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Za nami rok 2013, zatem czas na podsumowania. Uważam, że był to czas niełatwy, pełny wytężonej pracy, 
ale i czas udany. 
Zakończyliśmy właśnie budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowicy, a w maju podpisaliśmy umowę na re-
alizację projektu budowy kanalizacji w Gromadzie i Dereźni. Prowadzony jest II etap projektu polegającego 
na montażu tzw. „solarów” na dachach budynków prywatnych. Stale modernizowane są stacje uzdatniania 
wody oraz rozbudowywana jest sieć wodociągowa. W roku ubiegłym zakończona została budowa linii wo-
dociągowej Andrzejówka – Korytków Duży, a obecnie trwa budowa wodociągu z miejscowości Hedwiżyn 
przez Teodorówkę, Wolaniny, Brodziaki, Smólsko. Szukając oszczędności oraz dbając o środowisko została 
wykonana termomodernizacja budynku SP w Smólsku. Budynek został docieplony, wymieniono stolarkę 
okienną oraz piece grzewcze. Na inwestycji skorzystają nie tylko dzieci, ale i samorząd, który zaoszczędzi na 
ogrzewaniu obiektu.
Dla lepszego rozwoju naszej gminy niezwykle ważne są drogi. Dlatego Gmina Biłgoraj razem ze Starostwem 
Biłgorajskim zrealizowała przebudowę drogi w Ciosmach wraz z modernizacją wiaduktu. Pozyskując fun-
dusze z NPPDL została przebudowana droga w Okrągłym, a dzięki środkom z FOGR dofinansowano prze-
budowę drogi w Smólsku Małym.
Cieszę się, że stale poprawiana jest estetyka naszych miejscowości poprzez budowę nowych placów, parkin-

gów, a także placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Chcemy również, by nasza młodzież korzystała z jak najlepszych obiektów sportowych. 
Dlatego został wybudowany Orlik 2012 w Soli oraz boisko wielofunkcyjne w Gromadzie.
Celem dalszego rozwoju regionu jest projekt dotyczący terenów funkcjonalnych Miasta Biłgoraj, którego Gmina Biłgoraj jest liderem. Jest on realizowany 
razem z Miastem Biłgoraj i Gminą Księżpol. To bardzo duże przedsięwzięcie polega na wytyczeniu obszarów funkcjonalnych oraz na działaniach plani-
stycznych polepszających wspólną infrastrukturę. Projekt zakłada również działania z zakresu turystyki oraz przedsiębiorczości.
Wymieniając inwestycje nie możemy zapomnieć o projektach kulturalnych. Na łamach Kultury oraz w prasie regionalnej wielokrotnie można było prze-
czytać o wspaniałych przedsięwzięciach prowadzonych przez GOK w Biłgoraju. Poza imprezami, które stały się już wizytówką gminy, GOK zrealizował 
również ciekawe projekty, w ramach których Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa, zespół „Zorza” z Dereźni oraz Chór z Korytkowa Dużego dostały nowe stroje, 
a cała społeczność gminna może cieszyć się występami nowego, młodzieżowego zespołu folkowego „Podkowa”. Duże uznanie należy się również gminnym 
szkołom, zarówno tym samorządowym, jak i prowadzonym przez Stowarzyszenie. Wspólnie z nimi wykonujemy szereg działań i projektów dla dobra 
naszych dzieci.
Mimo, że tyle inwestycji i przedsięwzięć zostało zrealizowanych, są i takie, których wykonać się nie udało. Nie został zakupiony specjalistyczny samochód do 
obsługi urządzeń wodno – kanalizacyjnych, a z przyczyn formalno – prawnych nie zrealizowano przebudowy kilku dróg.
Zakończyliśmy rok 2013, przed nami rok 2014, w którym prowadzone będą duże przedsięwzięcia, projekty i inwestycje, a wszystko po to, by Gmina Biłgoraj 
była coraz piękniejsza, nowocześniejsza i przyjazna. Wszystkim mieszkańcom Gminy Biłgoraj oraz czytelnikom Kwartalnika Kultura życzę, by ten Nowy 
2014 Rok był czasem spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń oraz by obfitował w sukcesy zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Wiesław Różyński – Wójt Gminy Biłgoraj

Pastorałka
Ku wieczerzy się zbliżało,
A wtem niebo pojaśniało,
Wielka łuna nad stajenką,

Tam gdzie Józef był z Panienką.
Biegną wszyscy pastuszkowie,

A tam w nędznej szopie w żłobie,
Leży Jezus malusieńki,

Zrodzon z przeczystej Panienki.
Złapał Bartek małe Jagnię,

W darze złożyć Jemu pragnie,
Wojciech z Antkiem zaś pospołu,

Też prowadzą Jemu wołu.
Sera, masła osełeczkę,

Miodu z barci też troszeczkę,
W darze niesie, co kto może,

By ucieszyć Dziecię Boże.
A za nimi trzej królowie,

Każdy z koroną na głowie,
Nisko Panu się kłaniają,
Cenne dary też mu dają.
Dują w trąby aniołowie,

Małemu Dzieciątku w żłobie,

Chwała Jezu Tobie! Chwała!
I Tobie Maryjo, żeś na świat wydała,

Na sianeczku Dziecię małe,
Dla zbawienia i na chwałę,

Dla człowieka w zimnym żłobie,
A co Jemu dzisiaj powiesz?

Chwała Tobie chwała!, Dzieciąteczko Małe!
Bądź Maryjo pozdrowiona,

gdyż z Twojego zrodzon łona,
Malusieńkie Dziecię,
Pokój daj na świecie.

Maria Gęborys
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Jak każdego roku w dniu 
11 listopada mieszkańcy 
Gminy Biłgoraj uroczyście 
obchodzili Dzień Niepod-
ległości. Obchody rozpo-
częły się uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Św. Michała  
w Soli i złożeniem wieńców 
pod pomnikiem Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego.

 str. 16

 str. 21

Święta Bożego Narodzenia 
to jedne z najstarszych świąt 
chrześcijańskich, są bardzo 
popularne i powszechnie 
lubiane. Mają w Polsce bar-
dzo długą tradycję, na którą 
składa się mnóstwo zwycza-
jów. Chrześcijanie Wigilię 
Bożego Narodzenia obcho-
dzą od VIII wieku.

 str. 9

W Gminie Biłgoraj jest 
już 17 kolorowych i bez-
piecznych placów za-
baw. 6 i 13 października 
w Ciosmach i Andrze-
jówce miało miejsce 
otwarcie 2 najnowszych 
tego typu obiektów. 

 str. 13
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Biłgoraju z/s w Soli 
uczestniczy w Programie 
„Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek  2013.” Biblioteka 
znalazła się wśród 99 biblio-
tek realizujących zadanie 
V1d, których wnioski zosta-
ły rozpatrzone pozytywnie 
i otrzymała maksymalną 
kwotę dofinansowania – 12 
tys. zł na projekt pod nazwą 
„Innowacyjna biblioteka”.

 str. 6
Tradycją Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w 
Dereźni  jest organizacja kier-
maszu bożonarodzeniowego, 
podczas którego uczniowie 
wystawiają swoje prace. W 
tym roku w przygotowania 
zaangażowali się również ro-
dzice uczniów klasy II, którzy 
wykonali stroiki świąteczne z 
przeznaczeniem na cele cha-
rytatywne.
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Zdobywają tu wiedzę 
oraz świetnie się bawią
Szkoły nie muszą kojarzyć się jedynie z lekcjami, sprawdzianami i wywiadówką. W gminnych pla-
cówkach oświatowych jest wiele okazji do zabawy.

Przed Tronem Królowej

Już po raz siódmy społeczność 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Dereźni  uczestniczyła w XIII Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół 
im. Papieża Jana Pawła II na Jasną 
Górę. Odbyła się ona w dniach 9-10 
października 2013r. Pielgrzymka,  jak 
co roku, połączona była ze zwiedza-
niem ciekawych zabytków.   

Tym razem uczestnicy wycieczki 
udali się do  Kopalni Soli w Wielicz-
ce. Pod opieką dwóch przewodni-
ków  przeszli około 3 km  szlak tu-
rystyczny  Szybu Daniłowicza, który 
łączy powierzchnię ziemi z poziomem  
VI kopalni na głębokości ok. 243 m. 
Największy zachwyt wśród uczniów 
wzbudziła jednak Kaplica św. Kingi. 

Wieczorem wraz z 1800 pielgrzy-
mami z 66 szkół, uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy ZSPiG w Dereźni 
uczestniczyli  w Apelu Jasnogórskim, 
któremu przewodniczył Duszpasterz 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II -  
ks. bp Henryk Tomasik. Następnego 
dnia wraz z pocztem sztandarowym 
uczestnicy pielgrzymki wzięli udział   
w uroczystej Mszy św. odprawionej 
przez  ks. Jana Kabzińskiego, oraz  
ks. bp. Henryka Tomasika. Podczas 

wspólnej Eucharystii dziękowa-
no  za dar bł. Jana Pawła II.  Odczy-
tano  akt zawierzenia Matce Bożej 
dzieci i młodzieży, a także list, któ-
ry został wysłany do papieża Fran-
ciszka. Ważnym wydarzeniem było 
przekazanie Rodzinie Szkół Relikwii 
Błogosławionego Jana Pawła II.  Na 
zakończenie odśpiewano hymn –  
„My Jana Pawła uczniowie”.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki 
otrzymali pamiątkowe znaczki, mo-
dlitwę do Patrona ze zdjęciem reli-
kwiarza oraz krzyżyk z napisem „Jezu 
ufam Tobie”. Materialnym śladem od-
bytej pielgrzymki jest kolekcja 25 pa-
miątkowych monet, która znajduje się  
w szkolnej Galerii Jana Pawła II. Jest to 
dar od pracowników szkoły i ich ro-
dzin z okazji zbliżającej się kanonizacji 
bł. Jana Pawła II.

Ewa Syta

Sukcesy uczniów Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Ko-
rytkowie Dużym podczas Ogól-
nopolskich Biegów „Po Ziemi 
Biłgorajskiej”

6 października miała miejsce kolej-
na edycja Ogólnopolskich Biegów „Po 
Ziemi Biłgorajskiej”. Bardzo dobrze 
wypadli w niej uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Korytkowie 
Dużym. Artur Skiba zajął I miejsce  
w biegu na 800 m dla chłopców z rocz-
nika 2001, II miejsce w tej samej ka-
tegorii wiekowej zajął Marcin Myszak. 
3 na metę wśród dziewcząt z rocznika 
2003 przybiegła Natalia Pawlos. Rów-
nież III miejsce na podium w biegu na 

800 m dla dziewcząt z rocznika 2000 
zajęła Emilia Pawlos. Paweł Nawroc-
ki zajął II miejsce wśród chłopców  
z rocznika 1999. W klasyfikacji ogól-
nej wśród szkół gimnazjalnych to wła-
śnie Gimnazjum z Korytkowa Dużego 
zajęło I miejsce i zdobyło tym samym 
Puchar Wójta Gminy Biłgoraj. Gratu-
lujemy biegaczom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Ewelina Lemieszek

Przyrodę poznaję, szanuję, 
chronię

Jednym z najważniejszych pro-
blemów naszego świata jest ochrona 
naturalnego środowiska, co w znacz-
nym stopniu przekłada się na zdrowie 
człowieka. Dlatego każdy człowiek po-
winien nie tylko wiedzieć jak chronić 
przyrodę ale przede wszystkim  postę-
pować zgodnie z tą wiedzą. 
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Uczniowie ZSPiG w Dereźni reali-
zują projekt pod hasłem „Przyrodę po-
znaję, szanuję i chronię”. W jego ramach  
w dniach 24-25 października   uczniowie  
uczestniczyli w Międzyklasowym Tur-
nieju Wiedzy Ekologiczno-Przyrodni-
czej pod hasłem „Pomagając przyrodzie 
– pomagasz sobie”. Jego głównym celem 
było poszerzenie wiedzy ekologiczno-
-przyrodniczej, popularyzowanie idei 
ochrony i racjonalnego kształtowania 
środowiska przyrodniczego, wyrabianie 
właściwego stosunku do przyrody i na-
wyku jej poszanowania,  motywowanie 
do samodzielnego zdobywania wiedzy. 
Turniej miał charakter indywidualny  
i zespołowy a rywalizacja przebiegała  
w dwóch kategoriach: uczniowie klas 
IV – VI i klas gimnazjalnych. W zma-
ganiach turniejowych wzięło udział  
13 (3 - osobowych) drużyn z kl. IV – 
VI i 8 z klas gimnazjalnych. Test wie-
dzy indywidualnie rozwiązywało 78 
uczniów. W kategorii klas IV – VI,  
I miejsce zajęła Joanna Okoń z kl. VI, 

II miejsce Anna Różańska również  
z kl. VI, miejsce III Maria Duer z kl. V.  
W  kategorii gimnazjum największą licz-
bę punktów uzyskała Agnieszka Okoń  
z kl. III, II miejsce zajęła Oliwia Olesz-
czak z kl. II, a III Weronika Okoń  
z kl. III. 

