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Z okazji Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć życzenia zdrowia,

wewnętrznego spokoju
oraz pogody ducha

w przeżywaniu błogosławionego czasu.

Niech te Święta
będą przepełnione rodzinną atmosferą,

wzajemnym szacunkiem i miłością,
a Chrystus Zmartwychwstały

niech stanie się przykładem tego, 
jak wielką moc ma wiara w niesione dobro,

które do nas wraca.

Z życzeniami
Radosnego Alleluja!

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj

Celina Skromak
Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Biłgoraju



Miejsca partyzanckich obozów, bitew i potyczek, mogił i pomników, gajówki 
oraz inne lokacje związane z II wojną światową zostały zaznaczone na Partyzanc-
kiej Mapie Puszczy Solskiej – część I, wydanej w ramach projektu realizowanego 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach we współpracy z Grupą Rekon-
strukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja.

Mapa w wersji papierowej została wydrukowana w ilości 500 egzemplarzy  
i przekazana do szkół, bibliotek oraz instytucji kultury. Publikacja jest także do-
stępna dla zainteresowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju oraz  
w wersji elektronicznej na witrynie internetowej Gminy Biłgoraj (odnośnik do pli-
ku na dole artykułu).

Mapa obejmuje tereny lasów tereszpolskich, część lasów biłgorajskich oraz część 
lasów aleksandrowskich. Na tym obszarze mieściła się większość sił partyzanckich 
AK i BCh w dobie akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 r., łącznie z dowództwem 
oddziałów partyzanckich 9 Pułku Piechoty AK na czele z mjr Edwardem Markie-
wiczem „Kaliną”, stacjonującym w obozie „Woyny” nad Studczkiem.

Pierwszym działaniem w ramach projektu było utworzenie kilkunastoosobowej Grupy Badawczej, złożonej głównie z młodzieży  
z OSP w Brodziakach oraz członków GRH „Wir” z Biłgoraja. Członkowie Grupy od czerwca do października 2016 r. prowadzili badania 
terenowe, poszukując śladów po życiu partyzanckim w Puszczy Solskiej. Wiele cennych informacji o tych wydarzeniach udzielił Leśniczy 
Leśnictwa Tereszpol Tadeusz Startek, okoliczni mieszkańcy a także świadkowie historii. Podsumowaniem działań Grupy Badawczej był 
Rajd Szlakiem Obozów Partyzanckich w Puszczy Solskiej, który odbył się 18 listopada 2016 r. i prowadził trasą: Leśniczówka w Brodzia-
kach – Obóz „Wira” pod Trzepietniakiem (łącznie 23 km).

Oprócz strony kartograficznej mapa zawiera także opisy partyzanckich obozów, bitew i potyczek oraz nieistniejących już gajówek,  
a także zdjęcia z tego, co po tych miejscach pozostało. Opracowaniem merytorycznym mapy zajął się Dominik Róg, koordynator projektu 
i członek OSP w Brodziakach. Z kolei Janusz Skowroński, dziennikarz „Odkrywcy” przygotował tekst o Szpitalu „665”, a także służył 
konsultacją historyczną oraz korektą.

Partyzancka Mapy Puszczy Solskiej – część I jest kolejnym działaniem - po upamiętnieniu miejsca obozu „Corda” pod Brodziakami 
oraz zrekonstruowaniu ziemianki „Wira” pod Kapliczną Górą – które ma na celu „ożywienie”, a zarazem upamiętnienie zapomnianych 
miejsc i wydarzeń, a przede wszystkim ludzi, którzy żyli i walczyli w lasach Puszczy Solskiej podczas II wojny światowej.

Projekt „Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach, był dofinansowany ze 
środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj.

Dominik Róg
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NA  WIOSNĘ
Rozpychają się pączki

W matczynych gniazdeczkach
W każdym miejscu łączki
We wszystkich listeczkach

I trudno im się dziwić
Mają już dosyć spania
Wyjrzą troszkę leniwe

Oczka będą przysłaniać

A słonko tym uważniej
Zacznie się im przyglądać

Ale tak bez podrażnień

I bez nadmiernych żądań
Bo wie, że wnet odważnie

Zielony świat posiądą

Nadrzecze, wiosna 2017r. RyM.Ryszard Mazurek
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W dniach 7-9 marca dzięki 
wsparciu Kulczyk Founda-
tion w Placówce Wsparcia 
Dziennego „Skrzydła” w Bu-
kowej i jej filiach w Groma-
dzie i Woli Dereźniańskiej, 
w ramach realizowanego 
projektu „Żółty talerz”, od-
były się warsztaty dla dzieci 
i rodziców z dietetykiem pt: 
„Zdrowe przekąski na przy-
jęcie urodzinowe”. 

 str. 10

 str. 15

W sobotnie popołudnie 
25 lutego w remizie OSP  
w Starym Bidaczowie 
mieszkańcy Gminy Biłgoraj 
świętowali Dzień Kobiet. 
Na tą uroczystość miesz-
kanki gminy zaprosili Wójt 
Gminy Biłgoraj, Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgora-
ju i Mieszkańcy Bidaczowa, 
a w szczególności Zespół 
śpiewaczy z Bidaczowa.

 str. 24
Na terenie gminy Biłgoraj 
funkcjonuje 17 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, w tym dwie jednostki 
wpisane do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśni-
czego. Tylko w ubiegłym 
roku jednostki interwenio-
wały aż 77 razy. W ramach 
tych interwencji zostało 
uratowane mienie na kwotę 
2 mln. 704 tys. zł. 

 str. 26

 str. 28

Karolina Brzozowska (ur.  
w 1929 r.) opowiada histo-
rię swojej rodziny – mamy  
i pięciorga rodzeństwa –  
o codziennym strachu, 
głodzie oraz o skazanej na 
porażkę walce o ulubione-
go konia. Jej wspomnienia 
pokazują życie zwykłych 
ludzi – mieszkańców Rudy 
Solskiej podczas II wojny 
światowej.

Nieodłącznymi symbolami 
Świąt Wielkiej Nocy są palmy 
i pisanki. W naszym regionie 
najpiękniejsze tradycyjne 
pisanki biłgorajskie i palmy 
wielkanocne tworzy pani 
Katarzyna Zygmunt z Koryt-
kowa Dużego. Ta znana w re-
gionie pisankarka i palmiarka 
wywodzi się z rodziny, gdzie 
od pokoleń zajmowano się 
tym rzemiosłem.
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Musisz tam być 

Bukowa to spokojna i urokliwa wioska, położona pośród nieprzebranych lasów nad rzeczką o tej 
samej nazwie. Wieś powstała w dobrach Ordynacji Zamojskiej pod koniec XVIII w., a jej miesz-
kańcy od początku korzystali z bogactwa jakie daje las, zajmując się wyrobem łyżek i wrzecion, 
bednarstwem, łubiarstwem oraz tkactwem i włosiankarstwem. W otaczających wieś borach wy-
rabiano smołę, dziegieć, węgiel drzewny, trudniono się także bartnictwem. 

Pachnąca lasem Bukowa...

Spokojny i uporządkowany tryb życia wsi, przepeł-
niony ciężką pracą, wzajemną pomocą i obrzędowością 
(nie wykluczającą wspólnych zabaw), przerywały jedynie 
wielkie wydarzenia dziejowe - czasy kiedy Wielka Historia 
znajduje mieszkańców nawet najmniejszych przysiółków i 
gospodarstw. Najboleśniej w pamięci ludzi zapisała się II 
wojna światowa, kiedy podczas kampani wrześniowej 2 
października 1939 r. niedaleko wsi skapitulowało wobec 
Armii Czerwonej zgrupowanie płk. T. Zieleniewskiego 
– niektórzy mieszkańcy do dzisiaj pamiętają wzruszające 
przemówienie dowódcy i ogromny lamęt wśród idących 
do niewoli żołnierzy. W latach 1940-1942 we wsi istniał 
obóz pracy dla Żydów, a w końcowym okresie wojny wielu 
Bukowianinów walczyło w szeregach partyzantów.

Dzisiaj Bukowa to miejsce, w którym tożsamość i tra-
dycja, a także słynna w całej okolicy gościnność i otwartość 
ludzi, współgrają ze zrównoważonym rozwojem i nowo-
czesnością. We wsi znajdziemy zabytkowe krzyże i kaplicz-
ki przydrożne (najstarsze z 1838 r.), których Wojciech Ma-
lec - dziejopis Bukowej – naliczył aż 20. Będąc w Bukowej 
warto odwiedzić także przepiękny kościółek drewniany 
p.w. św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1951-1957 

oraz obejrzeć zabudowy drewniane z XIX i XX w. otoczone 
płotami dranicowymi, które wyśmienicie wpasowują się w 
otaczający je leśny krajobraz. 

W krajobraz tej urokliwej wsi wpisują się niedawno wy-
remontowane budynki remizy OSP i  Szkoły Podstawowej 
oraz kolektory słoneczne, zamontowane na budynkach 
mieszkalnych. Turyści mogą zostać na dłużej w gospodar-
stwie agroturystycznym Lucyny Marczak, a także odwie-
dzić twórców ludowych, którzy do dzisiaj metodą trady-
cyjną tworzą łyżki drewniane, łuby, gromnice oraz kwiaty 
z bibuły.

Mieszkańcy wsi aktywnie włączają się w życie nie tylko 
swojej miejscowości, ale także całej Gminy. Jednostka OSP, 
Zespół „Jarzębina” oraz powstały niedawno Męski Zespół 
Śpiewaczy rozsławiają swoją miejscowość na festiwalach 
regionalnych, a nawet ogólnopolskich. 

Do Bukowej warto wybrać się rowerem - przez wieś 
biegną szlaki rowerowe: Bobrowy Trakt (znaki czerwone), 
Śladami dawnej kolejki wąskotorowej (znaki niebieskie) 
oraz Dawnych rzemiosł ludowych (znaki zielone). Nieda-
leko wsi położony jest rezerwat leśno-torfowiskowy Kacze 
Błota (gmina Dzwola).

Dominik Róg
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Opłatek odbył się w Galerii Malarstwa Polskiego 
XVII i XIX wieku. Po przywitaniu gości przez Przewod-
niczącego WRTR prof. zw. dr hab. inż. Sławomira Partyc-
kiego, na scenie wystąpił Chór Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury „Słowiki Lubelskie”, który pięknymi kolędami  
i pastorałkami wprowadził gości w świąteczną atmosferę.

Widowisko „Pasterka 1943” opowiada o wieczorze 
wigilijnym w jednej z wiejskich chałup na Biłgorajsz-
czyźnie, do której zawitali partyzanci. Spektakl wywarł 
duże wrażenie na 70 zebranych w Galerii Malarstwa 
widzach, którzy z zapałem oklaskiwali występ aktorów. 
Dzięki widowisku widzowie mogli poznać biłgorajskie 
zwyczaje, stroje, historię oraz specyficzny klimat nie-
złomnej wsi biłgorajskiej podczas II wojny światowej.

Po występie wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia 
i podzielili się opłatkiem, a następnie uczestniczyli we 
wspólnym poczęstunku.

Dominik Róg

„Pasterka 1943”
na Zamku w Lublinie
W dniu 7 stycznia 2017 r. na Zamku w Lublinie odbyło się uroczyste Spotkanie Świąteczne i Nowo-
roczne Regionalistów, którego organizatorami byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Muzeum Lubelskie. W spotkaniu czynnie uczestniczył Zespół Więź 
z Soli, który wraz z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja przedstawił 
spektakl „Pasterka 1943”.
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Zebranych powitała Pani Sołtys Krystyna 
Strzałka. Z Jasełkami zaprezentowały się dzieci ze 
szkoły w Bukowej, a po Jasełkach wystąpiły zespoły: 
Zespół śpiewaczy „Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, 
Chór z Korytkowa Dużego, Zespół młodzieżowy 
KSM z Korytkowa Dużego, Zespół „Żurawina”  
z Korytkowa Małego, Zespół „GOSPA” z Karolówki 
oraz gościnnie Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Bu-
kowej i Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej. 

Po części artystycznej oraz wspólnej modlitwie 
zebrani połamali się opłatkiem składając sobie ży-
czenia świąteczno-noworoczne. Życzenia zebra-
nym składali m.in. Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław 
Różyński wraz z małżonką. 

Jerzy Odrzywolski

Parafialne Spotkanie w Andrzejówce

Powiat biłgorajski w Polichnie re-
prezentowali: Zespół „Czeremcha” 
z Gromady i Kapela Ludowa „Krą-
żałka” z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Biłgoraju, Zespół „Babiczanki”  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy 
i Zespół Ludowy „Aleksandrowiacy”  
z Aleksandrowa. Zespoły z powiatu 
biłgorajskiego wystąpiły w Polichnie 
po raz pierwszy i bardzo spodobały 
się licznie zgromadzonej publiczności. 
Jak się później okazało Komisji rów-
nież, ponieważ nasze zespoły wróciły  
z przeglądu z nagrodami. Kapela Ludo-
wa „Krążałka” otrzymała III Nagrodę, 
a Zespół „Aleksandrowiacy” uzyskał 
Wyróżnienie na VII Międzypowia-

towym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek  
i Widowisk Kolędniczych. Obydwu ze-
społom gratulujemy, a organizatorom 

dziękujemy za zaproszenie, serdeczne 
przyjęcie i okazaną gościnność.

