiwać informacji
o przeszłości naszych okolic.
Prezentację można pobrać z zakładki MULTIMEDIA
na stronie www.dziedzictwogminybilgoraj.pl
Dominik Róg
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25. Jesienny Konkurs Recytatorski

„Śmiechem – żartem”
Eliminacje gminne 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 4 listopada 2021 r.
w Remizo – Świetlicy w Nadrzeczu. Wzięło w nich udział 21 recytatorów z 9 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj.

Młodzież po raz pierwszy odwiedziła świetlicę w Nadrzeczu. Stąd też to spotkanie było okazją do zwiedzenia
budynku, obejrzenia wystaw, wysłuchania informacji nt.
działalności placówki, oraz zaprezentowania dwóch filmów zrealizowanych przez GOK w Biłgoraju. Uczestnicy
konkursu obejrzeli fragmenty filmu „Tradycyjne rzemiosła i umiejętności w Gminie Biłgoraj” oraz „Partyzanckie
wesele”.
Prezentacjom uczestników przysłuchiwała się Komisja w składzie Ewa Bordzań i Halina Ewa Olszewska, która wyłoniła 3 laureatki konkursu:
Gabriela Strzałka SP w Hedwiżynie
Laura Rapa SP w Dereźni Solskiej
Julita Karolak SP w Dereźni Solskiej
O wysokim poziomie konkursu świadczy ponadto
fakt, że Komisja postanowiła przyznać 6 równorzędnych
wyróżnień. Wyróżnienia otrzymali:
Maciej Hajduk, SP w Dąbrowicy
Julia Sawa, SP w Starym Bidaczowie
Barbara Piestrzeniewicz, SP w Starym Bidaczowie
Roksana Welc, SP w Starym Bidaczowie
Filip Kaczor, SP w Korytkowie Dużym

Anna Stec, SP w Gromadzie
Wszystkim recytatorom i opiekunom dziękujemy
za udział w konkursie, a laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy udanych prezentacji. Nagrodzone
recytatorki reprezentowały Gminę Biłgoraj w etapie powiatowym konkursu, który odbył się 12 listopada w Biłgorajskim Centrum Kultury.
Celina Skromak

KULTURA 40/2021

17

Dawne Ciosmy we wspomnieniach
mieszkańców
W dniu 5 grudnia 2021 r. w remizie OSP w Ciosmach odbyło się kolejne spotkanie, związane
z dziejami miejscowości.
Przybyli mogli obejrzeć nagrania
mieszkańców Ciosmów i okolicznych miejscowości, na których opowiadają oni o przeżyciach podczas II
wojny światowej, o bitwie partyzantów z Kałmukami pod wsią, o głodzie, bandytach, strachu i ciężkiej
codzienności wojennej. Nie obyło
się też bez opowieści z dawnych lat
– legend, przekazów itd. Nagrania
przygotował Dominik Róg z GOKu
w Biłgoraju. Po obejrzeniu wspo-

mnień zebrani podzielili się swoimi
spostrzeżeniami i wiadomościami
o losach swoich przodków.
Inicjatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
w ramach projektu „Bądźmy solidarni!” dofinansowanego w ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.
Dominik Róg

Laura Rapa laureatką
Turnieju Powiatowego 25. JKR
„Śmiechem – żartem”

12 listopada w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 25. Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego „Śmiechem – żartem”. Wśród laureatów znalazła się Laura Rapa
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dereźni Solskiej.
W konkursie zaprezentowało się 13 recytatorów
w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.
Jury powołane przez organizatora oceniało wybór i dobór tekstu, dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Nominacja do Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie
otrzymali:
- Laura Rapa,
- Kamila Kaziród,
- Feliks Kuna.
Ponadto Komisja przyznała 3 wyróżnienia:
- Jakub Kaziróda,
- Piotr Grzywna,
- Maja Kurzydło.
Celina Skromak
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Uroczystości 11 Listopada
Podobnie jak w roku ubiegłym, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości również
w tym roku były ograniczone do uroczystej Mszy Świętej oraz złożenia kwiatów.

Msza Święta została odprawiona
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Soli pod przewodnictwem
ks. proboszcza Krzysztofa Jankowskiego. Samorząd gminny reprezentował Zastępca Wójta Gminy
Biłgoraj Wojciech Dziduch oraz
członkowie Rady Gminy Biłgoraj – Jan Majewski i Marek Małek.
W uroczystości uczestniczyli również druhowie strażacy, młodzież
szkolna, a także mieszkańcy Soli.
Ważnym punktem obchodów
było też ceremonialnie złożenie
wieńców oraz wiązanek kwiatów
pod pobliskim pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten
sposób oddano hołd osobom walczącym w obronie Ojczyzny, dzięki
którym 103 lata temu Polska odzyskała niepodległość.

Joanna Szkutnik

KULTURA 40/2021

19

Narodowe Święto Niepodległości
w Przedszkolu w Dereźni Solskiej
Już przed laty okrzyknięto w listopadzie ważne święto
11-sty dzień miesiąca niesie z sobą mnóstwo słońca,
bo to bardzo ważna data i dla Polski i dla świata.
Przedszkolaki pamiętają, całą Polskę pozdrawiają.
W dniu 10 listopada w oddziale przedszkolnym 3-4 latków w Dereźni Solskiej odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Podczas świętowania rozwijaliśmy wśród dzieci poczucie przynależności oraz poszerzaliśmy wiedzę na temat własnej ojczyzny. Przedszkolaki zostały zapoznane
z historycznymi wydarzeniami. Utrwalały nazwy symboli narodowych, śpiewały pieśni patriotyczne i wykonały ciekawe prace plastyczne. Na zakończenie, o godzinie 11:11, ubrani na galowo i z zachowaniem właściwej
postawy odśpiewaliśmy hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego’’.
Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim
głęboko w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy dumnie
i z uśmiechem na twarzy, na pewno przyczyni się do
kształtowania patriotycznych postaw naszych małych
przedszkolaków.
Marta Rapa
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W Dereźni bili rekord w czytaniu
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
W. Szymborska
Udowodniła to cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, biorąc udział w II Międzynarodowej akcji „Przerwa na czytanie - bicie rekordu
w czytaniu na przerwie”.

Projekt zrealizowany w czwartek
27 października odbył się w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Tego dnia czytali wszyscy - duzi
i mali: uczniowie, przedszkolaki,
zerowiaki, nauczyciele i wychowawcy. Realizacja zadania odbyła się
w dwojaki sposób. Pierwszy - tradycyjny, polegał na tym, że uczniowie
czytali książki na korytarzach szkolnych, holach i w salach lekcyjnych.
Drugi sposób – wirtualny, dotyczył
dwóch zespołów klasowych przebywających na kwarantannie, które
w tym tygodniu prowadziły naukę
zdalną. Dla dzieci nieczytających
(przedszkolaki) została stworzona
w bibliotece tzw. „Strefa czytania”,
w której starsi uczniowie, przebrani
za bajkową postać, czytali najmłodszym książki na głos. Pokazywali im
również książeczki, a także zachęcali
do kolorowania obrazków dotyczą-

cych usłyszanych bajek.
Przygotowując się do akcji, część
uczniów przyniosła swoje prywatne
książki z domu, inni wypożyczyli je
wcześniej w bibliotece. Natomiast
wszyscy zapominalscy, którzy nie
przynieśli swoich egzemplarzy, mogli losowo wypożyczyć książkę spośród wybranych przez bibliotekarza,
a przy okazji zobaczyć jakie nowości
posiada biblioteka szkolna.
Głównym celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także pokazanie
uczniom, że czytanie jest ciekawe,
a po książkę można sięgnąć w każdej
sytuacji i każdym miejscu. Uczniowie
po raz kolejny przekonali się, że czytanie, nawet tylko w trakcie przerwy,
poszerza nasze horyzonty, wzbogaca
i dostarcza mnóstwa informacji.
Ewa Syta
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Tydzień Ochrony Przyrody
„Pomagając Przyrodzie - Pomagasz sobie”
W dniach 11-15 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej został zorganizowany Tydzień Ochrony Przyrody, którego głównym celem było poszerzenie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, popularyzowanie idei ochrony środowiska
naturalnego, kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i nawyku jej poszanowania.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych
z okazji Dnia Drzewa, rozpoznawali rośliny występujące
w najbliższej okolicy, wykonywali prace plastyczne
„Drzewo z surowców wtórnych” oraz tworzyli kompozycje
z naturalnych darów lasu. Wykonali gazetki ścienne
i wystawy o tematyce przyrodniczej. Brali udział w grach
i zabawach edukacyjnych poświęconych segregacji
odpadów.
Uczestniczyli w kiermaszu warzyw i owoców.
Podczas którego społeczność szkolna w trakcie przerw
między zajęciami mogła kupić smaczne warzywa
i owoce. Dodatkową atrakcją była sprzedaż owocowych
„zwierzaków”, które wykonali uczniowie kl. V na zajęciach
rozwijających kreatywność. Młodsi uczniowie mogli
się przekonać, że ich starszym koleżankom i kolegom
kreatywności nie brakuje, bo „Zwierzaki-cudaki z owoców”
wyglądały bardzo atrakcyjnie i smakowały wyśmienicie.
60 uczniów wzięło udział w Szkolnym Konkursie
Ekologiczno-Przyrodniczym pod hasłem „Ekologia –
Środowisko - Przyroda”.
Konkurs obejmował następujące konkurencje: test
wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, quiz „Czy znasz rośliny
występujące w twojej okolicy?”, quiz „Czy znasz zwierzęta?”
Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach
wiekowych.
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Wynik w kategorii uczniów klas IV – VI (40
uczestników):
I miejsce – Emilia Raduj kl. V
II miejsce – Dominika Popko kl. IV i Martyna Blacha kl. V
III miejsce – Daria Tatar kl. IV
Wyniki w kategorii uczniów klas VII – VIII (20
uczestników):
I miejsce – Katarzyna Bielak kl. VIII
II miejsce – Kamila Różańska kl. VIII
III miejsce – Klaudia Antosz kl. VIII
Udział uczniów w realizacji wymienionych zadań
na pewno wpłynął na poszerzenie wiedzy, nabycie
umiejętności i właściwych postaw w zakresie edukacji
ekologiczno-przyrodniczej.
Małgorzata Palikot

Uczniowie SP w Dereźni
w Roztoczańskim Parku Narodowym

3 listopada 2021 r. uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej uczestniczyli w zajęciach na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w ramach projektu edukacyjnego „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze RPN”.