Wynik drużynowe w kategorii 
klas IV – VI:

I miejsce – Joanna Okoń, Anna 
Różańska i Joanna Zdunek ( kl. VI)

II miejsce ex aequo zajęły trzy ze-
społy – Alicja Niemiec, Maria Duer  
i Sara Węgrzyn (kl. V); Martyna Bro-
dziak, Gabriela Okoń i Zuzanna Kimak 
(kl. V); Przemysław Ulidowski, Bartło-
miej Chołyst i Hubert Palikot (kl. IV)

III miejsce – Rafał Niemiec, Łukasz 
Stec i Jakub Kołpa  (kl. VI)

Wyniki drużynowe w kategorii 
gimnazjum:

I miejsce – Agnieszka Okoń, Pa-
trycja Magdziak i Katarzyna Niemiec  
( kl. III)

II miejsce – Oliwia Oleszczak, Da-
ria Kyc i Natalia Jachimek ( kl. II)

III miejsce – Robert Bartosiński, 
Dominik Budzyński i Jakub Wójcik 
(kl. II)

Małgorzata Palikot

Eko-kreacje

Worki na śmieci, reklamówki, ga-
zety, plastikowe nakrętki z butelek, 
opakowania po jogurtach, rolki po 
papierze toaletowym a nawet folio-
we ochraniacze szpitalne mogą po-
służyć jako materiał do wyrobu stro-
jów. Udowodnili to uczniowie ZSPiG  
w Dereźni wykonując bajeczne, nie-
powtarzalne kreacje. 29 października 
odbył się pokaz Jesiennej Mody Ekolo-
gicznej ,,Eko-trendy”. Pokaz profesjo-
nalnie poprowadziły Kornelia Antosz 
i Joanna Różańska z kl. I gimnazjum.  
Zaprezentowano modę wieczoro-
wą, sportową, na zakupy, do szkoły, 
do pracy, na spacer, ale nie zabrakło 
też postaci fantastycznych. „Eko-kre-
acje” przygotowały  uczennice klasy V  
w ramach koła ekologiczno-turystycz-
nego.  Rewelacyjne pomysły na wy-
korzystanie materiałów nadających 
się do recyklingu wzbudziły aplauz 
widzów. Każdy ze strojów miał coś  
z „eko”. Uwagę przyciągnęły  gustow-
ne dodatki tj. naszyjniki, bransolety, 
paski, kapelusze, rękawiczki, czapki  
i torebki. Uczennice wykazały się wspa-
niałym ekologicznym gustem.

Małgorzata Palikot

Mam świadomość – segreguję

30 października uczniowie klas IV 
– VI i gimnazjum w Dereźni uczest-
niczyli w zajęciach, „Mam świado-
mość – segreguję”, które prowadziła 
pani Katarzyna Psiuk – przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej w Biłgoraju. Celem zajęć  było: 
pogłębienie wiedzy z zakresu ochro-
ny środowiska, zapoznanie z zasada-
mi poprawnej segregacji odpadów, 
z zasadami eksploatacji składowiska 
odpadów, podstawowymi formami 
zagospodarowania przyjmowanych 
odpadów, a także z działaniami po-
dejmowanymi na rzecz przygotowa-
nia surowców wtórnych do odzysku. 
Zajęcia przyczyniły się w dużym 
stopniu do ukształtowania postawy 
ekologicznej w zakresie segregowania 
odpadów, a w ten sposób, ratowania 
Ziemi. Uczniowie uświadomili sobie, 
jak dużo mogą zrobić, nie wkładając 
w swoje działania wiele wysiłku. Obie-
cali, że będą dbać o środowisko i po-
starają się nakłaniać do tego innych, 
a przede wszystkim swoich bliskich. 
Mamy nadzieję, że tak będzie.

Małgorzata Palikot

W dziejach kultury polskiej od-
zwierciedla się dusza narodu

„Patriotyzm oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste: umiłowanie historii, 
tradycji, języka czy samego krajobrazu 
ojczystego. Jest to miłość, która obejmu-
je również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego umiłowania 
staje się każde zagrożenie tego dobra, 
jakim jest ojczyzna.  Nasze dzieje uczą, 
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że Polacy byli zawsze zdolni do wiel-
kich ofiar dla zachowania tego dobra 
albo też dla jego odzyskania.”

Jan Paweł II

Te słowa Papieża Jana Pawła II były 
mottem obchodów 95. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Społeczność Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Dereźni pamięta, że 11 li-

stopada to dla nas Polaków najwięk-
sze Święto Narodowe. W 1918 roku 
po zakończeniu I wojny światowej, 
czyli 123 latach niewoli Polska odzy-
skała niepodległość. Data ta skłania 
nas do refleksji nad losami Ojczyzny, 
do szacunku dla tych, którzy podjęli 
wyzwanie historii, potrafili wywal-
czyć, zorganizować i obronić odro-
dzone państwo.

8 listopada uczniowie klasy III  i VI  
przygotowali i zaprezentowali mon-
taż słowno – muzyczny. Nie zabrakło  
w nim wierszy i pieśni patriotycz-
nych oraz informacji historycznych, 
zaprezentowanych przez recytatorów. 
Wszystko po to, aby wszczepić w mło-
de serca uczucia miłości i szacunku 
do własnego kraju.

Na zakończenie uroczystości zo-
stała odczytana Odezwa Komitetu 
Honorowego Obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości 11 Listopada 
w Województwie Lubelskim wystoso-
wana przez Wojewodę Lubelskiego.

Małgorzata Szczęśniak
Alicja Chołyst

32. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce 

Wychowanie patriotyczno 
– obywatelskie jest ważnym ele-
mentem pracy wychowawczej Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Dereźni. Aby upamiętnić  
13 grudnia 1981 roku uczniowie 
kl. III gimnazjum pod kierunkiem  
p. M. Szczęśniak i p. E. Sytej przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny. 
Przybliżyli widzom przyczyny i skut-
ki wprowadzenia stanu wojennego. 
Opowiedzieli o codziennym życiu 
Polaków w tym trudnym okresie 
dziejowym, którego symbolem stały 
się długie kolejki, puste półki w skle-
pach i czołgi na ulicach dużych miast.  
Śpiewali piosenki o ofiarach i katach, 
internowaniu oraz dążeniu do wol-
ności. Kolejnym elementem tej lekcji 
historii była prezentacja multimedial-
na. Zdjęcia z tamtego okresu ułatwi-
ły dzieciom i młodzieży zrozumienie 
ponurej atmosfery oraz niechlubnej 
roli generała Wojciecha Jaruzelskiego. 
Przy tej okazji nie sposób było pomi-
nąć postaci Patrona szkoły, Papieża 
Jana Pawła II,  który zawsze popierał 
dążenia swoich rodaków do wolno-
ści i mówił do nich „trzeba uczynić 
wszystko, aby w pokoju budować 
przyszłość Ojczyzny”. Na zakończenie 
uczniowie gimnazjum rywalizowa-
li w drużynowym konkursie wiedzy  
o stanie wojennym w Polsce, nato-
miast uczniowie szkoły podstawowej 
w zespołach rysowali plakat pt. „Stan 
wojenny widziany oczyma dzieci”.

Uroczystość robiła wrażenie  
i można śmiało stwierdzić, że to  
z pewnością nie był nudny historycz-
ny wykład, a uczniowie na długo za-

pamiętają przekaz płynący z tej wyjąt-
kowej lekcji.

Monika Kaczor
Dorota Łukaszczyk

Ruszamy z pomocą ...

 „Człowiek jest wielki
nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

J.P. II

Tradycją Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Dereźni  jest orga-
nizacja kiermaszu bożonarodzenio-
wego, podczas którego uczniowie 
wystawiają swoje prace. W tym roku  
w przygotowania zaangażowali się 
również rodzice uczniów klasy II, 
którzy wykonali stroiki świąteczne  
z przeznaczeniem na cele charytatyw-
ne. Mieszkańcy Dereźni mogli zakupić 
prace przed kaplicą pw. św. Antoniego  
w niedzielę  15 grudnia 2013 roku. 
Zebrane pieniądze zostaną przekaza-
ne Lubelskiemu Hospicjum dla Dzie-
ci im. Małego Księcia. Koordynato-
rem akcji charytatywnej była Anna 
Rębacz. Kolejną akcją charytatywną  
w którą już po raz drugi włączyła się 
społeczność Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w  Dereźni oraz mieszkańcy 
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miejscowości jest Ogólnopolska Ak-
cja Charytatywna organizowana przy 
Polskim Radiu Lublin i Telewizji Pol-
skiej S. A. – oddział w Lublinie. Akcja 
prowadzona była przed Świętami Bo-
żego Narodzenia z myślą o dzieciach  
z wielodzietnych rodzin, pozostają-
cych w trudnej sytuacji materialnej. 
Dary zostaną przekazane do Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Biłgoraju celem właściwe-
go rozdziału i wydania dzieciom po-
trzebującym pomocy i wsparcia. Nad  
prawidłowym przebiegiem zbiórki 
czuwała Małgorzata Szczęśniak – szef 
Sztabu Akcji nr. 213 w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II. 

Red.

XXIV  Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej

10 grudnia 2013 r. w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni  
55 uczniów  z szesnastu  szkół  powiatu 
biłgorajskiego zaprezentowało swoją 
wiedzę o walorach kulturowych, przy-
rodniczych i krajobrazowych Ziemi 
Biłgorajskiej.  Konkurs został zorga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Biłgoraju,  Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Biłgoraju, Wójta Gminy Biłgoraj, 
ZSPiG w Dereźni oraz Gminną Bi-
bliotekę Publiczną –Filię  Biblioteczną 
w Dereźni.

Główne cele konkursu to: pozna-
wanie geografii, historii, zabytków, 
tradycji i zasłużonych postaci Ziemi 
Biłgorajskiej, rozwijanie zaintereso-
wań krajoznawczo – turystycznych, 
przyrodniczych, historycznych i re-
gionalno – patriotycznych,  zainte-
resowanie historycznymi i współ-
czesnymi aspektami życia własnego 
regionu, kształtowanie poczucia wła-
snej tożsamości, patriotyzmu oraz 
przynależności do „Małej Ojczyzny”, 
integrowanie  społeczności szkolnych, 
lokalnych, turystów,  krajoznawców, 
stowarzyszeń, instytucji samorządo-

wych organizujących i wspierających 
turystykę.