Celina Skromak

Nagroda w Polichnie
dla Kapeli Ludowej „Krążałka”
28 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie odbył się VII Międzypowiatowy Przegląd 
Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych. Wzięło w nim udział 28 wykonawców z powiatów: 
janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego. 

Już po raz dziewiąty parafia Korytków Duży wspólnie kolędowała, tym razem w Andrzejówce.  
Co roku w innej miejscowości spotykają się mieszkańcy parafii Matki Bożej Bolesnej w Korytko-
wie Dużym na wspólnym kolędowaniu. 
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XIII Przegląd w Hedwiżynie rozpoczął się przedstawie-
niem jasełkowym przygotowanym przez uczniów Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie pod 
kierunkiem ks. Proboszcza Piotra Sobczuka.  Po jasełkach 
do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły młodzieżowe, a po 
nich trzynaście zespołów śpiewaczych. Po emocjach kon-
kursowych gościnnie z koncertem kolęd wystąpił Zespół 
folkowy „Podkowa” z GOK w Biłgoraju, który zaprezento-
wał kolędy i pastorałki z nowej płyty wydanej przez GOK 
w Biłgoraju. 

Przybyłych gości uroczyście powitał Wójt Gminy Bił-
goraj Wiesław Różyński. Na wspólne kolędowanie do 
Hedwiżyna przybyli Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, 
dyrektor ZSPiG w Hedwiżynie Małgorzata Wasilewska, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s  
w Soli Zofia Nizio, radni, sołtysi oraz księża z gminnych 
parafii: proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Dąbrowicy ks. Józef Bednarski, proboszcz pa-
rafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej ks. Piotr Sobczuk, pro-
boszcz parafii pw. Św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Gromadzie ks. Marek Kuśmierczyk. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Zespołu 
Ludowego „Lubo” z Powiatowego Domu Kultury w Ro-
żyszcze na Ukrainie. Goście zaprezentowali najpiękniej-
sze ukraińskie kolędy, wywołując u zebranych burzę okla-
sków. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie zaowocuje 
dalszą współpracą - zarówno kulturalną jak i gospodarczą 
- pomiędzy Gminą Biłgoraj a powiatem Rożyszcze.

W XIII Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  
w Hedwiżynie wzięło udział 13 zespołów śpiewaczych  
z terenu Gminy Biłgoraj: zespół „Stok” z Hedwiżyna, 
zespół „Polne Kwiaty” z Dyl, zespół KGW z Dąbrowi-
cy, zespół „Lawenda” ze Smólska, zespół „Czeremcha”  
z Gromady, zespół „Zorza” z Dereźni, zespół „Więź” z Soli, 
zespół śpiewaczy z Bidaczowa, Chór z Korytkowa Duże-
go, zespół „Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, zespół „Sąsia-
deczki” z Korczowa i Okrągłego i Męski Zespół Śpiewaczy 
z Bukowej. Występy rozpoczął zespół śpiewaczo - obrzę-
dowy „Jarzębina” z Bukowej, który jako laureat ubiegło-
rocznego przeglądu nie brał udziału w konkursie.

W kategorii młodzieżowych zespołów wokalno – in-
strumentalnych w konkursie zaprezentowały się 3 zespo-
ły: Scholka Dziecięca z Hedwiżyna, przygotowana przez 

pana Marka Małysę, Zespół wokalno – instrumentalny 
z ZSPiG w Gromadzie, przygotowany przez pana Miro-
sława Kurzyńskiego i Zespół wokalno – instrumentalny 
z Zespołu Szkół w Soli, przygotowany przez panią Jolantę 
Kurzyńską.

Komisja, składająca się z kierowników 13 zespołów 
śpiewaczych, biorących udział w przeglądzie, po wysłu-
chaniu wszystkich uczestników postanowiła nagrodzić 
następujące zespoły.

W kategorii zespołów młodzieżowych nagrody otrzymali:
I nagrodę otrzymała Scholka Dziecięca z Hedwiżyna, 

a dwie II nagrody przypadły ex aequo Zespołowi wokalno 
– instrumentalnemu z ZSPiG w Gromadzie i Zespołowi 
wokalno – instrumentalnemu z Zespołu Szkół w Soli.

W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody otrzymali:
I nagroda – Zespół „Lawenda” ze Smólska,
II nagroda – Zespół „Czeremcha” z Gromady
III nagroda ex aequo – Zespół „Zorza” z Dereźni  

       i Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej.
Kolędowanie w Hedwiżynie zakończyło się poczęstun-

kiem dla wszystkich uczestników spotkania i wspólną za-
bawą przy muzyce zespołu Egzotic.

Celina Skromak

Kolędowanie w Hedwiżynie
W malowniczej zimowej scenerii, w niedzielę 15 stycznia w remizie OSP w Hedwiżynie odbył się 
XIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Ta klimatyczna impreza ma na celu kultywowanie trady-
cji kolędowania oraz integracyjne spotkanie świąteczne społeczności gminy Biłgoraj i amator-
skiego ruchu artystycznego. Organizatorami XIII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w He-
dwiżynie są Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, OSP, ZSPiG, Zespół „Stok” 
i Mieszkańcy Hedwiżyna.
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Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na  kategorie 
wiekowe oraz ze względu na gatunek prezentacji. Komisja 
oceniała wykonawców w kategoriach soliści oraz chóry 
i zespoły, a ze względu na wiek uczestników, eliminacje 
odbywały się w  kategoriach: przedszkola, szkoły podsta-
wowe - młodsze i starsze klasy, gimnazja oraz dorośli wy-
konawcy. Wszyscy uczestnicy konkursu podzieleni zostali 
na 8 kategorii. Ze 141 uczestników konkursu Jury wyłoni-
ło łącznie 41 laureatów Gali Finałowej. 

Gminę Biłgoraj reprezentował Męski Zespół Śpiewaczy  
z Bukowej i Kapela Ludowa „Krążałka”. Występy naszych ze-
społów spotkały się z owacyjnym przyjęciem krzeszowskiej 
publiczności i uznaniem komisji, która obydwa zespoły za-
kwalifikowała na Galę Finałową. Gala Finałowa „Krzeszow-
skiego Kolędowania 2017” odbyła się 5 lutego w Sali Wido-

wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. 
Niedzielne występy laureatów gali zostały poddane 

ocenie kolejnej komisji konkursowej. Gościem specjal-
nym Jury podczas Gali Finałowej był Bartek Caboń - juror  
w Talent Show TVP „Hit, hit, hurra”. Kapela Ludowa „Krą-
żałka” wróciła z Krzeszowa z II nagrodą. 

Celina Skromak

Sukces „Krążałki”
na Krzeszowskim Kolędowaniu 2017
1 lutego na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie zespoły z Gminy Biłgoraj wzię-
ły udział w X Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krze-
szowskie Kolędowanie 2017”. W przesłuchaniach wzięło udział 141 wykonawców reprezentantów 
sześciu powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, rzeszowskiego 
i biłgorajskiego. 

Na zabawę choinkową, 4 lutego 2017 roku w Starym 
Bidaczowie, zaproszony był każdy, kto identyfikuje się 
z naszą szkołą. Od najmłodszej półtorarocznej tanecz-
nicy, po absolwentów już pełnoletnich, wszyscy mogli 
poczuć się jak honorowi goście, a zarazem jak współor-
ganizatorzy zabawy.

Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką Pani Małgorzaty 
Kanar, przygotował wiele różnorodnych zabaw i gier. Dzieci 
chętnie tańczyły na „tratwach”, wcielały się w postacie róż-
nych zwierząt, biegały i skakały z kolorowymi balonami. 

Głód na szczęście udało się szybko zaspokoić, gdyż za-
troskani rodzice, jak co roku, przygotowali smaczne ka-
napki i małe słodkie „ co nie co” dla każdego dziecka.

Zabawę na parkiecie urozmaicał nam DJ Jurek. Przy-
gotował on na tę imprezę dużo skocznej, porywającej do 
tańca muzyki, której nikt nie mógł się oprzeć. Tego dnia 

wszyscy uczestnicy zabawy choinkowej wraz z nauczycie-
lami i Panią Dyrektor Barbarą Wojciechowską na czele - 
stanowili zgrany zespół, który mógłby wygrać nie jeden 
konkurs.

Joanna Portka

Bawmy się, póki czas ku temu
- czyli CHOINKA 2017 w Starym Bidaczowie
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Spotkanie z kolędą w Soli powi-
taniem gości rozpoczął Jan Lisiecki, 
Prezes Stowarzyszenia „Więź” w Soli, 
a całość spotkania poprowadził Jacek 
Haraf.  Wzięli w nim udział Mieszkań-
cy Soli i parafii Sól oraz goście: ks. pro-
boszcz Krzysztof Jankowski i ks. wikary 
Mateusz Krzaczkowski - Parafia p.w.  
Św. Michała Archanioła w Soli,  Wiesław 
Niemiec i  Jacek Haraf, Radni Gminy 
Biłgoraj, Helena Szado - Oleksak, Pre-
zes Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach, 
Celina Skromak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

X Solskie Kolędowanie rozpoczęło 
się jasełkowym montażem słowno - 
muzycznym przygotowanym przez Ze-
spół „Więź” i harcerzy z Soli. Następnie 
uczestników spotkania do wspólnego 
kolędowania zaprosił ks. proboszcz 
Krzysztof Jankowski. Gościnnie z  kon-
certem kolęd zaprezentował się Chór 
Kameralny z Parafii Św. Jerzego w Bił-
goraju, prowadzony przez Zbigniewa 
Bilińskiego.

Do prezentacji konkursowych 
zgłosiło się 12 solistów i 7 zespołów. 
Uczestnicy konkursu oceniani byli  
w trzech kategoriach: dzieci 4 -7 lat, 
dzieci 8 -15 lat i zespoły. Komisja zło-
żona z przedstawicieli organizatorów 
pracowała pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Bilińskiego. Po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników postanowiła 
nagrodzić następujące osoby. W ka-
tegorii dzieci młodszych zwyciężył 
Kubuś Bednarz, lat 4, kolędą „Dzisiaj  
w Betlejem”, drugą nagrodę zdobył 
Mateusz Muzyka, lat 6, tą samą kolędą, 
a trzecią nagrodę „Kolędą na niebie” 
wyśpiewała Alicja Muzyka, lat 4. W ka-
tegorii dzieci starszych zwyciężył Jakub 
Nizio, lat 15, który zaśpiewał „Babci 
zegar”, druga nagroda przypadła Kor-

nelii Banach, lat 9, za „Gore gwiazda”, 
a trzecią zdobyła Klaudia Rekiel, 12 lat, 
która wykonała „Gwiazdki świecą nad 
stajenką”. W kategorii zespoły pierw-
szą nagrodę kolędą „Mizerna cicha” 
wygrały Weronika Mielnik, Michalina 
Dziduch i Urszula Żak, drugą nagro-
dę wyśpiewały Tosia i Kasia Wolanin, 
które zaprezentowały „Gdy się rodziłeś 
Panie”, a trzecia nagroda za wykonanie 
„Anioł najpiękniejszy” przypadła  Le-
nie Czyżo i Zuzannie Kołpa.

Poziom konkursowych prezentacji 
w tym roku był bardzo wysoki. Prze-
jawiało się to zarówno poziomem wy-
konania, jak i przemyślanym doborem 
repertuaru. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali cenne nagrody rze-
czowe i pamiątkowe dyplomy za udział  
w konkursie.  Nagrody na X Solskie 
Kolędowanie ufundowali: Wiesław 
Różyński, Wójt Gminy Biłgoraj, Wie-
sław Niemiec i Jacek Haraf, Radni 
Gminy Biłgoraj, Piotr Olszówka, Poseł 
na Sejm RP i miejscowi przedsiębiorcy.  
W ramach spotkania z kolędą przepro-

wadzono jeszcze dodatkowe konkursy 
dla dzieci, aby każde dziecko mogło 
wyjść ze spotkania z upominkiem. 
Podczas kolędowania uczestnicy spo-
tkania byli częstowani słodkościami 
upieczonymi przez gospodynie z Soli, 
a spotkanie zakończyło się poczęstun-
kiem i wspólnym kolędowaniem.