W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym obejrzeli film
prezentujący uroki Roztocza w różnych porach roku
oraz wystawę stałą „W krainie jodły, buka i tarpana”.
Poznawali fascynujący świat zwierząt, poprzez udział
w nowatorskich zajęciach przyrodniczych pobudzających wyobraźnię i rozwijających kreatywność. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia integracyjno-edukacyjne
podczas przejścia ścieżką poznawczą na Bukową Górę,
gdy uczniowie pracując w grupach poznawali otaczający ich świat przyrody, zdobywali wiedzę i nabywali nowe
umiejętności. Zadania wykonywali z ogromnym zaangażowaniem, wykazując się przy tym spostrzegawczością
i pomysłowością, za co spotkała ich nagroda w formie
drobnych upominków. Utrudzeni, ale zadowoleni odpoczywali przy blasku ogniska, a pieczone kiełbaski smako-

wały wybornie.
Udział w projekcie sprawił, że uczniowie nabyli wiele
umiejętności, których w warunkach szkolnych nie udałoby się zdobyć.
Wyjazd został dofinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który realizuje Roztoczański
Park Narodowy.
Dziękujemy pracownikom RPN, Pani Anecie Dybowskiej, Pani Małgorzacie Pasieka i Panu Grzegorzowi
Szkutnikowi za niezwykle innowacyjne i rozwijające kreatywność zajęcia edukacyjne oraz pomoc w kształtowaniu kultury przyrodniczej uczniów.
Małgorzata Palikot
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Wyprawki czytelnicze dla
przedszkolaków
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli wraz z filiami już po raz kolejny przystąpiła
do akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”. Jest to projekt realizowany przez Instytut Książki we
współpracy z bibliotekami publicznymi w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo.
Wszystkie przedszkolaki, które odwiedzą placówkę,
zapiszą się do biblioteki i zgłoszą chęć udziału w projekcie otrzymają „Wyprawkę Czytelniczą” a w niej książkę
„Pierwsze czytanki dla…”, czyli zestaw utworów klasycznych i współczesnych polskich poetów i pisarzy.
W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy
Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska,
Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek,
Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke.
Przedszkolaki otrzymają także Kartę Małego Czytelnika, a za każde wypożyczenie minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, otrzymają naklejkę, po zebraniu dziesięciu zostaną uhonorowani imiennym dyplomem potwierdzającym ich czytelnicze zainteresowania
oraz drobnym upominkiem czytelniczym. Wyprawka zawiera również broszurę dla rodziców „Książką połączeni,

czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, w której zamieszczone są informacje przypominające o korzyściach wynikających z czytania dzieciom, a także podpowiedź skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze dla swojego dziecka.
Zofia Nizio

Wizyta w bibliotece
Młodszy wiek szkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
W czwartek 21 października uczniowie kl.II Szkoły Podstawowej w Soli wraz z opiekunami odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli.
Celem wizyty było zapoznanie uczniów z pracą biblioteki publicznej, zasadami poszanowania książek i ich
wypożyczania. Uczniowie zostali uroczyście powitani
przez dyrektor biblioteki, która omówiła zasady korzystania z biblioteki - zapisu do biblioteki i wypożyczania
książek. Przedstawiła układ księgozbioru na półkach według działów, pokazała „kącik dla dzieci najmłodszych”,
księgozbiory dla dzieci starszych i młodzieży, dorosłych,
oraz „kącik komputerowy”. Kolejnym punktem spotka-
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nia była rozmowa o obowiązkach i prawach czytelnika,
zawartych w regulaminie biblioteki. Pani bibliotekarka
pokazała dzieciom nietypowe książki: obrazkowe, rozkładane, książki zabawki ale najbardziej zaciekawiła ich
„Czarna książka kolorów”, dzięki której poznajemy świat
z punktu widzenia niewidomego chłopca, który opisuje kolory używając porównań smaku czy zapachu. Dla
osób niewidomych kolory żółty, niebieski czy zielony są
abstrakcyjnymi pojęciami i nie mają znaczenia. Drugo-

klasiści z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich informacji. Kilkoro
z nich było wcześniej w bibliotece
ze swoimi rodzicami czy starszym
rodzeństwem, ale dla zdecydowanej
większości była to pierwsza wizyta
w „domu książki”, więc skorzystali z okazji i zapisali się do biblioteki
i wypożyczyli pierwsze książeczki.
Wizyta w bibliotece była dla
uczniów dobrą lekcją. Poszerzyli
oni swoje wiadomości o bibliotece
publicznej, pracy bibliotekarza oraz
poznali wartość książki i zalety jej
czytania.
Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali drobne upominki, które
sprawiły im ogromną frajdę. Młodzi czytelnicy zapewnili, że będą
teraz częściej odwiedzać bibliotekę
publiczną i korzystać z jej bogatego
księgozbioru.
Zofia Nizio

Dofinansowanie na zakup książek
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych.
Gminna Biblioteka w Biłgoraju z/s w Soli otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze
środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Otrzymano dofinansowanie w kwocie 11000,00 zł.
Nazwa zadania brzmi: „ Dofinansowania dla bibliotek
na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego
dostępu do książek w formatach e-booków i//lub audiobooków i/lub synchrobooków” – Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1. w ramach NPRCz.2.0.

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych
w lokalnych środowiskach poprzez wzrost atrakcyjności
i dostępności zbiorów. Podstawowym elementem decydującym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest
wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych
w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje
czytelnicze.
Zofia Nizio
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Sieć na kulturę - zakończenie projektu
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli zakończyła realizację projektu „Sieć na
kulturę w sieci” w podregionie chełmsko - zamojskim.

Głównym celem projektu było wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy, podniesienie
kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników biblioteki oraz dzieci i młodzieży. W ramach projektu biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy w postaci 6 laptopów o wartości 11 tys. zł, który będzie wykorzystany
do prowadzenia różnych zajęć i warsztatów. Warunkiem
otrzymania sprzętu był udział w szkoleniu pracowników
samorządowych instytucji kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18
lat, w zakresie jednej z wybranych ścieżek tematycznych.
Biblioteka nasza realizowała szkolenie - „Projektowanie
graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, poznali
wiele przydatnych narzędzi, nowych platform edukacyjnych, programów i aplikacji. Zajęcia odbywały się on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestnicy
szkolenia przepracowali 31 godzin kursu, podczas, którego zostały omówione zasady pozyskiwania grafik i zdjęć
do wykorzystania ich w różnych projektach. Poznali
dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia
projektów, zdobyli umiejętności związane z zasadami
projektowania wizualnego. Dowiedzieli się o prawach autorskich i zasadach Creative Commons.
Szkolenia wzbogaciły młodych ludzi o nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystają w swojej edukacji, jak również w życiu prywatnym. Pracownicy biblioteki dostali dostęp do forum wymiany myśli, wiedzy
i doświadczenia na platformie edukacyjnej oraz komplet
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materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć.
W projekcie uczestniczyły dwie grupy dzieci i młodzieży z Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s
w Soli i Filii Bibliotecznej w Korytkowie Dużym. Serdecznie dziękujemy młodym ludziom za zaangażowanie
i aktywny udział w szkoleniach. Koordynatorkami projektu były Małgorzata Andrzejewska i Zofia Karczmarzyk, które zostały wcześniej przeszkolone przez pracowników Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Projekt „Sieć na
kulturę w podregionie chełmsko- zamojskim” był współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Zofia Nizio

Konkurs plastyczny „ Mój Przyjaciel
Miś” – rozstrzygnięty
„ Miś ma uszy do targania – po to misiem jest,
żeby mieć coś do kochania i otarcia łez”
To już kolejny listopad z ukochanym pluszowym misiem - bohater książek mimo upływu lat,
nadal jest częścią dziecięcego świata. To najsympatyczniejsza zabawka, najlepszy przyjaciel
i niezastąpiona przytulanka.
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25
listopada. Z tej okazji jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli zorganizowała konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych i kl. „0”. Konkurs polegał
na wykonaniu dowolną techniką postaci ulubionego Misia
– bohatera literatury dziecięcej. Dzieci pokazały jak wiele
mają pomysłów i wykonały wiele przepięknych prac plastycznych: były misie z papieru, brokatowe, kolorowe, tęczowe, wyklejane z bibuły, plasteliny, wydzieranki, malowanki
a także prace przestrzenne. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci literaturą o misiach, zachęcenie do wypożyczenia i przeczytania książek oraz rozwijanie wyobraźni
twórczej i zdolności plastycznych.
W konkursie wzięło udział 12 przedszkoli z terenu Gminy Biłgoraj. Wpłynęło 116 przepięknych prac. Podsumowanie konkursu odbyło się 6 grudnia br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Oceny prac dokonała komisja w składzie : Irmina Ziętek i Jerzy Odrzywolski – instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Zofia
Nizio –dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju
z/s w Soli. Każda praca była wyjątkowa i piękna, więc komisja miała bardzo dużo pracy aby wybrać te najpiękniejsze
i wyłonić zwycięzców. Po obejrzeniu wszystkich prac zgodnie z założeniami konkursu, biorąc pod uwagę dobór technik plastycznych i poziom artystyczny poszczególnych grup
wiekowych komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:
Kategoria 3-4 lat
I miejsce ex aequo: Mikołaj Syta - przedszkole w Dereźni
Solskiej, Hanna Szuper - przedszkole w Gromadzie, Maria
Naklicka - przedszkole w Smólsku Dużym, Milena Adamek
– przedszkole w Korczowie,
II miejsce ex aequo: Kornelia Kawalec - przedszkole w Dereźni Solskiej, Aleksandra Burdzań - przedszkole w Bukowej,
III miejsce ex aequo: Michalina Rak – przedszkole w Soli,
Oliwia Sokal – przedszkole w Smólsku Dużym, Jakub Zwolak, Karol Zwolak - przedszkole w Korytkowie Dużym,
Wyróżnienie: Kamil Marzec - przedszkole w Dąbrowicy,
Lena Tutka – przedszkole w Ciosmach, Barbara Jagiełło - przedszkole w Hedwiżynie, Nadia Kobel - przedszkole
w Hedwiżynie, Oliwia Waluda – przedszkole w Starym Bidaczowie.
Kategoria 5-6 lat
I miejsce ex aequo: Kinga Sobień – przedszkole w Starym

Bidaczowie, Maksymilian Myszak- przedszkole w Bukowej,
II miejsce ex aequo: Jan Róg - przedszkole w Smólsku Dużym, Emila Różańska- przedszkole w Korytkowie Dużym,
Mikołaj Rapa - przedszkole w Dereźni Solskiej,
III miejsce ex aequo: Kaja Skubis – przedszkole w Gromadzie, Nina Nowacka i Lena Zdybel – przedszkole w Woli
Dereźniańskiej,
Wyróżnienie: Oliwia Paszko – przedszkole w Dąbrowicy,
Lena Perek - przedszkole w Soli, Blanka Harasiuk – przedszkole w Hedwiżynie, Katarzyna Hołyst - przedszkole w Korczowie, Oliwia Gaca – przedszkole w Woli Dereźniańskiej,
Prace przestrzenne:
I miejsce ex aequo: Artur Jan Schab i Michał Bednarz przedszkole w Woli Dereźniańskiej,
II miejsce ex aequo: Adrianna Kamińska – przedszkole
w Dąbrowicy, Eryk Szymczak - przedszkole w Woli Dereźniańskiej,
III miejsce ex aequo: Fabian Surma – przedszkole w Dereźni
Solskiej, Jakub Bednarczyk - przedszkole w Woli Dereźniańskiej, Zuzanna Odrzywolska - przedszkole w Gromadzie,
Wyróżnienie: Rita Małek - przedszkole w Ciosmach, Tymon Łukaszczyk – przedszkole w Bukowej, Wojciech Szpot
- przedszkole w Korytkowie Dużym, Wiktoria Adamczuk
- przedszkole w Starym Bidaczowie,
Wszystkim przyjaciołom Pluszowego Misia, serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy pomysłowości i kreatywności oraz życzymy grona samych wiernych
przyjaciół wokół siebie. Należy jeszcze dodać, że w tym
konkursie nie ma przegranych – każdy uczestnik konkursu
otrzymał dyplom i drobny upominek.
Zofia Nizio
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Mała książka - Wielki człowiek
W listopadzie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im ks. J. Popiełuszki w Bukowej oraz
z Oddziału w Ciosmach, otrzymali wyprawkę książkową.
Jest to trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki
człowiek”, który został przygotowany z myślą o dzieciach
rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w czytaniu. Przygotowane specjalnie dla nich książki mają zachęcić uczniów
do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność
rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania,
a w końcu przyjemność czerpana z samodzielnego czytania.
W nauce czytania ogromne znaczenie ma wsparcie
dorosłych. Cieszy fakt, że coraz więcej rodziców docenia
tę formę spędzania czasu z dzieckiem. Wspólne czytanie
książki buduje więź, poza tym jest to też świetny pretekst
i temat do dalszych rozmów z dzieckiem na różne tematy.
Dorota Malec