Konkurs składał się z dwóch eta-
pów. Pierwszy, drużynowy etap po-
legał na rozwiązaniu testu opracowa-
nego przez Piotra Kiełbasę – członka 
PTTK i udział w nim wzięli wszyscy 
uczniowie. 

Komisja konkursowa wyłoniła  
w każdej kategorii po trzy zespo-
ły, które otrzymały najwyższą liczbę 
punktów.

Szkoły podstawowe:
I miejsce –   Katarzyna Rapa, Mag-

dalena Małysz, Karolina Kłodnica  
z SP w Gromadzie (opiekun – Agata 
Tworek)

II miejsce –  Maria Duer, Zuzan-
na Kimak, Patrycja Grzybowska z SP  
w Dereźni (opiekun – Małgorzata   
Palikot)

III miejsce – Karolina Rak, Mar-
tyna Kotulska i Natalia Romanowska 
z SP w Księżpolu (opiekun – Tomasz 
Żuk)

Gimnazja:
I miejsce – Agnieszka Okoń, 

Agnieszka Rębacz i Kinga Rarata  
z Gimnazjum w Dereźni    (opiekun – 
Małgorzata Palikot)

 II miejsce – Angelika Rak, Mał-
gorzata Maciocha, Kamil Oszajca  
z Gimnazjum w Księżpolu (opiekun 
–  Tomasz Żuk)

III miejsce – Kamila Dzierżanow-

ska, Aleksandra Hyz i Julia Małysza  
z Gimnazjum w Gromadzie (opiekun 
– Agata Tworek)    

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce  – Klaudia Panasik, Ka-

tarzyna Różańska  i Katarzyna Tworek 
z LO im. ONZ w Biłgoraju (opiekun 
– Mirosław Obszański)

II miejsce – Aleksandra Koł-
pa, Paulina Deryło i Piotr Pytlowski  
z Zespołu  Szkół Budowlanych i Ogól-
nokształcących w Biłgoraju (opiekun 
– Dariusz Pyzio)

III miejsce – Ewa Ćwikła, Patry-
cja Habza, Mariola Stępień z Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Biłgoraju (opiekun – Beata 
Pieczonka).

Do drugiego etapu  zakwalifi-
kowano uczniów, którzy uzyskali 
największą liczbą punktów w etapie 
pisemnym.  Ta części zmagań kon-
kursowych prowadzona przez An-
drzeja Czacharowskiego - wiceprezesa 
Oddziału PTTK w Biłgoraju i  Dariu-
sza Pyzio członka Zarządu Oddziału 
PTTK w Biłgoraju polegała na rozpo-
znawaniu miejsc, obiektów o szcze-
gólnych walorach kulturowych i przy-
rodniczych powiatu biłgorajskiego.

dokończenie art. str. 8
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Zwycięzcami  II etapu zostali:
W kategorii szkół 
podstawowych:
I miejsce – Magdalena Małysz  

(SP w Gromadzie)
II miejsce – Zuzanna Kimak 

(SP w Dereźni)
III miejsce – Katarzyna Rapa 

(SP w Gromadzie)

W kategorii  gimnazjum: 
I miejsce – Agnieszka Okoń 

(Gimnazjum w Dereźni) 
II miejsce – Agnieszka Rębacz 

(Gimnazjum w Dereźni)
III miejsce – Angelika Rak 

(Gimnazjum w Księżpolu) i Kinga 
Rarata (Gimnazjum w Dereźni) 

W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Klaudia Panasik 

(LO im. ONZ w Biłgoraju)
II miejsce – Katarzyna Różańska 

(LO im. ONZ w Biłgoraju)
III miejsce – Aleksandra Kołpa 

(ZSBiO w Biłgoraju)
Nagrody  książkowe, dyplomy, po-

dziękowania dla nauczycieli wręczyli 
dyrektor ZSPiG w Dereźni  Zofia Bie-
lak i  Andrzej Czacharowski. Ponad-
to uczestnicy otrzymali publikacje 
promujące piękno i bogactwo kultu-
rowo - przyrodnicze gminy Biłgoraj 
oraz szeroką działalność artystyczną 
Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgo-
raju. 

Zofia Bielak
Małgorzata Palikot

Ślubowanie Pierwszaków

29 października 2013 roku to pa-
miętna data dla Pierwszoklasistów. 
W tym dniu w Szkole Podstawowej 
w Korczowie odbyło się uroczyste 
Ślubowanie uczniów klasy I. Pierw-
szaki musiały udowodnić „szkolnym 
duszkom”, że zasługują już na miano 
ucznia. Bohaterowie uroczystości nie 
dali się zastraszyć. Recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki, tańczyli, przed-
stawiali inscenizacje i tym samym 

udowodnili, że są gotowi do złożenia 
uroczystego ślubowania na poczet 

flagowy szkoły. Pasowanie na ucznia 
„wielkim ołówkiem” było tylko tego 
potwierdzeniem. Uczniowie klasy  
I zostali przyjęci do braci uczniow-
skiej. Ukoronowaniem aktu pasowa-
nia było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów. Na zakończenie wszyscy 
przybyli goście oraz główni bohate-
rowie uroczystości spędzili czas przy 
muzyce i słodkim poczęstunku przy-
gotowanym przez rodziców. Rodzi-
com gratulujemy tak wspaniałych po-
ciech, a Pierwszakom życzymy wielu 
sukcesów w murach naszej szkoły.

Edyta Rymarz

Uroczysta akademia

7 listopada w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Korczowie odbyła się 
uroczysta akademia upamiętniająca 
kolejną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczniowie 
kasy IV i V przygotowali część arty-
styczną. W przystępny i obrazowy 
sposób przedstawiono losy naszej 
Ojczyzny, począwszy od zaborów,  
a skończywszy na roku 1918. Ucznio-
wie przedstawili także krótką insceni-
zację ukazując wkład najmłodszych 
Polaków w walkę o wolną Ojczyznę. 
Interpretacje muzyczne i recytatorskie 

utworów literackich pozwoliły zrozu-
mieć rozterki i uczucia walczących  
o niepodległość. Młodzież szkolna  
z zainteresowaniem i w skupieniu 
oglądała i wysłuchała tej szczególnej 
lekcji historii.

Edyta Rymarz

Stoi na stacji lokomotywa przed-
szkolaków na pasowanie wzywa

20 listopada w Szkole Podstawowej 
w Korczowie odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka dzie-
ci 3-4 letnich. Jak co roku maluchy 
zaprezentowały swoje umiejętności 
zdobyte w oddziale przedszkolnym  
i złożyły akt ślubowania na przedszko-
laka. W tym ważnym dla nich dniu 
towarzyszyli im rodzice, starsi koledzy  
i nauczyciele. Aktu pasowania doko-
nała dyrektor szkoły pani Teresa Ma-
zurek.

Edyta Rymarz

Karetka pogotowia w Soli

Dzieci z Ogniska Artystycznego 
w Soli miały niebywałą okazję, żeby 
przyjrzeć się z bliska pojazdowi, któ-
ry na co dzień może wywoływać róż-
ne emocje, niekoniecznie pozytywne.  
20 listopada maluchy z ogniska, wraz  
z pięciolatkami i sześciolatkami gościły 
w Zespole Szkół w Soli karetkę pogo-
towia ratunkowego z Arion Szpitale. 
Ambulansem przyjechali ratownicy 
z Izby Przyjęć biłgorajskiego szpitala. 
Przedszkolaki mogły z bliska obejrzeć 
takie urządzenia medyczne jak respi-
rator, gleukometr czy stetoskop, mogły 
wejść do środka karetki, a nawet uru-
chomić sygnał dźwiękowy. Panowie 
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ratownicy cierpliwie udzielali odpo-
wiedzi na wszystkie pytania dzieci. Na 
koniec maluchy dostały pamiątkowe 
dyplomy „Przedszkolaka – Ratownika”.

Joanna Koper

Wyjątkowe spotkanie z Panią 
Katarzyną Strzęciwilk  
- poetką ludową z Soli

20 listopada uczniowie z Zespołu 
Szkół w Soli uczestniczyli w spotkaniu 
autorskim z p. Katarzyną Strzęciwilk 
– poetką ludową, rodowitą solanką, 
która jest autorką tomiku wierszy pt: 
„Moje szczęśliwe życie”. Spotkanie 
zostało zorganizowane i przygoto-

wane przez panie: Jolantę Kurzyńską  
i Joannę Kunicką-Jung - autorki pły-
ty pt.”Ziemio rodzinna, ziemio moja”, 
która została nagrana w czerwcu 2013 
w Biłgorajskim Centrum Kultury. Na 
krążku znajdują się wiersze i piosenki 
z muzyką napisaną do poezji p. Ka-
tarzyny o tematyce okolicznościowej  
i osobistej. Utwory nasycone są re-
ligijnością i patriotyzmem. Wiersze 
opiewają piękno rodzinnej Soli i Zie-
mi Biłgorajskiej. To już trzecia płyta, 
która została nagrana przez Zespół 
Szkół w Soli.

Na wstępie spotkania p. Dyrektor 
Jolanta Piekarczyk krótko przedstawi-
ła gościa, po czym uczniowie prezen-
towali swoje umiejętności artystyczne 
recytując wybrane wiersze ze zbiorku 
autorki, a chór szkolny wykonał pio-
senki do tekstów poetki. Dziewczęta  
z klasy III gimnazjum zaprezentowały 
projekt edukacyjny „Muzyka mojego 
regionu”.  

Po części artystycznej wzruszo-
na p. Strzęciwilk podzieliła się z ze-
branymi tajemnicami warsztatu pi-
sarskiego, opowiadała o początkach 
swojego pisania, które narodziło się 
z wewnętrznej potrzeby utrwalania 

piękna otaczającego świata. Następ-
nie poetka recytowała swoje ulubione 
wiersze, opatrując je komentarzem. 

Spotkanie przebiegło w serdecznej  
i ciepłej atmosferze. Bezpośredni kon-
takt z pisarką stał się dla większości 
uczestników prawdziwą ucztą ducho-
wą. 

Red.

Społeczność Oddziału Zamiejscowego w Ciosmach 
Szkoły Podstawowej w Bukowej 6 października przygotowa-
ła Jesienny Piknik Rodzinny – imprezę integrującą miesz-
kańców Ciosmów oraz promującą twórczość dziecięcą. Nie 
był to jedyny powód organizacji radosnego spotkania. Pod-
czas pikniku uroczyście otwarto nowy plac zabaw –  obiekt, 
na który mali mieszkańcy wioski czekali z utęsknieniem. 
Inwestycja ta objęła zakup i montaż urządzeń zabawowych 
oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw. Jej całkowity 
koszt to ponad 23 tys. zł. i pochodzi on z budżetu Gminy 
Biłgoraj.

Ponad 14 tys. zł kosztowała budowa placu zabaw w An-
drzejówce. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 13 
października i zostało połączone z poświęceniem nowej li-
nii wodociągu Andrzejówka – Korytków Duży oraz festyn 

rodzinny „Dary Jesieni”. Budowa wodociągu objęła koszt 
ponad 115 tys. zł. 

Ewelina Lemieszek

Nowe place zabaw dla naszych dzieci
W Gminie Biłgoraj jest już 17 kolorowych i bezpiecznych placów zabaw. 6 i 13 października w Cio-
smach i Andrzejówce miało miejsce otwarcie 2 najnowszych tego typu obiektów. 
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W zawodach wzięli udział ucznio-
wie ze szkół z terenu Gminy Biłgoraj. 
Startowali oni w 2 kategoriach wieko-
wych. Powodzenie w biegach poszcze-
gólnych uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów przekładało się również 
na klasyfikację ogólną szkół. Trasa bie-
gów prowadziła leśnym „Tęczowym 
szlakiem”, który został wytyczony dzię-
ki staraniom Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Wsi „Bidaczów Nasz Dom”. 

W kategorii dziewcząt z roczni-
ka 1999/2000 zwyciężyła Dominika 
Grabias z Korczowa tuż przed Anetą 
Sokołowską z Gromady i Bernade-
tą Borowiec z Soli. Wśród chłopców  
z tej samej kategorii wiekowej I miej-
sce zajął Kamil Nowak z Dąbrowicy, 
II miejsce zajął Patryk Obszański rów-
nież z Dąbrowicy, III miejsce przypa-
dło Pawłowi Nawrockiemu z Koryt-
kowa Dużego.  W kategorii wiekowej 
rocznika 1997/1998 spośród dziewcząt 
najlepsza okazała się Agnieszka Surma. 
Tuż za nią na metę przybiegła Kinga 
Kaczor oraz Weronika Okoń. Najszyb-
szy wśród chłopców okazał się Szymon 
Małek z Hedwiżyna. Drugie miejsce na 
podium zajął Arek Myszak z Gromady, 
a trzecie Piotr Stępniowski z Soli.

W klasyfikacji końcowej szkół pod-
stawowych zwyciężyła szkoła z Soli 
przed szkołą z Gromady i Hedwiży-
na. W kategorii gimnazjów najlepsze 
okazało się Gimnazjum z Dąbrowicy.  

II miejsce zajęło Gimnazjum z Soli a III 
Gimnazjum z Hedwiżyna.      

Medale i nagrody najlepszym za-
wodnikom wręczała Zastępca Wójta 
Gminy Biłgoraj Teresa Różańska oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Bidaczowie Barbara Wojciechow-
ska. Poza zmaganiami sportowymi nie 
zabrakło również wspólnego ogniska.

Organizatorami Biegów przełajo-
wych „Tęczowym szlakiem” o puchar 
Wójta Gminy Biłgoraj było Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promocji Wsi „Bi-
daczów Nasz Dom” oraz społeczność 
Szkoły Podstawowej w Starym Bida-
czowie. 

Ewelina Lemieszek

Biegi przełajowe „Tęczowym szlakiem”
4 października w Starym Bidaczowie miały miejsce Biegi przełajowe „Tęczowym szlakiem” o pu-
char Wójta Gminy Biłgoraj.
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W momencie, gdy oszczędności 
szuka się wszędzie niezwykle ważne 
jest, by przy każdym planowanym wy-
datku szukać jak najkorzystniejszych 
i najlepszych jakościowo ofert. Zro-
zumiały jest również fakt, że większe 
podmioty, z uwagi na bardziej rozle-
gły obszar swoich potrzeb w zakresie 

jednej dziedziny, mają szanse na wy-
negocjowanie niższych cen towarów 
bądź usług. Dlatego gminy z powiatu 
biłgorajskiego: Gmina Obsza, Gmina 
Potok Górny, Gmina Tereszpol, Mia-
sto i Gmina Frampol razem z Gminą 
Biłgoraj jako liderem, założyły Bił-
gorajską Grupę Zakupową, poprzez 

którą wynegocjowały niezwykle ko-
rzystne warunki dostawy energii na 
najbliższe 2 lata. Tylko 20 gr netto 
będzie kosztowała jedna kilowatogo-
dzina energii elektrycznej, przezna-
czona między innymi na oświetlenie 
ulic, szkół, przedszkoli czy innych 
budynków użyteczności publicznej. 
Dzięki temu samorządy zaoszczę-
dzą  niebagatelne sumy pieniędzy.  
W przypadku Gminy Biłgoraj będzie 
to 150 tys. zł brutto.

Ewelina Lemieszek

„Mimozami jesień się zaczyna ... ”
5 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju odbyły się Gminne Eliminacje 17 Je-
siennego Konkursu Recytatorskiego „Mimozami jesień się zaczyna...” literacki obraz zmienności  
i urody świata” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie i do-
skonalenie umiejętności recytatorskich, 
kształtowanie kultury żywego słowa  
i rozwijanie zainteresowań literackich 
młodzieży. Recytatorzy prezentowali 
jeden dowolnie wybrany utwór proza-
torski lub poetycki, a komisja w skła-
dzie pani Halina Ewa Olszewska i Ewa 
Bordzań – poetki, członkinie Biłgo-
rajskiej Plejady Literackiej – oceniały 
przede wszystkim dobór repertuaru, 
interpretację tekstu, kulturę słowa  
i ogólny wyraz artystyczny prezenta-
cji. Do udziału w gminnych elimina-
cjach konkursu przystąpiło 45 uczniów  
z 10 szkół podstawowych i gimnazjów  
z terenu gminy Biłgoraj. Po przesłucha-
niu wszystkich recytatorów komisja do 
etapu powiatowego zakwalifikowała 
trzy recytatorki: Gabrielę Okoń z kl. V 
Szkoły Podstawowej w Dereźni, Klau-
dię  Paluch, z kl.VI Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowicy i Karolinę Kaczor z kl. 
I Gimnazjum w Dąbrowicy. Komisja 
przyznała trzy wyróżnienia specjalne 
dla: Otylii Kobielarz z Oddziału Szkol-
nego w Ciosmach, Kacpra Grabiasa  
z kl. II Szkoły Podstawowej w Soli 
oraz  Kamila Mazurka z kl. I Gimna-
zjum w Dąbrowicy. Ponadto komisja 
wyróżniła: Zuzannę Kimak z kl. V 

Szkoły Podstawowej w Dereźni, Wero-
nikę Flis z kl. VI Szkoły Podstawowej  
w Starym Bidaczowie, Krystiana 
Szabata z kl. I Szkoły Podstawowej  
w Starym Bidaczowie, Kacpra Małysę 
z kl. VI Szkoły Podstawowej w Dąbro-
wicy, Wiktorię Poznańską ze Szkoły 
Podstawowej w Gromadzie, Magda-
lenę Mazurek z kl. V Szkoły Podsta-
wowej w Hedwiżynie, Lucynę Bienia  
z kl. IV Szkoły Podstawowej w Soli, 
Ilonę Leń, kl. III Gimnazjum w Ko-
rytkowie Dużym, Izabelę Gura, z kl. I 
Gimnazjum w Korczowie, Aleksandrę 
Szczęśnia i Patrycję Magdziak, oby-
dwie z kl. III Gimnazjum w Dereźni 

oraz Aleksandrę Wróbel z kl. III Gim-
nazjum w Soli. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody książkowe. Nagro-
dy recytatorom wręczał pan Wiesław 
Różyński Wójt Gminy Biłgoraj. Zwy-
cięzcom i nauczycielom prowadzącym 
serdecznie gratulujemy!

Podczas Eliminacji Powiatowych 
17 Jesiennego Konkursu Recytatorskie-
go w Biłgorajskim Centrum Kultury  
w dniu 9 listopada Klaudia  Paluch,  
z kl.VI Szkoły Podstawowej w Dąbro-
wicy zdobyła II nagrodę. Gratulujemy!

Celina Skromak

Będzie taniej
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Drogi Pluszowy Misiu !!!

Abyś zawsze był zdrowy i do zabawy 
gotowy, abyś trafił do dzieci o dobrych 
serduszkach i nie musiał leżeć w kącie 
bez  łapki,  bez  oka,  bez uszka.

Żeby Cię nie wymiotła Barbie i nie 
wyparły klocki  Lego z pokoju  dziecięce-
go.  By dzieci jak na zaczarowane hasło 
w dzień nie mogły  bawić się bez misia, 
a wieczorem bez misia zasnąć.

I żebyś mruczał do snu dzieciom 
misiową kołysankę, a one będą tulić 
w swych małych ramionkach  Misia –
przytulankę.

Żebyś  nie bał się ciemności, bakuga-
nów, transformerów ani   innych wirtu-
alnych zabawek i zawsze odwagą świecił  
tego życzą  Ci  Drogi Misiu  kochające  
Cię dzieci !!! – takie życzenia napisał 
na swej laurce dla Misia Dawid Dziura 
z kl. I Szkoły Podstawowej w Dąbro-
wicy. Laurki dla Misia były jednym  
z elementów obchodów 111 urodzin 
tej najpopularniejszej, najbardziej uko-
chanej przez dzieci pluszowej zabawki.

25 XI to międzynarodowy dzień 
pluszowego misia. Z tej okazji każdego 
roku biblioteka  w Dąbrowicy zaprasza 
najmłodszych czytelników  do  ,,cza-

rownej krainy bajek” na urodziny Plu-
szowego Misia. W tym roku najmłodsi 
czytelnicy wykonali piękne laurki z ży-
czeniami. Przedszkolaki wzięły udział  
w konkursie plastycznym ,,Misie  z  bi-
bliotecznej książeczki”.  Ich zadaniem  
było przeczytanie z tatą  książeczki  
o misiu i wykonanie pracy plastycznej  
z mamą. Zwycięzcami  konkursu zosta-
li: Cios Hania,  Cios Szymon, Bielak Do-
minik, Dobroć Kacper i Ania Paluch. 

Dzień Pluszowego Misia zawsze jest 
połączony z uroczystym pasowaniem 
klasy I na czytelnika, podczas którego 
dzieci dostają  zakładki, które zawsze 
przypominają o bibliotece i książkach.

Podczas uroczystości wręczono 
również nagrodę dla Wiktorii Strzałki 
za rysunek do książki ,,Bajkowe  zamie-
szanie” K. Skrzyniarz. Nagroda została  
ufundowana przez Instytut Książki  
w Warszawie za udział w konkursie 
,,Klubowicze do klawiatur”.

Na zakończenie obchodów Dnia 
Pluszowego Misia wszyscy dostali 
,,małe co nie co”, czyli słodkie lizaki. 

Lucyna Bielak

,,Niepełnosprawność 
w literaturze  i  filmie”

3 grudnia w Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych roz-
mawialiśmy  o książce  Janka Meli 
,,Poza horyzonty” oraz o filmie ,,Mój 
biegun”. Celem spotkania było ukaza-
nie niepełnosprawności osób młodych 
oraz możliwości pokonania wszelkich 

barier jakie ich spotykają  a także speł-
niania marzeń. Jak napisała Kinga Bla-
cha (12 lat) w recenzji książki ,,Poza 
horyzonty”: Niesamowicie urzekająca 

książka, dodaje nam wiary i sprawia, 
że pełnosprawny człowiek w obliczu 
dokonań Jaśka i jego ekipy, czuje się 
bezczynny, bezradny, a świat przelatuje 
za oknem bez niego . Chciałabym tak 
jak i Jasiek pomagać innym i potrafić 
przezwyciężyć własne opory tak, jak 
on to zrobił. Serdecznie polecam książ-
kę „Poza horyzonty” Jaśka Meli, która  
z pewnością otworzy każdego czytelni-
ka na świat oraz innych ludzi, wzbudzi 
w nim poczucie empatii i wyzwoli chęć 
do pracy nad własnym charakterem.

Lucyna Bielak

Przyjechała do nas wróżka

Wiele miłych wrażeń i radości 
dostarczyło najmłodszym czytelni-
kom Filii Bibliotecznej w Korytkowie 
Dużym spotkanie autorskie z pisarką 
Wiolettą Piasecką, które miało miej-
sce 2 października 2013 r.

