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Drodzy państwo!

Zapraszam do wirtualnego spaceru po Gminie Biłgoraj.

 Zapraszam do Gminy Biłgoraj, krainy szumiących lasów i malowniczych wsi, w której 
można się zakochać. Poczujcie jej klimat. Przejdźcie się kładką po Rezerwacie Obary – może 
zobaczycie zrywającego się do lotu żurawia, a gdy spojrzycie bliżej – żurawinę bądź rosicz-
kę. W lasach pod Wolą Dużą poszukajcie malowniczego wąwozu z uroczo tryskającymi 
źródełkami rzeki Stok, poczujcie ich orzeźwiający chłód, wejdźcie głębiej, zamoczcie nogi.  
W Nadrzeczu koniecznie przystańcie przy drewnianej kapliczce, gdzie swoją duszę zostawił 
Jerzy Duda-Gracz, który zachwycił się tym zakątkiem Polski. Nie zapomnijcie wejść na Szlak 
Roztoczański i na Krągłą Górę, usiądźcie na trawie na skraju lasu, odetchnijcie świeżym po-
wietrzem, popatrzcie na panoramę zielonego Roztocza. Od nas jest blisko do jego serca. Szu-
kajcie cierpliwie, w Gminie Biłgoraj czeka Was więcej niespodzianek.

Zapraszam do Gminy Biłgoraj, krainy, w której nowoczesność i szybki rozwój harmonizuje z kultywowaniem dawnych zwy-
czajów i pielęgnowaniem kultury ludowej. Zwiedzajcie na rowerze, pieszo bądź samochodem. Sami zobaczycie, że tutaj widok 
kolektorów słonecznych, nowych dróg i chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw i wyremontowanych szkół oraz remiz 
przeplata się ze scenerią bocianich gniazd, dranicowych płotów czy świątków odpoczywających w przydrożnych kapliczkach.

Zostańcie na dłużej w krainie 40 malowniczych miejscowości. Oderwijcie się od miejskiego zgiełku i odpocznijcie. Tutaj 
ludzie przywitają Was z uśmiechem i poczęstują lokalnymi specjałami – pierogiem biłgorajskim, krążałkami i żurawinówką 
biłgorajską, których smak zachwyci Wasze podniebienia. Nie zapomnicie też radosnych chwil spędzonych na koniu, kajaku czy 
przy wieczornym ognisku. Weźcie ze sobą bliskich i… gitarę. Wsłuchajcie się w trzask płonącego ogniska, szum sosen i odgłosy 
nocnego lasu, a później… śpiewajcie i bawcie się do białego rana.

Zapraszam do spaceru po Gminie Biłgoraj, krainie bogatej lasem, kulturą i ludźmi. Odwiedźcie nas – dzisiaj tylko dzięki 
obrazom, jutro – odczuwając te emocje i smaki na własnej skórze…

Wirtualny spacer po Gminie Biłgoraj: www.zwiedzajlubelskie.pl/gminabilgoraj

Wójt Gminy Biłgoraj - Wiesław Różyński

Jesienna miłość
***

Przede mną lasu liściaste kolory
miedzianych wąwozów leśne drogowskazy
piaszczystych ścieżek wijące się wstążki
na palcu błyszczy kolczasta obrączka

z jeżyn czarnych o smaku jesiennej miłości
która z nićmi babiego lata

znika w chmurach ostatkiem nadziei

Tkliwią się fioletowe wrzosy
złocą się moje włosy

w których wiatr szeleści
moje ciało pieści ostatni promień słońca

idziemy obok siebie, a może razem?
drogą, która nie ma końcaEwa Bordzań
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W lasach Puszczy Solskiej, 
pomiędzy wsiami Dąbro-
wica i Ciosmy, znajduje się 
miejsce wyjątkowe, które 
powinien odwiedzić każdy 
mieszkaniec, a także goście 
przebywający w Gminie 
Biłgoraj. 

 str. 4

 str. 18
„I wywieźli mnie na Sybir, 
tam gdzie już białe niedź-
wiedzie... Jechałam dwa 
tygodnie z Rygi do Kra-
snojarska. A z Krasnojarska 
podróżowałam dwa tygo-
dnie najgroźniejszą rzeką 
syberyjską, Jenisejem, aż 
do ujścia w zatokę Morza 
Karskiego. Tam mnie aż 
zawieźli. Wróciłam dopiero  
w 1956 roku.

 str. 15
W pierwszych latach XX w. 
do najbardziej rozpowszech-
nionych zajęć pozarolni-
czych w Bukowej należała 
obróbka drewna, czyli wy-
rób dranic, łubów sosno-
wych na sita i przetaki, łyżek 
i wrzecion przędzalniczych. 
To otaczające wieś lasy do-
starczały odpowiedniego 
surowca. 

 str. 12

 str. 10

Ostatnia akcja meczu fi-
nałowego pomiędzy Solą  
a Korytkowem Dużym 
zadecydowała, że Puchar 
Wójta Gminy Biłgoraj  
w XIV Turnieju Piłki Noż-
nej Drużyn Niezrzeszonych 
zdobyła drużyna z Soli. Tuż 
po celnym strzale Michała 
Roja sędzia odgwizdał za-
kończenie meczu.

Mieszkańcy Korytkowa Du-
żego wykazali się jak zwykle 
gościnnością będąc gospo-
darzami Dożynek Gminno 
– Parafialnych. Odbyły się 
one 23 sierpnia na placu przy 
remizie OSP w Korytkowie 
Dużym. W korowodzie do-
żynkowym wzięło udział aż 
16 delegacji wieńcowych.
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Ogromne połacie bagien ponad 
80-cio hektarowego rezerwatu Obary 
robią niesamowite wrażenie. Jednak 
Obary to nie tylko wrażenia estetycz-
ne. W rezerwacie, który powstał pra-
wie 40 lat temu, chronione jest torfowi-
sko przejściowe i wysokie oraz bardzo 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt. 

Spotkamy tutaj m. in. owadożerną 
rosiczkę (okrągłolistną i pośrednią), 
bagnicę torfową, turzycę bagienną, 
pomocnika baldaszkowego, gnidosza 
królewskiego. Znaczna część rezer-
watu wchodzi w skład ostoi głuszca, 
kuraka leśnego objętego ochroną ga-
tunkową. Szacuje się, że na terenie 
Nadleśnictwa Biłgoraj żyje około 40 
osobników tego ptaka. Niestety popu-
lacja głuszca z roku na rok maleje. Na 
bagnie spotykamy także kaczki cyra-
neczki, bekasa kszyka, czajkę, słonkę  
i żurawie, które mają tutaj swoje miej-
sca lęgowe. 

Jak tam trafić? 
Do ścieżki dydaktyczno-przyrod-

niczej w rezerwacie Obary możemy 
dojechać drogą powiatową z Kolonii 
Sól w kierunku wsi Ciosmy (od nie-
dawna wyremontowaną), następnie:

1. Za Kolonią Sól wjeżdżamy na 
Żurawinowy Szlak i kierujemy się  
w kierunku wsi Ciosmy. 

2. Po kilku kilometrach za białym 
krzyżem tzw. „białą figurą” natrafimy 
na skręt w prawo, w węższą drogę as-
faltową. Jeśli poruszamy się samocho-
dem, należy go pozostawić na placu 
przed szlabanem. Na obszarze Lasów 
Państwowych obowiązuje zakaz po-
ruszania się pojazdami silnikowy-
mi, dodatkowo należy pamiętać też  
o całkowitym zakazie zatrzymywania 
(parkowania) pojazdów na całej po-
wierzchni leśnej.  

3. Po około 300 metrach przekra-
czamy tory kolejowe, następnie uda-
jemy się dalej leśną drogą asfaltową. 
Mijamy dwa zbiorniki małej retencji 
wodnej. Za zbiornikami natrafimy 

na miejsce postojowe z tablicą-ma-
pą oraz dwoma tablicami przyrodni-
czymi. Warto zapoznać się zwłaszcza  
z jedną z nich, opisującą rezerwat Oba-
ry. 

4. Ruszamy dalej, a po około 300 
metrach po naszej prawej stronie zoba-
czymy leśny szlaban. Mijamy szlaban  
i wkraczamy na leśny dukt, którym wę-
drujemy przez około 1,5 km, po czym 
docieramy do rezerwatu Obary.

UWAGA! Ścieżka dydaktyczno-
-przyrodnicza w rezerwacie Obary, 
ze względu na okresy lęgowe głuszca  
i żurawia, niedostępna jest dla zwie-
dzających od początku marca do 
końca maja. Całorocznie zabrania 
się również zbierania na terenie re-
zerwatu runa leśnego. Wchodzenie 
na trzęsawisko grozi zapadnięciem 
się, a także powoduje zmiany w sza-
cie roślinnej i zakłócenie równowagi 
ekosystemu środowisk bagiennych.

Dominik Róg

Rezerwat Obary
W lasach Puszczy Solskiej, pomiędzy wsiami Dąbrowica i Ciosmy, znajduje się miejsce wyjątkowe, 
które powinien odwiedzić każdy mieszkaniec, a także goście przebywający w Gminie Biłgoraj. 