Pluszowy miś, symbol

szczęśliwego dzieciństwa
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka i przyjaciel dzieci, niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – miś. Dzień Pluszowego Misia jest obchodzony na całym świecie.
Są miejsca, w których ten dzień
jest wyjątkowo celebrowany i są to
przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły, biblioteki. Wszędzie tam,
gdzie pojawiają się dzieci, 25 listopada następuje prawdziwa celebracja
tego sympatycznego święta.
W bukowskim przedszkolu i kl.
1-3 jak co roku uroczyście obchodzono Święto Pluszowego Misia.
Dzieci poznały historię maskotki,
którą przedstawiła bibliotekarka.
Wysłuchały wierszy o misiach i bajki
o „Niedźwiadku Niejadku”, nie zabrakło muzycznych atrakcji. Dzieci po
wysłuchaniu piosenek odgadywały
z jakiej misiowej bajki pochodzą. Po-
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nadto dzieci z radością uczestniczyły
w zabawach ruchowych, konkursach
i zgadywankach. Dużą atrakcją była
misiowa fotobudka.
Ten dzień dla dzieci był pełen
uśmiechu i radości. Na zakończenie
spotkania każde dziecko otrzymało
„małe co nieco” - Lubisia. Dzieci były
szczęśliwe mimo tego, że misie zostały w tym roku w domu.
Filia Biblioteczna i biblioteka
szkolna dziękuje paniom przedszkolankom za pomoc w przygotowaniu
misiowego święta.
Dorota Malec

Spotkanie informacyjne dotyczące programu
„Czyste powietrze”
We wtorek, 23 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj odbyło się spotkanie
konsultacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zgromadzonych powitał Wójt Gminy
Biłgoraj.

- Jako Samorząd staramy się, by nasze środowisko
i powietrze było czyste. Są to dla nas bardzo istotne tematy. Mamy na terenie Gminy Biłgoraj blisko 2300. paneli słonecznych i kotłów na biomasę. Coraz więcej jest
instalacji fotowoltaicznych. To kropla w morzu potrzeb.
Dlatego tym bardziej skorzystajmy z wiedzy osób, które
goszczą dzisiaj z nami - powiedział Wiesław Różyński.
O programie opowiadały Magdalena Kędra i Elżbieta
Kasperska z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Zainteresowani dowiedzieli się, gdzie można składać wnioski
do programu i na jakie konkretne zadania można uzyskać
dofinansowanie.
Mieszkańcom przypominamy, że na terenie Urzędu
Gminy w Biłgoraju funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Mówiła o tym
Prezes Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora Grażyna Skrzydłowska - Chciałabym, aby obecni tutaj sołtysi
i pozostałe osoby dowiedziały się, że w naszych strukturach pracuje Bartłomiej Gregoczyk, który bezpłatnie
pomaga mieszkańcom Gminy Biłgoraj w przygotowaniu wniosków. Im więcej osób skorzysta z tej formy, tym
większa jest szansa na lepszą jakość powietrza.
Wszelkie dodatkowe informacje mieszkańcy mogą
uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem 84 688
28 84 w godzinach 7:15 - 15:15.
Joanna Szkutnik
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Inwestycja wodno-kanalizacyjna
w Smólsku Małym i Smólsku Dużym

Podczas sesji Rady Gminy Biłgoraj, w dniu 25 listopada, na ręce wójta Wiesława Różyńskiego
został złożony symboliczny czek, który wręczyła Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Beata Strzałka.
Gmina Biłgoraj z Rządowego
Funduszu Polski Ład otrzymała
8 880 000 złotych. Pieniądze zostaną
wykorzystane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci
wodociągowej w miejscowościach:
Smólsko Małe i Smólsko Duże.
Na temat pozyskania środków
wypowiedział się gospodarz gminy:
- Gmina Biłgoraj otrzymała duże
dofinansowanie na zadanie związane
z gospodarką wodno-ściekową. Jest
to już kolejna inwestycja, na którą
w ostatnim czasie udało nam się pozyskać zewnętrzne środki. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy
Biłgoraj, a zwłaszcza Smólska Małego i Smólska Dużego, serdecznie
dziękujemy za wsparcie.
Joanna Szkutnik

Odbiór drogi Dereźnia - Budziarze
W piątek 26 listopada odbył się odbiór zadania „Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L
Dereźnia – Budziarze”, w którym uczestniczył wójt Wiesław Różyński.
Fundusze, którymi inwestycja została wsparta przez
Gminę Biłgoraj, wynoszą 360 376,19 złotych.
Drogę wyremontowano na odcinku o długości 3 km
i 25 metrów. Jest to kolejna inwestycja współfinansowana
przez Gminę Biłgoraj w 2021 roku, dzięki której poprawi
się jakość życia mieszkańców. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1 700 000 złotych.
Joanna Szkutnik
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Strażacy z Gminy Biłgoraj
wybrali nowe władze

29 listopada w sali konferencyjnej naszego urzędu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju.

Strażaków ochotników cechuje
niezwykła odwaga. Poświęcają własne zdrowie i czas bez względu na
porę dnia, czy warunki atmosferyczne. To oni licznie wspierają działania
Państwowej Straży Pożarnej, kiedy
na terenie gminy Biłgoraj i powiatu
biłgorajskiego dochodzi do lokalnych podtopień czy pożarów.
Coroczny zjazd otworzył Wójt
Gminy Biłgoraj, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP w Biłgoraju Wiesław Różyński, który serdecznie powitał Druhów i Druhny, oraz gości Grzegorza
Szyszkę, Mieczysława Skurę i Mirosława Burego. Decyzją delegatów
przewodniczącym zjazdu został Jan
Majewski.
Wiesław Różyński podsumował
ostatnie pięć lat funkcjonowania jednostki.
- Chciałbym podziękować wszystkim strażakom, którzy w tym czasie
wspierali rozwój naszej organizacji
swoją służbą zawodową jak i społeczną. Nie był to łatwy czas. Zarówno przez pandemię koronawirusa,
jak i sytuacje kryzysowe z którymi
zmagał się nasz region. Jednak każda
jednostka wykazała się profesjona-

lizmem służby i na miarę własnych
możliwości rozwijała swoje umiejętności i dbała o sprzęt oraz budynki
remizo-świetlic.
Zwrócił również uwagę, że na
terenie gminy wzrosła świadomość
znaczenia jednostki wśród młodzieży i kobiet. - Chciałbym za to wyróżnić OSP Dąbrowica, w której szeregach czynny udział w akcjach biorą
kobiety, a dodatkowo powstała tam
dziewczęca młodzieżowa drużyna
pożarnicza.
Na koniec podkreślił jaką rolę
odgrywa w lokalnej społeczności
Ochotnicza Straż Pożarna.
- Liczba wszystkich członków
zrzeszonych wynosi 728 osób, z czego 184 to osoby mogące brać czynny
udział w akcjach pożarniczych. Jest
to największa organizacja pozarządowa na terenie Gminy Biłgoraj i jedna
z większych w całym powiecie biłgorajskim. To dla mnie wielka radość,
że mogę być częścią OSP i wszystkim
Druhom i Druhnom dziękuję za dotychczasowe poświęcenie.
Kulminacyjnym momentem zjazdu był wybór składu zarządu na kolejne pięć lat, w którym do 2026 roku
zasiadać będą:

Prezes – Wiesław Różyński
Wiceprezes – Mieczysław Łęcki
Wiceprezes – Teresa Różańska
Komendant gminny – Marek Zarosa
Sekretarz - Konrad Piętal
Skarbnik – Wojciech Dziduch
Członek prezydium – Piotr Olszówka
Członek prezydium – Edyta Szuba
Wszyscy uczestnicy zjazdu zadeklarowali ścisłą współpracę nad dalszym rozwojem w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na terenie Gminy
Biłgoraj.
Joanna Szkutnik
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Stypendia dla młodzieży
Komisja funduszu stypendialnego, której przewodniczy Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński podjęła decyzję o sfinansowaniu czterech stypendiów na rok szkolny 2021/2022.
Celem Funduszu Uzdolnionych w Gminie Biłgoraj
jest przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom
szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Od samego początku mojej pracy w samorządzie uważałem, że warto stworzyć mechanizm działania, dzięki
któremu będzie można nagradzać uzdolnioną młodzież z
Gminy Biłgoraj za osiągane wyniki w sferze artystycznej,
kulturalnej, naukowej czy sportowej. Dlatego niezmiernie cieszę się, że w 2014 roku zakładany przeze mnie
plan został wprowadzony w życie. Chcemy w ten sposób
motywować dzieci i młodzież do podejmowania działań
mających na celu odkrycie własnych talentów. Tegorocznym stypendystkom serdecznie gratuluję. Jestem głęboko przekonany, że nie spoczną na laurach i w kolejnych
latach będziemy nadal słyszeć o ich sukcesach – mówi
Wiesław Różyński.
W tym roku nagrodzone zostały:
Róża Bukowińska (Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej)
Róża osiąga wysokie wyniki w nauce i bierze udział
w konkursach przedmiotowych oraz artystycznych. Ma
uzdolnienia i zainteresowania w zakresie matematyki.
- Konkurs matematyczny MiMaK – laureatka (w klasie
II i III).
- Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny – laureatka.
- Międzynarodowy konkurs matematyczny pt. „Kangur
Matematyczny 2021” – laureatka.
- Ogólnopolski Konkurs MAT- I miejsce w rejonie województwa.
- Ogólnopolska Olimpiada „ Olimpusek” – II miejsce.
- Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny – II miejsce
w rejonie województwa.
- Wyróżnienie w konkursie plastyczno-fotograficznym
pt. „Europejskie przemiany w moim regionie widziane
oczyma dzieci i młodzieży”.
- Ogólnopolski Konkurs ‘’World of Languages”
Milena Jargieło (Szkoła Podstawowa w Bukowej)
Milena uczęszcza do Młodzieżowego Domu Kultury
w Biłgoraju i rozwija swoją pasję w chórku dziecięcym
„Dzieciaki Śpiewaki”. Podczas spotkań jako jedna z najmłodszych wokalistek placówki nabywa umiejętności
wokalne i obycie sceniczne. Na zajęciach kształci swój
głos i przygotowuje się do występów wokalnych. Razem
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z grupą wokalną swoimi prezentacjami uświetnia wiele
koncertów okolicznościowych organizowanych przez
MDK. Bierze także udział w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez społeczność lokalną, gdyż aktywnie uczestniczy w licznych występach Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego „Jarzębina” oraz kultywuje tradycje
i obrzędy ludowe. Ciągłe doskonali warsztat wokalny,
zdobywa nowe umiejętności, rozwija zainteresowania
i pasje artystyczne promując środowisko szkolne i lokalne.
- XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej
Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” – I miejsce
w kategorii: soliści śpiewacy.
- 55. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym - II miejsce w kategorii:
mistrz- uczeń.
Amelia Morska (Szkoła Podstawowa w Gromadzie)
Amelia osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Ma
wzorową frekwencję, bierze udział w konkursach kuratoryjnych z matematyki i języka angielskiego, oraz aktywnie wspiera akcje charytatywne. Uczennica pracuje
w aktywie bibliotecznym. Jest sumienna, systematyczna,
aktywna. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą, udziela
pomocy słabszym uczniom. Bierze udział w akcjach charytatywnych -„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Szla-