Autorka wystąpiła w baśniowym 

W bibliotece
nie ma czasu na nudę

Sprzęt komputerowy wysokiej jakości, swobodny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, 
nowości wydawnicze, kluby dyskusyjne, warsztaty plastyczne, organizacja wycieczek, rajdów  
i uroczystości – tak wygląda oferta gminnych bibliotek publicznych. Tu nie ma czasu na nudę…
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stroju wróżki i jak to wróżka przepo-
wiadała dzieciom ich przyszłość. Jeżeli 
wróżby sprawdzą się to za kilkanaście 
lat Korytków doczeka się świetnych 
piłkarzy, piosenkarek  aktorek, profe-
sorów, pisarzy, biznesmenów, mode-
lek a nawet premiera i prezydenta. 

Pisarka przeprowadziła również 
wśród dzieci konkurs ze znajomo-
ści bajek i poprawnej wymowy. Jest 
osobą bardzo żywiołową, ma świet-
ny kontakt z dziećmi, przywiozła ze 
sobą własnoręcznie wykonane ku-
kiełki i doskonale modulując głosem 
odegrała krótką inscenizację jednej 
ze swoich opowieści. Licznie zgroma-
dzonym najmłodszym czytelnikom 
opowiadała o losach wielkiego duń-
skiego baśniopisarza H.Ch. Ander-
sena. Zaprezentowała również swoje 
książki, opowiadając skąd czerpie 
inspiracje do ich napisania. Okazało 
się, że „nasza wróżka” pisze nie tylko  
o królewnach, księżniczkach, du-
chach, czarownicach i zaczarowanych 
krainach, ale także doskonale zna się 
na piłce nożnej. Autorka dowcipnie 
odpowiadała na liczne pytania dzieci, 
a szczególnym przeżyciem dla malu-
chów było dotknięcie zaczarowanego 
pierścienia wróżki spełniającego ży-
czenia. Dzieci miały możliwość zaku-
pienia książek naszego gościa, z czego 
chętnie skorzystały. Pani Piasecka do 
każdej książki wpisywała dedykację. 
Swoją otwartością i serdecznością 
podbiła serca małych czytelników.

W spotkaniu wzięli udział rodzi-
ce maluchów oraz Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s  
w Soli – Zofia Nizio.

Wioletta Piasecka jest absolwentką 
filologii polskiej Uniwersytetu Gdań-
skiego, autorką baśni, bajek, sztuk 
teatralnych, słuchowisk radiowych  
i wierszy, a także biografii m.in. H.Ch. 
Andersena i F. Morzyckiej. Wydała już 
17 książek dla dzieci.

Spotkanie z pisarką odbyło się  
w ramach projektu Dyskusyjne Kluby 
Książki realizowanego przez Instytut 
Książki i biblioteki wojewódzkie.

Zofia Karczmarzyk

Obchody Święta
Pluszowego Misia

Pluszowy miś to najczęściej pierw-
sza zabawka, jaką otrzymuje dziec-
ko po narodzinach. Wraz z wiekiem 
dziecka ta miła przytulanka, staje się 
towarzyszem wszelkich zabaw, pomo-
cą w pokonywaniu nocnych lęków,  
a w dorosłych życiu miłym wspomnie-
niem dziecięcych lat i pamiątką na 
całe życie. W 2002 r., w 100 rocznicę 
powstania zabawki, dzień 25 listopada 
ustanowiony został Światowym Dniem 
Pluszowego Misia. W tym roku przy-
pada 111 rocznica tego wydarzenia.  
W szkołach, przedszkolach i świetlicach 
organizowane są różne imprezy dla 
dzieci upamiętniające to miłe święto. 

28 listopada  dzieci z Bukowej 
obchodziły misiowe święto pod ha-
słem „W przedszkolu dziś święto ma 
miś” Imprezę przygotowały panie  
z oddziału przedszkolnego, biblioteki 
i świetlicy. Na misiowym przyjęciu 
miło było nam gościć dzieci z Za-
miejscowego Oddziału w Ciosmach.  
Swoją obecnością zaszczyciła nas 
pani Celina Skromak – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bił-
goraju z instruktorem Jerzym Od-
rzywolskim, pani Krystyna Strzał-
ka – Radna Gminy Biłgoraj, rodzice  
i nauczyciele. Po powitaniu wszyst-
kich przez panią dyrektor, krótką 
historię pluszowego misia przed-
stawiła bibliotekarka Dorota Ma-
lec.  Punktem kulminacyjnym była 
inscenizacja bajki pt. „Złotowłosa  
i trzy niedźwiadki”, którą przedstawi-
ły maluchy z Ogniska Artystycznego 
i Oddziału Przedszkolnego. Były mi-
siowe piosenki, wierszyki, konkursy, 
nie zabrakło też misiowych tańców. 
Pod koniec spotkania został rozstrzy-

gnięty wcześniej ogłoszony misio-
wy konkurs.  Wśród kilkudziesięciu 
prac wyróżniono szesnaście, autorzy  
w nagrodę otrzymali pluszowe misie,  
a wszystkie dzieci otrzymały małe co 
nie co, czyli to, co misie lubią najbar-
dziej – słodycze. Następnie wszystkie 
dzieci wraz ze swoimi misiami udały 
się na wróżby, zabawy andrzejkowe  
i dyskotekę, która w tym samym dniu 
odbyła się w szkole. 

Miś wciąż pozostaje najważniejszą 
zabawką naszego dzieciństwa i miejmy 
nadzieję, że już wkrótce nie będzie ani 
jednego dziecka na świecie, które nie 
miałoby swojego pluszowego misia. 

Dorota Malec

Komputery dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Biłgoraju z/s 
w Soli 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Biłgoraju z/s w Soli uczestniczy  
w Programie „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek  2013.” Biblioteka znala-
zła się wśród 99 bibliotek realizujących 
zadanie V1d, których wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie i otrzyma-
ła maksymalną kwotę dofinansowa-
nia – 12 tys. zł na projekt pod nazwą 
„Innowacyjna biblioteka”. W ramach 
projektu zostały zakupione 4 zestawy 
komputerowe z oprogramowaniem,  
6 czytników kodów kreskowych, 
oprogramowania antywirusowe 
na okres 3 lat oraz sieciowy bank.  
W okresie 2 lat planuje się poprawę in-
frastruktury informatycznej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s  
w Soli oraz Filii Bibliotecznych  
w Bukowej, Dąbrowicy, Dereźni, 
Hedwiżynie i Korytkowie Dużym.  
Po zakończeniu realizacji projektu 
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użytkownicy bibliotek będą mogli ko-
rzystać ze zbiorów bibliotecznych on-
-line. Wszystkie biblioteki będą pra-
cowały na zintegrowanym systemie 
bibliotecznym MAK+. Wypożyczal-
nie będą opierały się na technologii 
kodów kreskowych. Czytelnicy po-
przez elektroniczny katalog będą mie-
li możliwość przeglądania baz danych 
naszych placówek bibliotecznych jak  
i innych bibliotek w Polsce.  Realizacja 
projektu podniesie standard i atrak-
cyjność biblioteki a zakupiony sprzęt 
wzbogaci ofertę edukacyjną i infor-
macyjną biblioteki. Bezpłatny Internet 
dofinansowany z Programu Orange 
dla bibliotek umożliwi korzystającym 
użytkownikom naszych bibliotek na 
szybki dostęp do informacji.

Program „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek 2013” realizowany 
jest w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju czytelnictwa w roku 
2013, a jego celem jest podniesienie 
standardu bibliotek publicznych po-
przez wyposażenie ich w nowoczesny 
sprzęt komputerowy umożliwiający 
użytkownikom bibliotek korzystanie 
z Internetu a bibliotekarzom katalo-
gowanie  zbiorów i udostępnianie ich 
on-line. Projekt jest dofinansowany ze 
środków Instytutu Książki.

Zofia Nizio

Spotkanie autorskie w Soli

„Nie ma znaczenia gdzie piszę, 
muszę mieć jedynie spokój w sobie  
i wokół  siebie” - mówiła Anna Oni-
chimowska, autorka ponad dwudzie-
stu książek dla dzieci i młodzieży, 
wielu sztuk teatralnych, telewizyjnych 
i radiowych, laureatka licznych presti-
żowych nagród krajowych i między-
narodowych. Jej utwory tłumaczone 
były na angielski, włoski, francuski, 
niemiecki, chiński i koreański. Trzy 
książki (współautor: Tom Paxal) zo-
stały opublikowane w Finlandii po 
szwedzku. Twórczość Anny Onichi-
mowskiej cieszy się niesłabnącym po-
wodzeniem czytelników oraz dużym 
uznaniem krytyki literackiej. 

Pani Anna Onichimowska przy-
jechała na zaproszenie Dyskusyjne-
go Klubu Książki działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bił-
goraju z/s w Soli. Spotkanie Odbyło 
się 6 listopada w Zespole Szkół w Soli, 
a jego  uczestnikami była młodzież  
z Gimnazjum w Soli. Podczas tego 
spotkania młodzież dowiedziała się 
wiele ciekawych rzeczy o twórczości 
pani Anny oraz o tajnikach warszta-
tu pisarskiego. Autorka w szczególnie 
ciekawy sposób przedstawiała boha-
terów swoich powieści i opowiadań, 
czytała fragmenty utworów tym sa-
mym zachęcając młodzież do się-
gnięcia po całą lekturę. Dużo czasu 
poświęciła prezentacji popularnych 
wśród młodzieży powieści i opowia-
dań psychologiczno-obyczajowych, 
m.in. „Hera, moja miłość”, „Lot ko-
mety”, „Demony na smyczy” „Dzie-
sięć stron świata”, w których porusza 
trudne tematy, tj.: narkomania, pro-
blemy w rodzinie, czy uzależnienie od 
komputera, nietolerancji.

Pod koniec spotkania autorka 
składała autografy w książkach swo-
jego autorstwa. Spotkanie zostało 
zorganizowane i sfinansowane w ra-
mach projektu „Dyskusyjnych Klu-
bów Książki” pod patronatem Insty-
tutu Książki.

Red. 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Biłgoraj
20 października miały miej-

sce wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Biłgoraj. Do urn 
wyborczych poszli mieszkań-
cy miejscowości Ruda Zagrody, 
Ruda Solska, Wola Dereźniańska, 
Stary Bidaczów, Nowy Bidaczów 
oraz Jachosze. Mogli oni oddać 
swe głosy w dwóch punktach 
wyborczych: w Szkole Podstawo-
wej w Starym Bidaczowie oraz 
w Szkole Podstawowej w Woli 
Dereźniańskiej. Nowego radne-
go wybierano spośród 3 kandy-

datów: Wiesławy Krzeszowiec, 
Piotra Olszówki oraz Kazimierza 
Szabata. Do głosowania upraw-
nionych było 995 osób. W gło-
sowaniu udział wzięło 427 osób, 
w tym ważnych głosów oddano 
413. Frekwencja w wyborach wy-
niosła 42,81%. Najwięcej, bo 220 
głosów, uzyskała Wiesława Krze-
szowiec i tym samym uzupełniła 
ona wakat w Radzie Gminy Bił-
goraj po Stanisławie Ciosmaku.

Ewelina Lemieszek
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45 par z terenu Miasta i Gminy 
Biłgoraj z okazji obchodów 50 – le-
cia pożycia małżeńskiego otrzymało 
od Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego medale i honorowe 
legitymacje. Uroczystość wręczenia 
odznaczeń miała miejsce w gale-
rii Biłgorajskiego Centrum Kultury.  
O wspaniałych jubilatach nie zapo-
mniała Wojewoda Lubelski Jolanta 
Szołno – Koguc i przysłała listy gra-
tulacyjne. Starosta Biłgorajski Marian 
Tokarski oraz Wójt Gminy Biłgoraj 
Wiesław Różyński również wystoso-
wali listy okolicznościowe oraz przy-
gotowali dla małżonków stosowne 
upominki. Były życzenia kolejnych 
tak wspaniałych jubileuszy oraz wy-
razy uznania za 50 wspólnie spędzo-
nych lat w zgodzie, wzajemnej miło-
ści i szacunku. Nie zabrakło również 
szampana i uroczystego toastu. 

Po części oficjalnej miały miejsce 
występy artystyczne specjalnie przy-
gotowane dla Jubilatów przez przed-
szkolaki z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Biłgoraju oraz przez zespół 
folkowy „Podkowa” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Ten 
ostatni zaprezentował dobrze znane 
utwory ludowe, które przypomniały 
lata młodości „złotych par”.

Ewelina Lemieszek

Jubileusz Złotych Godów
5 grudnia 2013 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury miał miejsce Jubileusz Złotych Godów. Współ-
organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Biłgoraj.



16 KULTURA 8/2013

XVIII Jesienna Biesiada Kultu-
ralna w Ciosmach połączyła radosne 
świętowanie Dnia Niepodległości  
z prezentacją dorobku artystycznego 
gminnych zespołów, a odbywała się 
w ciasno wypełnionej sali remizo – 
świetlicy  OSP w Ciosmach. Na XVIII 
Jesienną Biesiadę Kulturalną przybyło 
wielu znakomitych gości: pan Mar-
celi Niezgoda – Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego, pan Grzegorz Borkowski z biura 
Europosła Arkadiusza Bratkowskiego, 
pan Stanisław Schodziński – Wice-
starosta Biłgorajski. List z pozdro-
wieniami dla mieszkańców gminy od 
Krzysztofa Hetmana Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego przywiozła 
pani Janina Biegalska z Departamentu 
Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lu-
belskiego. 

Uroczystość  rozpoczęła Olga Zło-
mańska śpiewając „Wspomnienie” 
Juliana Tuwima. Następnie na lekcję  
historii zaprosiły  dzieci z Zamiejsco-
wego Oddziału w Ciosmach, które 
zaprezentowały patriotyczny montaż 
słowno - muzyczny przygotowany 
pod kierunkiem pani Anny Kobielarz 
i Anny Zygmunt. W części patriotycz-
nej zaprezentował się także Chór z Ko-
rytkowa Dużego w  utworach: „Marsz  
I Brygady” i „Modlitwa obozowa”. Za-
kończyła  go Olga Złomańska utwo-
rem „Biały krzyż”. 

Prezentacje gminnych zespo-
łów rozpoczął młodzieżowy zespół 
folkowy „Podkowa”. W przeglądzie 
konkursowym „Pieśni i przyśpiewki  

w obrzędowości rodzinnej i dorocznej” 
o Nagrodę im. Ireny Potockiej zapre-
zentowało się 12 gminnych zespołów. 
Zespoły przygotowywały fragmenty 
widowisk obrzędowych, a prezentacje 
konkursowe  rozpoczął zespół „Cze-
remcha” z Gromady „Darciem pierza 
pannie młodej na pierzynę”. „Darcie 
pierza” zaprezentował także zespół 
„Więź” z Soli. Obrzędy związane  
z weselem przygotował  Zespół z Bida-
czowa Starego, a było to „Przygotowa-
nie do zmówin”. Zespół „Sąsiadeczki” 
z Korczowa i Okrągłego zaprezento-
wał  „Proszenie na wesele”, a zespół 
śpiewaczo - obrzędowy „Jarzębina”  
z Bukowej z obrzędów weselnych 
wybrał „Wianczyny”. Zespół „Zorza”  
z Dereźni przypomniał tradycje wigi-
lijne przedstawiając  „Wieczór wigilij-
ny”, zespół „Moje Nadrzecze” z Nad-

rzecza pokazał „Prząśniczki”, a Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej przypo-
mniał „Jak to na wieczórkach bywało”. 
Z przyśpiewkami zaprezentowały się 

XVIII Jesienna Biesiada 
Kulturalna w Ciosmach
Jak każdego roku w dniu 11 listopada mieszkańcy Gminy Biłgoraj uroczyście obchodzili Dzień 
Niepodległości. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Św. Michała w Soli i złożeniem wieńców pod pomnikiem Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.



17KULTURA 8/2013

zespoły: „Stok” z Hedwiżyna, „La-
wenda” ze Smólska, KGW z Dąbrowi-
cy i „Polne kwiaty” z Dyl. 

Komisja w składzie pani Janina 
Biegalska z Departamentu Kultury, 
Edukacji i Sportu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Lubel-
skiego i pan Andrzej Sar, specjalista 
od kultury ludowej w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie, po obej-
rzeniu wszystkich prezentacji kon-
kursowych Nagrodę im. Ireny Potoc-
kiej przyznała zespołowi śpiewaczo 
- obrzędowemu „Jarzębina” z Buko-
wej. Ponadto komisja wyróżniła dwa 
zespoły: „Sąsiadeczki” z Korczowa  
i Okrągłego oraz Zespół Śpiewaczy  
z Rudy Solskiej. 

Poza konkursem  z koncertem 
wystąpiła kapela ludowa „Krążał-
ka”. Gościnnie wystąpił również ze-
spół „Babeczki” z Gminy Nowodwór  
w powiecie ryckim, prowadzony 

przez Pawła Warownego, prezentując 
folklor drugiego krańca województwa 
lubelskiego. Prawdziwego ognia cio-
smańskiej scenie dostarczył koncert 
rzeszowskiego zespołu The Jet - Sons. 
Po wspólnej biesiadzie przy stołach 
z przysmakami lokalnymi,  przygo-
towanymi przez gospodynie z Cio-
smów, do tańca zaprosił wszystkich 
zespół Ti To. 

Wielkie wyrazy uznania i podzię-
kowania za cały trud organizacyjny 
kierujemy do Mieszkańców Ciosmów, 
rodziców  i nauczycieli uczniów od-
działu szkolnego w Ciosmach, pani 
dyrektor Teresy Kowal, Stowarzysze-
nia „Dąb” z panią prezes Haliną Sza-
do - Oleksak, prezesa i jednostki OSP 
w Ciosmach, Radnego Gminy Biłgoraj 
Marka Małka i sołtysa Sławomira Ra-
taja. Dziękujemy gospodarzom za oka-
zaną gościnność.

Celina Skromak
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Albina Grabias urodziła się  
w 1931r. w Lipinach Dolnych,  
a w Rudzie Solskiej mieszkała od 
1952r.  Była założycielką Zespołu 
Śpiewaczego z Rudy Solskiej, kon-
tynuatorką tradycji śpiewu biłgo-
rajskiego, biłgorajskich tańców 
tradycyjnych, pomysłodawczynią 
widowisk obrzędowych. To Ona 
kierowała Zespołem Śpiewaczym  
z Rudy Solskiej i to dzięki Jej stara-
niom zespół cały czas się rozwijał 
i osiągał kolejne znaczące sukcesy. 

W Rudzie Solskiej, podob-
nie jak i w innych miejscowo-

ściach Gminy Biłgoraj działało 
od lat Koło Gospodyń Wiejskich, 
w którym kobiety zajmowały się 
typowymi zajęciami jak: organi-
zacją kursów gotowania, piecze-
nia, szycia. W 1982r. działające 
tam gospodynie zainscenizowały 
obieranie kapusty i ta inscenizacja 
„Obieraczek” stała się przełomem  
w działalności KGW z Rudy Sol-
skiej, zmieniając jego losy i wyzna-
czając kierunek działalności. Nikt 
wówczas się nie spodziewał, że 
zespół powstały z członkiń KGW 
z Rudy Solskiej odniesie tak zna-

czące sukcesy i to zarówno w dzie-
dzinie śpiewu, obrzędowości jak  
i tańca tradycyjnego. 

Widowisko „Obieraczki” zo-
stało zaprezentowane na Prze-
glądzie Zespołów Obrzędowych  
w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Zamościu w 1983r. i już wów-
czas zwrócono uwagę na orygi-
nalne piękno biłgorajskich pieśni 
wykonywanych przez zespół i za-
chęcono panie do ich prezentacji 
podczas eliminacji do Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu. Zespół z Rudy 

Albina Grabias – wspomnienie
1 i 2 listopada to szczególne dni w roku, kiedy to wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy 
groby bliskich, przyjaciół, znajomych, wszystkich tych ważnych osób, których już z nami nie ma. 
W tym roku odeszła do wieczności Albina Grabias z Rudy Solskiej.  

Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej w pierwszych latach swojej działalności. 3 od lewej – Pani Albina Grabias
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Solskiej nie tylko zakwalifiko-
wał się na Festiwal, ale też wy-
śpiewał tam nagrodę główną 
„Basztę”. Na Festiwalu Kapel  
i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą w 2000r., 
zdobył kolejną „Basztę”, a następ-
nie I nagrodę w 2005r., II nagrodę  
w 1999r. oraz 2010r. Z Kazimierza 
zespół przywiózł poza nagrodą, tak-
że zapał do poszukiwania i reakty-
wowania dawnych tradycji, pieśni  
i obrzędów ludowych. W 1985 
roku został przyjęty do Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych i kon-
certował jeszcze częściej.

Po sukcesach w dziedzinie 
śpiewu i obrzędowości przyszedł 
czas na odświeżenie tańców tra-
dycyjnych. Najpierw wewnętrzny, 
gminny konkurs tańca tradycyjne-
go, który zaowocował pomysłem 
zainscenizowania potańcówki  
w formie spektaklu teatralnego. 
W oparciu o wspomnienia człon-
ków zespołu powstało pełne hu-
moru widowisko będące wiernym 
odzwierciedleniem dawnej wiej-
skiej zabawy. W ten sposób przy-
pomniana została polka drobna, 
oberek, szyber, polka śpiewana, 
stołeczek, mietlarz i przepiórecz-
ka. Powracając wspomnieniami 
do młodości udało się ocalić od 
zapomnienia najpiękniejsze tak-
ty muzyki ludowej. W 1989 roku 
widowisko zostało zaprezentowa-
ne na Sejmiku Teatrów Wiejskich 
w Tarnogrodzie. W tym samym 
roku zespół zgłosił swój udział na 
Ogólnopolski Przegląd Tańca Tra-
dycyjnego w Rzeszowie, a nagroda 
główna „Taneczny Krąg” została 
wytańczona przez zespół w następ-
nym roku. 

Sukces taneczny sprawił, że ze-
spół ponownie opracował “Obiera-
nie kapusty”. Tym razem w udosko-
nalonej formie, z kapelą i oczywiście  
z tańcami. W 1991r. prezentuje je na 
Sejmiku w Tarnogrodzie, a w 1992r. 
wystawia w Tarnogrodzie zwyczaje 
kolędnicze w widowisku „Kolęda”. 
W 1993 roku powstaje widowisko 

„Wiedźmy”, które zostało nagrane  
i wyemitowany przez Program  
II TVP. Kolejne widowiska to „Od 
sokoła do anioła”, „Przy piecze-
niu korowala”, „Kopanie kartofli”, 
„Pieczenie chleba”.

W 1996 r. Zespół Śpiewaczy  
z Rudy Solskiej został uhonoro-
wany Nagrodą Oskara Kolberga 
za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury ludowej. Kilkakrotnie 
zdobywał nagrody za widowiska 
obrzędowe na Sejmikach Teatrów 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 
Zdobył wyróżnienie na impre-
zie “Złoty Kłos” w Zebrzydowi-
cach i wiele rozmaitych nagród 
na przeglądach m.in. w Kielcach,  
w Zamościu, w Janowie, w Krasno-
brodzie, w Lublinie.