5KULTURA 15/2015

Po południu na scenie ustawionej na terenie boiska 
wiejskiego w Dąbrowicy zaprezentowała się młodzież 
szkolna, wystąpiły też gminne zespoły śpiewacze i Koło 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy. Dla miłośników moto-
ryzacji zorganizowano pokaz motocykli, a twórcy ludowi 
zaprezentowali ginące rzemiosła. W trakcie wydarzenia 
rozegrano też mecze piłki nożnej. LZS Dąbrowica rywali-
zował z samorządowcami z gminy Biłgoraj oraz z oldboy-
ami Łady. Wieczorem dla gości zagrała Zwierzyniecka Ka-
pela Ludowa, a na zakończenie imprezy odbyła się zabawa 
plenerowa, na którą zaprosił zespół Egzotic. 

Impreza została dofinansowana z budżetu Gminy Bił-
goraj w konkursie ofert na realizację zadania publicznego. 
Organizatorami Pikniku „Dąbrowica na sportowo” byli: 
Stowarzyszenie LZS Dąbrowica, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrowicy, Koło Gospodyń Wiejskich, ZSPiG w Dąbro-
wicy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. 

Celina Skromak

Piknik w Dąbrowicy
Piknik „Dąbrowica na sportowo” odbył się w niedzielę 5 lipca. Rozpoczął się od biegów przełajo-
wych, a w programie pikniku znalazły się także gry i zabawy dla dzieci, biegi w workach, występy 
artystyczne i mecze piłki nożnej.

Dużym powodzeniem cieszyły 
się pokazy kulinarne z degustacją.  
W piątkowe popołudnie na scenie Pla-
cu Po Farze można było wziąć udział 
w pokazie kulinarnym Gospodarka 
ze smakiem - Restauracji Stary Młyn  
w Bełżycach, Ivo Violante & Przy-
jaciele, Gruzja na talerzu - pokazy 
lubelskich szefów kuchni oraz Trzy 
Krainy Smaku - Pokaz Kulinarny 
LGD Ziemia Biłgorajska. W kolejne 
weekendowe dni odbyły się pokazy 
kulinarne LGD Kraina Wokół Lublina 
i LGD Ziemi Kraśnickiej. Tradycyjne 
smaki Ziemi Biłgorajskiej zaprezen-

towały panie z zespołów śpiewaczych 
z Gminy Biłgoraj i Gminy Aleksan-
drów. Na scenie Placu Po Farze odbyła 
się prezentacja pieroga biłgorajskiego 
w wykonaniu pani Wandy Małyszy 
z Bukowej.  Z Bukowej pojechała też 
do Lublina bułka drożdżowa upie-
czona przez panią Danutę Malec. Pa-
nie z Aleksandrowa zaprezentowały 
natomiast aleksandrowską kapustę 
uwarzaną z pieczonymi ziemniakami 
i domowy chleb ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem.

Celina Skromak

Smaki biłgorajskie na Międzynarodowym 
Festiwalu Smaku w Lublinie

W dniach 1 - 6 września b.r.  w Lublinie odbyła się siódma edycja Europejskiego Festiwalu Smaku.  
Na kilka dni w Lublinie zagościły najlepsze smaki kuchni gruzińskiej i lubelskiej wzbogacone ofertą 
kulturalną i muzyczną. 
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Na „jagodziankach” promuje się 
bogactwo kulturowe wsi i bukowskich 
lasów, w tym potrawy na bazie leśnych 
jagód. Rokrocznie odbywa się tu kon-
kurs na desery jagodowe i lokalne 
przysmaki. Na stoisku regionalnym 
królują pierogi z jagodami i „jago-
dzianki”, czyli bułeczki z nadzieniem 
jagodowym.

Twórcy ludowi z Bukowej prze-
prowadzają pokazy i warsztaty giną-
cych ale uprawianych wciąż w Buko-
wej, tradycyjnych rzemiosł, takich jak 
łubiarstwo, sitarstwo, wyrób łyżek, czy 
wrzecion tkackich, prezentując w ten 
sposób młodym ludziom te piękne,  
a zapominane już tradycyjne umiejęt-
ności. Dla młodszej części uczestni-
ków imprezy przygotowuje się wiele 

wyzwań w postaci różnorodnych kon-
kursów sprawnościowych z nagro-
dami, a dla najmłodszych animacje  
i atrakcje w postaci dmuchanego par-
ku zabaw. Na scenie prezentują się lo-
kalni artyści, ale też zaproszeni goście. 
Można było podziwiać zdolne bukow-
skie dzieciaki, w programach  mu-
zycznych i tanecznych, efekty  warsz-
tatów przeprowadzonych w Placówce 
Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bu-
kowej.  Męski Zespół Śpiewaczy z Bu-
kowej, tegoroczny laureat I nagrody 
na 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu i II nagro-
dy na Festiwalu Piosenki Partyzanc-
kiej w Aleksandrowie zaprezentował 
się w repertuarze pieśni tradycyjnych  
i partyzanckich, a Chór z Korytkowa 

Dużego przygotował na tę okazję pio-
senki ludowe. Bardzo podobał się wi-
downi spektakl muzyczny „Najwięcej 

W niedzielne popołudnie 19 lipca 2015r. na placu przy remizie OSP w Bukowej odbyły się kolejne 
„Bukowskie Jagodzianki”. Organizatorzy zaprosili do Bukowej wszystkich amatorów dobrej zaba-
wy i jak co roku zadali sobie wiele trudu, przygotowując dla nich moc atrakcji. 

Bukowskie Jagodzianki
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witaminy mają polskie dziewczyny” 
wykonany przez młodych Artystów 
z Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-
szowie, laureatów festiwali w kraju 
i za granicą oraz programów telewi-
zyjnych. Na scenie w Bukowej zagrała 
koncert Zwierzyniecka Kapela Ludo-
wa i energetyczny rockendrollowy ze-
spół JET SONS.  Do tańca w plenerze 
zaprosił wszystkich zespół MEFFIS.

„Bukowskie Jagodzianki” były 
też  okazją do przekazania Autorowi 
i mieszkańcom Bukowej najnowszej 
publikacji wydanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju. „Wspo-
mnienia” autorstwa Wojciecha Mal-
ca, mieszkańca Bukowej, działacza 
społecznego i regionalisty, zawiera-
ją zapiski dotyczące rodzinnej wsi. 
Obejmują historię budowy kościoła  
i powstania parafii w Bukowej, wy-
darzenia z okresu II wojny światowej, 
dawne zwyczaje i sposób obchodze-
nia świąt oraz opis życia na biednej 
biłgorajskiej wsi w połowie XX w. 

Publikacja wydawnictwa była 
możliwa dzięki życzliwości i stara-
niom Wójta Gminy Biłgoraj Wiesła-
wa Różyńskiego, który docenił jej 
wartość historyczną dla dziejów Bu-
kowej - Małej Ojczyzny i rodzinnej 
wsi Autora. 

Organizatorem „Bukowskich 
Jagodzianek” jest OSP z Bukowej  
i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgo-
raju. Impreza została dofinansowana 
z budżetu Gminy Biłgoraj i Działaj 
Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny 
Ziemi Biłgorajskiej.

Celina Skromak
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Każdego roku Lato na Żurawino-
wym Szlaku gromadzi miłośników 
turystyki rowerowej i dobrej zabawy. 
Imprezę rozpoczyna rajd rowerowy 
Żurawinowym Szlakiem z Biłgoraja do 
Ciosmów. Piknik rodzinny, który odbył 
się na boisku przy szkole zgromadził 
mieszkańców Ciosmów, okolicznych 
wiosek i Biłgoraja. Przy pięknej słonecz-
nej pogodzie, w scenerii  otoczonego 
lasem boiska można było bardzo miło 
spędzić niedzielne popołudnie. Począ-
tek pikniku zaowocował  atrakcjami dla 
dzieci. Odbyły się wybory Małej Miss 
Żurawinek. Ocenie podlegał zarówno 
strój jak i ogólna prezentacja sceniczna 
dziewczynek. Żurawinką 2015 roku zo-
stała Madzia Ciosmak. Odbyło się też 
szereg konkursów sprawnościowych  
z konkurencjami dla dzieci i rodzin. Na 
scenie z programem dla dzieci, a później 
dla dorosłych  zaprezentował się Kaba-

ret Giez z Goraja, a z koncertem akor-
deonowym wystąpił  Piotrek Ostrowski. 
Następnie  zagrały zespoły INSPIRO 
i  ROXAIT, a dla  wszystkich miłośni-
ków tańca zagrał DJ WASYL. Atrakcje 
towarzyszące to dmuchane urządzenia 
sportowo - rekreacyjne dla dzieci, lote-
ria fantowa i stoisko z lokalnymi przy-
smakami.

Organizatorem Lata na Żurawino-
wym Szlaku jest Stowarzyszenie „Dąb” 
w Ciosmach przy współpracy  Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 
Impreza została dofinansowana przez 
Gminę Biłgoraj w konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego.