chetna paczka”, zbieranie plastikowych nakrętek. Pracuje
w wolontariacie. Poprzez jej ciężką pracę wyrabia szkole
znakomitą renomę i dba o jej dobre imię.
Nela Rapa (Szkoła Podstawowa w Dereźni)
Nela Rapa jest niezwykle uzdolniona artystycznie. Do
jej ostatnich osiągnięć należą:
- LXI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (forma online) – II miejsce
- XXV Festiwal Piosenki Patriotycznej i Legionowej (forma online) – laureat
- XIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie”
2020 (forma online) – III miejsce
- Wojewódzki Konkurs Wokalny Kolęd i Pastorałek „Cicha noc nad światem” w Poniatowej (forma online) – II
miejsce

- XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” (forma online) – wyróżnienie
- VI Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej (forma online) – III miejsce
- Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy na Ozdoby Świąteczne – wyróżnienie
- XI Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne 2021 (forma
online) – III miejsce dla szkolnego teatrzyku i nagroda
specjalna ,,Najlepszego Aktora”
- Gminny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny ,,Europejskie przemiany w moim regionie” –laureat
- Gminny Konkurs Fotograficzny ,,Zimowa pocztówka
Gminy Biłgoraj” – wyróżnienie
Joanna Szkutnik

Nowa świetlica w Majdanie
Gromadzkim
W Majdanie Gromadzkim powstał nowy budynek, w którym będzie się mieściła świetlica
wiejska.

Fundusze na ten cel Gmina Biłgoraj pozyskała ze
środków PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
Nowy obiekt będzie pełnił ważne funkcje społeczne,
w szczególności związane z integracją społeczności lokalnej oraz kultywowaniem tradycji wsi biłgorajskiej. Obec-

nie trwają prace związane z wyposażeniem świetlicy oraz
urządzeniem terenu wokół budynku. Oficjalne otwarcie,
jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zaplanowano na początek 2022 roku.
Joanna Szkutnik
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Ośrodek wsparcia dla osób
starszych i niepełnosprawnych w Dylach

W urokliwych Dylach powstał ośrodek z przeznaczeniem dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Jest to kolejne ważne zadanie samorządu Gminy Biłgoraj, które po wielu latach oczekiwań udało się w tym roku
zrealizować. W budynku będzie się mieścić placówka pobytu dziennego, która zaoferuje podopiecznym wyspecjalizowaną opiekę oraz zajęcia aktywizujące i integracyjne.
Ponadto zostaną tu urządzone mieszkania chronione dla
osób potrzebujących tego typu wsparcia. Zadbano również
o funkcjonalnie zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym duży parking, kominek i pomost.
Inwestycja została przeprowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej
i socjalnej w miejscowości Dyle i Nowy Bidaczów” współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020.
Obiekt przeszedł już odbiór techniczny. Jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie
w jego wnętrzu trwają prace polegające na wyposażeniu
poszczególnych pomieszczeń w niezbędne sprzęty.
Joanna Szkutnik

Zmodernizowany ośrodek szkoleniowo-terapeutyczny w Nowym Bidaczowie
Ośrodek w Nowym Bidaczowie będzie nadal siedzibą Klubu Abstynenta „Oparcie”, który od
ponad 20. lat wspiera osoby uzależnione od alkoholu.
Po wielu staraniach Wójta Gminy Biłgoraj - Wiesława Różyńskiego w marcu 2019 roku została podpisana umowa na
dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dziś podkreśla on znaczenie istnienia tej placówki, dzięki której w najbliższej przyszłości mieszkańcy Gminy Biłgoraj na wielu płaszczyznach
będą mogli w pełni korzystać z tego miejsca.
Odnowiony budynek jest nowoczesny, funkcjonalny
i w pełni dostosowany również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja została przeprowadzona w ramach
realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w miejscowości Dyle i Nowy Bidaczów” współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020.
Joanna Szkutnik
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Rozmowa z Wiesławem
Różyńskim
Przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka w Soli powstała
nowa sala gimnastyczna.
Jest to jedna z największych inwestycji zrealizowana przez Gminę
Biłgoraj. Oprócz nowoczesnej sali
gimnastycznej wybudowano także
trybuny, a także zaplecze higieniczno-sanitarne i kuchenne. Na terenie
obiektu dla lokalnej społeczności dostępna będzie też sala fitness i siłownia. Łączna wartość zadania opiewa
na kwotę około 11 500 000 złotych.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy,
a zwłaszcza najmłodsze pokolenie
Gminy Biłgoraj, będą mieli szansę
rozwijania swoich sportowych umiejętności na nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiekcie.
O tej inwestycji rozmawialiśmy
z Wójtem Gminy Biłgoraj – Wiesławem Różyńskim.
Gmina Biłgoraj doczekała się
obiektu sportowego z prawdziwego
zdarzenia.
- Nie ma co ukrywać. Jest to sala
na miarę dzisiejszych czasów. W pełni
funkcjonalna. Adekwatna do oczekiwań i potrzeb młodzieży, ale również
dla pozostałych podmiotów i mieszkańców naszej lokalnej społeczności.
Dysponuje siłownią i zapleczem kuchennym, a całość wyróżnia świetna
akustyka. Ponadto spełnia wszelkie
wymogi, aby rozgrywane na niej
były ligowe spotkania chociażby piłki
ręcznej, czy siatkówki.
Kiedy po raz pierwszy pojawiła
się wizja stworzenia takiego przedsięwzięcia?
- Od samego początku pracy w samorządzie miałem świadomość jak
ważna jest aktywność fizyczna. Systematycznie na terenie gminy staramy
się rozwijać bazę sportową. Mamy

odpowiednie dla uczniów sale gimnastyczne w Dereźni, Gromadzie,
czy Dąbrowicy, ale tak dużego i funkcjonalnego obiektu na terenie Gminy
Biłgoraj do tej pory nie było. Mimo
chęci stworzenia podwalin pod taką
inwestycję przez wiele lat było to
trudne, ze względu na brak gruntów
dla tego typu budynku. W Soli udało
nam się zorganizować odpowiednie
zaplecze.
Poza aspektami sportowymi
obiekt cechuje doskonała akustyka.
W takim razie, czy nie możemy wykluczyć organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych?
- Jestem zdania, że zbudowana
sala jest gotowa na organizację dużych wydarzeń, które spełniałyby
oczekiwania naszego gminnego środowiska. Skoro już dysponujemy takim obiektem, to warto, aby tętnił on
życiem. Priorytetem jest dla nas młodzież i dzieci, ale ma służyć wszystkim mieszkańcom i istotne uroczystości związane z kulturą, rozrywką
czy sportem powinny odbywać się
w Soli. Chciałbym, aby gminne podmioty przedstawiły swoje wizje na
temat wykorzystywania hali i abyśmy
wspólnie realizowali spójną wizję
w jak najbardziej efektywnym rozwoju tej zrealizowanej inwestycji.
Na swój sposób sala ma stać się
dla mieszkańców Gminy Biłgoraj
tym, czym dla reprezentacji Polski
w piłce nożnej Stadion Narodowy?
- Ciekawe porównanie, ale w odpowiedniej skali adekwatne. Do tej
pory przy organizacji dużych wydarzeń musieliśmy korzystać z budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy

Zespołu Szkół Budowlanych w Biłgoraju. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że doczekaliśmy się własnego
reprezentatywnego obiektu z którego
naprawdę jesteśmy dumni.
Czy z sali i jej zaplecza będą mogły korzystać osoby spoza Gminy Biłgoraj?
- Jak najbardziej. Oczywiście
pierwszeństwo
w
użytkowaniu
będą miały przede wszystkim szkoły, ale będę szczególny nacisk kładł
na współpracę. Osoby zarządzające
obiektem muszą prowadzić dialog ze
wszystkimi środowiskami – zarówno
z obszaru Biłgoraja jak i sąsiednich
gmin. Skoro taka inwestycja została
zrealizowana, to trzeba z niej korzystać. Nie widzę przeszkód, by chociażby sekcje piłki ręcznej trenowały
KULTURA 40/2021
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w Soli. Jest to promocja dla konkretnej dyscypliny sportu,
ale też ułatwienie dla młodzieży i być może krok w rozwoju sportowych talentów z obszarów Gminy Biłgoraj.
Kiedy planowane jest oficjalne otwarcie?
- Trwają ostateczne rozmowy nad konkretnym terminem. Jesteśmy gotowi, aby udostępnić obiekt na początku stycznia. Wewnątrz budynku prowadzimy jeszcze
ostatnie prace techniczne, takie jak zagospodarowanie
pomieszczeń czy sprawdzanie sprzętu. Myślę, że za 4-5
tygodni młodzież szkolna będzie mogła w ramach zajęć
korzystać w pełni z obiektu. Natomiast oficjalnego otwarcia dokonamy, kiedy sytuacja pandemiczna ulegnie poprawie.
Wójt jako gospodarz Gminy Biłgoraj czuje dumę?
- Każda inwestycja, która służy mieszkańcom jest
powodem do dumy. To piękny obiekt, który może ciężko dostrzec przejeżdżającym z perspektywy ulicy, ale
w bliskiej styczności robi duże wrażenie. Jestem dumny
i wiem, że podobne odczucia towarzyszą referatowi inwestycji, radnym naszej gminy, a wkrótce cała lokalna
społeczność będzie mogła wyrazić swe - mam nadzieję
– pozytywne emocje.
Sebastian Chyl

Zespół „Jarzębina” z Bukowej
wystąpił w Teatrze Polskim w Warszawie

Szczególne wyróżnienie spotkało Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej,
który po ogólnopolskim sukcesie odniesionym podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów
Wiejskich w Tarnogrodzie otrzymał nominację na „Finał-finałów”, tj. VIII Festiwal Wiejskich
Teatrów ZWYKI 2021.
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Na zaproszenie Towarzystwa Kultury Teatralnej 4 najlepsze teatry obrzędowe z całej Polski zaprezentowały
swoje spektakle w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie.
Festiwal miał charakter dwudniowego wydarzenia,
odbywającego się w dniach 27-28 listopada, a na program
składał się Dzień Pracy i Dzień Wesela.
W sobotę Dzień Pracy widowiskiem „U łubiarza”, wg
scenariusza Marii Jargieło, rozpoczął Zespół śpiewaczo –
obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Zespół „Narwianie”
z Dobrzyniewa Dużego ze spektaklem „Len”. W niedzielę
w Dzień Wesela zaprezentował się Zespół „Lipniczanie”
ze spektaklem „Wesele Jaśka i Maryśki” i Zespół „Sonina”
z „Weselem sonińskim”.