Celina Skromak

X Solskie Kolędowanie
W niedzielne popołudnie 29 stycznia w remizie OSP w Soli odbyło się Jubileuszowe, zorganizo-
wane po raz 10.ty, Solskie Kolędowanie. Organizatorami spotkania byli: OSP Sól, Stowarzyszenie 
i Zespół „Więź” z Soli, Stowarzyszenie „Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej” z Soli oraz 
Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli.
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Każdego dnia w Szkole Podstawowej w Starym Bi-
daczowie spędzamy efektywnie czas. Podczas ferii naszą 
energię szczególnie ukierunkowaliśmy na aktywny wy-
poczynek. Po ciężkiej pracy, przyszedł czas na zasłużo-
ny relaks. A gdzie się najlepiej odpoczywa? Oczywiście 
wśród przyjaciół. Dlatego część ferii postanowiliśmy 
spędzić w szkole, gdzie były zaplanowane, m.in. gry i za-
bawy sportowe, wyjazd do kina, wycieczki przyrodnicze, 
karaoke,  różne atrakcje i zajęcia.

Podczas wyjazdu do Biłgorajskiego Centrum Kultury, 
mieliśmy okazję obejrzeć film pt. „Gdzie jest Dory?”. Kolo-
rowy świat oceanu zachwycił każdego, zaś historia szalonej 
rybki wszystkich urzekła i wzruszyła. 

Spotykając się podczas ferii w szkole, nie zapominali-
śmy o naszych podopiecznych. Ptaki dokarmialiśmy syste-
matycznie. Staraliśmy się, aby nie brakowało im pożywie-
nia. Nasze częste odwiedziny karmników, zawieszonych 
przy szkole, umożliwiały ptakom przetrwanie trudnych, 
zimowych dni. Będąc na świeżym powietrzu nieraz nie 
mogliśmy się powstrzymać od zorganizowania śnieżnych 
igrzysk. Puszysty śnieg był idealnym materiałem na mroź-
ne kule i bałwana.

Po śnieżnych wojażach, rozgrzewaliśmy się na sali gim-
nastycznej, grając w różne gry i zabawy. Podczas demokra-
tycznych wyborów, za zgodą nauczyciela, ustalaliśmy plan 
zajęć na dany dzień. Oddawaliśmy się własnym pasjom, 
robiliśmy to, co lubimy. Dzięki temu po raz kolejny utwier-
dziliśmy się w przekonaniu, że szkoła w Starym Bidaczo-
wie wychodzi naprzeciw naszym potrzebom i marzeniom. 

Kto powiedział, że w szkole trzeba się tylko uczyć, a fe-
rie spędza się w domu, najlepiej  przed komputerem i tele-
wizorem?!

Joanna Portka

Łamiemy stereotypy,
wychodzimy naprzeciw potrzebom i marzeniom

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce pro-
muje ideę zdrowego odżywiania jako jedno z podstawo-
wych praw dziecka. W dniach 7-9 marca dzięki wsparciu 
Kulczyk Foundation w Placówce Wsparcia Dziennego 
„Skrzydła” w Bukowej i jej filiach w Gromadzie i Woli 
Dereźniańskiej, w ramach realizowanego projektu „Żółty 
talerz”, odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców z diete-
tykiem pt: „Zdrowe przekąski na przyjęcie urodzinowe”. 

Celem zajęć była edukacja dzieci, młodzieży oraz ich 
rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i prawidłowych 
nawyków żywieniowych. Uczestnicy podzieleni na grupy 
przygotowywali zdrowe przekąski na przyjęcie urodzino-
we według przygotowanych przez specjalistę przepisów. 
Finałem była degustacja przygotowanych smakołyków.

Program „Żółty talerz” to wspólny program wspar-
cia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez 
Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi orga-
nizacjami pomocowymi. „Dodatkowe pieniądze na doży-
wianie umożliwiają dzieciom zjedzenie codziennej porcji 
owoców lub warzyw w trakcie zajęć w świetlicach Progra-

mu Umacnia Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj” 
– mówi Marta Kimak – kierownik Placówki Wsparcia 
Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filiami w Gromadzie 
 i Woli Dereźniańskiej.

Program „Żółty Talerz” ma przynieść konkretne efekty: 
zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość żywie-
nia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu 
żywienia dzieci i dostarczyć wiedzy niezbędnej do prawi-
dłowego żywienia najmłodszych. Żółty Talerz na terenie 
Polski to 4 mln zł na żywienie dzieci, które mają zaowoco-
wać ponad 1 milionem wydanych posiłków.

Monika Wojda

Program „żółty talerz” w Gminie Biłgoraj
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Podczas codziennych spotkań były zajęcia integracyjne, 
gry i zabawy stolikowe, konkursy plastyczne, poetyckie oraz 
zajęcia komputerowe. Korzystając  z okazji iż tegoroczne 
ferie były obfite w śnieg zorganizowane zostało wyjście na 
sanki na pobliską górkę, co sprawiło dzieciom wielką fraj-
dę. Po powrocie powstały piękne prace plastyczne przed-
stawiające wspólną zabawę na śniegu. Podczas codziennych 
spotkań  prowadzona była akcja profilaktyczna, mająca na 
celu uświadomienie dzieciom jak wielkie szkody wywołuje 
w organizmie zażywanie środków odurzających oraz alko-
holu. Poruszony  został problem przemocy oraz cyberprze-
strzeni, która jest takim samym groźnym uzależnieniem jak 
alkohol czy narkotyki . Przeprowadzone zostały interesujące 
i  pouczające spotkania z policjantem i psychologiem. Star-
sza sierżant Monika Sałaban  z Komendy Powiatowej Policji  
w Biłgoraju zapoznała dzieci z rożnymi aspektami bezpie-
czeństwa: w domu, w drodze do szkoły a także podczas 
zimowych zabaw. Natomiast Pani psycholog z Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju Małgorza-
ta Główczyńska opowiedziała o bezpiecznym korzystaniu  
z Internetu oraz niebezpieczeństwach czyhających w sieci. 
Największą radość sprawiły dzieciom wyjazdy - do Biłgoraj-
skiego Centrum Kultury na spektakl „Wilk w owczej skórze” 

oraz do kompleksu basenów AQUA w Lublinie. Podczas 
codziennych spotkań w bibliotece każde dziecko  miało za-
pewniony słodki poczęstunek.

Ferie w bibliotece upłynęły w miłej i serdecznej atmos-
ferze a dodatkowe atrakcje  były możliwe dzięki współpracy 
i wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie  Gminy w Biłgo-
raju. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę  
i zapraszam za rok.

Justyna Wróbel

Ferie w bibliotece
Ferie zimowe to zasłużony wypoczynek dla wszystkich uczniów, więc aby go uatrakcyjnić już po 
raz kolejny Filia Biblioteczna w Hedwiżynie zorganizowała szereg ciekawych zajęć dla dzieci po-
zostających podczas zimowego wypoczynku w domach. Akcja jak zwykle cieszyła się dużym za-
interesowaniem. 
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Rodzice wraz ze swoimi dziećmi, 
którzy w najbliższym czasie będą decy-
dować o  wyborze szkoły podstawowej, 
mogli sami zobaczyć i ocenić walory 
tutejszej placówki. Począwszy od jej 
usytuowania w urokliwym zakątku, 
pełnym malowniczego krajobrazu, po 
jakość nauczania, popartą wysokimi 
kwalifikacjami i doświadczeniem na-
uczycieli. Pani Dyrektor podkreśliła 
w swojej wypowiedzi, że „choć jeste-
śmy małą szkołą, to jednak stanowimy 
dużą konkurencję dla innych placówek 
oświatowych”.

Przybyłych gości powitały urocze 
przedszkolaki, które stały się prawdzi-
wymi „gwiazdami estrady”. Zachęceni 
dużymi brawami zaśpiewały dodatko-
wo „na bis” piosenki i zarecytowały 
wierszyki. 

Publiczność mogła także zobaczyć 
zdolności aktorskie starszych uczniów, 
którzy zaprezentowali się podczas 
przedstawień teatralnych: „Rzepka”  
i „Rycerz i Księżniczka”. Barwne stroje, 
porywający podkład muzyczny oraz 
dowcipne dialogi wprawiły wszystkich 
w radosny nastrój. Pewnej powagi dzi-
siejszej uroczystości dodał zatańczony 
przez uczniów „Polonez”. Młode pan-
ny i  dostojni kawalerowie z gracją plą-
sali w rytm staropolskiego utworu. Na 
zakończenie części artystycznej uczen-
nice z klas IV-VI pięknie zaśpiewały 
piosenkę w języku angielskim. 

Przybyli goście zwiedzili liczne za-
kątki naszej szkoły. Obejrzeli m.in. salę 
terapii pedagogicznej, salę informatycz-
ną, gimnastyczną oraz pracownie, które 

w większości wyposażone są w tablice 
interaktywne oraz nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się sala terapii peda-
gogicznej, w której dzieci mogły bawić 
się w basenie, pełnym kolorowych piłek, 
korzystać z programów multimedial-
nych oraz wielu innowacyjnych pomo-
cy dydaktycznych i terapeutycznych 
stymulujących wszechstronny rozwój 
dziecka. 

Pani Dyrektor w formie prezenta-
cji przedstawiła przybyłym Rodzicom 
pracę dydaktyczno - wychowawczą 
naszej szkoły. Dzieci zaś w tym czasie 
były pochłonięte zajęciami plastycz-
nymi oraz sportowymi. 

Wszystkie wrażenia i odczucia zo-
stały szeroko omówione podczas słod-
kiego poczęstunku, jaki przygotowali, 
zawsze chętni do współpracy rodzice 
uczniów. Zainteresowani goście pod-
czas rozmów z Panią Dyrektor oraz na-
uczycielami pozyskiwali szczegółowe 

informacje, na nurtujące ich pytania.
Z własnoręcznie wykonaną biedron-

ką i balonem w ręku i z głową pełną 
barwnych wspomnień rozstali się z nami 
nasi mali goście i ich rodzice.  Mamy na-
dzieję na ponowne spotkanie z nimi we 
wrześniu, podczas nowego roku szkolne-
go. Zapraszamy jednak do nas każdego 
dnia, gdyż w Naszej Przyjaznej Szkole… 
drzwi zamykamy tylko na noc. 

Joanna Portka

Dzień Otwarty w SP                         
w Starym Bidaczowie
„W Naszej Szkole” – czyli Szkole Podstawowej w Starym Bidaczowie 18 marca 2017r. odbył się  
„Dzień Otwarty”. Pani Dyrektor Barbara Wojciechowska wraz z gronem pedagogicznym, ucznia-
mi i rodzicami naszych dzieci, zatroszczyła się aby licznie przybyli goście mogli miło spędzając 
czas oraz zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną.
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Dla uczestników ferii przygotowa-
no szereg ciekawych zajęć, z których 
każdy mógł wybrać coś dla siebie. Zi-
mowe szaleństwo to zabawy na śniegu, 
spacery i jazda na sankach. Młodzież 
wyjechała na łyżwy na lodowisko 
ICEMANIA do Lublina, gdzie dla nie-
których wyjście na lód było dużym 
wyzwaniem. Dzieci i młodzież mieli 
możliwość wyjazdu do kina zarówno 
do BCK w Biłgoraju a także do Cinema 
City w Lublinie. 

Podczas show „Mam talent” dzieci 
chętnie zaprezentowały swoje zdolno-
ści taneczne, gimnastyczne i wokalne. 
Każdy uczestnik nagradzany był grom-
kimi brawami oraz otrzymał upomi-
nek. Spotkanie miało na celu rozwija-
nie kreatywności  dzieci, podnoszenie 
ich wiary we własne możliwości oraz 
promowanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu. „Milion  
w minutę” to zabawa, której celem było 
wdrożenie zasad gry fair-play, podno-
szenie samooceny uczestników oraz 
kształtowanie umiejętności zdrowej 
rywalizacji. Dzieci miały za zadanie 
wykonanie kilku zadań, a czas na wy-
konanie każdego z nich trwał tylko 
minutę.

Na zajęciach plastycznych w świe-
tlicach dzieci miały możliwość wyko-
nania  upominków dla swoich dziad-
ków. W ramach zajęć artystycznych 
powstały zimowe pejzaże,  „skarpet-
kowe bałwanki”, figurki z gliny, maski 
karnawałowe oraz świeczniki ozdabia-
ne metodą quillingu. Przez instrukto-
rów zewnętrznych prowadzone były 
zajęcia po angielsku pt: „Do you speak 
English?”. Podczas spotkań dzieci po-
szerzyły wiedzę na temat państw Zjed-

noczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii oraz poznały kulturę i tradycje. 
Miały okazję przygotować  lunch oraz 
napić się angielskiej herbatki. Zajęcia 
taneczne - zabawy z użyciem ekspre-
sji ciała - pozwoliły na aktywny relaks. 
Turnieje sportowe to konkurencje, któ-
re miały na celu dostarczenie dzieciom 
odpowiedniej dawki ruchu oraz zaba-
wę według ustalonych zasad.

Odbyły się również zajęcia w ra-
mach projektu „Żółty Talerz” zaty-
tułowane „Wiem co jem” i „Warzywa  
i owoce to samo zdrowie”. Celem tych 
spotkań było przypomnienie dzieciom 

jak ważne jest zdrowe odżywianie, na 
co należy zwrócić szczególną uwagę 
podczas ustalania codziennych posił-
ków.  Po szeregu zabaw i zadań do wy-
konania uczestnicy doszli do wniosku, 
że w większości lubią jeść to co jest nie-
zdrowe. Obiecali jeść więcej owoców  
i warzyw, które zawierają dużo witamin. 
Efektem wspólnej pracy w każdej świe-
tlicy było powstanie piramidy zdrowia, 
która przypominać będzie o włączaniu 
do codziennej diety wartościowych 
produktów. Dzieci na podwieczorek 
zjadły sałatkę owocową, którą przy-
gotowały wspólnie z wychowawcami 

Ferie zimowe w Placówce
Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce dba o rozwój i aktywność swoich podopiecznych. Ferie zimo-
we w Placówce Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej i jej filiach w Gromadzie i Woli Dereź-
niańskiej były bardzo aktywne. To czas pełen atrakcji, wyzwań, zabaw ruchowych, a także relaksu.
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świetlicy. „Żółty talerz” to wspólny pro-
gram wsparcia systemu żywienia dzieci 
w Polsce uruchomiony przez Kulczyk 
Foundation jako sojusz z pięcioma 
polskimi organizacjami pomocowymi. 
Dodatkowe pieniądze na dożywianie 
umożliwiają dzieciom zjedzenie co-
dziennej porcji owoców lub warzyw  
w trakcie zajęć w świetlicach Progra-
mu Umacnia Rodziny SOS Wiosek 
Dziecięcych Biłgoraj. Program Żółty 
Talerz ma przynieść konkretne efekty: 
zwiększyć liczbę żywionych dzieci, po-
prawić jakość żywienia, aktywizować 

lokalne społeczności wokół problemu 
żywienia dzieci i dostarczyć wiedzy 
niezbędnej do prawidłowego żywienia 
najmłodszych. Żółty Talerz na terenie 
Polski to 4 mln zł na żywienie dzieci, 
które mają zaowocować ponad 1 milio-
nem wydanych posiłków.

Wychowawcy przeprowadzili zaję-
cia pt: „Świat bez głodu” i „Żywność 
dla wszystkich” korzystając z materia-
łów Polskiej Akcji Humanitarnej. Na 
wstępie spotkania dzieci wypisały pro-
blemy jakie ich zdaniem są dominujące 
w świecie. Obok bezrobocia, bezdom-

ności i biedy znalazł się także problem 
głodu. Celem spotkania było uświado-
mienie dzieciom, że ich rówieśnicy na 
świecie, a często żyjący obok nich są 
niedożywieni. Zwrócono szczególną 
uwagę,  aby nie marnować jedzenia. 
Oprócz zajęć tematycznych uczestnicy 
korzystali z gry na komputerach, w te-
nisa stołowego, bilarda czy X-boxa. 

Dzieci i młodzież aktywnie spędzi-
li swój wolny czas podczas ferii i  już 
pytają jak będą urozmaicone wakacje 
2017 w świetlicach SOS. 

Monika Wojda

Przy dźwiękach skocznej muzy-
ki i utworach znanych wykonawców 
dzieci mogły pobawić się ze szkol-
nymi kompanami, a także rodzicami 
i nauczycielami. Było dużo frajdy, 
śmiechu i uciechy. W przerwie mię-
dzy tańcami na dzieci czekała pizza 
i słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.   

W pierwszym tygodniu ferii zi-
mowych w roku szkolnym 2016/2017 
Szkoła Podstawowa w Smólsku zorga-
nizowała atrakcyjne zajęcia dla chęt-
nych dzieci. W ofercie znalazły się: 
wyjazd dzieci do BCK na film animo-
wany pt. „Epoka Lodowcowa. Moc-
ne uderzenie”, „Bohaterowie książek  
i bajek”, zajęcia sportowe, zajęcia arty-
styczne, bal karnawałowy.

Niecodzienny wyjazd do kina był 
dla dzieci dużą frajdą. Pozwolił on 
uczniom oraz nauczycielom na wspól-
ną integrację poza terenem szkoły. 
Podczas seansu dzieci zetknęły się  
z takimi zjawiskami natury jak: me-
teory, ogromne fale, czy wyładowania 
elektryczne. Pełni wrażeń kinowych 
z uśmiechami na twarzach wszyscy 
wrócili do szkoły.

W bibliotece szkolnej odbyły się 

zajęcia czytelnicze połączone z pre-
zentacją książek. Uczniowie najpierw 
czytali fragmenty książek z ulubiony-
mi bohaterami literackimi. Następnie 
wszyscy chętni mieli okazję zapre-
zentowania swojej ulubionej książki,  
w ten sposób zachęcając inne dzieci 
do jej przeczytania.

Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia sportowe, które po-
dzielone były na dwa bloki tematycz-
ne. W pierwszej części zajęć prowa-
dzona była nauka bądź doskonalenie 
gry w tenisa. Finałem zabawy w tenisa 
był mini - turniej. W drugiej części 

zajęć sportowych na sali gimnastycz-
nej królowała piłka nożna. Uczniowie  
z wielkim zaangażowaniem uczestni-
czyli w grach i zabawach z piłkami. 

Dla uczniów lubiących zajęcia ar-
tystyczne czekało wiele atrakcji. Te-
mat przewodni spotkania dotyczył 
zimy. Dzieci mogły wykazać się po-
mysłowością w wykonywaniu prac 
plastycznych. Radość sprawiały im 
pląsy i zabawy rytmiczne. 

Najbardziej barwnym wydarze-
niem podczas ferii był niewątpliwie 
Bal Karnawałowy. Dzieci wystąpiły 
tego dnia w niezwykle pomysłowych 
i zabawnych strojach przygotowanych 
przez rodziców. Pojawiły się księż-
niczki, czarodzieje, wróżki, rycerze  
i różne postacie z bajek. Dzieci miały 
okazję zaprezentowania swojego stro-
ju, a każda prezentacja była nagrodzo-
na gromkimi brawami i łakociami, 
co sprawiło wiele radości.  Tego dnia 
nie brakowało wielu emocji i wrażeń. 
Wspólna zabawa przy muzyce pozwo-
liła rozwijać u dzieci  inwencję twór-
czą i  bardziej zintegrować środowisko 
uczniowskie. 

Katarzyna Odrzywolska

Ferie w SP w Smólsku
Wspaniałym wstępem do ferii zimowych, a zarazem długo wyczekiwanym przez dzieci była cho-
inka noworoczna. Impreza rozpoczęła się zabawą, podczas której uczniowie bawili się w barw-
nych strojach. Na parkiecie w rytmie disco wirowały wszystkie dzieci.
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Święto Pań przypadające zwycza-
jowo 8 marca zostało zorganizowane  
w ostatnią sobotę karnawału. Spo-
tkanie przebiegło w miłej atmosferze  
w pięknie odremontowanej i wypeł-
nionej po brzegi  remizie OSP w Sta-
rym Bidaczowie. Piękna, kolorowa 
dekoracja, przygotowana przez panie 
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Starym Bidaczowie, barwne stroje 
gminnych i zaproszonych zespołów, 
roześmiane twarze tych starszych  
i całkiem młodziutkich Pań,  eleganccy 
i szarmanccy Panowie oraz rozbawio-
ne dzieci, to wszystko stworzyło przy-
jazny klimat i miłą atmosferę sobot-
niego spotkania w Starym Bidaczowie. 

W uroczystościach wzięły udział 
wszystkie gminne zespoły, mieszkań-

cy Bidaczowa i okolic oraz zaproszeni 
goście. Na spotkanie przybyli Posłowie 
na Sejm RP Agata Borowiec i Piotr Ol-
szówka, Radny Powiatu Biłgorajskie-
go Józef Borowiec, ks. Rudolf Karaś, 
Proboszcz Parafii p.w. Nawiedzenia 
Maryi Panny w Starym Bidaczowie, 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyń-
ski, Zastępca Wójta Wojciech Dzi-
duch, Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Starym Bidaczowie Barbara Wojcie-
chowska, Dyrektor ZSPiG w Dąbro-
wicy Tadeusz Rak, Dyrektor ZSPiG 
w Korytkowie Dużym Paweł Grabias, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Biłgoraju z/s w Soli Zofia Nizio, 
Radni Gminy Biłgoraj: Maria Raduj, 
Wiesława Krzeszowiec, Krzysztof Ma-
lec i Janusz Przytuła, Sołtysi z Nowe-

go i ze Starego Bidaczowa: Jakub Ry-
marz i Marcin Szabat oraz Prezes OSP  
w Starym Bidaczowie Mariusz Hadam. 

Gości powitał Wiesław Różyń-
ski Wójt Gminy Biłgoraj, który m.in. 
powiedział - Nasze gminne wydarze-
nie organizujemy nieco wcześniej, ale 
uważam, że każdy dzień powinien być 
dniem kobiet. Spotkanie poprowadził 
Jerzy Odrzywolski, instruktor GOK  
w Biłgoraju. 

Występy sceniczne rozpoczę-
li najmłodsi mieszkańcy Bidaczowa, 
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej. 
W krótkim, ale z wielkim smakiem 
przygotowanym programie zapre-
zentowały się zarówno przedszkolaki, 
jak i starsi uczniowie. Były życzenia, 
piosenki, tańce oraz pełna humoru 

Dzień Kobiet na Ludowo 
w Starym Bidaczowie

W sobotnie popołudnie 25 lutego w remizie OSP w Starym Bidaczowie mieszkańcy Gminy Biłgo-
raj świętowali Dzień Kobiet. Na tą uroczystość mieszkanki gminy zaprosili Wójt Gminy Biłgoraj, 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Mieszkańcy Bidaczowa, a w szczególności Zespół śpiewa-
czy z Bidaczowa oraz OSP i Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie.
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scenka teatralna. Występ dzieci został 
owacyjnie przyjęty przez zgromadzo-
ną publiczność.  Uczniów przygoto-
wały panie: Joanna Portka, Małgorza-
ta Kanar, Krystyna Dziduch i Marta 
Cudziło. Następnie zaprezentowali się 
gospodarze uroczystości, czyli Zespół 
śpiewaczy z Bidaczowa. Gościnnie 
wystąpił  zespół „Za horyzontem”  
z Zawadki oraz Kabaret Szara Emi-
nencja z Werbkowic, rozbawiając „do 
łez” zgromadzoną publiczność.  

Po tej rozgrzewce, scenę opano-
wali sami Panowie, którzy dla swoich 
koleżanek z zespołów i przybyłych 
pań przygotowali nie tylko muzyczne 
niespodzianki. Ze skeczem „Z pamięt-
nika Słomianego Wdowca” zaprezen-
towali się Druhowie Strażacy z OSP 
w Korytkowie Dużym, zaśpiewa-
li Panowie z zespołu „Czeremcha”  
z Gromady, z koncertem wystąpił Mę-
ski Zespół Śpiewaczy z Bukowej oraz 
zagrała Kapela Ludowa „Krążałka”.  Na 
zakończenie części artystycznej Pano-

wie ze wszystkich gminnych zespo-
łów zaśpiewali jedną, przygotowaną 
specjalnie na tę okazję piosenkę oraz 
wspólnie odśpiewali gromkie 100 lat. 

Życzenia Paniom składali Wójt 
Gminy Biłgoraj, Posłowie na Sejm RP, 
Radny  i Sołtysi z Bidaczowa. Wszyst-
kie Panie zostały obdarowane przez 
Pana Wójta kwiatami i słodyczami 
oraz upominkami, które wraz z listem 
z życzeniami od Ministra Rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela przywiozła pani 
Poseł. Listy z życzeniami dla Pań na-
desłali również Krzysztof Hetman, Po-
seł do Parlamentu Europejskiego i Ar-
kadiusz Bratkowski, Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego.

Następnie gościnni gospodarze 
zaprosili wszystkich uczestników spo-
tkania na pyszny poczęstunek, a póź-
niej do tańca zaprosił zespół VOLVE-
REMOS.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 
żeby ten dzień był taki przyjemny 

i uroczysty. Dziękujemy gospoda-
rzom, a w szczególności Paniom z 
Zespołu śpiewaczego,  na  ręce kie-
rownika pani Heleny Skwarek, Panu 
Radnemu Januszowi Przytuła i Pa-
nom Sołtysom Marcinowi Szabatowi 
i Jakubowi  Rymarzowi, Strażakom 
z Bidaczowa z Prezesem Mariuszem 
Hadamem oraz  Pani Dyrektor Bar-
barze Wojciechowskiej, nauczycielom  
i pracownikom Szkoły Podstawowej,  
za cały ogrom pracy włożony w przy-
gotowanie tego spotkania, okazane 
serce i wielką gościnność. 

Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy 
postanowili spędzić sobotnie popołu-
dnie na spotkaniu w Starym Bidaczo-
wie dobrze się bawili, i że ten po raz 
pierwszy zorganizowany w Gminie 
Biłgoraj Dzień Kobiet zapoczątkował  
kolejne wydarzenie, które na stałe wpi-
sze się w kalendarz gminnych uroczy-
stości.

Celina Skromak
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W Szkole Podstawowej w Soli zapraszanie babć i dziad-
ków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe 
wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Obchodzona uro-
czystość to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości.

Ta wspaniała impreza odbyła się w naszej szkole 
21.02.2017 r. Na wstępie pani dyrektor Jolanta Piekarczyk 
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. W pięknie 
udekorowanej sali, dzieci z każdej grupy przedszkolnej  
i każdej klasy I – III, wraz ze swoimi wychowawczyniami 
(p. Anna Zygmunt – grupa 3- 4 latków, p. Joanna Koper 
– grupa 5-latków, p. Joanna Wołoszyn – grupa 6-latków,  
p. Maria Lewandowska – kl. 1, p. Urszula Bednarz – kl. 2, 
p. Marta Gil – kl. 3b, p. Elżbieta Zań – kl.3a) przygotowa-
ły w podziękowaniu za troskę o wnuczęta piękny program 
artystyczny.            

Frekwencja jak co roku dopisała. W trakcie uroczysto-
ści babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy  
w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przeję-
ciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzrusze-

niem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 
Dzieci przygotowały również i wręczyły gościom własno-
ręcznie wykonane prezenty. Ponadto babcie i dziadkowie 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w postaci ciasta, 
kawy, herbaty, który przygotowali rodzice. Spotkanie upły-
nęło w miłej i serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że 
ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci 
jak i dziadków.

Elżbieta Zań

Dzień Babci i Dziadka w Soli
Są takie dwa dni, jedyne dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, to święto naszych 
kochanych babć i dziadków. W tym szczególnym dniu ,,spieszą’’ się babcie i dziadkowie do swoich 
wnuków, ale tym razem, po to, aby wygodnie usiąść i wysłuchać przygotowanych wierszy, piose-
nek, skeczy, życzeń, popatrzeć jak tańczą oraz wspólnie pobawić się i pośpiewać z wnukami.
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Uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Starym Bidaczowie                      
w dniach 12-14 marca wzięli udział  
w rekolekcjach zorganizowanych 
przez ks. Rudolfa Karasia proboszcza 
parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sta-
rym Bidaczowie. Prowadzący reko-
lekcje ks. dr Sylwester Zwolak w swo-
ich kazaniach poruszał tematy ważne 
dla każdego chrześcijanina, do któ-
rych należą m.in. świadomość swojej 
grzeszności i słabości, a równocze-
śnie pamięć o Miłosierdziu Bożym, 
a także ciągły wysiłek  w nawracaniu 
się i zwracaniu do Boga. Uczniowie 
nie tylko uczestniczyli we Mszy św., 
ale także wzięli udział w spotkaniach, 
które odbyły się w szkole. Ksiądz re-
kolekcjonista poprowadził spotkania 
dla dzieci z klas I-III, następnie dla 
uczniów z klas IV – VI, a w końcu 
dla „maluchów” z przedszkola. Spo-
tkania stanowiły okazję do dyskusji  
i pogłębienia zagadnień poruszanych 
w kazaniach rekolekcyjnych.

Na zakończenie rekolekcji odbyła 
się Szkolna Droga Krzyżowa. Dzieci 
z wielkim przejęciem uczestniczyły 
w tym nabożeństwie. Każdy z uczest-
ników mógł wziąć aktywny udział  
w Drodze Krzyżowej. Starsi ucznio-
wie czytali rozważania poszczegól-
nych stacji, a młodsze dzieci niosły 
krzyż. Liturgia zakończyła się uca-
łowaniem krzyża. O tym, że reko-
lekcje były owocne, świadczy aktyw-
ność uczniów na katechezie, którzy  
w swoich pytaniach nawiązywali do 
problemów poruszanych podczas 
spotkań z księdzem rekolekcjonistą 
oraz bardzo emocjonalnie powracali 

do swojego udziału i zaangażowania 
w Szkolnej Drodze Krzyżowej.

Wspólna modlitwa kapłanów, 
dzieci, nauczycieli i pracowników 
szkoły była pięknym świadectwem 
wiary, okazją do spojrzenia na swoje 
życie i jego przemianę, a równocze-

śnie ukazała, że w małych społecz-
nościach szkolnych panuje niemal 
rodzinna atmosfera, która sprzyja 
formacji dzieci na płaszczyźnie inte-
lektualnej, religijnej, ludzkiej i spo-
łecznej. 

Ks. Rudolf Karaś

Rekolekcje wielkopostne
w parafii w Starym Bidaczowie
Czas Wielkiego Postu jest wyjątkowym momentem, w którym pragniemy na chwilę zatrzymać 
się i zastanowić nad swoim życiem, postępowaniem oraz wiarą. Każdy chrześcijanin w tym cza-
sie uczestniczy w rekolekcjach, których zwieńczeniem jest przystąpienie do sakramentu pokuty 
i pojednania.
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W przesłuchaniach wzięło udział 22 recytatorów  
z 8 gimnazjów działających na terenie Gminy Biłgoraj.  Re-
pertuar obejmował dwa utwory literackie - wiersz i frag-
ment prozy, a wszyscy występujący w konkursie recytatorzy 
zaprezentowali  bardzo wysoki poziom wykonawczy.

Komisja w składzie Halina Ewa Olszewska i Ewa Bor-
dzań po wysłuchaniu wszystkich prezentacji do etapu po-
wiatowego konkursu zakwalifikowała 3 recytatorki: Marty-
nę Gozdecką z ZSPiG w Korytkowie Dużym - nauczyciel 
prowadzący Iwona Stawarska, Darię Paluch z ZSPiG w Dą-
browicy - nauczyciel Renata Kurkowska i Monikę Dziduch 
- z Gimnazjum w Korczowie - nauczyciel Grażyna Czyżo.

Ponadto wyróżnienia komisji otrzymało 9 recytatorów: 
Jakub Szuper i Klaudia Markiewicz z ZSPiG w Hedwiży-
nie - nauczyciel Elżbieta Wojtoń, Kinga Marzec z Gimna-
zjum w Bukowej - nauczyciel Małgorzata Małysza, Martyna 
Grab i Klaudia Paluch z ZSPiG w Dąbrowicy - nauczyciel 
Renata Kurkowska, Lucyna Bienia z ZS w Soli - Joanna 
Kunicka - Jung, Karolina Waliwander z ZSPiG w Groma-
dzie - nauczyciel Anna Lisiczka i Maja Sokołowska z ZSPiG  
w Gromadzie - nauczyciel Małgorzata Procner oraz Sara 
Węgrzyn z ZSPiG w Dereźni - nauczyciel Dorota Łukasz-
czyk.

Wszystkim recytatorom oraz ich nauczycielom pro-
wadzącym dziękujemy za udział w konkursie. Szczególne 

ukłony i podziękowania kierujemy w stronę szanownej ko-
misji konkursowej, a laureatom i wyróżnionym składamy 
najserdeczniejsze gratulacje. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy za 
udział w konkursie.

Etap powiatowy konkursu, który odbył się w sobotę 
25 marca w Biłgorajskim Centrum Kultury, wyłonił laure-
atów nominowanych do finału wojewódzkiego konkursu.  
Z Gminy Biłgoraj najlepiej wypadła Daria Puchalik z ZSPiG 
w Dąbrowicy. Gratulujemy i życzymy Darii dalszych sukce-
sów.

Celina Skromak

Gimnazjaliści recytują
W trosce o kulturę żywego słowa 17 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury w Biłgoraju zorganizował  eliminacje gminne XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”. 
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18 marca, w godzinach od 9 do 
17, w świątyni na Św. Krzyżu trwały 
przesłuchania konkursowe zgłoszo-
nych uczestników. W konkursie wzięło 
udział 40 wykonawców - soliści, zespo-
ły wokalne, ludowe zespoły śpiewa-
cze oraz chóry, z trzech województw 
- świętokrzyskiego, małopolskiego  
i lubelskiego. W sumie w przeglądzie 
zaprezentowało się ponad 450 osób. 
Gminę Biłgoraj reprezentował Chór 
z Korytkowa Dużego i Męski Zespół 
Śpiewaczy z Bukowej.

W niedzielę, 19 marca odbył się 
Koncert Galowy IV Regionalnego 
Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej, 
a przed występami ogłoszono wyniki 
muzycznych konfrontacji. Chór z Ko-

rytkowa Dużego otrzymał Wyróżnie-
nie, natomiast Męski Zespół Śpiewaczy 
z Bukowej został laureatem III Nagro-
dy IV Regionalnego Przeglądu Pieśni 

Pasyjnych i Pokutnych na Świętym 
Krzyżu w Nowej Słupi. Obydwa ze-
społy przygotował Jerzy Odrzywolski. 
Gratulacje! Celina Skromak

Wyśpiewali nagrody na Św. Krzyżu
W dniach 18 - 19 marca w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu 
odbył się IV Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnych i Pokutnych. Celem Przeglądu jest popularyzacja 
pieśni pasyjnych i pokutnych, odkrywanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiewanie tych pieśni 
oraz odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej - męki, śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.

W obchody tego święta włączył się Dyskusyjny Klub 
Książki działający przy bibliotece publicznej w Korytkowie 
Dużym oraz młodzież i nauczyciele miejscowego Gimna-
zjum, biorąc udział w akcji „Włącz Poezję”.

Spotkanie z poezją rozpoczęliśmy 21 marca o 10.30  
w lokalu biblioteki. Młodzież zaprezentowała wybrane przez 
siebie wiersze i wbrew przeświadczeniom, iż poezja nie jest 
lubiana, wykazała się wielką dojrzałością przy wyborze 
wierszy. Spośród wielu autorów zdecydowanie dominowała  
Wisława Szymborska, ale chętnie czytano też utwory Marka 
Grechuty, Zbigniewa Herberta, Józefa Czechowicza, Ada-
ma Mickiewicza, Jana Pawła II i Anny Janko. Na spotkaniu 
rozmawiano także o twórczości Bolesława Leśmiana z racji  
140 rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci poety.

Włącz poezję - akcja organizowana przez koordynato-
rów DKK Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieroni-
ma Łopacińskiego w Lublinie oraz Instytut Książki z okazji 
Światowego Dnia Poezji. 

Zofia Karczmarzyk

21 marca - Włącz poezję!
21 marca kojarzony jest najczęściej z pierwszym dniem wiosny i co się z tym wiąże z dniem wagaro-
wicza w szkole. Niewiele osób jednak wie, że w tym dniu obchodzimy również Światowy Dzień Poezji.
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Celem Konkursu było zachęcenie 
utalentowanych dzieci i  młodzieży  we 
współpracy z  rodzicami, krewnymi 
oraz mieszkańcami miejscowości Bu-
kowa, Andrzejówka i okolic do pisania 
i prezentowania własnej twórczości li-
terackiej. Ponadto konkurs przyczynił 
się do  integracji międzypokolenio-
wej dzieci i młodzieży z krewnymi ze 
środowiska lokalnego, wzmocnienia 
postawy zachowania szacunku wobec 
osób starszych, stanowiących skarbni-
cę wiedzy i wartości, ale też szacunku  
i miłości wobec własnej małej ojczy-
zny, bogatej kultury ludowej swojej 
miejscowości oraz kultywowania jej 
pięknych tradycji.

Pomysłodawcami i organizatora-
mi konkursu były nauczycielka języka 
polskiego Barbara Pszczoła we współ-
pracy z bibliotekarką Dorotą Malec.  
W komisji konkursowej zasiedli spe-
cjaliści od kultury ludowej, mieszkań-
cy Bukowej, członkowie utytułowane-
go zespołu śpiewaczo – obrzędowego 
„Jarzębina”, w składzie: Maria Jargieło, 
Cecylia Zygmunt i Stanisław Portka.

Zarówno młodzież, jak i zapro-
szeni goście zaprezentowali gawędy, 
opowieści i legendy związane z miej-
scowością i regionem. Organizatorzy, 
na czele z panią dyrektor  szkoły Teresą 
Kowal oraz publiczność, czyli społecz-
ność uczniowska i zaproszeni goście 
byli mile zaskoczeni wysokim pozio-
mem prezentacji uczniowskich, ich 
rozwiniętą  wrażliwością i wyobraźnią 

młodych autorów, a także ciekawym 
sposobem popularyzowania swojej 
twórczości.

Takie spotkania są bardzo ważne 
dla społeczności lokalnej. Wiążą się ze 
wzmacnianiem poczucia tożsamości  
i lokalnego patriotyzmu. Przekazy-
wanie  młodemu pokoleniu historii, 
tradycji i  legend dotyczących rodzin-
nych stron jest niejako obowiązkiem 
starszych i gwarancją, że w przyszłości 

zostaną one przekazane kolejnym  po-
koleniom. Niestety historie nigdzie nie 
zapisane z czasem ulegają zapomnie-
niu, a ludzie je pamiętający odchodzą, 
a wraz z nimi  pamięć o lokalnych 
tradycjach.  Dlatego tak ważne jest, 
aby młode pokolenie zapamiętało  jak 
najwięcej  informacji o swojej miejsco-
wości.

Wszyscy uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom literacki swoich wypo-
wiedzi, a oceniani byli w następujących 
kategoriach:

• twórczy charakter utworu
• poprawność stylistyczna i językowa
• poziom literacki pracy
• samodzielność i oryginalność;
• ogólny wyraz artystyczny pracy.

Wyróżnieni uczniowie: Nina Pastu-
szak ucz. kl. V, „Legenda o karczmie” 
– I m-ce, Izabela Małek ucz. Kl. VI– 
„Zakazana miłość Miry i Helmutha” 
– II m-ce, Wiktor Małek ucz. Kl. V –  
„Z pamiętnika mojego pradziadka…” 
– III m-ce, Milena Bąk ucz. Kl. V – „Le-
genda o sierocie Magdusi” – wyróżnie-
nie, Monika Marzec – ucz. Kl. V – „Ga-
węda o Płaksiwej górze” – wyróżnienie, 
Julia Małek – ucz. kl. VI – „Wojna we 
wsi Momoty” – wyróżnienie

Uczestnicy  Konkursu „GAWĘDA 
O … Posłuchajcie opowieści…” otrzy-
mali  nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my. Życzymy im dalszych sukcesów  
w rozwijaniu pasji i zdolności literackich.

Barbara Pszczoła, Dorota Malec

„Gawęda o …
Posłuchajcie opowieści…”

2 marca 2017r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej  odbył się   Konkurs Lite-
racki - „Gawęda o … Posłuchajcie opowieści …”  Konkurs skierowany był do uczniów kl. IV-VI.  Dzieci 
prezentowały zasłyszane w domach, przekazywane z pokolenia na pokolenie, opowieści swoich rodzi-
ców i dziadków. Do przygotowania prezentacji wykorzystały   również dostępne w bibliotece publikacje  
i rękopisy o Bukowej. 
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21 marca przypada Światowy Dzień Poezji i jednocze-
śnie  pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Święto to zo-
stało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. , w Polsce ten 
dzień obchodzony jest  od 2001 roku, a obchodom tym pa-
tronuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Celem tego święta 
jest promocja pisania, czytania i publikowania poezji na ca-
łym świecie. 

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli po raz pierwszy 
włączył się w obchody tego dnia poprzez zorganizowanie 
„ Poetyckiego powitania wiosny.”. Czytelnicy biblioteki ko-
lorowym korowodem niosąc Marzannę Z., udali się od 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli na „Wykło”, 
gdzie odbyły się poetyckie potyczki.  Na placu zabaw przy 
wiejskim regale z książkami, czytana była poezja, której te-
matem przewodnim była wiosna. Dzieci czytały między in-
nymi wiersze -  Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Doroty 
Gellner, Małgorzaty Strzałkowskiej i naszej ludowej poetki 
Katarzyny Strzęciwilk. Później  dzieci szukały oznak wiosny, 
a trzeba się było naprawdę wykazać spostrzegawczością aby 
je znaleźć. W tym dniu należało również pożegnać zimę po-

przez spalenie Marzanny Z. i powitanie Gaika. Wcześniej 
odbył się  sąd nad zimą i postanowiono  wydalić Marzannę 
Z. w dalekie zaświaty. Wszyscy zgodnym chórem pożegnali 
zimę - Uciekaj zła zimo za morza, niechaj tu przyjdzie Wio-
sna hoża. Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.   

Zofia Nizio

Poetycko witana Wiosna
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli oraz Stowarzyszenie Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi 
Biłgorajskiej w Soli wraz z dziećmi witali Wiosnę poetycko. 

32 km szlaku rowerowego i moż-
liwość odwiedzenia wielu ciekawych 
miejsc – takie atrakcje turystyczne 
szykują wspólnie Gmina Janów Lu-
belski z Gminą Biłgoraj. Powstały 
szlak ma łączyć istniejący szlak Gre-
en Velo w okolicach Ciosmów z Zale-
wem Janowskim i parkiem rozrywki 
Zoom Natury w Janowie Lubelskim. 

Na terenie gminy Biłgoraj szlak 
będzie przebiegał przez Ciosmy, Bu-
kową aż do Ujścia a przemierzający 
go turyści zostaną skierowani min. do 
Rezerwatu Przyrody „Obary”. Ponadto 
w Ciosmach można zobaczyć miej-
sca pamięci związane z powstaniem 
styczniowym i walkami partyzanckimi  
z okresu II wojny światowej,  liczne krzy-
że i kapliczki drewniane, a wśród nich 

domkową kapliczkę drewnianą z 1892 r.  
oraz dziewiętnastowieczne kapliczki 
kłodowe z których jedna poświęco-
na jest poległemu 21 marca 1863 r.  
Jozefowi Dąbczyńskiemu. Do miejsc 
pamięci narodowej zaliczamy pomnik 
z piaskowca zbudowany jako hołd żoł-
nierzom września, mogiłę nieznanych 
partyzantów wraz z pomnikiem oraz 
mogiłę żołnierza WP z 1939 r. W Bu-
kowej można obejrzeć drewniany ko-
ściółek pw. Św. Andrzeja Boboli, liczne 
krzyże drewniane i kapliczki, z których 
najstarsze pochodzą z 1838 r.

Na terenie gminy Janów Lubelski 
szlak będzie prowadził przez Ujście, 
Kiszki, Momoty Górne aż do Jano-
wa Lubelskiego. Oznaczone na nim 
zostaną takie atrakcje jak: zabytkowy 

kościół drewniany p.w. Św. Wojciecha  
w Momotach Górnych, ostoja konika 
biłgorajskiego w miejscowości Szklar-
nia, muzeum kolejki wąskotorowej 
przy Nadleśnictwie Janów Lubelski, ar-
boretum przy Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej w Janowie Lubelskim, uro-
czysko Kruczek z zabytkową kapliczką 
św. Antoniego oraz Zalew Janowski  
i park rozrywki Zoom Natury .

Inwestycja odpowiada na zapotrze-
bowanie związane z rozwojem turysty-
ki rowerowej oraz zainteresowanie naj-
ciekawszymi atrakcjami kulturowymi, 
historycznymi i przyrodniczymi regio-
nu. Powstały szlak wzbogaci istniejącą 
już ofertę o nowy, ponadlokalny pro-
dukt turystyczny.

Ewelina Lemieszek 

Powstanie szlak rowerowy łączący
gminę Biłgoraj z gminą Janów Lubelski
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Podsumowanie Gminnej Ligi Ha-
lowej odbyło się 30 marca 2017 r. w Sali 
Gimnastycznej ZSPiG w Gromadzie  
i zostało poprzedzone rozegraniem 
ostatniej serii meczów, w której roz-
strzygnęły się losy mistrzostwa. Nagro-
dy przedstawicielom drużyn wręczył 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyń-
ski, który mówił: Cieszę się, że po raz 
kolejny udało nam się zmobilizować 
ponad stu zawodników do aktywności  
i zdrowej rywalizacji piłkarskiej.

Każdy zespół otrzymał pamiątko-
wy dyplom ze zdjęciem drużynowym, 
puchar oraz piłkę treningową. Złote 
medale oraz puchar za zajęcie I miej-
sca otrzymali zawodnicy z Gromady, 
srebrne medale wywalczyła Dereź-
nia, a na najniższym stopniu podium 
uplasował się zespół Spartakus Team. 
Wyróżniający się gracze także zosta-
li nagrodzeni statuetkami oraz arty-
kułami sportowymi. Patryk Wilkos  
z drużyny Wola-Ruda został „Królem 
Strzelców” (zdobył 41 bramek), Seba-
stian Gorczyca z Gromady został wy-
brany „Młodym Talentem”, reprezen-
tujący Walczaki Mariusz Jop zdobył 

tytuł „Najlepszego Bramkarza”, a Mar-
cin Blicharz z Dereźni wywalczył naj-
ważniejsze indywidualne wyróżnienie 
„Najlepszego Zawodnika”.

Gminna Liga Piłki Halowej – sezon 
2017 to kolejne rozgrywki piłkarskie 
organizowane przez Gminę Biłgoraj. 
W I sezonie Gminnej Ligi Halowej 
zwyciężyła Gromada, w II – Dereźnia, 
tym razem ponownie najlepsza oka-
zała się Gromada. W obecnych roz-
grywkach, które trwały od stycznia do 
marca 2017 r. brało udział 11 drużyn  
z terenu Gminy Biłgoraj: Gromada, 
Walczaki, Wola-Ruda, Spartakus Team, 
Brodziaki, LZS Dąbrowica, Korytków 
Duży, Bukowa, Dereźnia, Niekwe-
stionowani oraz Majdan Gromadzki.  
W Lidze rozegrano 49 meczów, w któ-
rych zdobyto 447 bramek (najwięcej 
Wola-Ruda - 79).

Terminarz, wyniki, tabelę oraz kla-
syfikację strzelców Ligi można zoba-
czyć na stronie Gminy Biłgoraj (www.
gminabilgoraj.pl) w zakładce „Sport”, 
a także na profilu facebookowym 
„Gminne Ligi Piłki Nożnej Gminy Bił-
goraj”.

Klasyfikacja końcowa:
1. Gromada (27 pkt.)
2. Dereźnia (26 pkt.)
3. Spartakus Team (21 pkt.)
4. Wola-Ruda (19 pkt.)
5. Korytków Duży (17 pkt.)
6. Majdan Gromadzki (15 pkt.)
7. Walczaki (15 pkt.)
8. Niekwestionowani (10 pkt.)
9. LZS Dąbrowica (7 pkt.)
10. Brodziaki (4 pkt.)
11. Bukowa (0 pkt.)

Red.

Gminna Liga Piłki Halowej zakończona 
– Gromada mistrzem
W trzecim sezonie Gminnej Ligi Piłki Halowej „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj” mistrzostwo wywalczy-
ła drużyna Gromady, która w emocjonującej walce do ostatniej kolejki rywalizowała o tytuł z Dereźnią 
(ostatecznie II miejsce), Spartakus Team (III miejsce) oraz Wolą-Rudą (IV miejsce).
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Dobiegła końca kampania zebrań 
sprawozdawczych jednostek OSP  
z terenu Gminy Biłgoraj podczas któ-
rej podsumowano wszystkie działania 
jakie jednostki podejmowały w 2016 
r. Najważniejsze spośród nich to wy-
jazdy do pożarów i miejscowych za-
grożeń. W ubiegłym roku jednostki  
z terenu gminy 21 razy wyjeżdżały do 
pożaru, 55 razy interweniowały w ra-
mach miejscowych zagrożeń i raz w ra-
mach fałszywego alarmu. Jednostki te,  
a w tym OSP Sól i OSP Smóslko Duże 
wpisane do KSRG, były najczęściej 
interweniującymi w różnego rodzaju 
zdarzeniach, zaraz po Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. 
Uratowane w ramach tych interwencji 
mienie szacuje się na 2 mln. 704 tys. zł.

Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych to stowarzyszenia, które 
uczestniczą w organizacji imprez i wy-
darzeń kulturalnych, stanowią oprawę 
uroczystości kościelnych, aktywnie 
włączają się w działania na rzecz swo-
ich lokalnych społeczności. To rów-
nież dzięki druhom ochotnikom mają 
miejsce takie gminne imprezy jak Bu-
kowskie Jagodzianki, Dożynki, Tur-
niej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar 
Wójta Gminy Biłgoraj, Przegląd Kolęd 
i Pastorałek w Hedwiżynie czy Gminny 
Mocarz w Korytkowie Dużym.

Co roku jednostki OSP rywalizują 
w Gminnych Zawodach Sportowo – 
Pożarniczych. W roku 2016 zawody 
wygrała jednostka ze Smólska Dużego. 
OSP Smólsko Duże, które w ubiegłym 

roku obchodziła również jubileusz 50 – 
lecia. Sztandar jednostki został odzna-
czony Srebrnym Medalem „Za zasługi 
dla Pożarnictwa”, Złotym Znakiem 
Związku OSP RP odznaczony został 
Prezes jednostki – Dh Mieczysław Łęc-
ki, Złotym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczonych zostało  
5 druhów, srebrnym medalem 3 dru-
hów, a brązowym 8 druhów należą-
cych do OSP w Smólsku Dużym.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Biłgoraj łącznie nale-
ży 644 druhen i druhów ochotników,  
z czego 527 pełni czynną służbę w swo-
ich jednostkach.

Ewelina Lemieszek

Ochotnicze Straże Pożarne
na ratunek i nie tylko

Na terenie gminy Biłgoraj funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie 
jednostki wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tylko w ubiegłym roku jed-
nostki interweniowały aż 77 razy. W ramach tych interwencji zostało uratowane mienie na kwotę  
2 mln. 704 tys. zł. 
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Turniej co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów 
gminnych szkół. W tym roku wzięło 
w nim udział 15 uczniów ze szkół pod-
stawowych i 15 uczniów z gimnazjów. 
Turniej otworzył Wójt gminy Biłgoraj 
– Wiesław Różyński życząc wszystkim 
uczestnikom dobrych wyników. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwał Gminny Komendant Ochot-
niczych Straży Pożarnych Jan Małysza 
oraz inspektor ds. pożarnictwa i drogo-
wnictwa Konrad Piętal. Zestawy pytań 
zostały przygotowane w 2 stopniach 
trudności: dla młodzieży ze szkół pod-

stawowych oraz młodzieży gimnazjal-
nej. Na podstawie pisemnego testu 
wyłoniono najlepszych uczestników.  
O kolejności pierwszych miejsc musia-
ła jednak zadecydować dogrywka.

W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła Agata Rój ze Szkoły Pod-
stawowej w Woli Dereźniańskiej, 
drugie miejsce zajął Krystian Kowal 
również ze SP w Woli Dereźniań-
skiej, trzecie wywalczyła Katarzy-
na Dyndał ze Szkoły Podstawowej  
w Korczowie.

W kategorii gimnazjów zwycię-
żył Krystian Motek z Gimnazjum w 

Dąbrowicy, drugie miejsce zajął Ja-
kub Socha z Gimnazjum w Korytko-
wie Dużym a trzecie Jakub Muzyka  
z Gimnazjum w Soli.

Warto przypomnieć, że Krystian 
Motek w ubiegłym roku był laure-
atem etapu wojewódzkiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” a na szczeblu 
ogólnopolskim zajął 16 miejsce.

Zwycięzcom gminnych eliminacji 
kibicujemy i życzymy jak najlepszych 
wyników w kolejnych etapach Tur-
nieju.

Ewelina Lemieszek

O pożarach wiedzą najwięcej
23 marca w Urzędzie Gminy Biłgoraj odbyły się XL Gminne Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 30 uczniów  
ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Biłgoraj.
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Wojenna Ruda Solska 
oczami dziewczynki
Karolina Brzozowska (ur. w 1929 r.) opowiada historię swojej rodziny – mamy i pięciorga rodzeństwa 
– o codziennym strachu, głodzie oraz o skazanej na porażkę walce o ulubionego konia. Jej wspomnie-
nia pokazują życie zwykłych ludzi – mieszkańców Rudy Solskiej podczas II wojny światowej.

Mój teść Jan Brzozowski był w nie-
woli w Niemczech podczas I wojny 
światowej, gdzie  przeżył bardzo dużo 
złego. Pamiętam, że jak tu przyszłam 
zdziwiłam się, że on w każdy piątek 
w ogóle nic nie jadał przez cały dzień, 
tylko pościł. A on przeżył takie głody, 
tyle razy śmierć mu w oczy zaglądała, 
że to dla niego było nic jeden dzień 
nie jeść. Może w taki sposób chciał też 
podziękować, że się cudem uratował? 
Opowiadał czasem, że tam jeńcy jedli 
koty i inne zwierzęta, ale i tak poumie-
rali. On nie chciał jeść tych zwierząt  
i przeżył. Wrócił piechotą do domu.

Czasy II wojny światowej to było 
takie okropieństwo, że szkoda gadać. 

Dzisiaj młodzi tego nie zrozumieją ile 
ludzie wtedy doznali upokorzeń stra-
chu, bólu i śmierci. Nasz ojciec umarł 
w wojnę, zostaliśmy z matką, a było 
nas sześcioro dzieci – najmłodszy miał 
półtorej roku, a najstarszy miał 16 lat. 

Na Rudę często przychodziła ruska 
partyzantka. Ludzie się chowali, bo po 
nich nie wiadomo było czego ocze-
kiwać, okraść okradną na pewno ale 
czy nie zrobią coś gorszego? Dlatego 
często chowaliśmy się po jakichś gąsz-
czach i krzakach, albo w lesie w stronę 
Majdanu, albo bliżej domu. 

Mieszkaliśmy w polu, niedaleko 
Wólki. Któregoś razu przyszli ruskie, 
ale nie otwieraliśmy im. Zaczęli okna 

wybijać i chcieli przez nie wejść do 
środka. Ale nas było dużo dzieciarni, 
narobiliśmy pisku na całą wieś i się 
przestraszyli ale poszli rabować do 
komory. Do chałupy nie przychodzili. 
I tak dużo nie zabrali, bo bieda była na 
tyle dzieci. Za to u sąsiada, gdzie było 
dwóch chłopów i matka, to chłopom 
kazali kłaść się na ziemi i się nie ruszać 
dopóki nie zrabowali i poszli sobie.

W wojnę mieliśmy taką fajną do-
mową kobyłę, z którą byliśmy bar-
dzo zżyci. Później to już nawet i ja 
umiałam na niej jeździć. Ten koń 
bardzo spodobał się Niemcom, któ-
rzy koniecznie chcieli go dostać. To 
było jeszcze przed akcjami. Niemcy 
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przywozili do nas swoją dużą kobyłę, 
harharę, którą chcieli wymienić za na-
szą. Przyjechali, ale my nie chcieliśmy 
oddać naszego konia. Kobyła w chle-
wie, a my z mamą siedzimy na progu 
i płaczemy. I w końcu dali spokój i ją 
nam zostawili. 

A ile z nią później było kłopotów 
i utrapień. Po nocach trzeba byłą ją 
chować, bo by ukradli. Stworzenie 
było mądre, ta kobyła się nie bała na-
wet w nocy, tylko trzeba było przy niej 
być. Wtedy wtuliła łeb do piersi czło-
wieka i sapała sobie. Ile razy w nocy 
matka nocowała z nią w krzakach na 
sadku, to ciężko zliczyć. Wiele razy jak 
tylko coś się pokazało na Wólce czy 
gdzieś we wsi to któryś ze starszych 
braci wskakiwał na wierzch i uciekał 
na koniu. Podobnie było po akcji, kie-

dy Niemcy brali konie we wsi, wtedy 
brat uciekł z nią aż na Płoskie. Chyba 
jakimś cudem udało nam się utrzy-
mać tego konia przez całą wojnę.  

Jak były akcje wysiedleńcze to ja 
miałam 12 lat. Wtedy nam szczęśliwie 
udało się ukryć – raz chowaliśmy się 
przez cały dzień w chaszczach pod 
Budziarami. Innym razem, kiedy 
Niemcy zabierali ludzi z Wólki i Rudy 
to my ukrywaliśmy się na bagnie pod 
Majdanem. Słyszeliśmy wtedy jak sa-
mochody jeździły wiele razy z Wólki 
na Majdan. Wtedy też jak byliśmy na 
bagnie to widzieliśmy dym nad Maj-
danem, który palił się od strony Wólki 
aż do góry.

Wtedy ludzi zabierali całymi ro-
dzinami. Szli gościńcem przez wieś, 
wyganiali ludzi na szosę, a później 

zganiali na plac przy remizie. Stąd 
ich wozili dalej. Zabrali wtedy wie-
le ludzi z Rudy, całą rodzinę naszych 
sąsiadów. Z nich nie wróciło dziecko 
i starszy mężczyzna, który był chory 
na umyśle. Pchał się do Niemców, nie 
słuchał ich, więc oni go bili bardzo. 

Później dwaj najstarsi bracia cho-
dzili własnymi drogami, trzymali 
się z grupką młodych kolegów. Oni 
chowali się oddzielnie, a nas czworo 
zostaliśmy z mamą. Najmłodszy brat 
miał dwa latka, więc trzymaliśmy się 
razem z sąsiadami, dwojga rodzicami 
i dwoma dziećmi. Czy szliśmy gdzieś 
na noc, czy się gdzieś chowaliśmy to 
zawsze całą grupką. 

Oprac. Dominik Róg

Sesję otworzył Zastępca Wójta Gminy Biłgoraj Woj-
ciech Dziduch. Przywitał on przybyłych na spotkanie gości: 
Pana Stefana Krauz – Kierownika Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju, Pana Tadeusza Kracz-
ka – Zastępcę Kierownika Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju, Pa-
nów Marka Deryło i Andrzeja Sarzyńskiego z PB ARiMR 
w Biłgoraju, Pana Zdzisława Zwolaka z PZDR w Biłgoraju, 
Panią Wiesławę Grankowską – Siek z Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Biłgoraju oraz Panią Ma-
rzenę Błaszczak z Centrum Szkół Akademickich „Student”  
w Zamościu. Przedstawili oni informacje dotyczące 
możliwości ubiegania się o dofinansowania dla upraw  
i hodowli rolniczych oraz warunków przyznania wspar-
cia finansowego na założenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Pani Marzena Błaszczak przedstawiła ofer-
tę bezpłatnych kursów medycznych dla osób dorosłych 
prowadzonych przez CSA „Student”. Na sesji nie zabrakło 
kierowników i dyrektorów poszczególnych referatów i jed-
nostek Gminy Biłgoraj. 

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocni-
czej gminy, sołectwa. Wybierany jest przez zebranie wiejskie. 

Sołtys m.in. reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodni-
czy radzie sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie i przewod-
niczy jego obradom, bierze udział w sesjach rady gminy, 
występuje w imieniu sołectwa, występuje do Wójta z wnio-
skami, propozycjami, inicjatywami w sprawach ważnych dla 
społeczności lokalnej, na podstawie uchwały rady pobiera 
podatki lokalne.

Ewelina Lemieszek

Sesja Sołtysów
15 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miała miejsce sesja sołtysów – corocz-
ne spotkanie sołtysów gminy Biłgoraj, na którym omawiane są najistotniejsze kwestie związane  
z pracą sołtysów oraz najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy.
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Katarzyna Zygmunt z Korytkowa 
Dużego od lat zajmuje się wykony-
waniem tradycyjnych pisanek biłgo-
rajskich oraz palm wielkanocnych. Ta 
znana w regionie pisankarka i palmiar-
ka wywodzi się z rodziny, gdzie od po-
koleń zajmowano się tym rzemiosłem. 
To przy babce Emilii Iwańczyk, znanej 
i cenionej twórczyni ludowej  i ciotce 
Władysławie Kłodnickiej, laureatce 
wielu ogólnopolskich i regionalnych 
konkursów, pani Katarzyna uczyła się 
tej pięknej sztuki pisania pisanek i wy-
konywania palm wielkanocnych. 

Wychowana w domu, gdzie twór-
czość artystyczna była codziennością 
bardzo wcześnie spróbowała swoich sił  
i szybko doszła do dużej wprawy  
w zdobieniu jajek. W 1989 r. wysłała 

swoje pisanki na Wojewódzki Konkurs 
Palm i Pisanek w Zamościu i zdobyła 
pierwszą nagrodę. Sukces ten od tamtej 
pory stał się jej udziałem rokrocznie.  

Pisanki wykonuje metodą batiko-
wą.  Stosując tradycyjne wzory biłgoraj-
skie, różne kompozycje jodełek, spirali, 
meandrów, drzewek życia, jednocze-
śnie umiejętnie łączy je z własnymi 
motywami – stylizowanymi kwiatami, 
gałązkami, elementami pasmowymi. 
Bogata kolorystyka jej pisanek, mimo 
stosowania farb syntetycznych, nawią-
zuje do barw tradycyjnych (brązowe, 
żółte, zielone, czerwone, granatowe  
i czarne).

Na starannie dobranych jajkach, 
o bardzo jasnej skorupce, rysuje wzór 
rozgrzanym pisakiem umoczonym  

w pszczelim wosku. Następnie moczy 
je w farbie,  a po uzyskaniu odpowied-
niej barwy tła nanosi kolejny element 
wzoru i ponownie maluje. Dla uzy-
skania wielobarwnego wzoru, proces  
ten powtarza się wielokrotnie. W ten 
sposób powstają małe, kruche dzie-
ła sztuki, których stworzenie oprócz 
umiejętności i cierpliwości wymaga 
dużych zdolności plastycznych i sma-
ku artystycznego. Wykonanie jednej 
pisanki to proces pracochłonny, trwa-
jący  ponad godzinę, nie licząc czasu, 
w którym gotowane są jajka (powin-
ny być gotowane przez 2 godziny).  
W trakcie gotowania niestety wiele 
jajek pęka i stają się wówczas bezuży-
teczne. 

Wielkanocne pasje Katarzyny
Szeroko znane i bardzo cenione tak w regionie biłgorajskim, jak i w całej Polsce są pisanki rodziny  
z Korytkowa Dużego. Jako przykład tradycyjnej biłgorajskiej sztuki ludowej znajdują się w zbiorach 
wielu muzeów, m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Zamościu i Biłgoraju.   
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Wykonanie palmy wielkanocnej 
jest mniej pracochłonne. Aby w okre-
sie Wielkiego Postu, można było się 
zabrać za robienie palm, należy się 
do tego przygotowywać już w lecie. 
Wtedy należy zbierać i zasuszać kwia-
ty, trzcinę i trawy, zanim się dobrze 
rozwiną. Potrzebne są również świeże 
gałązki bazi, zielonego bukszpanu lub 
barwinku oraz nici lub drucik do wią-
zania palmy. Przygotowane materiały 
trzeba połamać na gałązki odpowied-
niej długości, żeby się dobrze ukła-
dały a wykonana palma była zgrabna  

i ładnie się prezentowała. Palmę zaczy-
na się tworzyć od góry  od kiści trzci-
ny i gałązek bazi, które są niezbędne  
w palmie, ponieważ przypisuje się im 
określoną moc (zjedzenie bazi z po-
święconej palmy wyleczy  ból gardła). 
Następnie należy wykonać dookoła 
wianuszek np. z zielonego bukszpa-
nu, a potem kolejno, przesuwając się  
w dół,  układamy następne warstwy za-
suszonych suchołusek,  gipsówki, liści 
trzciny itd. (w zależności od tego jakie 
materiały posiadamy,  jakich akurat  
chcemy użyć i jak ma wyglądać nasza  

palma). Wszystkie materiały muszą 
być naturalne, tu nie należy używać 
farbowanych traw, ani zbóż. 

Pani Katarzyna Zygmunt umiejęt-
ności pisankarsko – palmiarskie prze-
kazała swoim dzieciom, a potem na-
uczyła swoje wnuki. Nadal też dzieli się 
swoją wiedzą i umiejętnościami ucząc 
dzieci i młodzież  podczas warsztatów 
wykonywania palm i zdobienia pisa-
nek w szkołach, bibliotekach, muzeach 
czy ośrodkach kultury.

Celina Skromak
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Dla katolików Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się 
o poranku Mszą Świętą Rezurekcyjną (resurrectio łac. 
oznacza zmartwychwstanie). Zapowiada ją uroczyste bi-
cie w dzwony, głoszące, że Chrystus Zmartwychwstał. Na 
początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja 
(z hebr. wychwalajcie), będący przyśpiewem w pieśniach 
wielkanocnych. Oznaką radości są również używane  
w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmar-
twychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie 
lub Prawdziwie powstał”.

W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji rodzina 
zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które 
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się świę-
conym jajkiem. Na stołach ozdobionych bukietami z bazi 
i pierwszych wiosennych kwiatów znajdują się jajka, wę-
dliny, wielkanocne baby i mazurki. W naszych domach na 
śniadanie spożywany jest przepyszny, charakteryzujący się  
wyjątkowym smakiem - barszcz wielkanocny ze święcon-
ką, czyli tym wszystkim, co poświęciliśmy w koszyczku  
w Wielką Sobotę. Na jego wyjątkowy smak składa  się swoj-
ska wędzona kiełbasa, tradycyjny regionalny ser suszony 
o specyficznie słonym smaku i dodatkowo starte wiórka 
korzenia chrzanu, zdecydowanie podnoszące walory sma-
kowe całej potrawy. Sam czysty barszcz wykonany jest na 
wywarze z kości wieprzowych z dodatkiem zakwasu chle-
bowego, ewentualnie lekko zabielony śmietaną. Dopiero 
całość stanowi  tą pyszną  potrawę świątecznego śniadania, 
której wyjątkowy smak przynależy wielkanocnej niedzieli. 

Zanim jednak przystąpimy do przygotowania wielka-
nocnego barszczu, należy kilka dni wcześniej przygotować 
jego nieodłączne elementy, czyli zakwas chlebowy i suszo-
ny ser. Poniżej prezentuję przepisy na te specjały przeka-
zane przez gospodynie z Ciosmów – Eugenia Kulanica, 
Julianna Małek, Krystyna Wojda.

ZAKWAS CHLEBOWY
Kilka kromek chleba pszenno-żytniego zalewamy let-

nią wodą. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, ząbek 
czosnku a na wierzch kładziemy jedną kromkę chleba ra-
zowego. Pozostawiamy kilka dni w ciepłym miejscu. Na-
stępnie odcedzamy sam zakwas i wstawiamy do lodówki.

SER SUSZONY
Składniki:
1 kg sera, 2 jajka, sól
Wykonanie:
Wyciśnięty ser kruszymy w donicy, dodajemy 1 żółtko, 

1 całe jajko, sól do smaku i to wszystko dobrze wyrabiamy. 
Potem wkładamy wyrobiony ser do woreczka i wyciskamy. 
Po wyciśnięciu wyjmujemy z woreczka i suszymy w pie-
karniku.

BARSZCZ WIELKANOCNY
Składniki:
• żeberka wieprzowe
• kawałek mięsa wieprzowego bez kości
• marchewka
• liść laurowy
• ziele angielskie
• ziarna pieprzu
• 2-3 litry wody
• sól, pieprz
• zakwas chlebowy
• ewentualnie 2 łyżki śmietany  do zabielenia
ŚWIĘCONKA DO BARSZCZU 
• ugotowane mięso z barszczu
• kiełbasa swojska
• polędwica wędzona
• jajka na twardo
• ser wielkanocny suszony lub biały
• kawałek korzenia chrzanu
• kromki chleba
Wykonanie:
Żeberka wieprzowe i mięso zalewamy wodą i gotujemy 

usuwając tzw. szumowiny. Wrzucamy marchewkę i przy-
prawy i gotujemy całość około 1 godziny (najlepiej dzień 
wcześniej). Dolewamy do smaku zakwas chlebowy i mamy 
gotowy barszcz czysty, ewentualnie można lekko zabielić 
śmietaną. Do talerzy kroimy w kostkę święconkę: ugoto-
wane mięso, swojską kiełbasą, polędwicą wędzoną, jajka, 
chleb i ser wielkanocny. Na koniec ścieramy nożem wiór-
ka z korzenia chrzanu i dodajemy do smaku. Wszystkie te 
składniki zalewamy gorącym barszczem.

Celina Skromak

Śniadanie Wielkanocne
Zbliżają się  Święta Wielkanocne. Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, upa-
miętniające Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Koście-
le Katolickim Misterium przybrało formę bardzo uroczystego trzydniowego obchodu tzw. Triduum 
paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania, którym był Wielki Post 
i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego aż do święta Zesła-
nia Ducha Świętego.  
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Wydarzenia

Celina Skromak

Złota Odznaka Związku Diabetyków dla Wójta Gminy Biłgoraj
12 stycznia Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju w świetlicy siedziby stowarzyszenia zorganizowało Spotkanie Opłatkowe. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie koła, władze samorządowe oraz zaproszeni goście. Zaproszenie przyjęli m.in. Wiesław Różyński Wójt Gminy 
Biłgoraj i Celina Skromak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia stało się doskonałą okazją do 
wręczenia odznaczeń szczególnie zasłużonym w profilaktyce walki z cukrzycą. Złotą Odznaką Związku Diabetyków został uhonorowany Wiesław 
Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, a podziękowania za szczególną przychylność i zrozumienie potrzeb oraz nieocenioną pomoc na rzecz Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju Celina Skromak.

Koncert Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej w Obszy
W niedzielne popołudnie 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbył się Koncert Kolęd, na który zaprosili Wójt Gminy Obsza, GOK w 
Obszy i KGW z Obszy. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 8 zespołów śpiewaczych, które zaprezentowały po dwa utwory - kolędę 
i tradycyjną pastorałkę. Z koncertem gościnnym na zaproszenie organizatorów wystąpił Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej. Panowie oprócz 
pięknych pastorałek zaśpiewali również kilka piosenek ludowych, wojskowych oraz wiązankę melodii warszawskich. Koncert został bardzo ciepło 
przyjęty przez obszańską publiczność. Entuzjastycznym oklaskom i bisom nie było końca. 

III miejsce Weroniki Flis z Zespołu Szkół w Soli w Zamościu
3 lutego 2017 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu  odbył się III Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Rosyjskiej. Uczestniczyła w nim uzdolniona młodzież z całego województwa lubelskiego. Wydarzenie to ma na celu krzewienie współczesnej jak  
i tradycyjnej muzyki rosyjskiej. Do konkursu zgłosiło się 50 uczestników: 35 uczniów szkół gimnazjalnych i 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa lubelskiego. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach. Zespół Szkół w Soli reprezentowała Weronika Flis pod kierunkiem 
opiekuna muzycznego Jolanty Kurzyńskiej. Uczennica zdobyła 3 miejsce prezentując piosenkę Anny German - Надежда / Nadzieja.

III nagroda dla Zespołu „Więź” z Soli w Starym Dzikowie
5 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się XV Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.  
W Starym Dzikowie zaprezentowało się 9 teatrów obrzędowych. Po raz pierwszy w Przeglądzie wziął udział zespół teatralny z Gminy Biłgoraj. 
Zespół „Więź” z Soli wystąpił z widowiskiem „Solskie darcie pierza”. Widowisko zostało bardzo ciepło przyjęte przez widownię oraz pozytywnie 
ocenione przez komisję. Zespół „Więź” z Soli otrzymał III Nagrodę na XV Przeglądzie Grup Obrzędowych. Gratulacje dla Zespołu „Więź” za dobry 
scenariusz, reżyserię i świetne kreacje aktorskie.

Charytatywne kolędowanie w Soli
Mieszkańcy Soli w dniu 8 stycznia 2017 r. gościli w kościele św. Michała Archanioła Olgę Szomańską, wokalistkę i aktorkę znaną z serialu „M jak 
miłość”, VI edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka „Tu Es Petrus” i Psałterz Wrześniowy”. 
Spotkanie odbyło się w ramach Charytatywnego Koncertu Kolęd, organizowanego przez Katolickie Radio Zamość, którego przedstawicielem  
w Soli był ks. Krystian Bordzań. Zebrani goście wraz z gospodarzem Gminy Biłgoraj - Wójtem Wiesławem Różyńskim, mogli posłuchać koncertu 
Olgi Szomańskiej „Kolędowa”, a także uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu.

XIX Koncert Kolęd w wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej
W niedzielę 22 stycznia w kościele pw. Św. Jana Nepomucena we Frampolu odbył się po raz 19 Koncert Kolęd w wykonaniu Chórów Ziemi 
Biłgorajskiej. Wśród wykonawców był również Chór z Korytkowa Dużego. W tym roku w koncercie wzięło udział 7 chórów: Chór Parafii p.w. Św. 
Jerzego w Biłgoraju - dyr. Zbigniew Biliński, Chór „Cancate Deo” Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju - dyr. Ireneusz Pietrzniak, Chór 
„Cordis” Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju - dyr. Józef Wajrak, Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju dyr. Paweł Stelmach, 
Chór parafialny p.w. Św. Bartłomieja w Goraju - dyr. Diana Adamska, Chór Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym - dyr. Jerzy 
Odrzywolski, gospodarze Chór Parafii p.w. Św. Jana Nepomucena i M-GOK we Frampolu - dyr. Anna Kajdzik oraz Gminna Orkiestra Dęta pod 
kierownictwem Tadeusza Serockiego. Każdy chór wykonał po trzy kolędy lub pastorałki, a na zakończenie wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały 
dwie kolędy: W górę serca i  Bóg się rodzi. 
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Nadchodzące wydarzenia
(kwiecień –czerwiec 2017 r.)

• 2 kwietnia 2017 r. – Powiatowy Kiermasz Wielkanocny w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

• 2 kwietnia 2017 r. – Koncert Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w wykonaniu Chórów
                                      Ziemi Biłgorajskiej
 Organizator: Chór z Korytkowa Dużego, Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie 
                          Dużym, OSP w Korytkowie Dużym, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 4 kwietnia 2017 r. – Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne w Szkole Podstawowej w Smólsku
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa w Smólsku

• 6 kwietnia 2017 r. – Spotkanie z Historią w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie
 Organizator: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korczowie, OSP w Brodziakach,
                          Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 7 kwietnia 2017 r. – Konkurs Wielkanocny na palmę i pisankę
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 1 maja 2017 r. – Majówka zespołów  w Gromadzie
 Organizator: Zespół „Czeremcha” z Gromady, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 3 maja 2017 r. – Jubileusz 90 – lecia OSP w Dereźni
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Dereźni, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 28 maja 2017 r. – Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Soli
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Zarząd Gminny OSP, OSP w Soli

• 4 czerwca 2017 r. – Turniej Wsi w Okrągłym
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Mieszkańcy Okrągłego

• 11 czerwca 2017 r. – Jubileusz 90 – lecia OSP w Dąbrowicy i Piknik „Tradycja i współczesność” 
                                    – Dąbrowica
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Dąbrowicy, Zespół KGW z Dąbrowicy,
                          Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 18 czerwca 2017 r. – Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Mieszkańcy Dyl

• 25 czerwca 2017 r. – Turniej Sołectw w piłce siatkowej w Starym Bidaczowie 
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Starym Bidaczowie