Celina Skromak

IX Lato na Żurawinowym Szlaku 
w Ciosmach

Stało się już tradycją, że ostatnia niedziela lipca  w Gminie Biłgoraj upływa p.h. Lata na Żurawino-
wym Szlaku w Ciosmach. W tym roku IX edycja tego wydarzenia miała miejsce 26 lipca. 
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W korowodzie wieńcowym dele-
gacje przeszły na plac kościelny, gdzie 
po powitaniu delegacji i gości dożyn-
kowych przez Kustosza Sanktuarium, 
Zespół Folklorystyczny „Wójtowia-
nie” z Krasnobrodu poprowadził mo-
dlitwę różańcową w intencji rolników. 
W południe zabrzmiał Hejnał Maryj-
ny w wykonaniu Wielopokoleniowej 
Orkiestry Dętej z Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, a po nim odbyło się 
przekazanie chleba Gospodarzo-
wi Dożynek. Mszę Świętą odprawił  
ks. bp Mariusz Leszczyński. Podczas 
mszy zgodnie z tradycją dożynkową 
odbyło się poświęcenie wieńców do-
żynkowych, złożenie darów ołtarza  
i procesja eucharystyczna z wieńca-
mi dożynkowymi. Gminę Biłgoraj 
reprezentowały delegacje wieńcowe 
z Soli, Gromady, Korytkowa Dużego, 
Dąbrowicy i Korczowa i Okrągłego. 

Podziękowania delegacjom wręczył 
ks. Józef Bednarski, proboszcz Parafii 
p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Dąbrowicy - Diecezjalny Duszpa-
sterz Rolników i Pszczelarzy. 

Po mszy świętej na placu obok bu-
dynku Informacji Turystycznej można 
było obejrzeć wystawy rolnicze i sztuki 
ludowej, a na scenie prezentowały się 
zespoły i kapele ludowe. Odbyło się też 
podsumowanie  I Roztoczańskiej Li-
sty Przebojów Ludowych Katolickiego 
Radia Zamość. To właśnie na zapro-
szenie Katolickiego Radia Zamość do 
Krasnobrodu pojechały zespoły „Więź” 
z Soli, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrą-
głego, zespół folkowy „Podkowa” i Ka-
pela Ludowa „Krążałka”. Zespoły te  
z rąk dyrektora KRZ ks. Krystiana Bor-
dzania odebrały wyróżnienia za udział  
w I Roztoczańskiej Liście Przebojów 
KRZ. Jednocześnie ks. Krystian podzię-
kował Wójtowi Gminy Biłgoraj Wiesła-
wowi Różyńskiemu za okazaną pomoc  
i wsparcie tej inicjatywy Katolickiego Ra-
dia Zamość.

Celina Skromak

Delegacje wieńcowe z Gminy Biłgoraj 
na Diecezjalnych Dożynkach w Krasnobrodzie

Przy Kaplicy Objawień w Krasnobrodzie już od rana zbierały się delegacje wieńcowe z całej Diecezji 
Zamojsko - Lubaczowskiej, by złożyć hołd Matce Boskiej Krasnobrodzkiej i podziękować Panu Bogu 
za tegoroczne plony. Diecezjalne Dożynki odbyły się w Krasnobrodzie w niedzielę 13 września. 
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Swoje miejscowości z wieńcami 
dożynkowymi reprezentowali: Ko-
rytków Duży, Andrzejówka, Bukowa, 
Ciosmy, Dąbrowica, Dereźnia, Dyle, 
Gromada z Majdanem Gromadzkim, 
Hedwiżyn, Korczów z Okrągłym, 
Nadrzecze, Ruda Solska, Smólsko, Sól, 
Karolówka i Korytków Mały.

Korowód uroczyście poprowadzi-
ła Strażacka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Obszy, pod kierunkiem kapel-
mistrza Wojciecha Baszkiewicza. Na 
czele korowodu maszerowały poczty 
sztandarowe OSP i PSL oraz jednost-
ka OSP z Korytkowa Dużego. Staro-
stami tegorocznych dożynek byli pani 
Anna Małek i pan Krzysztof Kusz  
z Korytkowa Dużego. Korowód witał 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyń-
ski,  księża proboszczowie gminnych 
parafii oraz honorowi goście dożyn-
kowi. Mszę św. odprawił ks kanonik 
Józef Bednarski duszpasterz rolników 
i pszczelarzy, przy współudziale go-
spodarza parafii ks kanonika Krzysz-
tofa Gajewskiego proboszcza parafii 
p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytko-
wie Dużym, ks. Marka Kuśmierczy-
ka, proboszcza parafii w Gromadzie,  
ks. Stanisława Ciupaka, proboszcza 
parafii w Bukowej i ks. Piotra Sobczu-
ka, proboszcza parafii w Hedwiżynie.  
Po mszy świętej dziękczynnej odbyła 
się oficjalna część dożynek, którą roz-
począł powitaniem gości Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński, zaczyna-
jąc od słów: Żyjemy na pięknej Ziemi 
Biłgorajskiej, gdzie nadal zachowała 
się żywa kultura ludowa, gdzie stoją 

stare kapliczki i krzyże przydrożne, 
gdzie stale odtwarza się dawne rze-
miosła. Tutaj ziemia jest szanowana,  
a praca na niej wciąż związana jest  
z tradycyjną obrzędowością. Jednocze-
śnie nasze wsie stają się coraz nowocze-
śniejsze i zadbane. W pobliżu starych 
kapliczek i kościołów widzimy ładne 
domy z kolektorami słonecznymi i do-
stępem do sieci szerokopasmowej.

W części artystycznej z koncertem 
wystąpiła Orkiestra Dęta z Obszy. Na-
stępnie mieszkańcy Korytkowa Du-
żego zaprezentowali widowisko do-
żynkowe pt. „Współczesne problemy 
żniw” , a w wykonaniu Chóru z Ko-
rytkowa Dużego usłyszeliśmy  przy-
śpiewki dożynkowe. Perełką na scenie 
okazał się spektakl muzyczno - tanecz-
ny Volare Cantare przygotowany przez 
Artystów Centrum Sztuki Wokalnej  

w  Rzeszowie. W prezentacjach scenicz-
nych zespołów śpiewaczych wystąpili: 
Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, ze-

Święto Plonów 
w Korytkowie Dużym

Mieszkańcy Korytkowa Dużego wykazali się jak zwykle gościnnością będąc gospodarzami Doży-
nek Gminno – Parafialnych. Odbyły się one 23 sierpnia na placu przy remizie OSP w Korytkowie 
Dużym. W korowodzie dożynkowym wzięło udział 16 delegacji wieńcowych, czternaście z Gminy 
Biłgoraj i dwie z Gminy Frampol, Parafia Korytków Duży. 
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spół „Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, zespół KGW z Dąbrowicy, zespół 
„Stok” z Hedwiżyna, „Lawenda” ze Smólska, „Jarzębina” z Bukowej, 
„Zorza” z Dereźni, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego, „Czerem-
cha” z Gromady, zespół z Andrzejówki, „Więź” z Soli, „Polne kwiaty”  
z Dyl, zespół „Żurawina” z Korytkowa Małego i „Gospa” z Karolówki. 
Do tańca zagrał zespół MOTIF, a niekwestionowaną gwiazdą wieczo-
ru był zespół Pudzian Band.

W konkursie na wieniec dożynkowy wzięło udział 16 wień-
ców z Gminy Biłgoraj i parafii Korytków Duży. Komisja konkur-
sowa - pani Dorota Skakuj, dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej  
i pani Ludwika Dolina z MGOK we Frampolu, po obejrzeniu wszyst-
kich wieńców pierwszą nagrodę w konkursie przyznała  delegacji  
z Soli, drugą otrzymała delegacja z Ciosmów, a trzecią nagrodą uho-
norowano wieniec z Korytkowa Dużego. Ponadto komisja przyzna-
ła cztery wyróżnienia za wieńce z Dąbrowicy, Dereźni, Nadrzecza  
i Smólska.

Z kolei na boisku Orlik przy ZSPiG w Korytkowie Dużym już 
od rana w niedzielę  odbywały się rozgrywki Dożynkowego Turnie-
ju Piłki Nożnej. Wieczorem podczas dożynek Wójt Gminy Biłgoraj 
Wiesław Różyński i dyrektor ZSPiG w Korytkowie Dużym Paweł 
Grabias wręczyli puchary drużynom i najlepszym zawodnikom tur-
nieju. Zwycięzcą została drużyna z Korytkowa Dużego, drugie miej-
sce wygrali zawodnicy z Nadrzecza, trzecie przypadło Gromadzie,  
a puchar za czwarte miejsce pojechał z drużyną do Brodziaków.

Atrakcje towarzyszące tegorocznych dożynek to pokazy kulinar-
ne z degustacją chłodników i deserków bezowych przygotowane 
przez Fundację Qulturalne Qulinaria z Lublina, darmowy dmucha-
ny park zabaw i animacje dla dzieci przygotowane przez Scenę Juno 
z Lublina, wystawa płodów rolnych przygotowana przez Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju, stoisko wystawiennicze KRUS  
w Biłgoraju z konkursem z cennymi nagrodami p.h. „Bezpieczeń-
stwo i higiena pracy w rolnictwie”, stoisko Biłgorajskiego Koła Dia-
betyków z pomiarami cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi  
i pomiarami ciśnienia tętniczego, stoiska promocyjne Gminy Bił-
goraj i LGD „Ziemia Biłgorajska”. Dodatkową atrakcją były poka-
zy tradycyjnych  rzemiosł poprowadzone przez twórców ludowych  
z Bukowej, możliwe dzięki dofinansowaniu z „Działaj Lokalnie IX” 
FFLZB w ramach projektu „Tradycyjne rzemiosła i umiejętności  
w Gminie Biłgoraj”.