Licznie zgromadzoną publiczność i uczestników Festiwalu ZWYKI 2021 powitali Andrzej Seweryn Dyrektor
Teatru Polskiego i prof. Lech Śliwonik Prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej. Wydarzenie poprowadził prof.
Jan Zdziarski, a Kierownictwo Artystyczne Festiwalu
wraz z opieką merytoryczną zespołów obrzędowych objął prof. Edward Wojtaszek.
Ukłony i podziękowania za to znaczące wyróżnienie
kierujemy do Organizatorów Festiwalu ZWYKI 2021,
a do warszawskiej Publiczności za niezwykle ciepłe przyjęcie spektaklu.
Celina Skromak

Zorza i Sąsiadeczki na Jesiennych

Spotkaniach z Teatrem w Giedlarowej
W dniach 11 – 12 grudnia w Giedlarowej odbyły się Jesienne Spotkania z Teatrem. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej w pierwszym dniu spotkań
zaprezentowały się dwa zespoły z Gminy Biłgoraj
Zespół „Zorza” z Dereźni zaprezentował autorskie widowisko pt. „Poratujcie Kumo”, wg scenariusza członkini
zespołu Józefy Oszajca, za które zdobył I Nagrodę na XIX
Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych
„Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie i Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
na 38. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
w Tarnogrodzie. Spektakl rozgrywa się w chacie dwóch
sióstr, wiejskich zielarek. Kobiety nie tylko leczą wszelakie dotykające mieszkańców wsi choroby i dolegliwości,
ale też złamane serca. Widowisko z wielką dozą humoru
przekazuje niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną.
Zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego zaprezentował najnowsze widowisko pt. „Wieczórek u Kowalki”, które opowiada o dobrosąsiedzkich stosunkach
na dawnej wsi biłgorajskiej. Przybliża dawny zwyczaj
spotykania się sąsiadek w długie jesienne wieczory przy
wspólnej pracy i humorystycznie poprowadzonych pogawędkach.
Oba zespoły sprawiły, że giedlarowska publiczność
żywiołowo reagowała na dialogi i miło spędziła sobotni
wieczór.
Celina Skromak
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Andrzejkowe Spotkanie
z Historią „Na bezdrożach Puszczy Solskiej”

O perspektywie badań historii osadniczej i środowiskowej w Puszczy Solskiej oraz o wielu innych zagadnieniach, związanych z tym kompleksem leśnym rozmawiali naukowcy i regionaliści podczas Andrzejkowego Spotkania z Historią, zorganizowanego online przez GOK w Biłgoraju w dniu 27 listopada 2021 r.

O tym, dlaczego potrzebujemy
historii środowiskowej Puszczy Solskiej w XVIII i XIX w. opowiedział
dr Tomasz Związek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. O osadnictwie leśnym
na terenie Puszczy Solskiej oraz o fenomenie grupy społecznej Budziarzy
mówił z kolei Dominik Róg, pracownik GOK w Biłgoraju. Krzysztof
Szewczyk z IGiPZ PAN w Warszawie
przedstawił z kolei prezentacje o badaniach paleoekologicznych, czyli
węglach drzewnych, którą są świadectwem działalności człowieka na
terenach leśnych. O tym jak można
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poznawać historię poprzez analizy
dendrologiczne (czytanie w słojach
rocznych drzew), pokazywał dr hab.
Marcin Klisz z Instytutu Badawczego
Leśnictwa w Sękocinie Starym. On
także przedstawił prezentację przygotowaną przez dr Ewę Zin (też IBL)
pt. „Co historia pożarów Puszczy
Białowieskiej może nam powiedzieć
o gospodarce leśnej w Ordynacji Zamojskich”.
Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, na której pytania zadawali również mieszkańcy i regionaliści. Warto
także dodać, że na zaproszenie GOKu
w Biłgoraju naukowcy przyjadą do
Puszczy Solskiej na wstępne badania

terenowe (prawdopodobnie na wiosnę 2022 r.). Nagranie ze spotkania
wkrótce zostanie udostępnione na
kanale YouTube GOKu w Biłgoraju.
Dominik Róg

Projekt ”Bądźmy solidarni!” dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Bądźmy solidarni!
Bądźmy solidarni!

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt „Bądźmy solidarni”, który jest

dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030.
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Helena Szado - Oleksak

Ośrodkiem Kultury udało się przeprowadzić prelekcje dotyczące najdawniejszych

Juniorzy – dzielni obywatele
gminy Biłgoraj
poświadczonych w źródłach dziejów obydwu miejscowości tj. Ciosmów i Dąbrowicy, których
autorem był Pan Dominik Róg. Odbyło się też spotkanie dotyczące wojennych wspomnień
mieszkańców Ciosmów, które również zostały zebrane i opracowane przez Pana Dominika.

Stowarzyszenie “Dąb” w Ciosmach

Najpierw uczyć, następnie pozwolić doświadczyć spraw społecznych, potem
Taka
Ciosmydziałać.
77
23-400 Biłgoraj
jest ścieżka projektów realizowanych przez Fundację Bliżej Pasji na rzecz młodzieży.
Projekt p.t. “Jesteśmy młodzi, o obywatelskość nam
chodzi!”, adresowany do uczniów szkół powiatu biłgorajskiego, angażuje uczestników do zadań na rzecz społeczności.

Młodzież ucząca się w szkołach podstawowych
w Bukowej, Starym Bidaczowie, Dąbrowicy, Korytkowie
Dużym, Smólsku Małym i w Soli jeszcze pozostaje na
etapie nauki i doświadczania. Nie brakuje im pomysłów
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ani sposobów, jak przeprowadzić własne, samodzielnie
opracowane wydarzenia. W tej chwili, w grudniu, przygotowują się do tego, poprzez ćwiczenie umiejętności
niezbędnych do skutecznego działania. Ponieważ nauka
przez zabawę jest przyjemniejsza i skuteczniejsza od
teorii, uczniowie kształcą się poprzez gry obywatelskie
i debaty oksfordzkie.
Dnia 29 września b.r. podczas gry obywatelskiej,
prowadzonej przez Dariusza Wolanina, młodzież z Soli
udowodniła, że można się uczyć poprzez niekonwencjonalne metody, a przy tym dobrze się bawić i integrować.
Piękna pogoda sprzyjała rozgrywaniu zadań w plenerze. Hasłem przewodnim prowadzonej gry była „partycypacja” i cechy, jakimi powinien charakteryzować się
aktywny lider społeczności lokalnej. Młodzież przy pomocy różnego rodzaju gier i zabaw poznawała w praktyce umiejętność pracy zespołowej, współpracę, precyzję,
umiejętność negocjacji, uważność na innych, wykazywanie się pozytywną energią, zachowywanie dystansu
do siebie, prowadzenie dialogu z otoczeniem i badania
potrzeb społeczności, koncentracji na zadaniach, przewodzenie grupie itp. Uczestnicy i uczestniczki próbowali porozumieć się bez słów, wspólnie wypracować
w grupie sposoby rozwiązania konkretnych zadań i problemów, czy kreatywnie wykonać ćwiczenie.
- Młodzież ma okazję w sposób praktyczny, inny niż
w sali lekcyjnej czy na szkoleniu stacjonarnym, przećwiczyć umiejętności wzajemnej współpracy – mówi
Dariusz Wolanin, moderator – Zadania, jakie mieli wykonać uczestnicy i uczestniczki, wymagały porozumiewania się, podziału ról w zespole, uważności na siebie.
Dzięki przećwiczeniu w praktyce pewnych postaw i zachowań, młodzież miała okazję poczuć “na własnej skórze” jak ważne jest planowanie działań, negocjacje, czy
kreatywne wykorzystywanie ograniczonych zasobów.
To wszystko przyda się w przyszłych działaniach – dodaje Dariusz Wolanin.
W dniu 21 września b.r. w Bukowej odbyła się Obywatelska Gra (nie tylko) miejska. W wydarzeniu wzię-
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ło udział ponad 20 uczniów z Bukowej i Bidaczowa. Ze
względu na pogodę gra odbyła się głównie w budynku
Szkoły Podstawowej w Bukowej. Zadaniem uczestników
Gry było drużynowe wykonanie różnych zadań związanych z życiem w lokalnej społeczności. Na kolejnych
etapach gry uczestnicy próbowali rozszyfrować hasło
finałowe – PARTYCYPACJA.
– Mam nadzieję, że z każdego zadania, które młodzi
rozwiązywali w czasie rozgrywek, wyniosą jakąś korzyść
dla siebie, coś zrozumieją. Pojęcia, odpowiednio zadane
pytania, formy i sposoby współpracy, które pewnie nie
utkwiłyby w ich pamięci, gdyby stykali się z nimi w tradycyjnej, formie wykładu na lekcji – komentuje Monika
Dominik, koordynatorka projektu.
Obywatelskie gry zostały zakończone wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz poczęstunkiem.
O ile gry to miły i łatwy sposób uczenia się, o tyle
debaty oksfordzkie stanowią duże wyzwanie, wymagające nakładu pracy i przygotowań. Należy powołać dwie
frakcje: obrońców tezy - propozycję oraz przeciwników
- opozycję. Nad przebiegiem debaty czuwa marszałek.
Wydarzenie odbywa się przy udziale publiczności, która
w głosowaniu opowiada się za przyjęciem lub odrzuceniem przedstawionej tezy. W udostępnionej przez szkoły przestrzeni, z nagłośnieniem, w obecności lokalnych
mediów, uczestnicy debaty w stosownych do okazji strojach występowali wobec publiczności.
Używanie telefonów komórkowych w szkole jest
dobrym rozwiązaniem – tej tezy, w czasie debaty oksfordzkiej, w dniu 22 listopada b.r. w Korytkowie Dużym,
bronili uczestnicy.
Młodzież wraz z moderatorami z pełnym zaangażowaniem przygotowywała debatę, począwszy od postawienia tezy po podział ról w debacie, naukę i ćwiczenie
argumentacji oraz wystąpień publicznych. Debata odbyła się w Szkole Podstawowej w Korytkowie z udziałem społeczności szkolnej. Po zakończonym spotkaniu
wszyscy wyrazili zadowolenie z jego przebiegu, a sama
młodzież zdobyła cenne doświadczenie. Zostały przed-