Wiosną 1995 r. i 1996 r. zespół 
koncertował w Klubie “Remont”  
w Warszawie. W styczniu 1997 r.  
został zaproszony na spotka-
nie opłatkowe do Senatu RP. 
Miesiąc później zaprezentował  
w Warszawie Pieśni Wielkopostne,  
a w marcu 2000 r. miał koncert 
“Czyście nam radzi...” w Filharmo-
nii Narodowej. Wszędzie spotykał 
się z dużym aplauzem publiczno-
ści.- Prawie każdego roku naszej 
działalności doceniano nas. Presti-
żowych nagród, tytułów nazbierało 
się wiele i daje to nam ogromną ra-
dość, odskocznię od zwykłych wiej-
skich zajęć – mówią śpiewaczki  
z Rudy Solskiej.

Niezapomnianym dla pań 
przeżyciem był występ razem  
z Wiesławem Ochmanem. Zaśpie-
wały także wspólnie z Antoniną 
Krzysztoń. Cenili zespół Wojciech 
Siemion i Jerzy Duda Gracz, któ-
ry na 20-lecie działalności ze-
społu ofiarował paniom akwarelę  
z wizerunkiem zespołu w strojach 
biłgorajskich. Zespół współpra-
cował z Samborem Dudzińskim 
(płyta Ekle), z kapelą Drewutnia,  
z Darkiem Makarukiem (płyta 
Erotyki Ludowe).

Przez większość 30 letniej histo-
rii, zespół działał i rozwijał się pod 

kierunkiem Albiny Grabias. Przez 
blisko 20 lat była kierownikiem 
zespołu, a jego członkinią przez 
jeszcze kolejne 5 lat. Jak wspomina 
pani Janina Lelonek: To była bar-
dzo dobra kierowniczka i koleżanka 
z zespołu. Była wesoła i dobrze się 
z nią współpracowało. Miała taki 
szczególny dar. Nikt już takiego nie 
ma. Obdarzona zmysłem obser-
wacji, z łatwością przywoływała  
z pamięci podpatrzone niegdyś i za-
pamiętane obrzędy i zwyczaje. To 
jej doskonałej pamięci zespół za-
wdzięcza odtwarzanie zwyczajów  
w postaci widowisk obrzędowych, 
przypominanie przyśpiewek biłgo-
rajskich i tworzenie kolejnych wido-
wisk. Była oddana pracy społecznej 
i zaangażowana w działalność ze-
społu. To Jej staraniom zawdzięcza-
my pomieszczenie w remizie OSP, 
w którym do tej pory odbywają się 
próby zespołu. To Ona podejmowa-
ła kolejne wyzwania i prowadziła 
zespół ku nowym sukcesom. 

A było ich w tej 30 letniej hi-
storii działalności zespołu bardzo 
wiele. Były to sukcesy znaczące  
i odnoszone w wielu dziedzinach 
kultury ludowej. To Ona popro-
wadziła zespół do Kazimierza po 
Baszty, do Rzeszowa po Tanecz-
ny Krąg, na koncerty na scenach 
dużych polskich miast. To także 
dzięki Niej ten zespół jest znany  
i rozpoznawalny w Polsce. Z sza-
cunku dla dziedzictwa kultu-
rowego swojej Małej Ojczyzny,  
w której wyrosła, kultywowała to 
co najpiękniejsze, to co kochała, 
żeby ocalić te skarby kulturowe od 
zapomnienia. 

Odeszła z zespołu, kiedy zaczę-
ła podupadać na zdrowiu. Zmarła  
1 września 2013r. Z wdzięcznością 
wspominamy Jej osobę i Jej zasługi 
dla kultury ludowej i dla promocji 
Gminy Biłgoraj. 

Celina Skromak 
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Prace na konkurs zgłosiło 114 
uczestników ze wszystkich szkół 
gminnych. Wśród ozdób nie zabrakło 
przepięknych, tradycyjnych słomko-
wych pająków, kolorowych łańcu-
chów z bibuły i pachnących ozdób 
piernikowych. Dzieci wykonały też 
przeróżnymi technikami barwne 
bombki choinkowe, cudne anioły, 
ozdobne choinki i stroiki świąteczne. 
Prace cechowała duża pomysłowość  
i wysoki poziom artystyczny. Komisja 
w składzie: Dorota Skakuj – Dyrektor 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Zofia 
Nizio – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli, Ir-
mina Ziętek – instruktor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju oceniała 
prace w dwóch kategoriach wieko-
wych. 

W kategorii I (dzieci młodszych) 
za ozdoby tradycyjne I nagrodę zdo-
była praca Kacpra i Jakuba Senderka 
ze Szkoły Podstawowej w Smólsku,  
II nagrodę otrzymały: Dżesika Surma  
z Hedwiżyna, Magdalena Król z Gro-
mady i Aleksandra Myszak z Bukowej, 
a III nagrodę zdobyli: Damian Rapa  
z Ogniska Artystycznego w Groma-
dzie, Anita Obszańska z Ciosmów, 
Patryk Flis z Bidaczowa i Bartłomiej 
Dyl ze Smólska. Ponadto komisja wy-
różniła pracę zbiorową dzieci z Ogni-
ska Artystycznego w Soli, Kacpra No-
wackiego z Woli Dereźniańskiej, Lidię 
Odrzywolską z Gromady i Wiktorię 
Micyk ze Smólska.

W kategorii I za ozdoby arty-
styczne I nagrody zdobyły prace: Ju-
lii Małyszy z Bukowej, Patrycji Okoń 

ze Smólska i Aleksandry Okoń ze 
Smólska. II nagrody przypadły: Ma-
teuszowi Pieńciurkowi z Hedwiżyna  
i Agacie Paczos z Woli Dereźniańskiej, 
a III nagrodę zdobyła praca Roksany 
Wolanin z Ogniska Artystycznego 
w Gromadzie. Wyróżnienia komisja 
przyznała za prace: Adriana Grygiela 
z Hedwiżyna, Karola Kity z Korytko-
wa Dużego i Klaudii Dyl ze Smólska.

W kategorii II (klasy IV – VI 
szkoły podstawowej i gimnazjum) 
– nagrody za ozdoby tradycyjne 
otrzymali: I miejsce praca Katarzyny 
Rapa z Gromady i Łukasza Kaczora  
z Bukowej, II miejsce  zdobyły: Anna 
Grabek ze Smólska i Wiktoria Zyg-
munt z Bukowej, a III nagrodę otrzy-
mały: Wiktoria Sałaban z Hedwiżyna 
i Anita Tryka z Bukowej. Wyróżnienia 
komisja przyznała: Katarzynie Szabat 
z Bidaczowa i Jakubowi Nizio z Soli.

W kategorii II za ozdoby arty-
styczne I nagrody otrzymały uczenni-
ce ze szkoły w Korczowie: Milena Pi-
skorska, Dominika Grabias i Monika 
Dziduch. Dwie II nagrody przypadły 
w udziale Julii Kiełbasa z Gromady  
i Pawłowi Hadamowi z Bidaczowa,  
a III nagrodę zdobyły prace: Dominiki 
Gliwa z Dąbrowicy, Dominika Szuby 
z Dąbrowicy, Kingii Paluch z Dąbro-
wicy, Agaty Bednarz z Woli Dereź-
niańskiej i Alicji Niemiec z Dereźni.

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w konkursie świą-
tecznym, a laureatom  serdecznie 
gratulujemy pomysłowości i inwencji 
twórczej. Ozdobami świątecznymi 
wykonanymi przez dzieci została ude-
korowana choinka w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Biłgoraju.

Celina Skromak

Konkurs Bożonarodzeniowy 
„Na tradycyjne ozdoby świąteczne”
Kultywując tradycje ludowe świątecznego zdobienia domów własnoręcznie wykonanymi ozdo-
bami, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju ogłosił kolejną edycję Konkursu Bożonarodzeniowego 
„Na tradycyjne ozdoby świąteczne” dla uczniów szkół gminnych, przedszkolaków  i uczestników 
ognisk artystycznych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 11 grudnia 2013r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Biłgoraju.
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Wierzono, że jaka Wigilia taki cały rok, w związku  
z czym należało tego dnia bardzo wcześnie wstać, żeby  
w przyszłym roku nie zasypiać, trzeba się było umyć w mi-
sce z wodą do której wrzucono monetę aby zapewnić sobie 
pomyślność i zdrowie przez cały rok, a następnie potrzeć 
sobie zęby czosnkiem żeby nie bolały. Jako pierwszy z ży-
czeniami powinien przyjść mężczyzna – kobieta wróży-
ła nieszczęście. Tego dnia nie wolno było nic pożyczać ani 
nie wolno było szyć. Należało zaprząść wszystkie wrze-
ciona i namotać nici na motowidło, żeby był urodzaj na 
len. W Wigilię starano się też uregulować wszelkie długi  
i spory, rozwiązywano również umowy     o pracę. Parob-
cy mogli się starać o ponowne zatrudnienie u gospodarza  
w dniu św. Szczepana (26 grudnia).  

Chałupę w Wigilię kilkakrotnie zamiatano, żeby pszenica 
była czysta, wieczorem z kolei przynoszono słomę i rozkła-
dano ją na podłodze w izbie w której jedzono pośnik  na pa-
miątkę stajenki betlejemskiej. W kącie zaś stawiano osobny 
snopek zboża (tzw. król). Pod obrus sypano zboże żeby plony 
były lepsze, następnie dawano je kurom, które dzięki temu 
miały znosić więcej jaj. Pod stołem umieszczano żelazne  
i ostre narzędzia, żeby nogi były zdrowe i żeby kretów nie 
było. Przy stole powinna znaleźć się parzysta liczba uczestni-
ków, gdyż jednemu z uczestników „nieparzystej” wieczerzy 
groziła śmierć. Potraw musiało być 12 – tyle, ilu było apo-
stołów. I wszystkich należało spróbować aby niczego w przy-
szłym roku nie zabrakło. W trakcie wieczerzy wigilijnej nie 
wolno było odkładać łyżki, a po skończonym posiłku nale-
żało włożyć ją za krzyż żeby w żniwa nie bolał albo obwiązać 
się powrósłem. Następnie gospodarz szedł do sadu, obwią-
zywał jabłoń słomą, uderzał ją obuchem i straszył mówiąc 
„Będziesz rodziła?”. Ktoś, kto był z nim w sadzie odpowiadał 
„Będę, będę”. 

Ale Wigilia to nie tylko wróżby na zdrowie i urodzaj. 
Tego dnia panny mogły się dowiedzieć kiedy wyjdą za mąż, 
z której strony przyjdzie przyszły maż, czy będzie wdow-
cem czy kawalerem i czy długo jeszcze będą na swego lu-
bego czekały. Po skończonym pośniku panny wychodziły 
na dwór i nasłuchiwały z której strony dochodzi szczekanie 

psa, gdyż z tej strony miał nadejść narzeczony. Jeśli nie było 
słychać szczekania to krzyczały „Hop-hop” i nasłuchiwały,  
z której strony echo odpowiada. Podchodziły również do 
płotu, obejmowały rękami dranki i liczyły je pojedynczo  
(wdowiec, kawaler, wdowiec, kawaler,…). Szybkie zamąż-
pójście oznaczała też parzysta liczba drew przyniesionych na 
naręczu przez pannę. 

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia – 25 grud-
nia – poświęcony był rodzinie i spędzano go z reguły  
w domu wśród najbliższych. Starano się tego dnia nie spać, żeby 
potem zboże nie zalegało na polu, nie wykonywano również 
żadnych prac. Nie wolno było nawet rozpalać ognia pod kuchnią  
i gotować, jedzono więc to, co przygotowano wcześniej. Aby 
nie wzbudzać w sobie próżności nie wolno się było przeglą-
dać w lustrze i czesać tego dnia. 

Drugi dzień świąt – 26 grudnia (św. Szczepana) – tego 
dnia w kościele święci się owies na pamiątkę ukamienowa-
nia św. Szczepana. Z samego rana trzeba było wynieść słomę 
którą przyniesiono w Wigilię. Wierzono, że jeśli ktoś obcy 
wejdzie na słomę będzie miał bolaki. W św. Szczepana go-
spodarz szedł do zwierząt z kolędą – opłatkiem, mlekiem  
i czosnkiem. Miało to zapewnić zwierzętom zdrowie a go-
spodarzowi powodzenie w ich hodowli. 26 grudnia rozpo-
czynano także kolędowanie. 

Irmina Ziętek 

Magiczny czas
Święta Bożego Narodzenia to jedne z najstarszych świąt chrześcijańskich, są bardzo popularne  
i powszechnie lubiane. Mają w Polsce bardzo długą tradycję, na którą składa się mnóstwo zwy-
czajów. Chrześcijanie Wigilię Bożego Narodzenia obchodzą od VIII wieku. Dzisiejszy sposób spę-
dzania Wigilii pojawił się w Polsce w XVIII wieku, a rozpowszechnił w XIX. Wówczas był to dzień 
niezwykły, dzień w którym miały się spełnić różne wróżby i przepowiednie. Zaniechanie niektó-
rych zwyczajów mogło sprowadzić nieszczęście.
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W polskiej kulturze ludowej ter-
minem kolęda określano podarunek 
noworoczny lub wigilijny, bożonaro-
dzeniowy. Kolęda była także nowo-
roczną pieśnią powitalną i pochwalną 
na cześć gospodarzy, przekazywała 
życzenia szczęścia i pomyślności. Inne 
znaczenia tego wyrazu to: zadatek, 
odwiedzanie parafian przez księdza  
w okresie Bożego Narodzenia, dar dla 
kolędników a na niektórych  obszarach 
kraju terminem tym określano czas 
Bożego Narodzenia i Wigilii. 

Pierwsze wzmianki o obchodach 
kolędniczych w Polsce pojawiają się 
w XVI - wiecznych źródłach. Były 
wtedy syntezą kazań i uczono się ich 
na pamięć. Dopiero z upływem czasu 
kolęda zaczęła być traktowana jako 
pieśń religijna o tematyce narodzenia 
Chrystusa. W takim rozumieniu ko-
lędy mieszczą się też apokryfy (histo-
rie święte opowiadane bądź śpiewane 
przez mieszkańców wsi. W tekstach 
tych narracji można znaleźć treści 
niekanoniczne bądź znane ze średnio-
wiecznych legend, będących interpre-
tacjami czy rozwinięciami historii bi-
blijnej). Ludowe kolędy apokryficzne 
podejmują różne tematy i motywy, 
mają charakter baśniowy i cudowno-
ściowy. 

Ważną grupę wśród kolęd stano-
wią pastorałki -  kolędy, w których 
religijna tematyka bożonarodzeniowa 
została poszerzona o warstwę oby-
czajową, wprowadzając często wątek 
pasterski. Ze względu na swój cha-
rakter przeznaczone są do śpiewania 
w domu, poza kościołem. Od drugiej 
połowy XIX wieku w Polsce zaczę-
ły powstawać  kolędy aktualizowane.  
W tekstach tych kolęd odnoszono się 
do szczególnie ważnych wydarzeń po-

litycznych i społecznych danego okre-
su. Największy rozwój kolęd aktualizo-
wanych przypadał na czas powstania 
styczniowego, I i II wojny światowej 
oraz na początek lat 80-tych XX wieku. 

Inny rodzaj kolęd to kolędy ludo-
we, będące tworem plebejskim, nale-
żące do chłopskiego folkloru religijne-
go. Ze względu na tematykę, poetykę, 
intencjonalność i adresata wśród kolęd 
ludowych można wyróżnić trzy pod-
stawowe grupy: kolędy gospodarskie 
– które skupiają się na tematyce agrar-
nej, hodowlanej i wegetacyjnej; kolędy 
panieńskie – o charakterze zalotno – 
miłosnym i kolędy kawalerskie – mają 
podobną strukturę i intencje co kolędy 
panieńskie. 

Na Lubelszczyźnie do najpopular-
niejszych rodzajów kolędowania nale-
żało chodzenie z żywymi zwierzętami, 
chodzenie z kozą (za kozę przebrany 
był chłopiec), konik (rodzaj improwi-
zowanego przedstawienia. Konik tań-
czy, a w kulminacyjnym momencie 
upada, towarzyszący kolędnicy starają 
się go ożywić.), szczodraki, podłaźniki 
(odbywało się w dniu św. Szczepana, 
w Nowy Rok lub wigilię Trzech Króli. 
Śpiewano przed domem, a po zapro-
szeniu przez gospodarza kontynuowa-
no w izbie. Kolędnicy w mieszkaniu 
recytowali specjalny tekst, a w niektó-
rych wsiach obsypywano się dodatko-
wo owsem, żytem lub pszenicą. Kolęd-
ników obdarowywało się specjalnie na 
tę okazję wypiekanymi szczodrakami, 
czyli słodkim pieczywem w kształcie 
rogalików, dostawali również pierogi  
z kaszą gryczaną i makiem, pieniądze, 
a dorośli wódkę), herody (przedstawie-
nie, którego głównym wątkiem była 
zbrodnia króla Heroda i jego śmierć). 

W okolicach Biłgoraja do naj-

bardziej znanych form kolędowania 
należy chodzenie z gwiazdą (głów-
nym atrybutem tego kolędowania jest 
gwiazda osadzona na wysokim drąż-
ku i oświetlona). Chłopcy kolędowali  
z gwiazdą, za co otrzymywali pienią-
dze, jaja lub ciasto. Gwiazdy odzna-
czały się dużą różnorodnością kon-
strukcyjną i dekoracyjną, dunajowanie 
(śpiewanie kolęd życzących dla gospo-
darza, panny bądź kawalera. Nazwa 
pochodzi od typowego zaśpiewu re-
frenowego: „Na dunaj Nastuś, rano po 
wodę na Dunaj”) i chodzenie na kurki 
(Podczas kolędy dzieci, czasami rów-
nież starsi, chodzili pod okna domów 
i składali życzenia w formie dialogu  
z gospodarzem. Za kolędę otrzymywa-
li poczęstunek, jeśli uznali poczęstu-
nek za zbyt skromny, wtedy przyśpie-
wano na niekorzyść gospodarza – żeby 
kury poszły mu w pokrzywy). Okres 
kolędowania zamyka święto Trzech 
Króli (6 stycznia).

Irmina Ziętek

Hej kolęda, kolęda
Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego calendae  co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pierwszy 
dzień miesiąca.  Dawni Słowianie nazywali tak pierwszy dzień roku (pierwotnie utożsamianym z przy-
padającym na przesilenie zimowe Świętem Godowym a następnie z dniem Bożego Narodzenia).
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WYDARZENIA

Celina Skromak

“Podkowa” na koncercie “TACY JAK MY” w BCK

16 października w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się koncert 
“Tacy Jak My”. W ramach koncertu wystąpiła Grupa Folklorystyczna „Po-
kolenia”, która zaprezentowała tańce lasowiackie i wesele żydowskie, Zespół 
Tańca Ludowego „Tanew”  z tańcami ukraińskimi i romskimi.  Na zaprosze-
nie organizatorów wziął także w nim udział gminny zespół folkowy “Pod-
kowa”, prezentując folkowe aranżacje tradycyjnych utworów biłgorajskich.

Chór z Korytkowa Dużego reprezentuje Gminę
Biłgoraj w Lublinie

W dniach 26-27 października 2013r.w Lublinie odbywał się Turniej Pieśni  
a 29 i 30 października Turniej Poezji i Prozy. Wszystko to w ramach Kon-
kursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” im. 
Ryszarda Kaczorowskiego Lublin 2013. Konkurs został zorganizowany dla 
mieszkańców Lublina oraz województwa lubelskiego. Uczestnicy prezento-
wali dwie pieśni lub piosenki nawiązujące do tematyki konkursu. Konkurs 
był okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania pol-
skiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodze-
nia i jego dziedzictwem kulturowym. Gminę Biłgoraj reprezentował Chór 
z Korytkowa Dużego.

Koncert Chórów Ziemi Biłgorajskiej

20 października w Goraju po raz kolejny został zorganizowany Koncert Chó-
rów Ziemi Biłgorajskiej. W tym roku w koncercie Pieśni Maryjnej „Królowej Aniel-
skiej Śpiewajmy” zaprezentowały się następujące Chóry: Chór Męski Ziemi Biłgo-
rajskiej „ECHO”, Chór parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju, Chór „CORDIS” parafii 
p.w. WNMP w Biłgoraju, Chór „CANTATE DEO” parafii p.w. Św. Marii Magdaleny 
w Biłgoraju, Chór parafii p.w. Św. Jana Nepomucena i M-GOK we Frampolu, Chór 
Męski „KLUCZ” z Majdanu Starego oraz gospodarz i współorganizator Chór para-
fii p.w. Św. Bartłomieja w Goraju. Gminę Biłgoraj reprezentował Chór parafii p.w. 
Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym. Każdy chór miał do zaprezentowania 
trzy pieśni: dwie o tematyce Maryjnej i jedną o tematyce dowolnej. Na zakończenie 
koncertu wszystkie chóry wspólnie wykonały utwory: „O Matko Miłościwa” ,  „Abba 
Ojcze” oraz „Gaude Mater Polonia”.

Powiatowy Dzień Twórcy Kultury

30 października 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się co-
roczny Powiatowy Dzień Twórcy Kultury. Na zaproszenie Starosty Biłgoraj-
skiego spotkali się twórcy i animatorzy kultury z terenu powiatu biłgoraj-
skiego. Starosta Biłgorajski Marian Tokarski honorując osoby wyróżnione, 
wręczał im pamiątkowe statuetki oraz  wydawnictwa starostwa. Z terenu 
Gminy Biłgoraj wyróżniono: Katarzynę Zygmunt – pisankarkę i palmiarkę 
z Korytkowa Dużego, Tadeusza Małyszę z Bukowej – za wyrób  gromnic 
woskowych tradycyjną metodą toczenia oraz wyrób dranic i łubów do sit, 
Antoniego Frączka z Bukowej – wytwórcę wrzecion tkackich i łyżek drew-
nianych tradycyjną metodą dłubania, Katarzynę Strzęciwilk – poetkę ludo-
wą z Soli, Jolantę Kurzyńską – nauczycielkę, autorkę scenariuszy i reżyserkę 
przedstawień pt. „Wypominki Narodowe”, przedstawicielkę kapeli ludo-
wej „Krążałka”, Jana Lisieckiego – przedstawiciela Stowarzyszenia „Więź”  
w Soli, organizatora uroczystości patriotyczno – religijnych oraz konferen-
cji naukowo – przyrodniczych. 

“Podkowa” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Korytkowie Dużym

24 października Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym oraz Nie-
formalna Grupa Młodzieżowa „GigAnci”  zorganizowali uroczyste pod-
sumowanie projektu „Media bez tajemnic”. Był to projekt zrealizowany 
dzięki pozyskanemu grantowi z Programu “Działaj Lokalnie 2013”. Na 
program  złożyła się prezentacja projeku i występy artystyczne- popisy 
taneczne i teatralne młodzieży szkolnej. Na zaproszenie organizatorów  
z koncertem wystąpił zespół folkowy „Podkowa”.
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Nadchodzące wydarzenia 
(styczeń – marzec 2014r.)

• 19 stycznia 2014r. – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie 

Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
                      OSP w Hedwiżynie, ZSPiG w Hedwiżynie, Mieszkańcy Hedwiżyna

• marzec 2014r. – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów 
                               “Przebudzeni do życia” 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• marzec 2014r. –  V Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne w Smólsku
 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa w Smólsku