Dziękujemy wszystkim delegacjom wieńcowym i zespołom śpie-
waczym za udział i uświetnienie Dożynek Gminno - Parafialnych  
w Korytkowie Dużym. Mieszkańcom gminy, parafii i gościom za 
wzięcie udziału w uroczystościach dożynkowych. Wyrazy uznania  
i najserdeczniejsze słowa podziękowania kierujemy do Prezesa OSP 
w Korytkowie Dużym pana  Franciszka Sochy, Naczelnika OSP pana 
Krzysztofa Bednarza, Strażaków i Chóru z Korytkowa Dużego za oka-
zaną gościnność, nieocenioną pomoc organizacyjną i cały trud wło-
żony w przygotowanie i przebieg dożynek. Podziękowania dla Firmy 
WOD - BUD z Kraśnika za wsparcie finansowe naszych dożynek.

Organizatorem Dożynek Gminno – Parafialnych w Korytkowie 
Dużym był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgo-
raju, OSP w Korytkowie Dużym i Mieszkańcy Korytkowa Dużego.

Celina Skromak
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Nim widzowie zgromadzeni na bo-
isku sportowym w Gromadzie mogli 
być świadkami emocji w meczach fi-
nałowych, na murawie w ciągu dwóch 
dni rywalizowało 11 drużyn z terenu 
Gminy Biłgoraj: Brodziaki-Smól-
sko, Dąbrowica, Dereźnia, Gromada, 
Hedwiżyn-Ignatówka, Kolonia Sól, 
Korytków Duży, Majdan Gromadz-
ki-Nadrzecze, Korczów-Okrągłe, Sól, 
Wola-Ruda-Bidaczów. Wydarzenia na 
boisku komentował dla kibiców Lu-
cjan Kupczak

Oficjalne otwarcie Turnieju nastą-
piło w niedzielę 12 lipca 2015 r. Na bo-
isku piłkarzy i kibiców przywitał Wójt 
Gminy Biłgoraj - Wiesław Różyński 
oraz prezes Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Gromadzie - Mariusz 
Łęcki. Do Gromady przyjechał Rad-
ny Województwa Lubelskiego - Jan 
Kowalik, a także Michał Marciniak 
– asystent posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Krzysztofa Hetmana, prze-
wodniczący Rady Gminy w Biłgoraju 
– Jan Majewski, a także radni powia-
towi i gminni. Tradycyjny rzut kar-
ny otwierający Turniej wykonał wójt 
Wiesław Różyński. 

Atrakcyjnymi przerywnikami po-
między meczami były pokazy trików 
piłkarskich w wykonaniu Michała Ry-
caja, wielokrotnego medalisty turnie-
jów rangi ogólnopolskiej i międzyna-
rodowej, w tym m. in. Mistrza Świata 
Freestyle Football 2013 r.

Organizatorzy przygotowali rów-

nież zabawy dla dzieci m. in. darmowe 
animacje i dmuchane zamki. Nagrodę 
dla najlepiej kibicującej grupy piłkar-
skiej w tym roku otrzymały dzieci  
z Majdanu Gromadzkiego. 

Wiele pozytywnych emocji przy-
niósł towarzyski mecz pomiędzy sa-
morządowcami a radnymi i sołtysami. 
Drużyna samorządowców pod wodzą 
wójta Różyńskiego zwyciężyła 3 : 1. 

Po ostatnim gwizdku sędziego 
głównego zawodów Andrzeja Swachy 
nastąpiło podsumowanie i wręczenie 

nagród w Gminnej Lidze Piłki Nożnej 
Gminy Biłgoraj – sezon 2014/2015,  
a następnie w XIV Turnieju Piłki Noż-
nej Drużyn Niezrzeszonych „o Pu-
char Wójta Gminy Biłgoraj”. Oprócz 
nagród drużynowych wręczono rów-
nież wyróżnienia indywidualne: „kró-
lem strzelców” został Jakub Pawluk 
z Gromady, który zdobył 5 bramek; 
najlepszym zawodnikiem wybrano 
Arkadiusza Czoka z Korytkowa Du-
żego, a tytuł najlepszego bramkarza 
przyznano Piotrowi Przytule z Soli.

Wyniki XIV Turnieju Piłki Noż-
nej Drużyn Niezrzeszonych „o Pu-
char Wójta Gminy Biłgoraj”:

1. miejsce: Sól
2. miejsce: Korytków Duży
3. miejsce: Gromada
4. miejsce: Dąbrowica
5. miejsce: Kolonia Sól
6. miejsce: Hedwiżyn-Ignatówka

Puchar Wójta Gminy 
Biłgoraj jedzie do Soli
Ostatnia akcja meczu finałowego pomiędzy Solą a Korytkowem Dużym zadecydowała, że Puchar 
Wójta Gminy Biłgoraj w XIV Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych zdobyła drużyna z Soli. 
Tuż po celnym strzale Michała Roja sędzia odgwizdał zakończenie meczu. Srebrne medale zdobyli 
waleczni piłkarze z Korytkowa Dużego, a brązowe obrońcy tytułu z Gromady, którzy pewnie poko-
nali w „małym finale” drużynę z Dąbrowicy.
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Skład drużyny Sól:

1. Kamil Paczos
2. Marcin Szuper
3. Przemysław Gnojek
4. Michał Rój
5. Dawid Muzyka
6. Paweł Muzyka
7. Piotr Przytuła
8. Patryk Przytuła
9. Damian Kręt
10. Michał Wnuk
11. Marcin Olszówka
12. Marcin Bednarz
13. Arkadiusz Rymarz
14. Andrzej Samulak
15. Paweł Niespodziewański

NAJLEPSZY STRZELEC – JAKUB PAWLUK
NAJLEPSZY ZAWODNIK – ARKADIUSZ CZOK 
NAJLEPSZY BRAMKARZ – PIOTR PRZYTUŁA

Obsługa sędziowska:

Andrzej Swacha – sędzia klasy okręgowej, sędzia główny Turnieju
Piotr Burak – sędzia III ligi
Konrad Kostrubała – sędzia klasy okręgowej
Tobiasz Bakoń – sędzia klasy okręgowej

Dominik Róg
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Gminna Liga – sezon 2015-2016 
to kolejne długoterminowe rozgrywki 
piłkarskie organizowane przez Gminę 
Biłgoraj. W poprzednim sezonie naj-
lepszą okazała się drużyna Korytkowa 
Dużego.

W sezonie 2015-2016 do gry zgło-
siło się 7 drużyn: Wola-Ruda, Bro-
dziaki, Sparta Smólsko, Korytków 
Duży, Spartakus Team, Dąbrowica 
oraz Gromada. Mecze rozgrywa-
ne są co tydzień na boiskach „Orlik”  
w Soli i Korytkowie Dużym – do koń-
ca czerwca 2016 roku odbędzie się 
około 50 meczów. 

Każdy zespół uczestniczący w roz-
grywkach otrzyma pamiątkowe dy-

plomy i nagrody rzeczowe, natomiast 
najlepsi zostaną nagrodzeni także me-
dalami oraz pucharami. 

Terminarz, wyniki, tabelę oraz kla-
syfikację strzelców można na bieżą-
co śledzić na stronie Gminy Biłgoraj 

(www.gminabilgoraj.pl) w zakładce 
„Sport”, a także na profilu facebooko-
wym „Gminne Ligi Piłki Nożnej Gmi-
ny Biłgoraj”.

Dominik Róg

Rozpoczął się kolejny sezon 
Gminnej Ligi Piłki Nożnej

Od początku września 2015 roku siedem zespołów rywalizuje w kolejnym sezonie Gminnej Ligi Pił-
ki Nożnej „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”.  „Wiele młodych osób żyje sportem i rozgrywkami takimi 
jak Gminne Ligi, teraz na Orlikach a w zimie w hali. Chcemy zdrowego i sportowego społeczeństwa, 
tak młodzieży, jak i osób starszych. Uważam, że inwestując w tego rodzaju przedsięwzięcia idziemy  
w dobrym kierunku” – zaznacza Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. 

Do Turnieju zgłosiło się czte-
ry drużyny z trenu Parafii. A były 
to drużyny z:  Nadrzecza, Ko-
rytkowa Małego i dwie drużyny  
z Korytkowa Dużego (Straż  
i Młodzież). Turniej odbywał się 
systemem każdy z każdym. Do 
finału dostały się obie drużyny  
z Korytkowa Dużego. Po bardzo 
zaciętym meczu w tie-breaku 12 
do 15 wygrała drużyna strażaków.  

Ostatecznie klasyfikacja koń-
cowa wyglądała następująco:

1. Korytków Duży – Straż
2. Korytków Duży – młodzież
3. Korytków Mały
4. Nadrzecze

Na zakończenie zostały wrę-
czone drużynom przez Proboszcza 
Parafii p.w. MBB w Korytkowie 
Dużym ks. kan Krzysztofa Gajew-
skiego pamiątkowe puchary.

Jerzy Odrzywolski

Turniej o Puchar Proboszcza
W niedzielę 6 września 2015r. odbył się po raz trzeci Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Proboszcza 
Parafii p.w. MBB w Korytkowie Dużym. 