stawione argumenty za i przeciw, ostatecznie w wyniku
głosowania publiczności wygrała przedstawiona teza, że
używanie telefonów komórkowych w szkole jest rozwiązaniem dobrym, chociaż nie brakowało bardzo cennych
argumentów przeciwnej strony o szkodliwości używania telefonów komórkowych w szkole.
W krótkim odstępie czasu odbyła się druga debata, tym razem wyzwanie podjęła młodzież z Dąbrowicy
w dn.25.11.2021.
-To już druga nasza debata, po tej organizowanej
w Korytkowie Dużym, w której pod dyskusję młodym
osobom dajemy konkretny temat, konkretną tezę i pozwala im przygotować argumenty “za” i argumenty
“przeciw”. Są dwie drużyny, jedna z nich broni tezy, druga próbuje ją obalić. Zależy nam na tym, by w społeczności szkolnej i lokalnej młodzież wydobywała umiejętności publicznego wypowiadania się, argumentowania,
uzasadniania swoich tez i nabrała pewności siebie podczas prezentacji przed szerszą publicznością. Takie
umiejętności są bardzo potrzebne, a same debaty wpływają na partycypację obywatelką w szkole- mówi Agata
Czwórnóg, prezes biłgorajskiej Fundacji “Bliżej Pasji”.
Pojedynczy człowiek ma wpływ na ochronę klimatu
- z tą tezą zmierzyła się młodzież z Dąbrowicy. Niezależenie od argumentacji propozycji i opozycji argumenty
obu stron były bardzo merytoryczne i trafne. Ostatecznie teza propozycji wygrała. Debata została zakończona
z poczuciem dumy u jury, iż młodzież stawiła czoło zadaniu na wysokim poziomie, z poczuciem satysfakcji
debatującej młodzieży oraz a ogólnym przekonaniem,
że takie wydarzenie jest bardzo ważne dla całej społeczności szkolnej.
Dnia 2 grudnia 2021 r. odbyła się trzecia debata
w Smólsku Małym, gdzie młodzież skutecznie obroniła
tezę propozycji: Internet i media społecznościowe szkodzą ludziom młodym. W debacie wzięło udział w sumie
40 osób. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólsku
Dużym Barbara Wojciechowska uroczyście otworzyła
i prowadziła debatę pełniąc funkcję Marszałka. Młodzi
ludzie przedstawiali argumenty za i przeciw tezie.
– Udział w debacie sprawił, że przełamałam w sobie
barierę i lęk przed wystąpieniami publicznymi. Musiałam dobrze przygotować argumenty i zgromadzić źródła danych na temat negatywnego wpływu Internetu
i mediów społecznościowych na młodych ludzi – podkreśla jedna z uczestniczek debaty.
Projekty adresowane do młodzieży uczą podejmowania inicjatywy, komunikowania się, odpowiedzialności, współpracy. Uczestnicy najpierw zdobywają wiedzę podczas warsztatów, mogą doświadczyć kontaktu
z działaniami obywatelskimi oraz osobami decyzyjnymi
podczas wizyt studyjnych. Niebawem przyjdzie pora na
realizację własnych pomysłów na inicjatywę, na razie

małą, ale nawet najdrobniejsze samodzielnie podjęte
działanie stanowi duży krok do przyjęcia w przyszłości
roli społecznego lidera.
Młodzież wytrwale, z dużą pozytywną motywacją kształtuje w sobie postawę obywatelską, czujną na
potrzeby społeczności i coraz lepiej przygotowaną do
sprostania wyzwaniom.
Projekt “Jesteśmy młodzi, o obywatelskość nam chodzi!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy
EOG.
Elżbieta Mielniczuk

KULTURA 40/2021

41

Obywatelskość seniorów
w powiecie biłgorajskim
Od kilku lat projekty senioralne Fundacji Bliżej Pasji, uaktywniają coraz większą ilość najstarszych mieszkańców Gminy Biłgoraj, i nie tylko.

Realizowany obecnie projekt: „Zaangażowanie ma
znaczenie!” z udziałem osób starszych angażuje uczestników do zadań na rzecz społeczności. W bieżącym roku
przystąpili do niego seniorzy z Gmin: Biłgoraj, Aleksandrów, Frampol oraz Łukowa. Uczestnicy najpierw zdobywają wiedzę podczas warsztatów, mogą doświadczyć
kontaktu z działaniami obywatelskimi podczas wizyt studyjnych. Następnie przychodzi pora, aby podjąć wyzwanie i samodzielnie zaplanować oraz zrealizować własny
pomysł na inicjatywę, mogącą wpłynąć pozytywnie na
lokalną społeczność.
Seniorzy z powiatu biłgorajskiego skupili się na działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Jak zwykle nie
sami, ale w grupkach inicjatywnych, ze wsparciem trenerek przeprowadzili ponad 20 akcji, często z udziałem
przedstawicieli władz, instytucji i organizacji pozarządowych. Każda wniosła element wiedzy, doświadczenia,
spotkania. Integracja to jednak nie tylko miłe spędzenie
czasu. To także nawiązywanie kontaktów, zacieśnianie
współpracy, okazja do rozmów na trudne tematy w przyjaznych warunkach i dążenie do rozwiązania problemów
mieszkańców.
Społeczną zmianę przyniosła inicjatywa p.t. „Seniorki
i Seniorzy z Okrągłego i Korczowa integrują się z władza-
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mi lokalnymi”. Liderka, Maria Różańska, razem grupką
inicjatywną zorganizowała dnia 12 sierpnia b.r. wyjazd
do arboretum, czyli ogrodu botanicznego w Bolestraszycach nieopodal Przemyśla. W wyjeździe wzięły udział 22
osoby, w tym sołtysi wsi Korczów i Okrągłe: pan Tomasz
Bury i pani Krystyna Różańska. Oprócz zwiedzania ogrodu i podziwiania jego uroków znalazł się czas na rozmowy
o sprawach lokalnych. Następnego dnia podczas spotkania podsumowującego obecni byli wójt Gminy Biłgoraj
- Wiesław Różyński z małżonką, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju - Celina Skromak, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Korczowie - Teresa Mazurek oraz
radny gminy - Stanisław Kubik. Spotkanie stało się okazją
do bardzo merytorycznego dialogu. Uczestnicy omówili
problemy swojej miejscowości, m. in. prowadzoną aktualnie budowę drogi oraz stworzenie miejsca spotkań dla seniorów. Przedstawiciele władz odnieśli się do tych spraw
ze zrozumieniem; zaproponowano możliwości rozwiązań
korzystne dla społeczności. Niewykluczone, że po zakończeniu budowy drogi seniorzy będą mogli zobaczyć, jak
powstaje przyjazne im miejsce. Liderka grupy inicjatywnej, Maria Różańska, wyraża zadowolenie z realizacji wydarzenia. Dla niektórych seniorów to był pierwszy dalszy
wyjazd w życiu. Realizacja inicjatywy wymaga nakładu

pracy, jest obowiązkiem, ale też daje dużo przyjemności.
Danuta Borek i jej grupka inicjatywna zrealizowali
wydarzenie p.t. „Integracja osób z „Białą laską” adresowaną do osób z zaburzeniami wzroku. Pomysł wydawał
się niecodzienny: rozpoznawanie grzybów. Czy to możliwe, gdy nie można obejrzeć okazu? Okazuje się, że tak.
Najpierw należało grzyby znaleźć, dlatego dnia 30 sierpnia wyprawiono się do lasu. W padającej mżawce i przy
słabym wysypie nie napełniono koszy, lecz zebrana ilość
wystarczyła, by zaprezentować zbiór na spotkaniu. Zaproszona przedstawicielka Sanepidu omówiła każdy zaprezentowany okaz, wyjaśniła, jak rozpoznawać grzyby
za pomocą dotyku, zapachu i smaku. Seniorzy z zainteresowaniem oglądali udostępnione materiały i plansze
przedstawiające poszczególne gatunki grzybów. Przy
sposobności zaproszono też przedstawiciela PCPR, który omówił uprawnienia i ulgi należne osobom niepełnosprawnym.
- Bardzo lubię tego typu projekty – mówi pani Danuta.
- Integrują, dają możliwość spotkania się z ludźmi, dają
wiedzę. Praca przy inicjatywie jest trudna: wymaga planowania, organizacji, trzeba o wszystkim pamiętać. Ale
chcę coś zrobić dla niepełnosprawnych.
Zygmunt Terejko, lider kolejnej grupy, postawił na
edukację. W ramach inicjatywy „Senior obywatel – pełny
wiedzy i bezpieczny” zorganizował dnia 9 września b.r.
spotkanie seniorów z przedstawicielami policji, z burmistrzem Biłgoraja – Januszem Rosłanem oraz z wójtem
Gminy Biłgoraj – Wiesławem Różyńskim. Policjanci opo-

wiedzieli o bardzo aktualnych sprawach, jak bezpieczeństwo na drodze oraz metodach działania oszustów. Ponad
35 uczestników spotkania obejrzało też filmik ilustrujący
omawiane zagrożenia. Wszyscy otrzymali też upominki
zwiększające bezpieczeństwo: odblaski, elementy oświetleniowe i dzwonki do rowerów. Pan burmistrz oraz pan
wójt przedstawili plany działań dotyczące miasta i gminy.
Wywiązał się dialog, ponieważ seniorzy zadawali liczne
pytania. Uzyskali rzeczowe, zadowalające odpowiedzi.
- Mam dużą satysfakcję – ocenia swoją inicjatywę pan
Zygmunt – Przy licznych zajęciach i braku czasu wójt
i burmistrz pojawili się na spotkaniu specjalnie dla nas.
Czuję dumę, że udało mi się zachęcić przedstawicieli
władz do uczestnictwa w inicjatywie, przekazać seniorom
wiedzę na temat zagrożeń, osiągnąć sukces. Zrealizowano
wszystkie założenia inicjatywy, seniorzy byli bardzo zadowoleni z możliwości zadawania pytań władzom.
Cieszymy się, że seniorzy są aktywni i coraz śmielej
występują jako rzecznicy swoich interesów. Ich głos staje
się coraz lepiej słyszalny, a kreatywność w rozwiązywaniu
problemów może być inspiracją dla całej społeczności lokalnej.
Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
Elżbieta Mielniczuk
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Wspomnienia z wygnania
i wojenne Soli
Piotr Wilkos wspomina swoje przeżycia z czasów wojny. Opowiada o kampanii wrześniowej
w okolicy Soli, o śmierci Zofii Radawiec, o jego niewolniczej pracy w Zagłębiu Ruhry, o kopaniu
okopów na zachodnim froncie oraz o wyzwoleniu przez Amerykanów i powrocie do domu.
Jak wybuchła wojna w 1939 r. miałem 20 lat. Tędy, czyli z tej strony Soli
niedaleko kościoła, wojsko tylko przeszło, i to mały oddział. Jak była pod Biłgorajem bitwa, co Biłgoraj się palił, to ja
byłem w domu. Mieszkaliśmy tutaj, na
tym samym podwórku.
Na początku wojny więcej wojska
szło przez Korczów, tamtymi drogami. Solą mniej, ale pamiętam jak jeden
polski oddział szedł przez wieś. Później
za nim wojsko niemieckie jechało, samochody, motocykle. Tutaj tylko się
zatrzymali, bo w Kościele w Puszczy na
dzwonnicy siedział polski żołnierz z karabinem maszynowym strzelał w tych
Niemców, zatrzymał ich. Tu nawet, tam
jak młyn ten na Dereźni jest co kiedyś
był folwark Zofiampol, tylko że od strony Soli jednego, czy dwóch Niemców
zabił.
Wtedy gdzieś namierzyli szpiega
niemieckiego, leśniczego czy nadleśniczego Milera. Nie wiem, czy go zabili, czy nie, dość, że go wojsko wzięło.
I zaraz potem Biłgoraj się palił. I to nie
w jednym miejscu, tylko tak podpalany
był w paru miejscach na raz. Niemcy,
czy szpiedzy jacyś podpalali.
Mnie jeszcze do wojska nie gnali, tylko do junaków tak zwanych, do roboty.
Później na kolejach takich żeśmy robili.
W domu był tylko ojciec, brat i siostra,
matka już nie żyła. Druga siostra była
na Ciosmach, u wujka Ciosmaka. Wujek nie miał swoich dzieci i wziął ją tam
za swoją.
Za okupacji oddawało się i zboże,
i ziemniaki, podatki to normalne były.
Jak były kiedyś, tak i później za Niemców. Oddawało się zboże, ziemniaki,
bydło, świnie, mięso. Jak kto mógł, tak
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gospodarzył. U nas to było jeszcze jakoś, bo ziemie były lepsze, ale po tych
wioskach dalszych, co gorsze ziemie,
to brakowało każdemu. Ja pracowałem
u siebie na roli w wojnę. Niektórych
Niemcy do lasu do roboty gnali.
W lesie jak ta droga, zwana krzeszowski gościniec, mieszkała kobieta
Zofia Radawiec. Jak jest droga do Ciosmów była leśniczówka, a ona zaraz
koło tej leśniczówki sobie postawiła domek. Wykupiła plac u kogoś. Tam miała
ze sobą dwóch wnuczków, czy synów,
już dobrze nie wiem, ale w tym czasie,
to już tych chłopców gdzieś nie było. Do
Niemców doszło, że ona przechowuje
partyzantów. Podobno ten sołtys doniósł. Niemcy pojechali tam z sołtysem
„Złotym Zębem” i ją tam zamordowali.
Ją zamordowali, domu nie palili, bo to
w lesie.
W czasie wojny to Niemcy kwaterowali trochę w Soli. Gmina funkcjonowała w czasie wojny, po wojnie dopiero

połączyli z Puszczą Solską, z gminą Biłgoraj. Podzielili tak, że część tu, a Łazory
odeszły do Huty, teraz gmina Harasiuki,
ale kiedyś to była Huta Krzeszowska.
Do Niemiec mnie wzięli chyba
w 1943 r. w czasie akcji. Jak tu były te
akcje wysiedleńcze, to za naszą rzeką
i do naszej rzeki, wysiedlali po wioskach
całe rodziny. A u nas tylko samych mężczyzn zabrali. To było 10 lipca. Niemcy
szli obławą. Szli od strony Ciosmów.
Tam zabrali mężczyzn i szli przez pole
obławą, i do każdego domu. Pamiętam,
że na drzwiach domu musiała być wywieszona kartka: kto mieszka, ile osób
w domu. Sołtys ogłosił i sprawdzał,
chyba na zlecenie Niemców, czy tak jest
faktycznie. Sołtysem był „Złoty Ząb”.
On język niemiecki znał i później się
z Niemcami dobrze dogadywał. Co mu
kazali to wykonywał, to dobrze mu było.
Partyzantka go później zlikwidowała.
No i wracając do tej akcji jeszcze.
Nikt się nie chował, bo była lista wy-

wieszona ile osób w domu. Jak przyszli, a kogoś nie było, to się bardzo nad
tą resztą znęcali, bili. Podejrzewali, że
poszedł do partyzantki i zaraz męczyli.
Przeważnie wszyscy siedzieli w domu,
raczej tu w Soli nikt się nie chował.
W czasie akcji zegnali wszystkich, tam
jak jest Jargieło stolarz i Bukryj Kazik
nad rzeką, jak już za młyn się przejdzie.
To było za remizą, ale w wiosce, po tej
stronie rzeki. Tam jest taki niższy plac,
teraz tam dom jest postawiony. Tam zegnali wszystkich mężczyzn.
Przyszli do domu po nas. Ile starych
jest? Ojciec miał przeszło 60 lat, to już
go nie brali. Niemiec mówi: Stary zostań, bo to zależało też i od Niemca jaki
był. Trochę po polsku mówił, można się
było dogadać. Ode mnie z domu poszedłem sam tylko. Do jedzenia coś chleba
tylko wziąłem, bo nie wiadomo było, jak
to będzie. A z całej wioski było chłopów
sporo, bo tak z każdego domu brali.
Z tego placu wieczorem nas na samochody wzięli i wywieźli do Budzynia. W Budzyniu byliśmy, zdaje się,
tydzień czasu. Tam jeszcze fabryki nie
było, tylko były takie hale, dopiero na
wykończeniu. Na cemencie tam leżeliśmy jeden koło drugiego. Dużo ludzi
było z całej akcji, z innych wiosek też
pozwozili tam ludzi.
Tydzień czasu tam byliśmy, a potem na samochody nas załadowali i do
Niemiec wywieźli. Jechaliśmy chyba ze
dwa dni. W Niemczech nas na punkt
zborny zegnali, a z niego rozdzielali nas
już dalej. Stamtąd już jechałem koleją aż
do Westfali, do miejscowości Hercen in
Westfalia. Tam jest Zagłębie Ruhry, kopalnie, i w kopalni pracowaliśmy. Na co
dzień mieszkałem w barakach, w takim
obozie. Do kilku kopalni nas porozdzielali.
W tych barakach tam nie było nawet tak źle. Pierwszej zimy jak tam byliśmy, to było ciepło – w nocy śnieg spadł,
a w dzień zginął. Później, w drugą, to
już było więcej śniegu. W tych barakach
prycze mieliśmy piętrowe. Starałem się
trzymać swoich, i nie pomieszać się
z innymi. Ja tam miałem kolegów z Soli:
Adam Grabias, Jan Wilkos, Adam, Wilkos Franciszek, Nizio Jan, był Kaczor,
no i inni. Było nas tu z Soli chyba z piętnastu. Tylko, że nie w jednej miejscowo-

ści, ani nie w jednym baraku.
Rano pobudka była, chodził wachtman. Każdy tylko kawę wypił i do roboty, do kopalni. Śniadania nie było.
W kopalni wydobywaliśmy węgiel. Pracowałem na różnych poziomach, nie
tylko na jednym. Były poziomy na 700
metrach, i na 900, albo i więcej. Mieliśmy te młoty pneumatyczne i jak ściana,
to tym młotem wierciło się i odłamywało. Od dołu się zaczynało, a później
z góry, żeby było lepiej odłamać. Tam
były tzw. ruce, a już na korytarzach
były platformy. Co już tam wychodziło z tych rewirów, to szło na korytarze,
gdzie były te pasy, taśmociąg, na nim
materiał transportowany był do tych
studni, do szybów. Taśmociągiem wyciągali już na powierzchnię.
Byłem tam przeszło rok czasu. Nie
wiem dokładnie ile, bo później na okopy nas wzięli stamtąd. Zatrzymali 2 czy
3 rewiry. Całkiem kopalnia nie stanęła,
tylko część jeszcze robiła, część tych rewirów. Kilka rewirów zatrzymali, już nie
wydobywali, a nas wzięli na okopy. A te
okopy to były, na zachód, od Belgi, Holandii, z tamtej strony.
Na okopach już człowiek żył jakoś.
Byłem na polach, to coś u baora podwędziło się, dokarmiało się. Tam u baorów
z początku w takich barakach mieszkaliśmy, po kilku. Gdzie który baor miał
więcej miejsca, to nas brał więcej. Potem
zabrali nas do jednej lokalizacji, tam
byliśmy jakiś czas, a później znowu do
innej. Tutaj kopaliśmy okopy przeciwpancerne, szerokie na 5 metrów około,
głęboko było do dwóch metrów w niektórych miejscach, bo nie wszędzie jednakowo. Tam gdzie woda już była i nie
dało się kopać, to dalej nie kopaliśmy.
Dalej staraliśmy się być z tymi chłopakami z Soli, ale nie wszystkim się udało.
Potem już po wojnie, to jak już nas

stamtąd przed samym frontem do tyłu
gnali, tak każdy gdzie kto mógł, tam się
urwał i uciekał stamtąd. Już nie robiliśmy przymusowo. I u baorów trochę się
mieszkało, robiło tam, pomagało, żeby
zarobić na jedzenie. Tu parę dni, tydzień, dwa, nie tak że się było w jednym
miejscu.
Jak było lądowanie w Normandii, to
niedługo później wyzwolili nas Amerykanie i Anglicy. Później w jedno miejsce
nas zebrali znowu, takie obozy porobili i tam już mieszkali cudzoziemcy. Ze
trzy miesiące tam byliśmy, może więcej,
nie pamiętam, a potem rozwozili do domów, do swoich krajów. Najpierw rozwozili ruskich, Ukraińców, a później
dopiero Polaków. Oni samochodami
i tam do pociągów.
Punkty takie zbiorcze, obozy.
W obozie dali jeść i nie trzeba było
nic robić. Życie było dobre, już dawali
dobre wyżywienie. Ja do Polski zdecydowałem się wrócić. Amerykanie nie
zmuszali, żeby jechać. Kto chciał to jechał, kto nie chciał, to dalej w tych obozach zostawał. My chcieliśmy do domu.
Tyle czasu, 2 lata się nie było, to ciągnęło
każdego do domu. Przeważnie do domu
jechali. Wróciłem w 1945 r.
Z Soli, to chyba wszyscy wrócili. Nie
zginął nikt, choć tam te naloty były. Ja
to też miałem szczęście, bo metr od mojej głowy bomba spadła i to był niewybuch. A tam dalej dwie znów wybuchły
i dwóch zabiło, ale to jakieś 5 metrów
ode mnie było, może więcej. To nie było
na froncie, tylko jak na okopach byliśmy. Dwóch Polaków z tych robotników
zginęło, tylko nie z naszych stron. Tam
ich na miejscu pochowali. Te naloty to
Amerykanie, Anglicy robili.
Oprac. Celina Skromak i Dominik Róg
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Słownik gwary biłgorajskiej cz.3
Fragment pracy „Wyłuskane z pamięci” zrealizowanej przez Annę Grabias i Patrycję Łubiarz
pod kierunkiem pani Anny Ciosmak.
n-r
naraić - polecić coś komuś
nastawać - nadchodzić, zbliżać się
nawłoki - sznurowadło
nazad - polecenie dla konia (zawróć)
nie bujaj - nie mów
niecka - 1) miska np. kuchenna
2) drewniana wanienka do kąpieli małych dzieci
niewiastka - synowa
nojduch - nieślubne dziecko
oblekać się (in. łodziewać się) - ubierać się
obrządzać się - napoić i nakarmić zwierzęta w
gospodarstwie
parcianka, sukmana - dawny ubiór męski
parucha - wódka
parzelina - jedzenie dla zwierząt domowych
pasz - nie ma
pasz paruchy - nie masz wódki
paździerze - odpady przy obróbce włókna z lnu, konopi
pejdąć - powiedzieć
pento, siubaka - kiełbasa
pętać - wiązać nogi krowie
piądź - miara rozstawionej dłoni od kciuka do małego
palca
pinć - pięć
Pluder - Niemiec
płachty - materiał do przenoszenia np. siana, słomy
po łapecku - po rusku
pogodać – porozmawiać
polanica - narzędzie do moczenia chust
powróz – sznur
pręt – jednostka miary ziemi
prycza – łóżko
przęślica - przyrząd do przędzenia nici
przybłęda - coś niechcianego np. kot, pies
przypon - pasienie krowy przypiętej na łańcuchu,
powrozie
przytaśmować - przynieść
pusztofek - miarka
raić - namawiać
rączka - wieczne pióro
reć - przetak
repik – złodziej
reptuch - worek z jedzeniem dla konia
rocz - rzadki przetak z drewna
rozmaka - rozumie
rydel – szpad
Anna Grabias, Patrycja Łubiarz
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Niecka