15KULTURA 15/2015

Umiejętność wykonywania drew-
nianych łyżek posiadły całe rodziny,  
a często była ona przekazywana z po-
kolenia na pokolenie. Wrzeciona także 
robiono w każdym domu. Po wrzecio-
na przyjeżdżali handlarze z okolicznych 
miasteczek i za kopę płacono w okresie 
międzywojennym 2 do 3 zł., zależnie od 
ich jakości. Później więcej wyrabiano tu 
łyżek, a około 1925 roku za kopę łyżek 
średniej wielkości płacono 3 do 5 zł.,  
a za łyżki tzw. warzochy 8 do 10 zł.  
Z czasem brak większego zapotrzebo-
wania i zbytu na ten towar sprawił, że 
wyrób łyżek stał się nieopłacalny. Za-
stąpienie ich trwalszymi, metalowymi 
łyżkami produkcji fabrycznej przyczy-
niło się do upadku łyżkarstwa na wsi. 
Obecnie wytwarzanie drewnianych 
łyżek, wykonywanych techniką „dłu-
bania”, należy do zanikających rzemiosł 
ludowych. 

Nadal w Bukowej wykonywaniem 
łyżek i coraz rzadziej, ze względu na zu-
pełny brak popytu, wrzecion tkackich, 
zajmuje się pan Antoni Frączek. Latem, 
ile razy wejdzie się na podwórko, za-
staje się pana Antoniego siedzącego na 
kobylicy i strugającego swoje ukochane 
łyżki. Wyrabia je bardziej z sentymenta-
lizmu i zamiłowania do tego zajęcia niż 
możliwości zarobkowych. Nie zmienia 
to jednak faktu, że na ścianie drewnia-
nego domku pana Antoniego, znajduje 
się pokaźną ekspozycja suszących się na 
słońcu łyżek.

Łyżki strugał jego ojciec Franciszek, 
łyżki tą samą techniką i to już od 35 lat 
wyrabia pan Antoni. To od ojca nauczył 
się tego pięknego rzemiosła. Kiedy jesz-
cze pracował jako robotnik leśny łyżki 
robił głównie w długie jesienne i zi-
mowe wieczory. Obecnie, choć w tym 
roku skończy 91 lata, w każdej wolnej 

chwili rozkłada swój warsztacik i struże.   
W pogodne dni na podwórku, w pozo-
stałe w domu, przy oknie. Jest jedynym 
czynnym dziś łyżkarzem w Bukowej  
i okolicy.

Łyżki wyrabia przeważnie z drewna 
brzozowego, choć nadaje się też olcho-
we i osikowe. Dawniej, ale rzadko, ze 
względu na twardość materiału i wyni-
kające stąd trudności w jego obróbce, 
używało się drewna gruszy. Te wykony-
wane z gruszy były jednak najbardziej 
estetyczne i trwałe, więc zamawiane 
były głównie z okazji większych uro-
czystości rodzinnych, np. na wesela.

Materiału na łyżki dostarcza las. 
Drzewa wycina się późną jesienią 
lub zimą. Wybiera się drzewa zdrowe  
o średnicy pnia 25-30 cm. i ścina na 
wysokości ok. 1m. od ziemi. Drewno 
na łyżki nie powinno mieć sęków i  za-
raz po ścięciu poddawane jest obrób-
ce, jest łupane i okorowane. Pnie tnie 
się na klocki o długości 50 cm, tak aby  
z każdego wyszły 4 łyżki. Klocek roz-

łupuje się przy użyciu siekiery pobija-
nej drewnianym młotkiem na szczapy,  
o przekroju trójkątnym, tzw. „trójką-
ty”. Uzyskane szczapy „ciesze się” dalej 
siekierą, by nadać im wstępny kształt 
łyżki. Po uzyskania zarysu czerpaka  
i trzonka taką „wyciesaną” łyżkę mocu-
je się na kobylicy i dłutem o łukowatym 
ostrzu „wybija się” wnętrze czerpaka, 
tzw. „hapy”. Po wstępnym przygotowa-
niu kilkunastu łyżek suszy się je przez 
4 dni w domu przy piecu lub przez 
miesiąc, czy dwa na słońcu. Dobrze 
wysuszoną łyżkę poddaje się dalszej ob-
róbce na kobylicy, wygładzając środek 
czerpaka „strużykiem”, którego półko-
liście wygięte ostrze dostosowane jest 
do wielkości czerpaka łyżki. Trzonek 
łyżki obrabia się przy pomocy ośnika  
o lekko wygiętym ostrzu. Pozostałe nie-
równości na łyżce usuwa się nożykiem 
o krótkim ostrzu a na koniec wygładza 
się całą łyżkę odwróconym grzbietem 
ośnika. Wykonanie jednej łyzki zajmuje 
mu półtorej godziny. 

Pan Antoni wykonuje dziennie 
od 10 do 12 łyżek różnego rodza-
ju. Nadal wyrabia trzy rodzaje łyżek: 
małe służące do jedzenia (dł.22 cm), 
„warzochy” do mieszania potraw 
(dł.33-43 cm.) oraz łyżki cedzakowe  
(dł.38-42 cm.). Wyrabia też drewniane 
widelce i łopatki. Swoich wyrobów pan 
Antoni nie zdobi, a sprzedaje je dla ce-
lów pamiątkarskich podczas pokazów 
tego rzemiosła na okolicznościowych 
imprezach, czy podczas warsztatów  
w Muzeum Wsi Lubelskiej.  

Celina Skromak

Źródła: 
Ewa Górecka Wójcik Ginące zawody 

między Wisłą i Bugiem, Władysław Jeż-Ja-
recki Rola drewna w kulturze mieszkańców 
biłgorajskich wsi.

Łyżkarz z Bukowej
W pierwszych latach XX w. do najbardziej rozpowszechnionych zajęć pozarolniczych w Bukowej 
należała obróbka drewna, czyli wyrób dranic, łubów sosnowych na sita i przetaki, łyżek i wrzecion 
przędzalniczych. To otaczające wieś lasy dostarczały odpowiedniego surowca. 
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Tym co wyróżnia Gminę Biłgoraj 
jest nadal żywa kultura ludowa. Przeja-
wia się to zarówno w biłgorajskim śpie-
wie, stroju ludowym, obrzędowości,  
w regionalnych przysmakach i twór-
czości ludowej. 

To tu zachowały się zapomniane 
już w innych częściach Polski zawody 
takie jak łubiarstwo i sitarstwo. Tu spo-
tykamy darte z sosny dranicowe biłgo-
rajskie płoty, wnętrza domostw zdobią 
bibułkowe kwiaty a ludzie wykonują 
tradycyjnymi metodami woskowe 
świece czy drewniane łyżki. Tutaj też 

nadal wykonuje się tradycyjne palmy 
i pisanki wielkanocne. Wiosek strzegą 
kolorowo zdobione przydrożne krzyże 
i kapliczki z ludowymi świątkami. Tu-
taj gospodynie nadal pieką tradycyjne 
wypieki w chlebowych piecach: pieróg 
biłgorajski, bułki drożdżowe, czy do-
mowy chleb na zakwasie. 

Życie mieszkańców biłgorajskich 
wsi od zawsze związane było ze środo-
wiskiem leśnym, z materiałem drzew-
nym i jego przetwórstwem. Eksploata-
cja drewna stała się podstawą rozwoju 
przemysłu co przy skromnej hodowli  

i uprawie słabej jakości ziemi stanowi-
ło źródło utrzymania rodzin. Począt-
kowo mieszkańcy wsi leśnych zajmo-
wali wypalaniem węgla drzewnego, 
pędzeniem dziegciu, smoły i wyrobem 
gontów. Rozwijało się bednarstwo, cie-
sielstwo, kołodziejstwo, wyrób łyżek, 
tokarstwo, łubiarstwo i sitarstwo. 

To właśnie łatwy dostęp do tego su-
rowca sprawił, że rozwijały się rzemio-
sła oparte na drewnie. W połowie XIX 
w. mieszkańcy wsi zajmują się już na 
dużą skalę wyrobem łyżek i wrzecion 
przędzalniczych. Wrzeciona robiono  

Tradycyjne rzemiosła 
i umiejętności w Gminie Biłgoraj

„Co żyło i uświęcone było przez wieki, idzie z wolna w zapomnienie …”
Zygmunt Gloger
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w każdym domu, a ich produkcja zi-
mową porą, w skali całej wsi , sięgała 
nieraz liczby stu kop. Później więcej 
wyrabiano tu łyżek, a okres ich ma-
sowej produkcji przypadł na pierw-
sze dziesięciolecie XX w. Produkcja 
tygodniowa dochodziła w tym czasie 
do 60 kop. Była to liczba tym większa, 
że wykonanie łyżki w porównaniu  
z wrzecionem pochłaniało dwa razy 
więcej czasu. 

Obecnie jedynym czynnym łyż-
karzem na terenie gminy Biłgoraj, ale  
i w okolicy, jest Antoni Frączek z Bu-
kowej. Wykonuje on też wrzeciona 
przędzalnicze, ale coraz rzadziej ze 
względu na zupełny brak popytu na 
te wyroby.

W pierwszych latach XX w. zaczę-
to wyrabiać sosnowe dranice na pło-
ty i łuby, które znalazły zastosowanie 
w rozwiniętej od dawna w Biłgoraju 
i okolicy produkcji sit i przetaków. 
Później łubiarstwo bardzo się rozpo-
wszechniło i właśnie to rękodzieło 
cieszyło się największym zaintereso-
waniem mężczyzn. Przyczyniła się do 
tego jego opłacalność. Kopa łub śred-
niej wielkości przedstawiała wartość 
500 zł. Obecnie łubiarstwem zajmuje 
się pan Tadeusz Małysza w Bukowej. 

Sitarstwo, niegdyś wiodące rze-
miosło w Biłgoraju i okolicznych 
wioskach, stanowiące główne źródło 
utrzymania całych rodzin, również 
powoli odchodzi w zapomnienie. Na 
szczęście nadal oprawianiem sit zaj-
muje się pan Józef Kowal z Nowego 
Bidaczowa. 

Zdjęcia twórców wykonane 
zostały w ramach projektu Tra-
dycyjne rzemiosła i umiejętności  
w Gminie Biłgoraj dofinansowa-
nego z „Działaj Lokalnie IX” Fun-
dacji Fundusz Lokalny Ziemi Bił-
gorajskiej w trakcie realizacji filmu  
o twórcach ludowych z Gminy Biłgo-
raj. Autorem zdjęć jest Jerzy Odrzy-
wolski.

Celina Skromak

Żródła:
Władysław Jeż-Jarecki Rola drewna  

w kulturze mieszkańców biłgorajskich wsi.
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„I wywieźli mnie na Sybir, tam 
gdzie już białe niedźwiedzie... Jechałam 
dwa tygodnie z Rygi do Krasnojarska.  
A z Krasnojarska podróżowałam dwa 
tygodnie najgroźniejszą rzeką syberyj-
ską, Jenisejem, aż do ujścia w zatokę 
Morza Karskiego. Tam mnie aż zawieź-
li. Wróciłam dopiero w 1956 roku.

Zawieźli mnie do wioski, gdzie za-
raz obok była kopalnia węgla. Budo-
waliśmy całe miasto Norylsk. Wtedy 
nie było miasta, same łagry. Po wodę 
chodziliśmy pod kopalnie - tam była 
rura z wodą wystawiona. Kopalnia była 
ogrodzona drutami. Co jakąś odle-
głość na wysokich palach stała wyszka 
(strażnica). Na niej stali strażnicy, i tak 
to mniej więcej wyglądało całymi poła-
ciami terenu. To była góra Szmit, tam  
w 1928 roku pierwszy samolot przyle-
ciał na zwiad i rozbił się o tą górę. Ta 
góra to sam węgiel. Tam się pobudowa-
li tacy, co wychodzili na wolność. Tam 
można było zbierać odpadki z budowy 
wielkich domów, kawałki drewna, de-
sek itp. Z nich można było sobie zbudo-
wać małą budkę. I tak to miasteczko na 
obrzeżach wielkiego miasta, ciągnęło 
się z takich budek kilometrami.

Kułam wieczną zmarzlinę. Każ-
dy miał swój kwadrat na przestrze-
ni dwóch metrów kwadratowych. Ja 
miałam kilofem wykuć dziesięć cen-
tymetrów w ciągu dwunastu godzin. 
Było zimno. Mróz sięgał czasem do 
sześćdziesięciu stopni. My robiliśmy  
w mrozie do czterdziestu stopni (to była 
pierwsza grupa zdrowia), druga grupa 
robiła w mrozie do trzydziestu stopni. 
Ja miałam zawsze pierwszą. Za dniów-
kę dostało się czterysta gram chleba na 
cały dzień – a chleb z pośladów, cięż-
ki, że była w nim woda i kaszy trochę 
w szklance, trzy łyczki rano i wieczór, 
żeby potem były siły do pracy. Ręce się 
trzęsły, bo jak na początku nie umiało 
się kuć i trafiło się na kamień to było źle, 

wszystko w twarz leciało… Potem to się 
jakoś inaczej podbijało. Jak się trafiło na 
dobry grunt, to się zrobiło i półtorej 
normy. To już za to dawali więcej chle-
ba, półtora kilograma.

Sześć lat myślałam tylko o chlebie. 
Tu daleko za miastem była piekarnia, 
daleko żeby chleba nie rozkradli. To 
tak sobie zawsze myślałam jak zapach 
chleba wiatr przywiał, że jeśli wyjdę na 
wolność i przeżyję te dziesięć lat... Ale 
jak przeżyjesz? Jeśli codziennie widzi 
się jak drogą wiozą trupy z jakiegoś 
męskiego łagru, goluteńkie ośmiu lub 
dziesięciu chłopów na poprzek sań 
poskładanych. A my z drogi się ustę-
pujemy, bo śnieg z niej zwozimy. Nie 
było gdzie go dać, to sańmi-skrzynia-
mi wywoziło się gdzieś w przepaście.  
I każdy miał do nogi przywiązaną małą 
deseczkę, na niej atramentem napisane 
jego imię i nazwisko i numer jego diela 
(sprawy – za co był zesłany). 

Te trupy wyrzucali w śnieg, a w lecie 
dopiero ich zakopywali jak śniegu nie 
było (bo śnieg się rozmarzał dopiero  
w czerwcu, lipiec jest lato, sierpień-je-
sień, a we wrześniu jest znowu śnieg).  
I co się myślało, że ja przeżyję? Nie wia-
domo, a zawsze  myślałam, że jeśli prze-
żyję i wyjdę na wolność, to żebym ja 

mogła się dostać do tej piekarni, z której 
zapach chleba wiatr przynosi, to bym 
się chleba najadła… Sześć lat o tym my-
ślałam. Jak nastał szósty rok, to we mnie 
wstąpiły myśli, których nie mogłam się 
pozbyć. Myślałam, że to grzech. Myśla-
łam, że jak się sześć lat będzie kończyć 
czwartego kwietnia 1951 roku, to wtedy 
już ze mną się stanie jakiś cud. Ale jaki 
cud mógł się stać? Nie mogłam wymy-
śleć. Bałam się strasznie. 

Jak mi powiedzieli w 1954 roku, po 
8 latach i 4 miesiącach w łagrze, że za 
dwa miesiące pójdę na wolność, to ja 
dostałam nerwicy żołądka ze strachu. 
Gdzie ja pójdę? Tam już na mnie czeka 
na wolności dziesięciu chłopów. Było 
tam przecież sto łagrów męskich na 
dwa łagry żeńskie. W męskich łagrach 
było co najmniej pięć tysięcy ludzi  
w każdym, były i po osiem, i po dziesięć 
tysięcy, a w obu żeńskich po trzy i pół 
tysiące kobiet. I jak dziewczyna jakaś 
wyszła na wolność to już dziesięciu albo 
piętnastu mężczyzn na nią czekało.

Jak miałam dwa miesiące do wyj-
ścia, to pracowałam na kolei. On był 
za drutami, bo zesłany na katorgę. Jak 
jego zobaczyłam z daleka, to sobie po-
myślałam, że jak wyjdę na wolność, to 
żeby trafił mi się choć troszkę do tego 

Kułam wieczną zmarzline c.d.
Przedstawiamy kolejny fragment wspomnień pochodzącej z Soli Agnieszki Barabasz, która ponad  
8 lat spędziła na dalekiej Syberii.
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podobny, bo na pewno nie jest Ruski . 
I znów plecami się wykręciłam, i znów 
ręce do góry w niebo: Boże! Już niecałe 
dwa miesiące i mnie wypchną na wol-
ność, w nocy! Gdzie ja pójdę? 

Już się wyuczyłam na ruskiej książ-
ce przepisów kolejowych i już zamyka-
łam szlaban na przejeździe kolejowym.  
I dali mi taki maleńki pokoiczek, 
mieszkanko. Po dwóch tygodniach 
przyszło wieczorem do mnie pięciu  
w zaloty: trzech Ruskich i dwóch ja-
kichś takich Tatarów z Kazachstanu. 
Miałam żelazne łóżko i szafeczkę. No  
i oni się wpakowali i do mnie tak: suko! 
(nie powiedzą ci dziewczyno, ani ina-
czej) – Sama zdiesz żywiosz? - Sama. 
- A kto jest dla tiebia? - O ten - poka-
zuję na męża, a on też był więźniem  
i nie znaliśmy się przecież. On był na 
katordze, katorga to jest 15 lat.– Kto jest 
ten dla ciebie, co ty z nim przez druty 

rozmawiasz?  – To jest Polak, a ja jestem 
Polka, i on jak skończy karę, to przyj-
dzie do mnie i będziemy razem miesz-
kali i razem starali się o wyjazd do swo-
jego kraju. Odstąpił się ode mnie, a tych 
czterech siedziało na moim łóżku, coś 
cicho ze sobą pogadali, wrócił i mówi 
do mnie: - no suko smatri, jeśli ty wresz 
to plocho z toboj. Nie wolno im było 
gwałcić, bo oni wszyscy byli więźniami 
i jeszcze i u nich była taka solidarność, 
że jak wyjdzie dziewczyna na wolność, 
to nie wolno było jej ruszać, dopóki nie 
stanęli wszyscy w szeregu i ona które-
goś sobie wybrała i wtedy prowadził ją 
on do swojej nory, jeśli taką miał.

On po ośmiu miesiącach wyszedł, 
ale nie wolno mi go było zameldować  
u siebie, bo to nie moje mieszkanko 
było, tylko służbowe. Miesiąc czasu ze 
mną mieszkał, do pracy nigdzie nie 
pójdzie, bo nie był zameldowany. On 

wymyślił, wiesz co? Idziemy do ślubu, 
a tam tylko śluby urzędowe. I wzięliśmy 
ślub i już mogłam go u siebie zameldo-
wać.