Pento

Przęślica

Rydel

Symbole wigilijne i ich znaczenie
Pierwszy z nich – zieleń – symbolizuje nadzieję i wierność, drugi – czerwień – krew Chrystusa. Symbole odnaleźć można w przedmiotach i daniach podawanych podczas Wigilii. Liczba
wigilijnych potraw symbolizuje dwunastu apostołów, a żeby sobie zapewnić szczęście i dobrobyt przez cały przyszły rok należy spróbować wszystkich 12 potraw.
Choinka
Na polskich wsiach aż do lat 20. XX
wieku przybijano do drzwi domu jodłowe gałązki albo podwieszano pod sufitem
tzw. podłaźnik – czubek jodły, świerka lub
sosnową gałąź ozdobioną jabłkami, orzechami, ciasteczkami i opłatkiem. Pierwsze
choinki zaczęły się pojawiać w domach
mieszczańskich i arystokracji na początku XIX w. Znaczenie wiecznie zielonego
drzewka to: życie, urodzaj, zdrowie i powodzenie w nadchodzącym roku. Dlatego
symbolizuje wytrwałość, odporność, ale też
prezenty od losu, które mogą pojawić się
niespodziewanie w życiu każdego.
Sianko pod obrusem
Sianko pod obrusem jest pamiątką ubogiej szopki, w której urodził się Jezus. Kiedyś dla wygody dusz zmarłych krewnych
zasypywano sianem całą podłogę w izbie,
a w kątach stawiano snopy siana, żeby sobie
zapewnić urodzaj na następny rok.
Pierwsza gwiazdka
Gwiazda zatknięta na czubku choinki
i pierwsza gwiazdka na niebie przypominają gwiazdę betlejemską, która ukazała się
trzem Mędrcom ze Wschodu i oznaczała
narodziny Jezusa. Kiedy zabłyśnie, zaczyna
się uroczystość Wieczerzy Wigilijnej, wówczas składając sobie życzenia, możemy podzielić się opłatkiem i usiąść do wigilijnego
stołu.
Modlitwa przy wigilijnym stole
Zanim rodzina zacznie łamać się opłatkiem wspólnie odmawia modlitwę, oraz
odczytywany jest fragment Ewangelii mówiący o narodzinach Jezusa.
Opłatek
W tradycji chrześcijańskiej od podzielenia się opłatkiem, który jest symbolicznym
chlebem, rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Zwyczaj ten wywodzi się od Jezusa, który w czasie ostatniej wieczerzy przełamał się
chlebem ze swoimi uczniami. Chleb łączy
zebranych przy stole ludzi, odnosi się do pojednania, a dzielenie się opłatkiem symbolizuje jednocześnie życzenie, żeby nam tego
chleba nigdy nie zabrakło.
Wolne miejsce przy stole
W wigilijny wieczór nikt nie powinien

być głodny i samotny. Dlatego zostawiamy
puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, czy zdającego się na nasze miłosierdzie
bezdomnego. Odbywa się to na pamiątkę
poszukiwąń schronienia dla rodzącej Maryi
przez Św. Józefa, kiedy to: Nie było miejsca
dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się Jezu, w stajni, w ubóstwie
i chłodzie.
Symbolika potraw wigilijnych
Jedną z głównych potraw podczas tej
wyjątkowej wieczerzy jest ryba – symbol
chrześcijaństwa. Spożycie jej podczas Wigilii ma zapewnić zdrowie i dostatek. Ryba
to również płodność, odrodzenie, wszelka
obfitość i długowieczność. Tę ostatnią symbolizuje karp. Przechowywanie łuski wigilijnego karpia w portfelu przynosi bogactwo.
Potrawy z kapusty: kapusta z grochem,
pierogi, gołąbki z kaszy, czy krokiety, odnoszą się do przekonania, że kapusta dodaje
wigoru i sił, pomagając odrodzić się po zimie. To warzywo jest wyjątkowo odporne
i zdrowe, symbolizuje więc długie i zdrowe
życie.
Podobnie rzecz ma się z burakami –
dlatego na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć barszczu z uszkami i ćwikły. Burak
nie tylko symbolicznie dodaje energii. Zakwas buraczany, z którego robi się barszcz
świetnie działa na trawienie i oczyszcza
krew.
Podczas wieczerzy wigilijnej nie może
zabraknąć grzybów. Są bazą zupy grzybowej
i uszek do barszczu, poprawiają też smak
potraw z kapusty. Grzyby, które są leśnymi
skarbami, symbolizują dostatek i bogactwo.
Na stole wigilijnym nie może zabraknąć
owoców. Z suszonych gruszek, jabłek i śliwek przyrządza się kompot z suszu. Owoce
są symbolem powodzenia. Jabłka odnoszą
się do bogactwa i obfitości, szczęścia, gruszki do słodyczy sukcesu, a śliwki do energii
i siły w pokonywaniu trudności.
Warto wśród dwunastu potraw wigilijnych uwzględnić także piernik lub pierniczki, które również kojarzą się z bogactwem
ze względu na zawarte w nich przyprawy
i wróżą wszelką pomyślność, a miód bogactwo i mądrość. Podobnie jest z makowcem,

gdyż mak również symbolizuje bogactwo
i dobrobyt oraz jest symbolem urodzaju.
Zawarte w makowcu bakalie kojarzą się
z czymś wyjątkowym. Daktyle i figi przez
swój słodki smak symbolizują powodzenie
we wszelkich przedsięwzięciach, ale również długowieczność, oraz mają chronić
wszystkich domowników, migdały to sukces i uznanie, a orzechy to czysty smak zwycięstwa.
Jeśli szuka się powodzenia i liczy na
sprzyjający los, na koniec wieczerzy wigilijnej warto zaserwować gościom żurawinowy kisiel. Nie dość, że przyniesie szczęście
i powodzenie to jeszcze ulży przejedzonej
wątrobie. Na Kresach, niezbyt gęsty idealny
do picia, był wigilijnym przysmakiem. Jego
czerwony kolor idealnie kojarzył się ze świętami Bożego Narodzenia.
Kolędy i prezenty
Po skończonej wieczerzy wigilijnej następuje czas na wzajemne obdarowywanie
się świątecznymi prezentami oraz śpiewanie
kolęd. Jest to najpiękniejszy wieczór w roku.
Nawet najskromniejszy upominek posiada
w ten wieczór wartość wyjątkową, stając się
symbolem łączącej ludzi miłości i przyjaźni.
Innym, nieodłącznym elementem każdej
polskiej wigilii jest śpiewanie kolęd.
Pasterka
Polski wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pasterce, uroczystej Mszy
św. o północy z 24 na 25 grudnia. Pasterka
upamiętnia narodziny Jezusa, przypomina
o gorliwej modlitwie i rozpoczyna nowy rok
liturgiczny w Kościele katolickim. Przychodzenie na pasterkę z całą rodziną po wigilijnej kolacji jest jedną z najpiękniejszych
tradycji świątecznych.
Celina Skromak
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Wydarzenia
Zespół „Lawenda” ze Smólska
koncercie charytatywnym
Wykład na
inauguracyjny
Wójta Gminy Biłgoraj
Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w sobotę 3 stycznia 2021 r. w kościele parafialnym
w Majdanie
Starym odbył
się charytatywny
koncert
TymInauguracja
specjalnymRoku
kon5 października
w Biłgorajskim
Centrum
Kultury odbyła
się kolęd.
uroczysta
certem
parafianie2021/2022
z MajdanuStowarzyszenia
Starego rozpoczęli
działania, Uniwersytetu
których celemTrzeciego
ma być wybudoAkademickiego
Biłgorajskiego
Wieku.
wanie
domu dlauczestniczył
znajdującej również
się w trudnych
warunkach
rodziny.
Koncert
transmitowany
W uroczystości
Wójt Gminy
Biłgoraj
Wiesław
Różyński
i Burmistrz
był
on-line.
W
koncercie
wystąpiły
zespoły
z
terenu
gminy
Księżpol
i
Biłgoraj.
Wśród
Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan. Wójt Różyński wystąpił z wykładem inauguracyjnym
dla
nich
zaprezentował
się Zespółnowego
„Lawenda”
Smólska.
słuchaczy
UTW. Inauguracja
rokuzeakademickiego
2021/2022 zakończyła się częścią artystyczną, w wykonaniu działających przy UTW zespołów: Zespół Artystyczny
„Retrospekcje”, Zespół Literacki „Gęsie Pióro” oraz Zespół teatralny „Inspiracje”.

Dofinansowanie
20-leciez programu
istnienia Koła
Powiatowego
EtnoPolska
2021Polskiego
w Biłgoraju
16 marca 2021 Stowarzyszenia
r. Gminny Ośrodek Diabetyków
Kultury w Biłgoraju
otrzymał dofinansowanie

w
10 000
zł. na
pt 20-lecia
„Widowiska
obrzędowe
żywym
przeka23wysokości
października
odbyły
sięrealizację
uroczystezadania
obchody
działalności
Koła
Powiatowego
zem
tradycji”
z
programu
EtnoPolska
Narodowego
Centrum
Kultury.
Celem
programu
PSD w Biłgoraju. Rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kościele pw. Św. Jerzego, a najest
tworzenie
warunków
dla wzmacniania
lokalnej
tożsamości
kulturowej
stępnie
w świetlicy
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Łada”
odbyło się
spotkaniei uczestnicczłonków
twa
w
kulturze.
EtnoPolska
wspiera
unikatowe
zjawiska
folkloru
wiejskiego,
wpływające
Koła i zaproszonych gości. Była to okazja do przypomnienia historii działalności Koła
w
istotny sposób
na wzrost
kapitału
kulturowego,
aktywizacjęwi podniesienie
poziomu
i wręczenia
odznaczeń
i medali.
Na zaproszenie
organizatorów
uroczystości uczestniintegracji
społecznej.
czył Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.
Celina Skromak

Celina Skromak
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