Agnieszka Barabasz wraz z mężem 
po roku tułaczki wrócili do domu. Jej 
siostra Katarzyna Strzęciwilk wspomi-
na, że Agnieszka, kiedy tylko spotka-
ła zainteresowaną osobę, mówiła jej  
o swoich przeżyciach. Agnieszce zade-
dykowała taki wiersz:

Wszystko co było już dokonane
To w księdze życia jest zapisane

Ta syberyjska długa niewola
Tyle tych przeżyć i wielka niedola

A czy to nie cud żeście wrócili
Tyle lat razem w Polsce przeżyli?

      Oprac. Dominik Róg

Jest to cytat z książki ,,Lalka,, Bo-
lesława Prusa, bo to właśnie ta lektu-
ra została zaproponowana do kolejnej 
odsłony Akcji Ogólnopolskiej Narodo-
we  Czytanie. Nowoczesna, europejska 
powieść z jednej strony ukazuje polską 
waleczność, nasz romantyczny patrio-
tyzm, z drugiej – codzienne, pozyty-
wistyczne budowanie własnej pozycji 
ekonomicznej czy intelektualnej, opar-
te na przedsiębiorczości i zaradności. 
Jest to doskonała książka nie tylko na 
dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, 
Ignacy Rzecki, Izabela  Łęcka i Julian 
Ochocki tworzą galerię niezapomnia-
nych bohaterów. Warto dostrzec ich 
wszystkich jako żywych ludzi, którzy 
mają nam coś ważnego do powiedze-
nia o sobie, o czasach, w których przy-
szło im żyć, ale i o nas samych – współ-
czesnych Polakach.

Biblioteka Publiczna wraz z ZSPiG 
w Dąbrowicy włączyła się po raz trze-

ci do Ogólnopolskiej Akcji Narodowe 
Czytanie. Spotkanie odbyło się w lo-
kalu biblioteki, gdzie czytano rozdział 
II ,,Pamiętnik subiekta”. Uczestnikami 
była starsza młodzież szkolna. Była to 
doskonała lekcja historii i literatury. 
Czytający dostali pamiątkowe dyplo-
my zaś wszyscy uczestnicy okoliczno-
ściowe plakietki wykonane pieczątką 
Narodowe Czytanie 2015.

Lektura książek nie tylko pogłę-
bia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię 
sprawia, że wzrastają nasze kompe-
tencje i możliwości oddziaływania na 
świat. Celem akcji Narodowe Czytanie 
jest popularyzacja czytelnictwa oraz 
wzmocnienie poczucia narodowej toż-
samości poprzez kontakt z największy-
mi dziełami polskiej literatury.

Lucyna Bielak

Narodowe czytanie 2015 – Dąbrowica
,,Prawdziwy przyjaciel  jest zwierciadłem , w  którym odbija się dusza nasza. On jest otwartą księgą 
naszych myśli, czynów i upodobań , podczas  gdy inni , obojętni  ludzie są księgami w grubą skórę 
oprawnymi   i zamkniętymi  na  kłódki,,  
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26 sierpnia 2015 r. w „Zajeździe na 
Rozdrożu” miało miejsce spotkanie 
podsumowujące działania realizowa-
ne w ramach tego projektu. Konfe-
rencję otworzył gospodarz, a zarazem 
lider projektu Wójt Gminy Biłgoraj 
Wiesław Różyński. Do Soli przybyli 
również przedstawiciele partnerów: 
Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz 
Rosłan i Wójt Gminy Księżpol Lech 
Rębacz, a także Europoseł Krzysztof 
Hetman, Poseł na Sejm RP Stani-
sław Żmijan oraz Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-
woju Marceli Niezgoda.

Prelegenci przedstawili zebranym 
najistotniejsze zagadnienia zwią-
zane z realizacją projektu. Ryszard 
Boguszewski, Prezes Zarządu fir-
my EuroCompass Sp. Z oo., omówił 
opracowany kluczowy dokument,  
tj Strategię rozwoju Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Miasta Biłgo-
raj. Zaplanowane inwestycje drogowe 
przybliżył projektant Krzysztof Gro-
sicki. Podsumowanie działań pro-
jektowych oraz koncepcję budowy 
ścieżek rowerowych przedstawił Ko-
ordynator projektu Mateusz Bury.

Następnie głos zabrali obecni 
goście. Marceli Niezgoda w swoim 
wystąpieniu szczególnie docenił ści-
słą współpracę trzech samorządów  
w realizacji projektu. Poseł na Sejm 
RP Stanisław Żmijan podkreślił, że 
działania władz samorządowych Mia-
sta Biłgoraj i Gminy Biłgoraj oraz 
Gminy Księżpol są wzorem dobrego 
zarządzania dla innych jednostek sa-
morządu terytorialnego, co niejed-
nokrotnie sam podaje za przykład. 
Krzysztof Hetman natomiast zwrócił 
uwagę na fakt, że w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2014-2020 

zdecydowanie większe szanse na po-
zyskanie dofinansowania mają przed-
sięwzięcia realizowane we współpracy 
samorządów. Wójt Wiesław Różyński 
podkreślił, że Miejski Obszar Funk-
cjonalny Miasta Biłgoraj jest szansą 
na rozwój Ziemi Biłgorajskiej, zarów-
no pod względem gospodarczym, 
poprzez stworzenie nowych terenów 
inwestycyjnych, jak też turystycznym. 
Lider i partnerzy projektu zaznaczali 
również, że projekt daje duże możli-
wości w staraniach o pozyskanie ko-
lejnych środków na wykonanie zapla-
nowanych działań.

Głównym celem projektu było 
określenie granic miejskiego obszaru 
funkcjonalnego, określenie zasięgu 

jego wpływu i potencjalnych kierun-
ków rozwoju oraz upowszechnienie 
podejścia funkcjonalnego w planowa-
niu przestrzennym i promocja zinte-
growanego podejścia do problemów 
przedmiotowego obszaru, jak również 
propagowanie wielopoziomowego, 
partnerskiego zarządzania. Wartość 
całkowita projektu wyniosła 2 mln 
200 tys zł, w tym wysokość dofinan-
sowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013 i bu-
dżetu państwa: 1 mln 900 tys zł, zaś 
wkład własny partnerów: 300 tys zł.

Dominik Róg

Dobra współpraca trzech samorządów 
szansą na rozwój Ziemi Biłgorajskiej

Gmina Biłgoraj, Miasto Biłgoraj i Gmina Księżpol od dwóch lat wspólnie realizują projekt pt. „Upo-
wszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic  
i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj.” 
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W rywalizacji wzięło udział 20 załóg, a naj-
lepszym okazał się Adam Hyz, drugie miejsce za-
jął Piotr Bosak, trzecie - Tomasz Bosak. Nagrody 
najlepszym zawodnikom wręczyli Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński oraz Zastępca Wójta 
Wojciech Dziduch.

Oprócz emocjonującego widowiska na torze, 
na przybyłych licznie kibiców czekały także inne 
rozrywki: „Wrak TAXI”, grill bar, zabawy dla dzieci 
oraz koncert zespoły muzyki country „WINCHE-
STER 2005”.

Głównym inicjatorem i organizatorem WRAK 
RACE jest Dariusz Paleczny. Impreza nie mogła-
by się odbyć bez pomocy właściciela terenu, który 
przygotował tor oraz strefę kibica. Współorganiza-
torami byli również Gmina Biłgoraj oraz Automo-
bilklub Biłgorajski.

Dominik Róg

Wrak Race w Żelebsku
W dniu 15 sierpnia 2015 r. na terenie nieczynnych kamieniołomów w Żelebsku po raz pierwszy od-
był się WRAK RACE „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”. Główną atrakcją sobotniej imprezy były wyścigi 
wraków na specjalnie przygotowanym torze, prowadzącym po nieczynnych wyrobiskach kamienio-
łomów. 
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Mój dziadek, Jan Krasowski (1904 
– 1975) pierwszy raz poszedł do 
szkoły w 1913 r. jako 9-latek. Naukę 
zaczął od oddziału wstępnego. Wy-
buch I Wojny Światowej w 1914 roku 
wstrzymał chwilowo Jego edukację, 
jednak już w marcu 1916 r. pod rzą-
dem austriackim rozpoczyna naukę  
w szkole polskiej w Luchowie Gór-
nym. Tak zapamiętał ten okres:  „Na-
uczycieli sprowadził rząd austriacki,  
a do szkoły zapisywała się nawet star-
sza młodzież, 17-18 letnia. Nowością 
był zapis ogromnej liczby dziewcząt  
w stosunku do lat dawnych, bowiem 
za czasów rosyjskich liczba dziewcząt 
nie przekraczała dziesiątki. Trzyma-
no się zasady, że dziewczynie nie po-
trzebna nauka czytania i pisania, bo 
ona do wojska nie pójdzie. 

Przez większość czasu uczęszcza-
łem w godzinach popołudniowych. 
Latem przygnawszy krowy powtó-
rzyło się lekcje ustną w domu. Popa-
trzywszy na rozkład, wiszący zawsze 
na ścianie, układało się odpowiednie 
książki i zeszyty do torby. Zjadłszy 
coś, szło się następnie wołać kogoś 
i spieszyło się nie aby się nie spóź-
nić, ale aby jeszcze trochę pobarasz-
kować. Część uczniów obijała się  
w klasie. Niepewni o los ustnych lekcji 
powtarzają słówka z pisowni, tablicz-
kę mnożenia, geografię, historię itd. 
stosownie do tego, co na dziś, a już 
najbardziej kują gramatykę, bo była 
bardzo wymagana przez nauczycie-
la. Inni przepisują i poprawiają swo-
je ćwiczenia od pewniejszych. Wtem 
trzask! Drzwi się otwarły… wchodzi 
nauczyciel. Cała harmonia tego kon-
certu ustaje, jak nożem uciął. Nauczy-
ciel kładzie dziennik na stole, nastę-
puje modlitwa, którą kolejno co dzień 

Szkoła mojego dziadka
1 września, czas powrotu do szkoły, do obowiązków. Znów zacznie się nauka regułek, wzorów, wier-
szyków, odrabianie lekcji i pisanie kartkówek. Wszyscy to znamy i pamiętamy. A czy wiemy jak wyglą-
dała nauka w szkole powszechnej na początku XX wieku na wsiach, w okresie gdy obowiązek szkolny 
nie był jeszcze powszechny? 

fot. J. Serafin

każdy głośno odmawia. Przy wejściu 
nauczyciela do klasy wszyscy wstają 
i jednogłośnie mówią: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. Po mo-
dlitwie: siadać! Następnie notuje się 
w dzienniku nieobecnych i następuje 
lekcja stosownie do porządku dnia.

Najpierwszą rzeczą zawsze było 
przepatrzenie ćwiczeń domowych. 
Pada komenda: zeszyty rachunko-
we na ławkę 1.2.3. Na raz kładliśmy 
ręce na ławkę, przedtem ręce musia-
ły być na piersiach skrzyżowane lub  
w tył. Na dwa cała figura pochylona na 
prawo, ręce trzymały już zeszyty, a na 
trzy już wszystko na ławce. Porządek 
zaś w ławce był taki: lewą stronę zaj-
mowała torba z podwieczorkiem oraz 
skrzynka (obsadki pióra) na ręczniki; 
prawa zaś zajęta była książkami roz-
łożonymi tak, aby później nie prze-
wracać po nich i w tem porządku, aby 
na wierzchu było to, co na pierwszą 
lekcję. Po skończonej pierwszej części 
książki się układało już do torby. Wy-
jąwszy zeszyty nauczyciel pozbierał je, 

a później pozamieniał tak, aby każdy 
miał nie swój zeszyt. Następnie czy-
tał każdy kolejno, a wszyscy uważali  
z  ołówkiem w ręku i poprawiali błę-
dy. Później na dole liczba błędów. Na-
uczyciel zebrawszy ponownie zeszyty 
rozdawał każdemu.

Następuje lekcja ustna. Tu pod-
powiadacze mieli żniwa lub łapki. 
Nauczyciel chcąc temu wreszcie za-
pobiec wydał rozporządzenie, aby do 
ustnych lekcji wychodzono z ławki 
po trzech do stołu i tam odpowiadać. 
Później zadanie i wyjaśnianie następ-
nych lekcji”.

I tak przez 10 miesięcy w roku, 
przez cztery lata. Czwarty oddział 
zaczynało troje uczniów. Do koń-
ca nauki dotrwał tylko mój dziadek  
i jego jeden kolega. Miało to miejsce 
28.06.1919 r.

Na podst. wspomnień Jana Krasowskiego 
Opracowała Irmina Ziętek 
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Wydarzenia

Celina Skromak

Dożynki Powiatowe w Zastawiu koło Goraja
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych była Gmina Goraj, a zorganizowane zostały w ostatnią niedzielę sierpnia na boisku  
w Zastawiu. Wzięły w nich udział delegacje wieńcowe i zespoły śpiewacze z gmin powiatu biłgorajskiego. Uroczystości rozpoczęły się korowodem 
dożynkowym. Po powitaniu uczestników dożynek przez Starostę Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego odbyła się Msza Św. poprowadzona przez 
księdza biskupa Mariana Rojka. Po części sakralnej i oficjalnej dożynek odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowały się zespoły z powiatu 
biłgorajskiego. Gminę Biłgoraj na Dożynkach Powiatowych reprezentował w delegacji wieńcowej i  na scenie Zespół KGW z Dąbrowicy. 

Jubileuszowy Festiwal w Górecku
2 sierpnia b.r. w Górecku Kościelnym odbył się XX Festiwal Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych Diecezji Zamojsko - 
Lubaczowskiej. Wzięło w nim udział 38 zespołów śpiewaczych. Gminę Biłgoraj reprezentował: zespół śpiewaczy „Czeremcha” z Gromady,  
zespół „Stok” z Hedwiżyna i zespół „Więź” z Soli. Dla wszystkich uczestników i gości zaśpiewała Sława Przybylska.

Wójt Gminy Biłgoraj odznaczony
W dniu 25 lipca 2015 roku na uroczystości wręczenia i poświęcenia sztandaru dla Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju wręczono medale 
i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy. Wśród wyróżnionych był również Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Wójt został 
odznaczony decyzją Prezydium ZG LOK w Warszawie uchwałą Nr 84 z dnia 19-12-2014 r. srebrnym medalem „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju”.

Kapela Ludowa „Krążałka” nagrodzona w Zwierzyńcu
25 lipca na placu Browaru „Perła” w Zwierzyńcu odbył się I Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych. Wzięło w nim udział 11 kapel ludowych  
z terenu województwa lubelskiego. Zagrała kapela Uroczysko z Krasnegostawu, Dziewanna z Wojciechowa, Kapela Wojciechowska, Bokoryna 
z Żalina, Kapela Milejowska z Milejowa, Lubartowiacy z Lubartowa, Rzemyki z Józefowa, Kapela Stacha z Dzwoli, Sami Swoi z Rejowca, 
Zwierzyniecka Kapela Ludowa i Krążałka z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Kapele cechowała duża różnorodność muzyczna, od 
reprezentującej tradycyjną muzykę Kapeli Stacha z Dzwoli, po folkowe rytmy kapeli Uroczysko z Krasnegostawu. Organizatorzy mieli więc 
bardzo trudne zadanie żeby wyłonić najlepszych. W konsekwencji komisja przyznała trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Nasza Kapela Ludowa 
„Krążałka” wróciła ze Zwierzyńca z II nagrodą. Laureatem I nagrody została Kapela „Uroczysko” z Krasnegostawu, a trzeciej - Zwierzyniecka 
Kapela Ludowa. Wyróżnieniem uhonorowano tradycyjną  Kapelę Stacha z Dzwoli. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Nabożeństwo przy kapliczce w Pszczelnej
Pszczelne to wyjątkowo urokliwy zakątek gminy Biłgoraj, gdzie obecnie mieszka zaledwie kilka osób. Pszczelne jest częścią wsi Ciosmy, 
podobnie jak Byczek, Knieja , czy Góra. W Pszczelnej znajduje się pochodząca z XIX wieku kapliczka. W ubiegłym roku została ona odnowiona 
i wówczas to po raz pierwszy zostało tam odprawione nabożeństwo. Mieszkańcy postanowili właśnie przy niej uczcić Pana Boga dziękując 
za dary jakie przynosi las. Jednocześnie modlili się za ludzi pracujących w lesie i przy obróbce drewna. W tym roku ponownie została 
zorganizowana uroczystość przy kapliczce. Odbyła się ona w  niedzielę 2 sierpnia. Odprawiona tam została msza św. ku czci Matki Bożej 
Anielskiej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wiosek, goście z zewnątrz, ale także uczestnicy rajdu rowerowego, który 
wyruszył z Dąbrowicy i zakończył się na wspólnej modlitwie przy kapliczce w Pszczelnej. Modlitewne spotkanie w Pszczelnej zakończyło się 
poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.

Sukces zespołów z Gminy Biłgoraj w Aleksandrowie
12 lipca b.r. w Amfiteatrze Dąbrowa w Aleksandrowie odbył się XXI Festiwal Piosenki Partyzanckiej. Wzięło w nim udział 12 zespołów, w tym 
dwa z Gminy Biłgoraj - Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej i zespół „Lawenda” ze Smólska. Komisja w składzie ks. Tadeusz Sochan, dr Janina 
Biegalska oraz Apolonia Korga po wysłuchaniu wszystkich prezentacji dwie  pierwsze nagrody przyznała Chórowi im. ks. Błażeja Nowosada 
z Aleksandrowa oraz Chórowi Męskiemu „Klucz” z Majdanu Starego. Natomiast dwa kolejne miejsca zdobyły zespoły z gminy Biłgoraj, drugą 
nagrodę wyśpiewał sobie Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, a trzecią zespół „Lawenda” ze Smólska. Najserdeczniejsze gratulacje dla 
wszystkich laureatów !
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Nadchodzące wydarzenia
(październik – grudzień 2015r.)

• 4 października 2015r. – Dzień Seniora i 10 –lecie Zespołu śpiewaczego „Stok” w Hedwiżynie
Organizator: Zespół śpiewaczy „Stok” z Hedwiżyna, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
         ZSPiG w Hedwiżynie

• 18 października 2015r.– Piknik Rodzinny „Dzień z życia partyzanta” w Brodziakach
Organizator: ZMW i OSP w Brodziakach

• 28 października 2015 r. – Jesienny Konkurs Recytatorski
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 11 listopada 2015r. – Jesienna Biesiada Kulturalna w Soli
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Zajazd na Rozdrożu w Soli

• 21 listopada 2015r. – Inicjatywa z Projektu „Zdejmij kapcie, załóż buty” w Dereźni
Organizator: Zespół „Zorza” z Dereźni, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• Grudzień 2015r. – Konkurs Bożonarodzeniowy na ozdoby świąteczne dla uczniów
          szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju


