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str. 6
W tym roku, czwarta już
edycja Pikniku Historycznego, ściągnęła do Brodziaków tłumy pasjonatów
historii i miłośników militariów. Na placu przy leśniczówce licznie zgromadzili
się kombatanci, naoczni
świadkowie historii, grupy
rekonstrukcji
historycznych, harcerze, uczniowie
okolicznych szkół.

str. 10
Środa, piękne jesienne popołudnie z prawdziwie letnią
temperaturą sięgającą 22 °C,
to 18 października 2017 r.,
kiedy Stowarzyszenie „Dąb”
w Ciosmach, gościło grupę
seniorów z Lublina. Wyjazd zorganizowała Fundacja „Tysiąca kroków”
z podlubelskich Klinów,
której prezesem jest Pani
Małgorzata Zmysłowska.

str. 32
W sobotnie popołudnie 11
listopada mieszkańcy gminy Biłgoraj spotkali się jak
w co roku, już po raz dwudziesty drugi, by wspólnie
świętować odzyskanie przez
Polskę Niepodległości. Stało
się już tradycją, że w Gminie Biłgoraj uroczystość ta
przybiera formę Jesiennej
Biesiady Kulturalnej.

str. 43
Święta Bożego Narodzenia
to szczególny czas dla nas
wszystkich. Wyjątkowa atmosfera, pachnąca lasem
choinka, prezenty którymi
obdarowujemy się po kolacji wigilijnej, zwyczaje
i tradycje przekazywane
z pokolenia na pokolenie
sprawiają, że jesteśmy bardziej przyjaźni dla siebie
i świata.

str. 44
Niedawno odszedł od nas
Jan Parada, mieszkaniec Soli
urodzony w 1921 r., który
w 2015 r. podzielił się ze
mną swoimi wspomnieniami wojennymi. Jan Parada
podczas niespokojnych lat
wojennych musiał starać się
samotnie przetrwać w Soli,
co rusz nękanej przez wojsko
niemieckie, szpiegów i złodziejaszków.
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Musisz tam być

Rapy Dylańskie

Rapy Dylańskie to kolejna urokliwa, śródleśna miejscowość, leżąca na terenie Gminy Biłgoraj. Oprócz
ciszy, spokoju i pięknych widoków znajdziemy tutaj także pozostałości po folwarku Stemplówka
oraz drewniane zagrody biłgorajskie. Warto również zwrócić uwagę na malownicze zbiorniki wodne, kamienną figurę z 1909 roku oraz klimatyczną kapliczkę drewnianą. Niedaleko miejscowości biegnie Ścieżka Dydaktyczna w leśnictwie Bojary, a przez samą wieś prowadzą liczne szlaki rowerowe.

Jako niewielka osada leśna Rapy istniały już na początku XIX w. i podlegały pod folwark w Dylach. W połowie XIX w. było tu kilka domów oraz karczma.
W czasie II wojny światowej ukryta głęboko w lesie
wieś była ostoją dla partyzantów – wielu młodych mieszkańców wsi należało do struktur konspiracyjnych. Mając
oparcie w miejscowej ludności swoją bazę upatrzył sobie
tutaj m.in. por. Józef Stegliński „Cord”, dowódca oddziału partyzanckiego, który zginął w bitwie pod Osuchami.
Partyzanci mieli swój punk kontaktowy w gajówce Rapy
Dylańskie oraz przysiółku Chlebna. W tych okolicach rozegrała się także nieco zapomniana zwycięska bitwa partyzantów AK z Niemcami w dniu 5 października 1943 r.
SZLAKI ROWEROWE:
• Białej Łady (znaki czerwone)
• Modelowy Trakt (znaki zielone)
• Pogranicze Regionów „Wzgórze Polak” (znaki żółte)
• Jastrzębia Zdebrz (znaki niebieskie)
Dominik Róg
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Powiatowy Festiwal
Piosenki Ludowej w BCK

Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej zorganizowany został już po raz trzeci i cieszył się popularnością wśród zespołów działających w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego. Świadczyła o tym wypełniona po brzegi sala widowiskowa Biłgorajskiego Centrum Kultury.
Festiwal odbywa się pod patronatem poseł na Sejm RP
Genowefy Tokarskiej. Celem Festiwalu jest podnoszenie
kultury ludowej regionu, poznanie obrzędów i pieśni Ziemi Biłgorajskiej, prezentacja i ocena dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych oraz popularyzacja i ożywianie tradycji w społeczeństwie.
W III Powiatowym Festiwalu Piosenki Ludowej zaprezentowały się zespoły śpiewacze, wokalne i wokalno – instrumentalne ze wszystkich gmin powiatu biłgorajskiego.
Wśród wykonawców wystąpiła również solistka oraz zespół dziecięcy. Wykonania artystów można było podzielić
na prezentacje tradycyjne i stylizacje muzyczne.
Komisja w składzie Ewa Maciocha, Anna Iskra i Jan
Szymaniak po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiła przyznać: I miejsce ex aequo - Zespół z Łukowej
IV i Zespół Folkowy „Podkowa” z gminy Biłgoraj, II miejsce ex aequo – Zespół Aleksandrowiacy z Aleksandrowa

i Zespół „Gospa” z Karolówki; III miejsce - Leokadia Mucha z gminy Obsza. Wyróżnienie - Dziecięcy Zespół z Tarnogrodu. Laureatom serdecznie gratulujemy!
Celina Skromak

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
12 października w Urzędzie Gminy Biłgoraj odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nie zabrakło na nich dziecięcych występów, podziękowań za trud pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz serdecznych życzeń. Wójt Gminy Biłgoraj wyróżnił również najlepszych pedagogów
ze szkół z terenu gminy Biłgoraj.
Uroczystości rozpoczęły się sztuką w wykonaniu
uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Dereźni pt. „Jak
służąca pokochała kupca”. Następnie miało miejsce wręczenie podziękowań dla wyróżniających się nauczycieli
i pedagogów ze szkół z terenu gminy Biłgoraj. Wręczenia okolicznościowych listów oraz nagród dokonał Wójt
Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj Agnieszka Dąbek. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej
w Gminie Biłgoraj nie zabrakło życzeń skierowanych do
całej społeczności pracowników oświaty oraz słodkiego
poczęstunku.
Ewelina Lemieszek
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IV Piknik Historyczny
Słoneczna pierwsza niedziela października i kolejna, w tym roku czwarta już, edycja Pikniku Historycznego ściągnęły do Brodziaków tłumy pasjonatów historii i miłośników militariów. Na placu
przy leśniczówce licznie zgromadzili się kombatanci, naoczni świadkowie historii, grupy rekonstrukcji historycznych, harcerze, uczniowie okolicznych szkół, ich rodzice i nauczyciele, mieszkańcy Brodziaków i okolicznych miejscowości. Uczestników tego międzypokoleniowego spotkania
w Brodziakach połączyła historia naszej małej Ojczyzny, szczególnie wydarzenia II wojny światowej.

Tragiczne wydarzenia historyczne związane z II wojną światową nie
ominęły również mieszkańców okolicznych wsi. Stąd też Piknik Historyczny w Brodziakach od samego
początku cieszy się dużym zainteresowaniem, i coraz to większą, wzrastającą z roku na rok, frekwencją. Jest
to wydarzenie, które wypełniło lukę
na kulturowej mapie regionu.
IV Piknik Historyczny w Brodziakach rozpoczął Dominik Róg,
który jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i poprowadził to niedzielne spotkanie z historią. W pikniku
oprócz gospodarza gminy Biłgoraj
Wójta Wiesława Różyńskiego udział
wzięli parlamentarzyści: Agata Borowiec i Piotr Olszówka, radny Rady
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Powiatu Józef Borowiec, kierownik
Biura Powiatowego ARiMR Maria
Garbacz, przedstawicielka Nadleśnictwa Zwierzyniec Małgorzata
Michalska, leśniczy Leśnictwa Brodziaki Waldemar Glina, podleśniczy Krzysztof Okoń, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólsku Barbara
Wojciechowska, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Zofia Nizio, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Celina Skromak, kierownicy i pracownicy Urzędu GB, Radni i Sołtysi
Gminy Biłgoraj, kombatanci i grupy
rekonstrukcji historycznej.
Początek spotkania był okazją
do wysłuchania relacji wojennych
świadków historii. Prelekcje o historii okolicy wygłosili przedstawiciele

koła rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju - Piotr Flor, Andrzej Kuliński oraz
Jerzy Nizio.
Piknik Historyczny był również
okazją do spotkania i rozmów z kombatantami, wspólnego pośpiewania
piosenek żołnierskich przy ognisku
z zespołem „Więź” z Soli, prowadzonym przez Juliana Pawlichę i obejrzenia plenerowej wystawy starych
fotografii.
Dobrowolne datki uzbierane
podczas kiermaszu ciast i książek
przeznaczone zostały na cel charytatywny „Pomóżmy Krzyśkowi!”, tj. na
leczenie dla Krzysztofa Klimeckiego,
członka GRH „WIR”.
W ramach pikniku przeprowadzone zostały cztery konkursy dla

dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą w zakresie historii okolicy, talentami
plastycznymi i muzycznymi. Rywalizowały również między
sobą w konkurencjach sprawnościowych.
W konkursie wiedzy historycznej p.t. „Rzeczpospolita
partyzancka – ruch oporu na Ziemi Biłgorajskiej podczas
II wojny światowej” wzięło udział pięcioro uczestników. Najwięcej punktów zdobyła i tym samym wygrała ten konkurs
Julia Wnuk, uczennica szkoły w Korytkowie Dużym, druga
nagroda przypadła Katarzynie Dyndał, uczennicy z Korczowa, dwie trzecie nagrody zdobyli Dawid Wilkos, szkoła
w Korytkowie Dużym i Aleksandra Solak, szkoła w Korczowie, na czwartym miejscu uplasowała się Natalia Pawlos,
uczennica szkoły w Korytkowie Dużym.
W konkursie plastycznym p.t. „Moje ulubione wydarzenie z historii Polski” wzięło udział 23 uczestników. Komisja
po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac przyznała po trzy
równorzędne nagrody pierwsze dla: Julii Sprysak, lat 9, Karoliny Kowal, lat 8 i Zuzi Bielak, lat 8.
W konkursie piosenki wojennej wystąpiło dwoje uczestników. Martyna Cios ze szkoły w Korczowie i Jakub Nizio
z LO im. ONZ w Biłgoraju wyśpiewali I nagrodę ex aequo.
Konkurs sprawnościowy przebiegał z podziałem na
kategorie wiekowe. Tutaj odnotowano najwięcej, bo aż 14
zwycięzców. W kategorii 3-5 lat I m-sce Filip Bielak; w kategorii 6-7 lat I m-sce Jarek Grabias; w kategorii 8-9 lat
I m-sce Miłosz Odrzywolski; w kategorii 10-12 lat I m-sce
Albert Kaczor; w kategorii 14 lat I m-sce Kacper Senderek.
Wszyscy laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowali Wójt
Gminy Biłgoraj, LGD Ziemia Biłgorajska i Nadleśnictwo
Zwierzyniec.
Z koncertem piosenek partyzanckich wystąpiła kapela podwórkowa „Wygibusy” z Biłgoraja, prowadzona przez
pana Jana Szymaniaka. Znane i lubiane melodie oraz spe-

cjalnie dobrane na tą okoliczność stylizowane na partyzanckie stroje muzyków stworzyły razem nietuzinkowe wrażenie owacyjnie przyjęte przez zgromadzoną w Brodziakach
publiczność.
Najważniejszym i najbardziej efektownym wydarzeniem tego popołudnia, na które wszyscy z niecierpliwością oczekiwali, było widowisko historyczne, podzielone
na dwa epizody. W pierwszym przedstawiono ostatnie
chwile istnienia obozu „Corda” pod Brodziakami, kiedy
wieczorem 20 czerwca – dzień przed rozpoczęciem akcji Sturmwind II – do obozu przyjeżdża major Edward
Markiewicz „Kalina”. Drugi epizod oparty był na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce świtem
21 czerwca 1944 r. na łąkach pod Wolaninami. W widowisku historycznym wystąpiły zaprzyjaźnione grupy
rekonstrukcyjne - Grupa Rekonstrukcji Historycznej
im. por. Konrada Bartoszewskiego „Wir” z Biłgoraja, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Piechoty Legionów, Klub Miłośników Historii z Tomaszowa Lubelskiego,
Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu
Ochrony Pogranicza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
OSTHEER, Prywatne Muzeum Pojazdów Militarnych
i Zabytkowych Rakszawa Bogdan Maczuga, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów oraz Jan Wilkos z synem i wnukiem na bryczce.
Organizatorem Pikniku Historycznego w Brodziakach
jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach, Gminny
Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja.
Projekt Piknik Historyczny w Brodziakach został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Fundację
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i partnerów Gminę
Biłgoraj oraz Miasto Gminę Biłgoraj.
Celina Skromak
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Święto kultury w BCK
– Powiatowy Dzień Twórcy Kultury

W niedzielę 8 października w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się podwójna uroczystość, która zgromadziła działaczy kultury z terenu powiatu biłgorajskiego. W tym dniu zorganizowano bowiem Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej i Powiatowy Dzień Twórcy Kultury.
Organizatorem Powiatowego Dnia Twórcy Kultury jest Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Jest to okazja do podziękowania animatorom i twórcom kultury za działalność
artystyczną, za wkład w tworzenie współczesnej kultury i kultywowanie tradycji na
terenie Powiatu Biłgorajskiego. Nagrody
otrzymały zarówno osoby indywidualne jak
i zespoły. Starosta biłgorajski Kazimierz Paterak wręczył wyróżnionym okolicznościowe
statuetki i podziękowania.
Z gminy Biłgoraj nagrodę za działalność na
rzecz społeczności lokalnej odebrał Dominik
Róg. Dominik Róg - absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodziakach i Grupy
Rekonstrukcji Historycznej WIR, pasjonat
historii, regionalista i dziennikarz. Pomysłodawca, autor projektów i inicjator działań
na rzecz społeczności lokalnej. Organizator
Pikników Historycznych w Brodziakach oraz
Spotkań z Historią w Gminie Biłgoraj. Autor
publikacji „Zabrali nam dzieciństwo - wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi” oraz „Partyzanckiej Mapy Puszczy
Solskiej - część I”, obejmującej tereny lasów
tereszpolskich, część lasów biłgorajskich oraz
część lasów aleksandrowskich, na której zaznaczono miejsca partyzanckich obozów,
bitew i potyczek, mogił i pomników, gajówki
oraz inne lokacje związane z II wojną światową.
Dominik nadal zbiera i opracowuje wspomnienia wojenne najstarszych mieszkańców
podbiłgorajskich wsi, aby ocalić od zapomnienia przeżycia świadków historii i utrwalić je w kolejnej publikacji. Przeprowadza
także kolejne badania terenowe, przygotowując się do wydania części II „Partyzanckiej
Mapy”, obejmującej tym razem lasy józefowskie. Autor artykułów dotyczących historii
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regionu biłgorajskiego zamieszczanych w tygodniku „Echa Roztocza”
i Kwartalniku Gminy Biłgoraj „Kultura”.
Gratulujemy serdecznie. Życzymy niesłabnącej pasji i twórczych
pomysłów, realizacji planów i zamierzeń oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Celina Skromak

„Drzewo” na zakończenie

obchodów jubileuszowych w Nadrzeczu
W bieżącym, 2017 roku, Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu
w Nadrzeczu k/Biłgoraja obchodziła Jubileusz XX – lecia działalności.

Inauguracja sezonu artystycznego odbyła się w czerwcu, dwudniowym wydarzeniem, które rozpoczął koncert
światowej sławy tenora Wiesława Ochmana - „Melodie
dla Przyjaciół”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa wszystkich artystów, którzy na przełomie dwudziestu lat gościli w Nadrzeczu. Można było obejrzeć prace
m. in. Jerzego Dudy - Gracza, Stanisława Baja, Krystyny
Głowniak, Stanisława Mazusia, Józefa Panfila, Franciszka
Maśluszczaka, Krzysztofa Pasztuły, Elżbiety Gnyp i wielu
innych. W programie był koncert nad stawem „Ballady
Mickiewicza” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej, przy
akompaniamencie instrumentalisty Michała Dudzińskiego, a także spektakl - ostatnia premiera Fundacji Kresy
2000 - „Śluby Panieńskie”. Na inauguracji sezonu nie
mogło zabraknąć Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej,
który jak co roku zaprezentował się w pięknych strojach
biłgorajsko – tarnogrodzkich i w tradycyjnym repertuarze pieśni biłgorajskich.
Świętowanie jubileuszu XX – lecia zakończyło się
w sobotę 14 października, kiedy to w siedzibie Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu zaprezentowano spektakl
pt. „Drzewo” Wiesława Myśliwskiego, w inscenizacji i reżyserii Stefana Szmidta.
Celina Skromak
KULTURA 24/2017
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Spotkanie seniorów w Ciosmach
Środa, piękne jesienne popołudnie z prawdziwie letnią temperaturą sięgającą 22 °C, to 18 października 2017 r., kiedy Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, gościło grupę seniorów z Lublina. Wyjazd
zorganizowała Fundacja „Tysiąca kroków” z podlubelskich Klinów, której prezesem jest Pani Małgorzata Zmysłowska. Lubelscy goście poznawali Roztocze. Odwiedzili wcześniej Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy oraz zagrodę-skansen w Guciowie po czym przyjechali do Ciosmów.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Dąb” realizowało
projekt w ramach programu Aktywność Społeczna Osób
Starszych pn. „Senior jak dąb”. Grupa uczestniczek tego
projektu przygotowała dla gości poczęstunek, na który
złożyły się tradycyjne, lokalne potrawy. Do przygotowania
posiłku wykorzystano produkty powszechnie uprawiane
i wytwarzane na Ziemi Biłgorajskiej, takie jak: kasza gryczana, kapusta, groch, olej lniany i miód oraz bogactwo
runa leśnego: grzyby, żurawinę i borówkę. Gospodynie
spotkania z sercem zaangażowały się w przygotowania: zebrały się, ustaliły menu i podzieliły zadaniami.
Tak było i tym razem. Na gości z Lublina czekały lokalne specjały kuchni tradycyjnej.
Rozpoczęte dzień wcześniej działania zaowocowały
prawdziwą ucztą kulinarną, jakiej dzisiaj nie doświadczymy w żadnej restauracji. Na przybyłych, utrudzonych
wędrówką po atrakcjach Roztocza gości czekały obficie
zastawione stoły i niezwykłe, dochodzące z kuchni aromaty. Na obiad podano kapustę z grochem i lnianym olejem
oraz pieczoną karkówkę w sosie ze świeżych borowików
z kaszą gryczaną. Jako przystawki podano chleb domowego wypieku ze smalcem wieprzowym, tradycyjny biłgorajski pieróg gryczany ze świeżym, zrobionym w drewnianej
maśnicy masłem, kiszone ogórki z domowej spiżarni i marynowane grzybki. Na deser do kawy i herbaty serwowano ciasta: pierniki z powidłami śliwkowymi, ciasto kruche
z borówkami, drożdżowe z kruszonką i inne. Goście mieli
też okazję degustacji specjalnie przygotowanych nalewek:
żurawinowej, aroniowej oraz wiśniowej.
W spotkaniu uczestniczyły też grupy seniorów z Bukowej oraz Soli (również uczestnicy ubiegłorocznego projektu
„Senior jak dąb”). Czas upływał w przyjemnej i serdecznej
atmosferze. Było wspólne śpiewanie, zabawy, a panie z Soli
zaprezentowały przygotowany na tę okoliczność skecz.
Organizacja spotkania seniorów była kontynuacją
projektowych działań związanych z programem ASOS
i wspaniałą okazją do zaprezentowania tradycyjnej kuchni,
umiejętności i doświadczenia uczestniczek projektu oraz
ich społecznego zaangażowania.
Słów kilka o gościach. Fundacja „Tysiąca kroków”
z podlubelskich Klinów w swojej misji posiada zapisy
odwołujące się do najlepszych wartości np. wyróżnienie
osób, które hartem ducha, odwagą i determinacją osiągnęły to, co wydawało się nieosiągalne, propagowanie postaw
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otwartości na świat i innych ludzi, prowadzenie działalności edukacyjnej na wszystkich poziomach. Fundacja
z powodzeniem angażuje się w rozwiązywanie istotnych
problemów społecznych takich, jak wykluczenie społeczne
osób starszych realizując projekty w ramach ASOS skierowane do tej grupy obywateli.
Helena Szado - Oleksak

Wolność nadeszła w listopadzie
W poniedziałkowe popołudnie 13 listopada w Szkole Podstawowej w Gromadzie odbyła się niezwykła szkolna uroczystość. Akademia szkolna z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości pod wymownym tytułem „Wolność nadeszła w listopadzie” zgromadziła uczniów, rodziców,
grono pedagogiczne i gości.
W uroczystości wziął również udział Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką, Przewodniczący
Rady Gminy Biłgoraj Jan Majewski, ks. Proboszcz Marek
Kuśmierczyk, Sołtys Jerzy Skubis i Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju Celina Skromak.
Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Mariusza Łęckiego
na spotkanie w szkole przybyły także trzy zespoły - Zespół śpiewaczy „Czeremcha” z Gromady z kierownikiem
Barbarą Brodziak i instruktorem muzycznym Janem Szymaniakiem, Zespół „Retrospekcje” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju z kierownikiem Haliną Wlaź i instruktorem Jarosławem Oleszczakiem oraz Chór „Klucz”
z Majdanu Starego z kierownikiem Jerzym Rymarzem
i dyrygentem Andrzejem Kusiakiem. Wszystkie zaproszone zespoły wystąpiły w koncercie patriotycznym podczas
akademii w szkole w Gromadzie.
Celina Skromak

Koncert pieśni biłgorajskich
podczas szkolnych uroczystości

31 października w Dniu Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół w Soli, a 9 listopada w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej podczas obchodów Święta Niepodległości, zaprezentował się Zespół
Śpiewaczy z Rudy Solskiej i uczestnicy warsztatów śpiewaczych.
Święto biblioteki w Soli zorganizowano w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się uczniowie szkoły podstawowej, aby wziąć udział w specjalnie na tą okazję
przygotowanych zabawach, zagadkach i konkursach
z nagrodami. Konkurencje dla młodszych kolegów poprowadzili uczniowie gimnazjum i harcerze.
Spotkanie biblioteczne rozpoczął koncert Zespołu
Śpiewaczego z Rudy Solskiej, a następnie wspólny występ
z młodzieżą szkolną, która uczęszczała na warsztaty białego śpiewu w ramach projektu „Rozśpiewani w tradycji”.
9 listopada w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej odbyła się uroczysta akademia szkolna poświęcona
99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na tę okazję uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, pod kierunkiem Marty Cudziło nauczyciela historii, przygotowali dla społeczności szkolnej patriotyczny

montaż słowno – muzyczny. W spotkaniu wziął udział
również Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, który zaprezentował trzy tradycyjne pieśni biłgorajskie: ”W panieńskim ogrodzie”, „Jak ja szedłem do dziewczyny” i „Skoro
przyjechali”. Na zakończenie spotkania uczestnicy warsztatów wykonali cztery utwory z repertuaru Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej, których nauczyli się w ramach
zajęć z Zespołem. Dla swoich nauczycieli i kolegów zaśpiewali: „Zasiałam se rutki”, „Ponad laseńkiem czarna
chmureńka”, „Jak ja sobie z miasta szed” i „Zielono zasiała, niebieskie mi wzeszło”.
Zorganizowane w obydwu szkołach koncerty Młodzieży z Zespołem bardzo spodobały się zarówno nauczycielom jak i ich szkolnym kolegom i zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.
Celina Skromak
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Rozśpiewani w tradycji

Celem projektu „Rozśpiewani w tradycji” jest kultywowanie tradycji muzycznych Ziemi Biłgorajskiej, poprzez zachowanie umiejętności śpiewania białym głosem oraz ocalenie od zapomnienia
repertuaru tradycyjnych pieśni biłgorajskich, pięknych, wyjątkowych i charakterystycznych dla
naszego regionu.

We wrześniu i październiku b.r.
odbywały się warsztaty białego śpiewu w ramach projektu „Rozśpiewani
w tradycji”. Warsztaty dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Woli Dereźniańskiej i Zespołu Szkół w Soli
przeprowadzone zostały przez panią
Martę Graban – Butryn i Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej.
Warsztaty śpiewu tradycyjnego,
czyli śpiewu tzw. otwartym głosem
charakterystycznym dla śpiewu wiejskiego w kulturach tradycyjnych,
z elementami emisji i higieny głosu
poprowadziła dla młodzieży pani Marta Graban - Butryn. Głównym celem
zajęć było przede wszystkim “rozśpiewanie” uczestników, przygotowanie
ich do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego oraz zachęta do poznania
i zgłębiania walorów swojego głosu.
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Kolejne warsztaty dla młodzieży,
nauki śpiewu pieśni biłgorajskich,
poprowadziły Panie z Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej. Uczniowie
obydwu szkół mieli okazję osobiście
poznać członkinie Zespołu Śpiewa-

czego z Rudy Solskiej, zapoznać się
z ich dorobkiem i podziwiać stroje biłgorajsko – tarnogrodzkie, w których
zespół występuje. Warsztaty stworzyły
również możliwość poznania historii
zespołu, jego działalności i odnie-

sionych sukcesów w dziedzinie teatru
obrzędowego, tańca tradycyjnego
i przede wszystkim śpiewu.
Młodzież szkolna, poprzez osłuchanie się ze śpiewem Zespołu oraz
wspólne śpiewanie, poznawała repertuar pieśni biłgorajskich. Właśnie
w ten sposób przyswoili sobie takie
pieśni, jak „Nasiałam se rutki”, „Ponad laseńkiem”, „Jak ja sobie z miasta
szed”, czy „Zielono zasiała”.
31 października w Zespole Szkół
w Soli, a 9 listopada w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej odbyły
się wspólne występy młodzieży i Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej.
Uczniowie tych szkół mieli wówczas

okazję posłuchać tradycyjnych pieśni
biłgorajskich z repertuaru Zespołu
Śpiewaczego z Rudy Solskiej w wykonaniu Zespołu i swoich koleżanek
i kolegów uczestniczących w warsztatach śpiewaczych. Kolejny wspólny
występ odbył się na podsumowanie
projektu. Tym razem dla szerszej publiczności, czyli uczestników gminnej
uroczystości, jaką była XXII Jesienna
Biesiada Kulturalna w Korytkowie
Dużym w dniu 11 listopada.
Ponadto w ramach projektu zostały zakupione dziewczęce stroje biłgorajsko – tarnogrodzkie, z nadzieją, że
zaszczepione podczas trwania projektu muzyczne zainteresowania zaowo-

cują utworzeniem młodzieżowego
zespołu śpiewaczego kultywującego
lokalne tradycje.
Projekt „Rozśpiewani w tradycji”
realizowany przez Zespół Folkowy
„Podkowa” i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju został dofinansowany
ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii oraz
Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
i partnerów Gminę Biłgoraj oraz Miasto Gmina Biłgoraj.
Celina Skromak
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Strażacki plac zabaw

Ochotnicza Straż Pożarna z Korytkowa Dużego kolejny raz stanęła do konkursu z Programu „Działaj
Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, aby pozyskać środki na realizację kolejnego
przedsięwzięcia społecznego. W tym roku strażacy zrealizowali projekt Rodzinny plac zabaw „Pod
sosną” przy remizie OSP w Korytkowie Dużym.
Głównym celem projektu jest
umożliwienie mieszkańcom integracji społecznej poprzez utworzenie
rodzinnego placu zabaw przy remizie
OSP w Korytkowie Dużym. Usytuowany w centrum wioski plac zabaw
przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, ukształtuje umiejętności
wygospodarowania i organizowania
czasu poświęconego dziecku, wpłynie
na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.
Wszyscy doskonale wiemy jak
ważny dla prawidłowego rozwoju
małego człowieka jest ruch i możliwość zabawy w grupie. Strażacy
stworzyli właśnie
takie miejsce,
w którym dzieci i ich rodzice bezpiecznie i przyjemnie będą mogli spędzać wolny czas.
Teren, na którym zamontowano
elementy zabawowe jest już częściowo zagospodarowany: jest ogrodzony, znajduje się tam zabudowany grill,
miejsce na ognisko oraz wiata ze stołami i ławkami. Ambicją strażaków
jest stworzenie, oprócz placu zabaw,
niewielkiej siłowni napowietrznej.
Wówczas z zagospodarowanego terenu OSP będą w pełni korzystać całe
rodziny.
Projekt Rodzinny plac zabaw „Pod
sosną” obejmował przygotowanie
placu oraz zakup i montaż urządzeń
zabawowych. W ramach projektu zakupiono zestaw zabawowy i huśtawkę
„bocianie gniazdo”.
17 października kolorowy plac
zabaw dla dzieci przy remizie OSP
w Korytkowie Dużym był już gotowy. Fundusze na realizację projektu Ochotnicza Straż Pożarna
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w Korytkowie Dużym pozyskała
z Programu „Działaj lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
w wysokości 4 400 zł. i funduszu sołeckiego sołectwa Korytków Duży
w wysokości 8 600 zł.
11 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu. Przybyli na
nie Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław
Różyński, Prezes Fundacji Fundusz
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena
Gadaj, proboszcz parafii p.w. Matki
Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym
ks. Kanonik Krzysztof Gajewski, Radny Gminy Biłgoraj Krzysztof Malec,
Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym Paweł
Grabias, nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice oraz mieszkańcy Korytkowa
Dużego i Nadrzecza.
Poświęcenia placu dokonał proboszcz parafii, ks. Kanonik Krzysztof
Gajewski. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński,

gratulując wspólnego działania wielu
ludzi, mających na celu wspólne dobro. Prezes Fundacji FLZB Irena Gadaj stwierdziła natomiast, że cieszy ją
aktywność osób, które chcą rozwijać
swoje lokalne społeczności. Prezes
OSP Franciszek Socha podziękował
grantodawcom i wszystkim osobom
zaangażowanym w projekt, a reprezentanci poszczególnych grup przecięli symboliczną wstęgę, tym samym
udostępniając dzieciom nowy, bezpieczny plac zabaw, który w kolejnych
latach będzie powiększany i udoskonalany w nowe urządzenia i zabawki.
Po uroczystym otwarciu placu
zabaw uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na kiełbaskę z grilla
i ciasto, a następnie do remizy, gdzie
odbywała się Jesienna Biesiada Kulturalna łącząca w sobie obchody Święta
Niepodległości z rocznym podsumowaniem dorobku artystycznego Gminy Biłgoraj.
Zofia Karczmarzyk

Złoty Jubileusz

We wtorkowe popołudnie 24 października 67 par małżeńskich z miasta i gminy Biłgoraj świętowało
Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Organizatorem tego złotego Jubileuszu jest Urząd
Stanu Cywilnego w Biłgoraju, Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak.
Uroczystość Złotych Godów 2017 powitaniem gości
i złożeniem życzeń Jubilatom rozpoczął burmistrz Janusz
Rosłan. Do życzeń dołączyli się również wójt Różyński,
starosta Paterak i Przewodniczący Rady Miasta Marian
Klecha.
Ceremonię wręczenia złotych medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” nadanych przez Prezydenta RP poprowadziła Mariola Kupryjaniuk Kierownik USC w Biłgoraju. Odznaczenia medalami dokonał burmistrz Janusz
Rosłan. Jubilaci otrzymali ponadto listy gratulacyjne od
Burmistrza Miasta, Wojewody Lubelskiego i Wójta Gminy Biłgoraj. Były także kwiaty, drobne upominki i program
artystyczny dla jubilatów. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Biłgoraju, Zespół „GOSPA” z Karolówki i Kapela Ludowa „Krążałka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.
Z terenu gminy Biłgoraj Złote Gody świętowało 10 par.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu oraz życzymy dużo zdrowia i miłości najbliższych
na kolejne wspólne lata życia.
Celina Skromak

Biegi przełajowe Tęczowym Szlakiem
17 października w lesie w okolicach Starego Bidaczowa miały miejsce biegi przełajowe Tęczowym
Szlakiem. W imprezie wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Biłgoraj walcząc o nagrody
indywidualne oraz nagrody dla swoich szkół.
Biegi przełajowe Tęczowym Szlakiem są imprezą cykliczną organizowaną przez Szkołę Podstawową w Starym
Bidaczowie. Łączą w sobie rywalizację sportową z integracją
środowiska szkolnego i dobrą zabawą na świeżym powietrzu.
Tegoroczne biegi odbywały się przy pięknej, słonecznej,
jesiennej pogodzie, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło imprezę. Wzięło w nich udział 158 osób z 9 szkół podstawowych
i 7 gimnazjów z terenu Gminy Biłgoraj. Wręczenia nagród
zwycięzcom rywalizacji sportowej dokonał Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Poniżej prezentujemy klasyfikację
końcową biegów. Zwycięzcom gratulujemy.
Szkoły Podstawowe (rocznik 2007 i młodsi) - Dziewczęta: I m-ce - Duma Kornelia - Dąbrowica. Chłopcy:
I m-ce - Dycha Kacper - Korytków Duży. Rocznik
2005/2006 - Dziewczęta: I m-ce - Ulidowska Klaudia - Sól.
Chłopcy: I m-ce - Mielnik Kornel - Smólsko Duże.

Gimnazja (rocznik 2003/2004) - Dziewczęta: I m-ce Róg Aleksandra - Dereźnia. Chłopcy: I m-ce - Ulidowski
Przemysław - Dereźnia. Rocznik 2002 - Dziewczęta: I m-ce
- Kołodziej Natalia - Gromada. Chłopcy: I m-ce - Róg Michał - Dereźnia
Edward Furlepa
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Nowy wóz bojowy

21 października miało miejsce uroczyste przekazanie wozu Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli,
którego dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbrygadier Marek Jasiński.

Na uroczystość przybyli: Posłowie na Sejm RP Piotr
Olszówka i Sławomir Zawiślak, Lubelski Komendant
Wojewódzki PSP w Lublinie starszy brygadier Grzegorz
Alinowski, dh Mieczysław Skura Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, pełniący jednocześnie
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, Przewodniczący Rady gminy Biłgoraj Jan Majewski, druhowie strażacy oraz wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych
służb i samorządów.
Uroczystość przekazania wozu rozpoczęła się mszą
św. w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Soli, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz
Krzysztof Jankowski. Po mszy wszyscy zebrani w uroczystym pochodzie przemaszerowali na plac przy remizie
OSP w Soli. Uroczystego przekazania wozu dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbry-
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gadier Marek Jasiński, a chrzestnym pojazdu został Poseł
na sejm RP Piotr Olszówka.
Nowy samochód posiada zbiornik wodny 3,5 m3, cyfrowy sprzęt łączności radiowej, 4 aparaty oddechowe,
2 mierniki wielogazowe, zestawy medyczne, sprzęt oświetleniowy, armaturę wodno – pianową, węże tłoczne oraz
m. in. prądownicę. Jego wartość to ok. 760 tys. zł.
Zakup pojazdu został sfinansowany w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” ze środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz firm ubezpieczeniowych w łącznej kwocie - 618 tys. zł., środków
własnych OSP Sól w kwocie prawie 102 tys. zł. oraz Gminy Biłgoraj - 50 tys. zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu
wyniósł 768 750 zł.
Ewelina Lemieszek

Święto Szkoły w Bukowej

19 października 2017 r. to wyjątkowy dzień w naszej szkole ze względu na rangę święta szkoły oraz
I rocznicę nadania imienia ks. Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej w Bukowej. Uroczystości
rozpoczęły się w kościele w Bukowej o godz. 900 różańcem z rozważaniami ks. Jerzego Popiełuszki,
przygotowanym przez dzieci i młodzież pod kierunkiem ks. Stanisława Ciupaka. Odtworzone kazania Patrona naszej szkoły wzruszały do łez i z całą pewnością pozostaną w pamięci i w sercach
zgromadzonych.

Druga część spotkania miała miejsce w szkole. Zainaugurowana została przez panią dyrektor Teresę Kowal powitaniem gości oraz przedstawieniem dotychczasowego
dorobku szkoły. Święto szkoły stało się także prawdziwym
wydarzeniem dla pierwszoklasistów, którzy pod kierunkiem pani Marceli Graszy, przedstawili część artystyczną
oraz wstąpili, poprzez obrzęd ślubowania, w poczet braci
szkolnej.
Rozstrzygnięty został także międzyszkolny konkurs
plastyczno – poetycki „Zło dobrem zwyciężaj”, zorganizowany przez nauczyciela Barbarę Pszczołę. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pani dyrektor podziękowała uczestnikom wraz z opiekunami ze
szkół podstawowych z terenu gminy Biłgoraj: SP im. JP II
w Dereźni, SP w Dąbrowicy, SP w Starym Bidaczowie,
SP w Korytkowie Dużym oraz uczniom SP im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Bukowej za prace plastyczne oraz poetycką
twórczość i recytację własnych utworów. Słowa uznania
i podziękowania pani dyrektor skierowała także do pana
Marcina Pastuszaka, który wystąpił wraz z córką Niną,
prezentując utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury”.

Uroczystość, ze względu na rangę święta oraz zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, miała doniosłe
znaczenie i wzbudziła wiele emocji. Dziękując wszystkim
za pomoc i zaangażowanie, pani dyrektor wskazała na
autorytet patrona oraz jego pozytywny wpływ na szkolną
codzienność słowami:
„Bardzo często to, co wydaje się niemożliwe, staje się
możliwe …”
Barbara Pszczoła
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Uroczystości

pasowania w szkołach

Wszystkim przedszkolakom i pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce
i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
Niech zapał do nauki trwa w Was przez całe życie.

Dzień 18 października 2017 roku pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 – letnich oraz uczniów
klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej Zamiejscowego Oddziału
w Ciosmach. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza tak ważna dla nich uroczystość – pasowanie na
przedszkolaka oraz pasowanie na ucznia.

W uroczystości brała udział cała społeczność szkolna,
rodzice, nauczyciele oraz dyrektor szkoły pani Teresa Kowal. Ceremonia rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej, w której dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz uczniowie starszych klas zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Maluszki stanęły na
wysokości zadania. Chociaż do przedszkola uczęszczają dopiero drugi miesiąc to z wielkim zaangażowaniem
i przejęciem prezentowały swoje umiejętności. Były więc
piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce w kółeczku.
Zgromadzeni goście docenili starania przedszkolaków
i z wielkimi emocjami nagrodzili małych artystów gromkimi brawami. Wszyscy rodzice byli bardzo wzruszeni
i pełni podziwu dla swoich pociech.
Po części artystycznej nadszedł czas na oczekiwane przez wszystkich wydarzenie. Pani dyrektor Teresa
Kowal przystąpiła do uroczystego pasowania na przed-
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szkolaka i na ucznia. Za pomocą dotknięcia każdego
dziecka „magicznym ołówkiem” dokonała przyjęcia
w poczet przedszkolaków i uczniów bohaterów dnia.
Dzieci w odświętnych strojach i pięknych przebraniach
obiecały: zgodnie się bawić, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem, słuchać pani, pomagać kolegom i być dzielnym przedszkolakiem. Natomiast uczniowie klasy I po
zdanym teście wiedzy i umiejętności, który z poczuciem
humoru przygotowała dla nich wychowawczyni, obiecali
pilnie się uczyć.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wszyscy otrzymali dyplomy pasowania oraz upominki od rodziców,
pani dyrektor oraz swoich pań nauczycielek. Uczniowie
klasy I otrzymali również swój pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną. Po pasowaniu i pamiątkowych zdjęciach odbyła się słodka uczta przygotowana
przez rodziców.
Agnieszka Blicharz

26 października 2017r w Szkole Podstawowej
w Smólsku odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość
ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej w Smólsku.
Wychowawczyni powitała zaproszonych gości, panią
dyrektor, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco
powitała bohaterów uroczystości - uczniów klasy I. Potem prowadzący zapewnili pierwszaków o tym, że zawsze
będą służyli im pomocą. Życzyli także swoim młodszym
kolegom i koleżankom, aby zbierały za naukę i zachowanie same pochwały. Następnie pierwszaki pokazały jak

pięknie potrafią recytować wiersze, śpiewać piosenki oraz
tańczyć. Mimo stresu związanego z publicznym wystąpieniem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem.
Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są
gotowi do uroczystego ślubowania.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia
naszej szkoły...”- mówiła, dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych. Uczeń
stawał się wówczas poważnym pierwszakiem i zostawał
przyjęty w poczet braci szkolnej. Ukoronowaniem aktu
pasowania było wręczenie przez wychowawcę pamiątkowych dyplomów. Uczniowie otrzymali również upominki
w postaci rogów obfitości od swoich rodziców a po uroczystości udały się na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Katarzyna Odrzywolska

14 listopada 2017 r. w grupie 3-4 latków odbyło się
„Pasowanie na przedszkolaka”. Maluszki wierszykami
i piosenkami dowiodły, że są już prawdziwymi przedszkolakami. Pani dyrektor w obecności rodziców zaczarowanym ołówkiem mianowała każde dziecko na
przedszkolaka. Na pamiątkę tej wyjątkowej uroczystości
maluszki otrzymały dyplomy i kuferki rozmaitości. Po
części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali
do wspólnego poczęstunku. Podziękowania dla Rodziców za liczny udział w uroczystości „Pasowania na przedszkolaka” i wspólną zabawę.
Ewelina Sass

W dniu 7 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Korczowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej, a 17 listopada
pasowanie na przedszkolaka.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy
pierwszej wraz z wychowawczynią Ewą Hanas. Na uroczystość zostali zaproszeni dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Uroczystość pasowania uczniów

klasy I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły –
pani Teresy Mazurek, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że ślubowanie uczniów jest stałym
elementem i tradycją szkoły, a po tym akcie dzieci zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Jednak zanim złożyli ślubowanie musieli wykazać się dużą
wiedzą oraz ćwiczeniami praktycznymi, gdyż po krótkim
wywiadzie pojawiły się dwie dworskie damy. Miały za
zadanie sprawdzić, czy uczniowie klasy pierwszej pozytywnie przeszli okres próby i mogą ślubować. Aby zostać
pierwszoklasistą, musieli odpowiedzieć na kilka pytań,
poprzeć je przykładami oraz udowodnić czynami. Oczywiście poradzili sobie bez problemu. Na koniec dworskie
damy złożyły pierwszakom życzenia i ofiarowały im dary:
dobroci, uśmiechu, pracowitości, ostrożności i mądrości.
Swój program artystyczny zakończyli wspaniałym wykonaniem piosenki.

Po części artystycznej dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów symbolicznym ołówkiem. Pierwszoklasiści ślubowali: „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły (…)”. Wychowawczyni zaś
wręczyła swoim wychowankom pamiątkowe dyplomy
pasowania na ucznia oraz prezenty przygotowane przez
rodziców.
Ewa Hanas

Ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na
Przedszkolaka rozpoczęła się w szkole w Korczowie od
przywitania gości i przedstawienia części artystycznej,
w której maluchy zaprezentowały swoje umiejętności. Po
występie dzieci obiecały być grzecznymi, uśmiechniętymi
i pracowitymi przedszkolakami. Następnie dyrektor szkoły pani Teresa Mazurek dokonała uroczystego pasowania
każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom i wielki rożek
słodkości. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkoły,
nauczyciele, dyrekcja, a także rodzice przedszkolaków.
Edyta Rymarz
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Edukacja muzyczna z klasyki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Smólsku uczestniczą w projekcie „Bliżej polskiej muzyki”. Celem
projektu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością polskich kompozytorów XIX i XX wieku.

W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w trzech koncertach
muzyki klasycznej, które odbywały się
w Biłgorajskim Centrum Kultury.
Podczas koncertów prezentowane były utwory Fryderyka Chopina,
Stanisława Moniuszki, Mieczysława
Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Romualda Twardowskiego,
Karola Szymanowskiego, Witolda
Lutosławskiego, Stefana Behra, Tadeusza Bairda oraz Henryka Góreckiego. Wyjazdy na koncerty poprzedzały
warsztaty, przygotowujące uczniów
do bardziej świadomego odbioru muzyki klasycznej.
Zajęcia warsztatowe, organizowane
w szkole odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Zarówno młodsi jak
i starsi uczniowie z chęcią i zaangażowaniem podejmowali zadania: wyszukiwali dodatkowe informacje na temat
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kompozytorów, tworzyli krótkie prezentacje, projektowali plakaty. Uczniowie, słuchając utworów muzycznych
tworzyli ciekawe prace plastyczne,
a także graficzne tj. plakaty i projekty
okładek płyt. Podczas wykonywania
prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Ponadto zajęcia
warsztatowe były okazją do oglądania
filmów, prezentacji i posłuchania muzyki klasycznej.
4 grudnia zorganizowane zostało
spotkanie edukacyjne dla rodziców,
podczas którego rodzice dowiedzieli się jakie działania podejmowane
były w trakcie realizacji projektu.
W przygotowanie spotkania dla rodziców włączyła się młodzież (uczniowie
klasy VI i VII). Pod kierunkiem nauczyciela przygotowali i przedstawili
prezentację multimedialną, w której
zamieścili fotograficzną dokumenta-

cję opatrzoną komentarzami. Ciekawą formą przekazu, a jednocześnie
sprawdzianu wiedzy o polskich kompozytorach był „Wielki test - Bliżej
polskiej muzyki”. Informacje, pytania,
zagadki muzyczne i możliwości odpowiedzi wyświetlane były na tablicy
multimedialnej. Uczestnicy spotkania
dokonywali prawidłowych wyborów
i wykazali się bardzo dobrą wiedzą na
temat polskich kompozytorów i ich
twórczości. Test okazał się też sposobem na dobrą zabawę i integrację.
Spotkanie uprzyjemnił występ Mateusza, ucznia klasy VI, który wykonał
kilka utworów Fryderyka Chopina
na saksofonie. Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze. Rodzice,
nauczyciele i uczniowie bardzo przyjemnie spędzili wspólnie czas przy muzyce i słodkim poczęstunku.
Maria Skrok

Dzień Papieski w SP w Hedwiżynie

W październiku obchodzimy w Polsce Dzień Papieski. Dlaczego w październiku? Bo 16 października Papieżem został wybrany nasz rodak, Polak – Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia również
w naszej szkole przeżywaliśmy to święto.
W poprzednich latach przypomnieliśmy sobie życiorys
Jana Pawła II i ważne słowa, które do nas kierował, oglądaliśmy również prezentację o Karolu Wojtyle. XVII Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!” W tym roku przygotowaliśmy dla uczniów coś nowego.
Była to pantomima, która pozwoliła nam dostrzec, odkryć,
co jest naszą chrześcijańską nadzieją. Pantomimę przedstawili chętni uczniowie z klasy II i III gimnazjum. Mimo
nowej dla nich formy wyrazu, poradzili sobie znakomicie.
Ich występ spotkał się z dużym uznaniem oglądających.
Wszyscy zrozumieli przesłanie, że to Pan Jezus nas zbawia,
uwalnia nas od grzechów, napełnia radością, uczy miłości,
nakłania nas do czynienia czegoś dobrego. Święty Jan Paweł
II nam o tym nieustannie przypominał i uwrażliwiał, że bez
Jezusa nie będziemy mieli nadziei ani na niebo, ani na lepsze
jutro. Z tą nadzieją idźmy do innych ludzi.
Elżbieta Wojtoń

Młodzież Bliżej Polskiej Muzyki
10 października sala widowiskowa Biłgorajskiego Centrum Kultury wypełniła się uczniami szkół
podstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego i niżańskiego. Wszystko to za sprawą projektu „Bliżej Polskiej Muzyki” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
„Dąb” w Ciosmach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju, który dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie
trzech koncertów, po jednym w miesiącu październiku,
listopadzie i grudniu 2017 roku. Przed koncertami uczniowie biorą udział w warsztatach edukacyjnych podczas
których przygotowują się na koncert, poznając sylwetki
i twórczość kompozytorów. Poprzez same koncerty dzieci zapoznają się z zasadami zachowania się na koncercie
muzyki poważnej, są wprowadzane w atmosferę związaną
z wyższą kulturą oraz poznają największe polskie kompozycje klasyczne.
W trakcie pierwszego październikowego spotkania
z muzyką operową dzieci miały okazję posłuchać pieśni
Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki w wykonaniu
Ewy Lalki – sopran i Grzegorza Pazika – baryton z akompaniamentem fortepianowym Karoliny Hordyjewicz.
W koncercie wzięła udział młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bukowej, Smólsku, Starym Bidaczowie i Hucie
Krzeszowskiej, w sumie ponad 200 osób.

16 listopada odbył się drugi z cyklu trzech koncertów.
Tym razem w wykonaniu Ewy Lalki, Grzegorza Pazika
oraz Karoliny Hordyjewicz młodzież z terenów wiejskich
mogła posłuchać twórczości równie znakomitych kompozytorów - Paderewskiego, Szymanowskiego oraz Twardowskiego.
Podczas trzeciego koncertu w dniu 14 grudnia młodzież poznała twórczość Witolda Lutosławskiego, Stefana
Behra, Tadeusza Bairda oraz Henryka Góreckiego.
Celina Skromak
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Festiwalowy sukces uczennic
Szkoły Podstawowej w Dereźni

10 listopada 2017 roku w Biłgoraju odbył się XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

W sali widowiskowej Biłgorajskiego
Centrum Kultury uczestnicy występujący w trzech kategoriach wiekowych,
byli oceniani przez profesjonalne jury
w składzie: Jerzy Odrzywolski - przewodniczący - instruktor Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju, dyrygent
Chóru w Korytkowie, prowadzący
młodzieżowy zespół folkowy „Podkowa”, Ksiądz Piotr Spyra – absolwent
kierunku jazz i muzyka estradowa
UMCS, Dyrektor Zamojskiej Szkoły
Ewangelizacji, Lider zespołu „Razem
za Jezusem”, kompozytor, aranżer,
Wojciech Fus – muzyk, instrumentalista, magister sztuki, kapelmistrz młodzieżowej orkiestry dętej w Połańcu,
Krzysztof Nieścior – absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL, muzyk,
od roku 1993 perkusista zespołu Bajm.
O profesjonalizmie jury świadczy fakt,
że wszyscy są czynnymi muzykami.
Patronat honorowy nad wydarzeniem

22

KULTURA 24/2017

objął starosta biłgorajski Kazimierz
Paterak. Łącznie wystąpiło ponad 40
podmiotów muzycznych, tj. ponad 400
osób. Najlepsi uzyskali tytuł laureata,
a tym samym nominację do Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Piosenki Ludowej oraz Tańca
Ludowego w Warce. Uczestnicy występowali w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych
(klasy 0 - VI), uczniowie szkół podstawowych (klasy VII) i gimnazja oraz
w kategorii uczniowie szkół średnich.
Po wysłuchaniu 16 podmiotów
wykonawczych w pierwszej kategorii
wiekowej - szkoły podstawowe, komisja postanowiła przyznać tytuł Laureata pięciu podmiotom wykonawczym.
Wśród laureatów pierwszej kategorii konkursu znalazła się Laura Rapa
uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Dereźni, która będzie reprezentować szkołę na kolejnym etapie kon-

kursu w Warce, już po raz trzeci.
Kolejną wyróżnioną okazała się
Nela Rapa wychowanka oddziału
przedszkolnego dzieci 6 letnich przy
Szkole Podstawowej w Dereźni, która
otrzymała Nagrodę Specjalną Starosty Biłgorajskiego. Obie dziewczynki
do konkursu przygotowywała Alicja
Chołyst. Gratulujemy dziewczynkom
i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach wokalnych.
Alicja Chołyst

Zaczytana Szkoła

Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana Szkoła”,
zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Wypełnianie założeń konkursowych trwało od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. i polegało na wykonaniu 10 zadań przesłanych przez organizatora. Całość działań miała na celu rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
Jednym z działań było zorganizowanie konkursu
„Szkolny Mistrz Czytelnictwa - Znamy te lektury”. Posiadał
on cztery etapy. W I etapie brali udział wszyscy uczniowie
klas IV-VII i II i III gimnazjum i pisali test z następujących
lektur: „Pinokio”, „Magiczne drzewo. Olbrzym”, „Szatan
z siódmej klasy”, „Tajemniczy ogród”, „W 80 dni dookoła
świata”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Zemsta”, „Kamienie
na szaniec”, „Romeo i Julia”. Zwycięzcy I etapu ( z każdej klasy jedna osoba ) reprezentowali klasę w II etapie konkursu
gdzie pisali testy z lektur: „Akademia Pana Kleksa”, „Opowieści z Narnii. Lew czarownica i stara szafa”, „Baśniobór”,
„Klasa Pani Czajki”, „Ten Obcy”, „Mały Książę”. W III etapie
konkursu, każda klasa losowała jedną lekturę. Klasa miała
wykonać następujące zadania: narysować plakat, reklamę
wylosowanej książki, ułożyć rymowankę na temat danej
książki, przebrać się za bohaterów danej lektury, zamienić klasę w scenografię do danej książki. Etap IV polegał
na tym, że uczniowie klas IV-VII pisali „Moje zakończenie
wylosowanej lektury”, a uczniowie kl. II i III gimnazjum recenzję. 8 listopada 2017 roku po zaciętej rywalizacji i przepięknych prezentacjach plakatów, strojów i wystrojów sal
podsumowano punkty i wyłoniono zwycięzców.

Celem zorganizowanego konkursu była popularyzacja czytelnictwa, zachęcanie do korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej, pogłębianie ciekawości i wrażliwości
czytelniczej uczniów, odkrywanie pozytywnych wartości literatury, propagowanie dbałości o kulturę słowa, aktywizacja uczniów i rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. Te działania przyczyniły się do wzrostu poziomu
czytelnictwa w naszej szkole. Uczniowie częściej zaglądają do biblioteki szkolnej i gminnej, która ma swoją filię
w budynku naszej szkoły.
Elżbieta Wojtoń

Święto Misia w Smólsku

24 listopada 2017r. w naszej szkole miały miejsce obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
W tym dniu wszystkie misie opuściły swoje zaciszne pokoiki i przybyły wraz z uczniami do szkoły.
Na korytarzu zrobiło się kolorowo i „misiowo”. Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim opiekunom
w czasie przerw i na lekcjach.
Głównym punktem obchodów
były „ Misiowe opowieści”, przygotowane przez uczniów klasy V pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
Podczas spotkania dzieci z uwagą
słuchały bajek czytanych przez starszych kolegów, których bohaterami
były misie. Na zakończenie najmłodsze dzieci wzięły udział w zabawach

przy muzyce oczywiście w towarzystwie swoich przytulanek.
Z tej okazji odbył się też konkurs
plastyczny pod hasłem „Miś – bohater mojej ulubionej bajki lub książki”.
Na korytarzu, na wystawce pojawiły
się portrety misiów, wykonane przeróżnymi technikami plastycznymi.
Iwona Paluch
KULTURA 24/2017
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Najlepsi w recytacji

Jesień, przez górskie idąc przełęcze,
Miast serca – liść mi szkarłatny wkłada –
Bolesław Leśmian

W tym roku przypada 140. Rocznica urodzin i 80. Rocznica śmierci Bolesława Leśmiana. Poety,
pisarza i publicysty, który w posługiwaniu się polszczyzną osiągnął mistrzostwo. Organizatorzy
21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego zachęcali więc do poszukiwania repertuaru inspirowanego twórczością tego wybitnego poety.

6 listopada 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Biłgoraju odbyły się Eliminacje Gminne 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło
udział 38 uczestników z 11 szkół z terenu Gminy Biłgoraj.
Uczestnicy konkursu wybierali repertuar z zakresu literatury polskiej i obcej, pochodzący z dowolnego okresu literackiego i prezentowali jeden dowolnie wybrany utwór
prozatorski lub poetycki.
Oceny prezentacji konkursowych dokonało Jury powołane przez organizatora, wg następujących kryteriów:
wybór i dobór tekstu, dostosowanie tekstu do możliwości
wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja w składzie Ewa Bordzań i Halina Ewa Olszewska po wysłuchaniu wszystkich prezentacji do etapu
powiatowego konkursu zakwalifikowała trzy recytatorki:
Amelię Grab ze SP w Dąbrowicy, Weronikę Wróbel ze SP
w Gromadzie i Lucynę Bienię z gimnazjum w Soli. Komisja
postanowiła przyznać również trzy wyróżnienia specjalne
dla: Wojciecha Kyca ze SP w Dereźni, Otylii Kobielarz ze
SP w Dąbrowicy i Patrycji Jargieło z gimnazjum w Buko-
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wej. Ponadto wyróżnienia w konkursie otrzymali: Laura
Rapa ze SP w Dereźni, Monika Rekiel ze SP w Soli, Monika
Dziduch z gimnazjum w Korczowie, Magdalena Mazurek
i Klaudia Markiewicz z gimnazjum w Hedwiżynie oraz Karolina Waliwander z gimnazjum w Gromadzie.
Wszyscy recytatorzy otrzymali stosowne dyplomy
i nagrody książkowe za udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Celina Skromak

Dzień Pluszowego Misia
w bibliotekach publicznych Gminy Biłgoraj

Jak co roku biblioteki organizując różne imprezy i konkursy włączyły się w obchody Dnia Pluszowego Misia, który w tym roku świętował 60 urodziny. MIŚ – to najsympatyczniejsza zabawka, najwierniejszy przyjaciel wszystkich dzieci i niezastąpiona przytulanka, która towarzyszy dzieciom
w ich życiu codziennym, dzieląc z nimi chwile radości a bywa również ich powiernikiem smutków
i słabości.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Biłgoraju z/s w Soli przeprowadziła
konkurs plastyczny ph.”Mój przyjaciel
Miś”. Na konkurs wpłynęło ponad 80
prac z przedszkoli z terenu Gminy
Biłgoraj. Prace wykonane były różnorodnymi technikami plastycznymi:
rysunek malowany kredkami i farbami, wyklejanki, prace przestrzenne
itp. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą, zachęcenie do wypożyczania i czytania
książek oraz promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności
plastycznych. Prace oceniała komisja
w składzie: Irmina Ziętek i Jerzy Odrzywolski - instruktorzy z Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju.
Kategoria prace przestrzenne:
I miejsce: Krzysztof Zakrzewski –
Przedszkole w Bukowej, Szymon Bielak – Przedszkole w Dąbrowicy.
W kategorii prace plastyczne 3-4
lata: I miejsce: Jakub Bucior – Przedszkole w Ciosmach, Sylwia PopkoPrzedszkole w Dereźni.
W kategorii prace plastyczne
5-6 lat: I miejsce: Oliwia Garbacz –
Przedszkole w Gromadzie, Wiktoria
Maik – Przedszkole w Korytkowie
Dużym, Dominika Popko – Przedszkole w Dereźni.
Filia Biblioteczna w Bukowej
zorganizowała imprezę czytelniczą,
na którą dzieci przybyły wraz ze swoimi pluszakami. Uczniowie starszych
klas prowadzili misiowe zabawy
i tańce a bibliotekarka przybliżyła
dzieciom historię pluszowej zabawki.
Na zakończenie dzieci złożyły misiom

urodzinowe życzenia a na pamiątkę
spotkania każde dziecko otrzymało
misiowy odblask i naklejkę.
Filia Biblioteczna w Dąbrowicy
zaprosiła do biblioteki najmłodszych
czytelników wraz ze swoimi misiami.
Spotkanie rozpoczęło się czytaniem
fragmentu książki „Miś Uszatek”,
przez dyrektor szkoły Panią Elżbietę
Kaczorowską – Więcław oraz byłego
dyrektora szkoły Pana Tadeusza Raka.
Były piosenki i wierszyki o misiach
oraz odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki. Podczas spotkania został
rozstrzygnięty konkurs fotograficzny
ph. ”Dziecko i Miś”, zwycięzcy otrzymali nagrody a pozostali uczestnicy
drobne upominki. Na zakończenie
spotkania wszyscy otrzymali „słodkie
co nieco”, czyli lizaki. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy
nauczycieli.
Filia Biblioteczna w Hedwiżynie
przeprowadziła imprezę czytelniczą
podczas której uczniowie gimnazjum
recytowali wiersze i śpiewali piosenki
o misiach. Przygotowane były również

różne gry, konkurencje oraz zagadki
o misiach. Najmłodsi uczestnicy
świetnie radzili sobie z różnymi zadaniami konkursowymi, otrzymując
nagrody za rywalizacje międzyklasowe oraz nagrody indywidualne.
Na wspólną zabawę dzieci przyniosły ze sobą swoje ulubione pluszaki.
Oczywiście w takie święto nie mogło
zabraknąć pluszowego Misia. Impreza została przygotowana w ramach
współpracy biblioteki gminnej i biblioteki szkolnej.
Filia Biblioteczna w Korytkowie Dużym zorganizowała spotkanie
z „literackimi misiami”, na którym
dzieci zapoznały się z misiami - bohaterami wielu książeczek dla dzieci.
Czytane były fragmenty opowieści
o misiach a zadaniem dzieci było rozpoznać na wydrukowanych ilustracjach, z której książki pochodzi dany
bohater. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe misiowe zakładki.
Zofia Nizio
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Edukacja patriotyczna
w Zespole Szkół w Soli
Dzisiejszy świat oferuje młodym ludziom wiele różnorodnych form spędzenia wolnego czasu. Młodzież, poszukując swojego miejsca na ziemi, zasypywana jest atrakcyjnymi propozycjami, często
gubi się i dokonuje niewłaściwego wyboru.

By zachęcić dzieci i młodzież do dokonywania właściwych wyborów, warto wskazać im coś, co będzie dla nich
atrakcyjne i zapali ich do działania.
W odpowiedzi na taką potrzebę oraz w celu rozwoju kompetencji
społecznych i obywatelskich uczniów
naszej szkoły, w dniu 25.10.2017 roku
w Soli zorganizowaliśmy patriotyczną
grę terenową. Ta patriotyczna gra terenowa wyrosła z naszych uczniowskich i nauczycielskich doświadczeń.
Wychowani na akademiach „ku czci”
– jako osoby dorosłe i parające się
nauczycielstwem – zatęskniliśmy za
świętowaniem rocznic narodowych.
Tego, czego niegdyś w szkole było
w nadmiarze, zaczęło nam brakować.
Jednak z doświadczenia wiemy, że
treści patriotyczne przekazywane w
nawet najbardziej wartościowy sposób
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są dla dzieci i młodzieży dość trudne
w odbiorze. Dlatego też chcieliśmy
czegoś innego. To „coś” miało być
połączeniem wychowania patriotycznego, nauki i zabawy. Poza tym bardzo lubimy słuchać i śpiewać pieśni
legionowe, więc stworzylismy niejako
okazję by połączyć te wszystkie oczekiwania.
Po wstępnych rozmowach w gronie nauczycieli oraz w porozumieniu
z 1 Solską Drużyną Harcerską „Ziemia” im ppor. phm. Józefa Steglińskiego „Corda” pod czujnym okiem Igora
Sokoła H.O. (Harcerz Orlii) zabraliśmy się do pracy.
Chcąc zorganizować i zaangażować
tak dużą ilość uczestników, trzeba było
dla nich przemyśleć ciekawe zadania
oraz zająć się kwestiami logistycznymi.
Po przepracowaniu wszystkich

istotnych zagadnień i ustaleniu scenariusza gry, zajęliśmy się bliższymi
przygotowaniami, czyli szukaniem
sponsorów, promocją, oraz innymi
działaniami, które miały mieć także
wpływ na efekt finalny.

Od rana 25.10.2017 roku w ZS w Soli gwarno było od
harcerzy, zuchów, uczniów, nauczycieli, żołnierzy, którzy
wyróżniali się strojem lub biało czerwoną opaską na ramieniu. Wszyscy uczestnicy (około 140 osób + 30 osób zaangażowanych w organizację) zostali podzieleni na 10 drużyn.
Każda z drużyn przed wyjściem na trasę gry, otrzymała
mapę, kartę drużyny oraz flagę biało czerwoną, z którą miała przejść przez całą trasę. Na poszczególnych punktach, na
drużyny czekali tzw. punktowi, którzy oceniali wykonanie
zadania i przyznawali punkty. Wszystkie drużyny miały do
wykonania zadania z mniejszym lub większym stopniem
trudności. Na jednym z punktów drużyny musiały ułożyć
hasło niepodległościowe, na innym zbudować szałas, rozpoznać postacie zasłużone w walce o niepodległość, uzupełnić słowa pieśni patriotycznej, zmierzyć się z prusakami
i wiele innych. Jednym z najbardziej wymagających zadań
był punkt na cmentarzu, gdzie członkowie drużyn mieli
uprzątnąć mogiły żołnierzy. Jednak najbardziej atrakcyjnym punktem, który wywołał najwięcej emocji ale także
wymagał dużych umiejętności i zaangażowania, był punkt
przed kwaterą marszałka, który polegał na uwolnienu rannego z niewoli oraz opatrzeniu mu ran. Uczestnicy wykazali się przy tym punkcie dużą kreatywnością i determinacją,
a umiejętności pierwszej pomocy pozwoliły na zadbanie
i zabezpieczenie rannego. Patrząc z perspektywy obserwatora, nasuwa się wniosek, że możemy być spokojni o umiejętności uczniów i reakcję w sytuacji, która będzie wymaga-

ła udzielenia pomocy potrzebującemu.
Kwatera marszałka – to ostatni punkt patriotycznej gry
terenowej. Tam uczestnicy mieli możliwość posilić się wojskową grochówką oraz zjeść przysłowiową kiełbasę z ogniska. Na zakończenie podliczono punkty i wyróżniono zwycięskie drużyny, zaś wszystkich uczestników nagrodzono za
zaangażowanie i determinację oraz właściwą postawę przy
wykonywaniu poszczególnych zadań i konkurencji.
Patrząc z perspektywy organizatora, mam świadomość,
że nie byłoby tej gry i zadowolenia uczestników gdyby nie
gross osób i instytucji, które wsparły nasz pomysł i pomogło
przy organizacji. Dlatego też serdecznie dziękujemy: Gminie
Biłgoraj za gadżety reklamowe na nagrody dla uczestników,
Wójtowi Gminy Harasiuki za wypożyczenie kuchni polowej,
BRW za nagrody, Panu Romanowi Dubielowi za przekazanie kiełbasy na ognisko dla uczestników, Państwu Grażynie
i Stanisławowi Paluchom z Kolonii Sól za pomoc finansową
na organizację, Ks. Krzysztofowi Jankowskiemu Proboszczowi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Soli za pomoc
finansową i wsparcie organizacyjne, Radzie Rodziców ZS
w Soli za bardzo duże zaangażowanie w organizację gry, Stowarzyszeniu ”Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej
z Soli za pomoc w organizacji oraz ciasto dla uczestników
gry. Dyrekcji, nauczycielom, uczniom, a szczególnie Igorowi
Sokołowi i Pani Paulinie Mróz za inspirację i determinację
i chęć współtworzenia, by sprawiać innym radość i wskazywać to co ważne w życiu.
Małgorzata Misztal
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Grupa HED1 z Hedwiżyna
na pokazie robotyki
W Szkole Podstawowej w Hedwiżynie powstała grupa HED1 zajmująca się budowaniem robotów
LEGO w kategorii FIRST® LEGO® League. 30 listopada wzięła udział w pokazie robotów przygotowanym przez zespół „Spice Gears” z Kraśnika – wicemistrza świata w budowaniu robotów w kategorii
First Robotics Competition.

Pokaz miał miejsce w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju i był to już drugi tego typu pokaz zespołu „Spice Gears”, w którym udział brała również
grupa HED1 z Hedwiżyna. Pokaz został zorganizowany
przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przy
współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ
w Biłgoraju i był zaadresowany do uczniów chcących utworzyć, bądź wstąpić w szeregi grup zajmujących się budowaniem robotów.
HED1 to grupa 10 uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum w Hedwiżynie, która powstała we wrześniu
2017r. z inicjatywy Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie
Małgorzaty Wasilewskiej. Działa pod kierunkiem Pani Zofii
Nowińskiej.
Projekt, który aktualnie przygotowuje grupa HED1 po-

28

KULTURA 24/2017

walczy w ramach konkursu HYDRODYNAMICS organizowanego przez FIRST® LEGO® League. Konkurs ma zachęcić
dzieci do myślenia jak naukowcy i inżynierowie. Podczas
sezonu 2017/2018 HYDRO DYNAMIC drużyny wybiorą
i rozwiążą w swoim PROJEKCIE BADAWCZYM prawdziwy światowy problem dotyczący wody. Wykorzystując
zestawy LEGO MINDSTORMS® zbudują, przetestują i zaprogramują autonomicznego robota który rozwiąże misje
podczas ROBOT GAME. Dzięki temu konkursowi drużyny
doświadczą podstawowych wartości FLL celebrując odkrycia, naukę i współpracę.
Pierwszym wyzwaniem stojącym przed grupą HED1
jest etap regionalny konkursu, który będzie miał miejsce 13
stycznia 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym
w Lublinie. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!
Ewelina Lemieszek

Narodowe Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Hedwiżynie

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.”
Józef Piłsudski

99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę oraz ogłoszenie roku szkolnego 2017/2018
przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską „Rokiem dla Niepodległej” stanowiło doskonałą okazję, aby Narodowe Święto Niepodległości zaprezentować i uczcić z uczniami naszej szkoły
w sposób szczególny, podniosły, uroczysty, ale zarazem uczynić to święto świętem pogodnym
i radosnym.

Odzyskanie niepodległości, my Polacy, częściej odnosimy do tragicznych wydarzeń XVIII, XIX i początku XX
wieku: rozbiorów, germanizacji, rusyfikacji, powstań narodowych, I wojny światowej, niż do samego faktu odzyskania wolności, odwrotnie niż to robią chociażby Francuzi
czy Amerykanie.
Mając to na uwadze oraz fakt, że uczniowie podczas
obchodów Święta Niepodległości zdobywają podstawy
swojej kulturowej i narodowej tożsamości został w naszej
szkole zrealizowany Szkolny Projekt „Przekujemy słowa
w czyn”. Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum przygotowali odświętny wystrój sal lekcyjnych (gazetki ścienne, plakaty, afisze, albumy, kotyliony,
flagi, łańcuchy w barwach państwowych, wystawy i stoiska
prezentujące dorobek naszego narodu). Uczniowie każdej

klasy z pomocą rodziców wykonali potrawy kuchni polskiej.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej akademii, na którą składał się montaż słowno-muzyczny opracowany przez uczniów klasy III gimnazjum. Kolejnym
punktem były Życzenia dla Polski z okazji odzyskania niepodległości, które opracowane w formie literackiej, poetyckiej i plastycznej złożyli przedstawiciele poszczególnych
klas. Następnie miał miejsce szkolny koncert, w ramach,
którego wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali piosenki legionowe: „My pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Białe róże”, „Wojenko, wojenko”,
„Piechota”. Ostatnim punktem naszego świętowania były
odwiedziny międzyklasowe i wspólna degustacja potraw.
Ewa Łosiewicz
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Uczciliśmy Święto Niepodległości
11 listopada w kościele parafialnym w Soli miała miejsce uroczysta akademia oraz msza św. w intencji Ojczyzny. Złożono również wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Uroczystą akademią w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkól w Soli rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości
w Gminie Biłgoraj. Dzieci i młodzież przybliżyły osobom
zebranym w kościele parafialnym p.w. Świętego Michała
Archanioła w Soli trudną historię Polski będącej pod zaborami oraz drogę do odzyskania niepodległości państwa
polskiego. Po akademii została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Na zakończenie mszy Wójt Gminy Biłgoraj
Wiesław Różyński powitał wszystkich przybyłych, a wśród
nich Posła na Sejm RP Agatę Borowiec, Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Justynę
Jędruch, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Jarosława Lipca, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Biłgoraju Ryszarda Korniaka oraz Stanisława Lewan-
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dowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Biłgoraj Jana
Majewskiego, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Biłgoraj Wiesława Niemca i Marka Małka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Jana Kręta,
przedstawicieli Związku Piłsudczyków w Biłgoraju, poczet
sztandarowy Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli, Dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły w Soli, harcerzy i zuchów oraz
wszystkich mieszkańców gminy Biłgoraj uczestniczących
w uroczystościach. Następnie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w asyście pocztów sztandarowych LOG w Biłgoraju oraz OSP w Soli delegacje wieńcowe złożyły biało-czerwone wieńce.
Ewelina Lemieszek

Inwestycje Gminy Biłgoraj w roku 2017
Rok 2017 nie był rokiem łatwym. Zaobserwowano znaczny wzrost kosztów realizowanych inwestycji, m.in. wzrost cen materiałów oraz zwiększenie kosztów robocizny. Mimo pojawiających się
różnych problemów udało się na terenie naszej gminy zrealizować szereg inwestycji. Były to działania zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców Gminy Biłgoraj, poprawy ich bezpieczeństwa oraz działania na rzecz ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne
W zakresie inwestycji wodno - kanalizacyjnych w 2017
roku zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w drugiej linii zabudowy w miejscowości Hedwiżyn, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w drugiej linii zabudowy w miejscowości Sól, rozbudowę
sieci wodociągowej w miejscowości Brodziaki. Rozpoczęto
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bukowa i Andrzejówka z planowanym terminem zakończenia
w IV kwartale 2018 roku. Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Smólsko Małe, Smólsko Duże, Brodziaki, Edwardów oraz na budowę zbiornika na wodę oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody
w Soli.
Inwestycje drogowe
W zakresie inwestycji drogowych w roku 2017 zakończono budowę drogi gminnej Nr 108226L Biłgoraj-Edwardów,
budowę drogi gminnej w miejscowości Podlesie, wykonano kolejny odcinek drogi gminnej w drugiej linii zabudowy
w miejscowości Gromada. Wykonano chodnik przy drodze
gminnej Nr 109224L w Majdanie Gromadzkim oraz przy
drodze gminnej Nr 109235L w miejscowości Okrągłe.
Inwestycje oświatowe
W roku 2017 kontynuowano budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Soli z planowanym terminem
zakończenia w III kwartale 2019 roku. Opracowano do-

kumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bukowej.
Z końcem bieżącego roku zakończą się prace projektowe
dotyczące boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dereźni. Wykonano również dokumentację projektową na zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole
Podstawowej w Smólsku oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej w Soli
i terenów przyległych.
Inwestycje społeczne
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
na modernizację ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego
w miejscowości Nowy Bidaczów oraz na budowę ośrodka
wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Dyle. Złożono wniosek
o dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków unijnych.
Inwestycje oświetleniowe
W roku 2017 wykonano wiele zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontu linii oświetlenia ulicznego
tj. w miejscowości Brodziaki, Dereźnia Majdańska, Dyle,
Wola Dereźniańska, Ruda Solska, Korytków Duży, Andrzejówka, Ciosmy, Zagumnie, Dereźnia Zagrody, Kajetanówka.
Na koniec br. zostanie ukończona budowa oświetlenia ulicznego w osiedlach mieszkaniowych „Biłmet” w Woli Małej
oraz osiedla mieszkaniowego w miejscowości Nadrzecze.
Alina Bartnik
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Jesienna Biesiada Kulturalna
w Korytkowie Dużym
W sobotnie popołudnie 11 listopada mieszkańcy gminy Biłgoraj spotkali się jak co roku, już po raz
dwudziesty drugi, by wspólnie świętować odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Stało się już tradycją, że w Gminie Biłgoraj uroczystość ta przybiera formę Jesiennej Biesiady Kulturalnej.

W tym roku uroczystość listopadową poprzedziły warsztaty kulinarne,
zorganizowane dla mieszkańców przez
OSP w Korytkowie Dużym. Przygotowane podczas warsztatów potrawy
posłużyły jako poczęstunek dla uczestników 22 Jesiennej Biesiady Kulturalnej. Organizacja warsztatów została
dofinansowana przez Lokalną Grupę
Działania Ziemia Biłgorajska.
Gości powitał Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj, a uroczystość
poprowadziła Celina Skromak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Biłgoraju. W spotkaniu w Korytkowie Dużym wzięli udział mieszkańcy Korytkowa Dużego i okolicznych
miejscowości, gminne zespoły śpiewacze oraz wielu znakomitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:
dr Janina Biegalska z Departamentu
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Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim w Lublinie, prof.
Jan Adamowski Kierownik Zakładu
Kultury Polskiej na UMCS w Lublinie, Katarzyna Fus – Dyrektor ROPS
w Lublinie, Roman Kasperek – Kierownik ROPS, Dariusz Wolanin Radny
Powiatu Biłgorajskiego, Ryszard Korniak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Mateusz Bury Prezes BARR SA,
Marzena Mroczkowska Prezes LGD
Ziemia Biłgorajska i Dyrektor GOPS
w Biłgoraju, Halina Wlaź Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jan Majewski Przewodniczący Rady Gminy
Biłgoraj, Wiesław Niemiec Wiceprzewodniczący RG, Krzysztof Malec, Maria Raduj, Jacek Haraf - Radni GB, Sołtysi z terenu gminy Biłgoraj, Paweł
Grabias, Małgorzata Wasilewska, Małgorzata Kanar, Elżbieta Kaczorowska

– Więcław, Mariusz Łęcki, Waldemar
Zajączkowski - Dyrektorzy Szkół. Przybyli również księża z okolicznych parafii:
ks. Kanonik Krzysztof Gajewski, proboszcz parafii w Korytkowie Dużym,
ks. Marek Kuśmierczyk, proboszcz parafii w Gromadzie i ks. Józef Bednarski,
proboszcz parafii w Dąbrowicy.
Świętowanie Dnia Niepodległości
w Gminie Biłgoraj rozpoczęło się Mszą
Świętą w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Soli i złożeniem wieńców
pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Uroczystości w Korytkowie Dużym rozpoczął przepiękny
patriotyczny montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Korytkowie Dużym.
Poruszający serca Apel Poległych przygotowali druhowie strażacy z OSP
w Korytkowie Dużym. Apel odczytał

prezes OSP druh Franciszek Socha.
W konkursie o Nagrodę im. Ireny Potockiej wzięło udział
13 gminnych zespołów: Chór z Korytkowa Dużego, Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, Zespół KGW z Dąbrowicy,
„Stok” z Hedwiżyna, „Lawenda” ze Smólska, Zespół „Moje
Nadrzecze” z Nadrzecza, „Polne kwiaty” z Dyl, Zespół śpiewaczy z Bidaczowa, „Więź” z Soli, „Sąsiadeczki” z Korczowa
i Okrągłego, „Zorza” z Dereźni, „Czeremcha” z Gromady
i zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej.
W tym roku zespoły miały zaprezentować dawne wiejskie
zajęcie i tradycyjną pieśń biłgorajską. Wszyscy zaliczyli
egzamin celująco. Uczestnicy biesiady mieli bowiem możliwość zobaczyć jak wyglądały dawniej czynności dnia codziennego, takie jak golenie brzytwą, opieka nad dzieckiem,
pranie na tarze, wyciskanie sera, przędzenie, obieraczki, grabienie ściółki, czy struganie łubów. Zaprezentowana została
ponadto okolicznościowa twórczość artystyczna taka jak wicie palmy, czy pisanie pisanek wielkanocnych oraz obrzęd
weselny pokazujący wianczyny.
Komisja pracowała w składzie prof. Jan Adamowski,
dr Janina Biegalska, Bożena Bednarczuk i Michał Giza. Po
obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych Nagrodę
im. Ireny Potockiej przyznała zespołowi „Więź” z Soli za
„Wianczyny” i pieśń „Jest drożyna jest”. Ponadto komisja postanowiła wyróżnić zespół „Jarzębina” z Bukowej, za „Struganie łubów” i pieśń „A tam w lesie przy gościńcu” i zespół

„Zorza” z Dereźni za „Korbon”, czyli opiekę nad dzieckiem
i pieśń „Tu dunaj”.
Gminna uroczystość w Korytkowie Dużym stworzyła
również możliwość do podsumowania projektu „Rozśpiewani w tradycji”. Był to wspólny występ uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Woli Dereźniańskiej z Zespołem Śpiewaczym z Rudy Solskiej. Na korytkowskiej scenie zaprezentowali tradycyjne pieśni biłgorajskie z repertuaru Zespołu
Śpiewaczego z Rudy Solskiej.
Koncert zespołu THE FREEBORN BROTHERS spodobał się chyba wszystkim uczestnikom biesiady. Energetyczne, melodyjne kawałki tego rzeszowskiego zespołu, zagrane
ze słowiańskim sercem i bałkańską duszą porwały do zabawy każdego, niezależnie od wieku, czy muzycznego gustu.
Po pysznym poczęstunku przygotowanym przez gościnnych gospodarzy do tańca zaprosił wszystkich zespół VOLVEREMOS.
Najserdeczniejsze podziękowania za gościnność, pracę
i zaangażowanie włożone w organizację i przygotowanie
biesiady kierujemy do Strażaków Ochotników z Korytkowa Dużego z Prezesem Franciszkiem Sochą i Naczelnikiem
Krzysztofem Bednarzem na czele, Chóru z Korytkowa Dużego, Dyrektora Pawła Grabiasa, Nauczycieli, Rodziców
i Uczniów Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym.
Celina Skromak
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Czar andrzejkowej nocy

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze”

Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Andrzejkowe wieczory kojarzą się nam z magią
wróżenia i tajemniczymi obrzędami Obecnie jest to wesoła zabawa z przymrużeniem oka.

Warto jednak w tym szczególnym dniu powróżyć sobie
chociaż dla zabawy, aby ten wieczór był szczególny i magiczny. Andrzejkowe zabawy dla dzieci i młodzieży w Soli stały się
już tradycją.
W tym roku, w sobotnie popołudnie 25 listopada br. w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli odbyła się impreza andrzejkowa, którą poprowadził DJ MACIEK. Oprócz
dobrej zabawy przy muzyce i różnorodnych konkursów z
nagrodami, nie zabrakło wróżb andrzejkowych, które poprowadzili solscy harcerze. Na wszystkich czekał poczęstunek ciasto, słodycze, przekąski i napoje.
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Zabawa andrzejkowa okazała się wesołym spotkaniem
towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji zarówno dzieciom jak i organizatorom. Dobrej
zabawy i mnóstwa uśmiechu nikomu nie zabrakło. Imprezę
andrzejkową przygotowało Stowarzyszenie Razem Łatwiej w
Zakątku Ziemi Biłgorajskiej w Soli przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Soli. Impreza andrzejkowa dofinansowana
została ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Biłgoraj.
Zofia Nizio

Pomocnicy świętego Mikołaja
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korczowie odwiedzili Biłgorajską Komendę Policji. Dzieci
w czapkach św. Mikołaja z ogromnym zaciekawieniem przyglądały się codziennej pracy Policjantów.
Ponadto wspólnie stworzyli symulację typowych zachowań podczas kontroli drogowej i nie tylko. Był to też dobry moment do powtórki numerów alarmowych i sytuacji,
w jakich powinno się z nich korzystać. Spotkanie było również doskonałą okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa z uwagi na zbliżające się ferie zimowe.
Dzieci spotkały się także z funkcjonariuszem Nilo, który służy w biłgorajskiej komendzie jako pies tropiący. Jego
opiekun st.asp. Adam Granda specjalnie na tę okazję przygotował krótką pogadankę i pokaz mający na celu zaprezentowanie dzieciom właściwego zachowania w przypadku
zaatakowania przez agresywne zwierzęta. Mali pomocnicy
św. Mikołaja przyglądali się również pracy dyżurnego jednostki i wraz z nim mogli obejrzeć pomieszczenia, które służą do zatrzymywania osób podejrzanych.
Oczywiście z okazji dnia św. Mikołaja nie obyło się bez
prezentów. Najmłodsi dostali od Policjantów odblaskowe misie i słodki poczęstunek. Na zakończenie spotkania
wszyscy złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt

Bożego Narodzenia, mnóstwa prezentów, a także miłych
i bezpiecznych ferii zimowych.
Uczniowie bardzo dziękują funkcjonariuszom Policji
z Zespołu ds. Nieletnich za możliwość uczestnictwa w tak
cennej praktycznej lekcji.
Ewa Hanas

Spotkania z policjantami
Bezpieczeństwo w szkole to jeden z ważniejszych priorytetów. W trosce o bezpieczeństwo uczniów
w szkołach na terenie Gminy Biłgoraj miały miejsce wizyty funkcjonariuszy policji. Takie spotkanie
odbyło się również w Szkole Podstawowej w Smólsku.
We wtorek 31 października 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Biłgoraju. Najmłodsi mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu
się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu. Z uczniami klas IV-VII policjanci rozmawiali na
temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Zwrócili uwagę
na coraz częściej występujące wśród młodzieży zjawiska
niewłaściwych zachowań: niszczenie mienia, kradzieże,
nękanie kolegów, przejawy nietolerancji, zjawisko wykluczania itp. Przestrzegali uczniów przed niewłaściwymi zachowaniami, których skutki mogą być niekiedy tragiczne.
Szczególną uwagę zwrócili na coraz bardziej powszechne
zjawisko cyberprzemocy, wiążące się z niewłaściwym wykorzystaniem elektroniki i Internetu. Funkcjonariusze przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i uwrażliwili uczniów na konsekwencje wynikające

z nadmiernego przebywania w cyberprzestrzeni. Uczniowie
dowiedzieli się gdzie mogą się zwrócić o pomoc w sytuacjach zagrożenia i co robić by takich zagrożeń uniknąć.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały również krótkie, ale bardzo wymowne filmiki o tematyce bezpieczeństwa.
Uczniowie z wielką uwagą i zainteresowaniem uczestniczyli
w spotkaniu i na pewno skorzystają z udzielonych im rad
i wskazówek.
Maria Skrok

KULTURA 24/2017

35

Spotkanie z historią

„Powstanie styczniowe na Ziemi Biłgorajskiej”
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych
stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy
w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa
polskiego.

W środę 29 listopada w Szkole Podstawowej w Gromadzie odbyło się spotkanie „Powstanie styczniowe na Ziemi
Biłgorajskiej”. Było to ostatnie z cyklu Spotkań z historią
w Gminie Biłgoraj. Realizatorem projektu jest Ochotnicza
Straż Pożarna w Brodziakach, a organizatorem byli: Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gminny Ośrodek Kultury
w Biłgoraju, Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Działanie
dofinansowano ze środków budżetowych Gminy Biłgoraj.
Spotkanie w Gromadzie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Dla zgromadzonej na sali gimnastycznej młodzieży była to żywa lekcja historii i edukacja historyczna
poprzez poznawanie najbliższej sercu historii, bo historii
regionu, w którym się mieszka, swojej małej ojczyzny.
Oprawa plastyczna i scenografia tego wydarzenia przeniosła uczestników spotkania w leśne ostępy do obozu
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powstańców. Stroje powstańców, ich wyposażenie i ekwipunek oraz uzbrojenie dopełniły wrażenia, że stajemy
się świadkami historii. A wszystko to za sprawą ciekawej
dekoracji, wykreowanej na kształt leśnej polanki, przygotowanej przez nauczycieli i uczniów szkoły w Gromadzie
i wpisującej się w epokę scenki z życia obozowego powstańców styczniowych, przygotowanej przez Biłgorajskie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i muzealników w osobach Tomasza Bordzania, Tomasza Brytana
i Jana Palucha.
Na spotkanie z historią w Gromadzie złożyły się prelekcja historyczna i prezentacja multimedialna oraz konkursy
z nagrodami dla uczniów szkół gminnych: Konkurs Plastyczny, Konkurs Wiedzy Historycznej i Konkurs Piosenki
Powstańczej/Niepodległościowej.
Uczestników spotkania ciepło powitał Mariusz Łęcki

dyrektor szkoły w Gromadzie. O idei
spotkań z historią opowiedział Dominik Róg, a o celach i realizacji projektu
„Spotkania z historią w Gminie Biłgoraj” przypomniał Piotr Brodziak, sołtys Brodziaków i członek zarządu OSP
w Brodziakach. W spotkaniu uczestniczył również Jerzy Skubis Sołtys
Gromady i Jerzy Blicharz regionalista.
Prelekcję o przebiegu powstania
styczniowego na Ziemi Biłgorajskiej”
wygłosił Tomasz Brytan, a prezentację multimedialną o obozowym życiu
powstańców przygotował Dominik
Róg. W przeprowadzonych konkursach wzięli udział uczniowie szkół
z Dąbrowicy, Dereźni, Korczowa, Korytkowa Dużego i Gromady.
Na konkurs plastyczny zgłoszono
26 prac z 4 szkół. Komisja w składzie
Celina Skromak, Jerzy Odrzywolski
i Dominik Róg postanowiła przyznać
następujące nagrody, dwie I nagrody ex aequo otrzymali: Anna Sędłak,
Oddział Przedszkolny w Dąbrowicy
i Norbert Żołnierczyk, Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, pięć
II nagród ex aequo otrzymali: Nela
Rapa, kl. O, Szkoła Podstawowa
w Dereźni, Hubert Sobaszek, Gromada, Anita Obszańska, kl. VI, Szkoła
Podstawowa w Dąbrowicy, Aleksandra Kurp, kl. IV, Szkoła Podstawowa
w Dąbrowicy i Szymon Obszański,
Oddział Przedszkolny w Dąbrowicy,
trzy III nagrody ex aequo otrzymały:
Laura Rapa, kl. III, Szkoła Podstawowa w Dereźni, Magdalena Król,
kl. VII, Szkoła Podstawowa w Gromadzie i Dominika Małysz, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Gromadzie. Dwa
wyróżnienia dostali: Hubert Marczak,
kl. VI i Maciej Cis, kl. V, Szkoła Podstawowa w Gromadzie.
W konkursie wiedzy historycznej
„Powstanie styczniowe na Ziemi Biłgorajskiej” wystartowało 24 uczniów
ze szkoły w Gromadzie. Dwie laureatki uzyskały maksymalną ilość
punktów - Weronika Wróbel i Amelia
Wojda. Drugą nagrodę zdobyła Martyna Kniaź, a dwie trzecie nagrody ex
aequo przypadły w udziale Zuzannie
Rapie i Magdalenie Procner.
W konkursie piosenki zaprezento-

wały się 3 zespoły i 8 solistów z czterech szkół. W kategorii zespoły wygrali uczniowie z Dereźni w składzie:
Laura Rapa, Nela Rapa i Samuel Bartosiński, przygotowani przez panią
Alicję Chołyst, drugą nagrodę zdobył
duet z Gromady w składzie Amelia
Wojda i Magdalena Król, prowadzony przez Roberta Sareckiego, a trzecią czteroosobowy zespół z Gromady
w składzie Weronika Mielnik, Julia
Strzelczyk, Maria Cybulska i Nikola
Mielech, również przygotowany przez
pana Roberta.W kategorii solistów
zwyciężyli ex aequo Otylia Kobielarz,
ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, przygotowana pod kierunkiem
pana Zbigniewa Bilińskiego i Kacper
Waliwander ze Szkoły Podstawowej
w Gromadzie, prowadzony przez pana
Roberta Sareckiego. Drugą nagrodę
wyśpiewała Martyna Cios uczennica Szkoły Podstawowej w Korczowie,

opiekun Robert Sarecki, a trzecia nagroda powędrowała do Oliwii Małek,
uczennicy szkoły w Dąbrowicy, nauczyciel prowadzący pan Zbigniew
Biliński. Wyróżnienia w konkursie
piosenki otrzymali: Krystian Skubis,
szkoła w Gromadzie (op. R. Sarecki),
Adam Stawarski, szkoła w Korytkowie
Dużym (op. Paweł Kołodziej), Julia
Surma i Kornelia Waliwander, szkoła
w Gromadzie (op. R. Sarecki).
Laureatom serdecznie gratulujemy zarówno wiedzy historycznej, jak
i talentów artystycznych. Wszystkim
uczestnikom, uczniom, nauczycielom i gościom dziękujemy za udział
w spotkaniu. Współorganizatorom
dziękujemy za udaną współpracę,
stworzenie miłej atmosfery i dobrego
klimatu spotkania oraz niezapomniane wrażenia.
Celina Skromak
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Śpiewają od 35 lat …

„Zachowajcie swoje korzenie, strzeżcie wartości i waszej kultury”
Jan Paweł II

Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej obchodzi w tym roku 35. lecie działalności. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych zespołów na Ziemi Biłgorajskiej. To skarbnica kultury
ludowej, strażnik tradycji biłgorajskich i wizytówka naszego regionu.

Występował na scenach w całej Polsce i zdobywał ogólnopolskie sukcesy w dziedzinie teatru obrzędowego, tańca
tradycyjnego i śpiewu. To właśnie przede wszystkim biały
śpiew i piękno biłgorajskich pieśni, oryginalnych i wyjątkowych, są wyróżnikiem tego zespołu i przyniosły mu największe sukcesy.
Zespół powstał w 1982 roku w Rudzie Solskiej jako Koło
Gospodyń Wiejskich. Tak jak inne tego typu organizacje
zajmował się organizowaniem różnych kursów (szycia,
pieczenia, gotowania), które były przydatne ówczesnym
wiejskim gospodyniom. Jednak jeszcze w tym samym roku
kobiety zainscenizowały pierwsze widowisko, jakim były
obieraczki, czyli obieranie kapusty. Wykorzystane w wido-

38

KULTURA 24/2017

wisku pieśni zachwyciły komisję na Przeglądzie Widowisk
Obrzędowych w WDK w Zamościu w 1983 r. i zaproponowano Paniom udział w eliminacjach do Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
W następnym roku (1984 r.) Zespół odniósł pierwszy
znaczący sukces, zdobywając Basztę - nagrodę główną
w kategorii zespołów śpiewaczych. Zespół działał wówczas
w następującym składzie: Janina Lelonek, Krystyna Blacha,
Grażyna Grabias, Aniela Fus, Honorata Ćwikła, Karolina
Piecko, Weronika Wołoszyn i Karolina Pieczykolan, pod
kierunkiem Albiny Grabias. Kolejną Basztę Panie wyśpiewały w 2000 roku. W 2005 r. otrzymały I Nagrodę Festiwalu, a w 1999 i 2010 r. dwukrotnie zdobyły drugą nagrodę.

Kazimierską Basztą może się również
poszczycić solistka zespołu pani Julia
Okoń (1980 r.) oraz zdobytą w 2003 r.
I Nagrodą Festiwalu w Kazimierzu.
Pierwszą nagrodę wyśpiewała też
inna solistka, p. Karolina Różańska
(1985 r.).
Działalność teatralna zespołu zaowocowała udanymi i docenionymi
przez komisje Ogólnopolskich Sejmików Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie widowiskami obrzędowymi. Po
„Obieraczkach”, powstała „Potańcówka” (1989 r.), Kolęda”(1992 r.), „Wiedźmy” (1993 r.), „Od Sokoła do Anioła”
(1995 r.). Późniejsze spektakle to: „Przy
pieczeniu korowala” (2005 r.), „Pieczenie chleba” (2012 r.) i „Wieczórek
u Bukryjowej” (2014 r.). Znaczącym
sukcesem dla zespołu był fakt, że widowisko „Wiedźmy” zostało nagrane
i wyemitowane przez Program II TVP.
W czasie kiedy zespół prężnie
rozwijał swoją działalność teatralną zaistniała nagląca potrzeba zaangażowania do składu panów. Do
zespołu doszli pan Roman Grabias,
Władysław Krucoń, Jan Blacha, Józef
Lisiecki i Ludwik Koziara. Panowie
obsadzali w widowiskach obrzędowych męskie role i ponadto nieocenieni byli w tańcach. Przy przygotowywaniu ”Potańcówki” powstał
bowiem pomysł odtworzenia tańców

tradycyjnych. Przypomnieli więc jak
to się niegdyś tańczyło na wiejskich
zabawach. W ten sposób odtworzyli
polkę drobną, oberka, szybra, polkę
śpiewaną, stołeczek, mietlarza i przepióreczkę ocalając od zapomnienia
najpiękniejsze takty muzyki ludowej.
W 1990 roku w Rzeszowie na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego Zespół z Rudy znowu święcił
triumfy zdobywając Nagrodę Główną „Taneczny Krąg”.
Za całokształt swojej działalności
oraz w uznaniu zasług dla kultury ludowej Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej został uhonorowany Nagrodą
im. Oskara Kolberga (1996 r.), najwyższym wyróżnieniem przyznawanym artystom ludowym. W 2009 r.
taką samą nagrodę otrzymała również pani Julia Okoń (2009 r.).
Lata działalności zespołu stworzyły Paniom możliwość poznania
i współpracy z wieloma znakomitymi
osobowościami. Zespół od powstania Fundacji Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki
i Obrazu zawsze był gościem państwa
Alicji i Stefana Szmidtów w Nadrzeczu, wnosząc tam kulturę ludową
biłgorajskiej ziemi poprzez piękno
stroju biłgorajskiego – tarnogrodzkiego i urok tradycyjnych pieśni
biłgorajskich. Zespół brał również

udział w cyklicznie organizowanych
przez wiele lat wydarzeniach plenerowych pt. „Żałosne”, związanych
z pożegnaniem sitarzy biłgorajskich
i ich powitaniem, zwanym po prostu „Radosne”. Uczestniczył w projektach muzycznych z Samborem
Dudzińskim (płyta EKLE), z Dariuszem Makarukiem (płyta EROTYKI
LUDOWE), z Zespołem Folkowym
„Podkowa” (płyta BABY Z KOPYTEM), poprzez wspólne koncerty
z Kapelą „Drewutnia” i warsztaty białego śpiewu dla młodzieży szkolnej.
Obecnie Zespół Śpiewaczy z Rudy
Solskiej występuje w składzie: Janina
Lelonek, kierownik zespołu (Ruda
Zagrody), Krystyna Blacha (Ruda
Zagrody), Grażyna Grabias, Bożena Broda, Martyna Broda, Kinga
Broda i Dorota Rosołowska (z Rudy
Solskiej), Krystyna Wójcik (Suszka),
Róża Bazan (Sól), Bronisława Koziara i Zofia Skakuj (Biłgoraj).
Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Paniom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Wasza działalność, mająca na celu zachowanie
naszego dziedzictwa kulturowego
przynosi Wam zawsze wiele radości
i satysfakcji.
Celina Skromak

Andrzejki w Szkole Podstawowej Smólsku
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji
i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
W naszej szkole dn. 30.11.2017 r. odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską,
zarówno tą młodszą jak i starszą. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie wraz
ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy
dźwiękach skocznej muzyki.
Kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja,
uczniowie losowali wróżby przygotowane przez dziewczęta ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna Dłoń”.
Rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek. Każdy
znakomicie spędził ten dzień. Wszyscy byli zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni.
Paulina Sprysak

KULTURA 24/2017

39

Świąteczne ozdoby
w Muzeum

W niedzielę 3 grudnia w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej już po raz kolejny odbył się Powiatowy Kiermasz Świąteczny. Twórcy ludowi i lokalni artyści z regionu biłgorajskiego zaprezentowali własnoręcznie wykonane prace. Wszystkie nawiązujące do symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorem kiermaszu jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Podczas kiermaszu można było podziwiać i zakupić takie cudeńka jak wszelkiego pomysłu i wykonania bombki
choinkowe, aniołki, szyszki, serwetki koronkowe czy stroiki.
Wszystkie prace zostały misternie wykonane z wykorzystaniem przeróżnych technik i materiałów. Ażurowe bombki
i serwetki wydziergane szydełkiem, ozdoby klejone z bibuły i kolorowych wstążek oraz te wykonane z naturalnych
materiałów, takich jak szyszki, gałązki, sznurek czy drewno.
Na każdą pracę przełożyła się pasja artysty, jego talent i cierpliwość oraz zamiłowanie do tworzenia tych wyjątkowych
i bardzo pięknych ozdób świątecznych.
W pierwszą niedzielę grudnia w biłgorajskim muzeum
można było obejrzeć i nabyć prace Krystyny Płoszaj z Markowicz, Janiny Jandy z Zyń, Józefy Falusiewicz z Obszy, Ha-
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liny Pieli z Majdanu Starego oraz Józefy Różańskiej, Teresy
Kłosek i Diany Biszczanik z Biłgoraja. Swoje prace zaprezentowały ponadto Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Celina Skromak

Charytatywnie w Korczowie
W ramach Dnia Wolontariatu, który przypadł 5 grudnia, wychowawczyni świetlicy w Szkole Podstawowej w Korczowie zorganizowała charytatywne zajęcia dla dzieci „Świetlica łączy pokolenia”.

Temu wydarzeniu towarzyszyło spotkanie pokoleń
dziadków, rodziców oraz wnuków. Wspólnie piekli świąteczne pierniki, następnie je dekorowali i pakowali w celu
wystawienia na świątecznym kiermaszu. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cel charytatywny dla osób
potrzebujących wsparcia i pomocy. Spotkaniu towarzyszyła
wyjątkowa atmosfera, gdyż wszystkie działania skierowane

były dla osób biednych i wymagających naszej troski. Dzieci
z wielkim zapałem i poświęceniem nie tylko zdobiły ciasteczka, ale także wykonały stroiki i kartki świąteczne. Dzięki staraniom wychowawczyni Pani Katarzyny Buczek dzieci uczą
się pomagać innym i nie być obojętnym na ludzkie potrzeby.
Ewa Hanas

Wizyta Świętego Mikołaja
6 grudnia jest dniem, w którym w szkole w Smólsku podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Dzieci
oczekiwały na wizytę Świętego Mikołaja od samego rana. Ubrane na czerwono , w pięknych mikołajowych czapkach radośnie podśpiewywały: ,,To Święty Mikołaj dziś odwiedzi nas, przywiezie
prezenty w ten zimowy czas…”.
I przybył… Najpierw odwiedził
dzieci 5-6 letnie, które powitały go
śpiewem i tańcami. Następnie pani dyrektor Barbara Wojciechowska zaprowadziła miłego gościa do dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I i II. Dzieci
obiecały Mikołajowi, że będą grzeczne
i postarają się nie sprawiać kłopotu
rodzicom i nauczycielom. Po takich
deklaracjach Mikołaj rozdał dzieciom
prezenty. Dzieci nie kryły radości, a na
ich twarzach pojawił się uśmiech. Szko-

da, że Święty Mikołaj jest tak bardzo
zapracowany i nie mógł zostać dłużej
z dziećmi.
A więc do następnego roku Drogi
Mikołaju !!!
- To był fajny , ciekawy dzień…
- Długo będę go pamiętać…
- Lubię Mikołaja… - to słowa dzieci,
wspominających ten dzień.
A co najważniejsze, Mikołajki rozpoczynają czas oczekiwania na najmilsze Święta w roku , czas choinki, kolędy,

śniegu, radości… A więc wszyscy czekamy już na Święta Bożego Narodzenia
i życzymy wszystkim Wesołych Świąt !!!
Beata Bełżek
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Warsztaty wykonywania
ozdób świątecznych
W dniach 8 i 15 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli odbyły się warsztaty wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. Warsztaty prowadziła Irena Surmanowicz, członkini
Stowarzyszenia Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej w Soli.

Święta Bożego Narodzenia to także
tradycje, których nieodłącznym elementem jest dekorowanie choinek,
stołów, drzwi i całych naszych domów.
Dawniej, zanim na drzewku zaczęły
królować szklane bombki, większość
ozdób robiły dzieci. Gotowe kupowano
tylko „anielskie włosy” i srebrny proszek do posypywania gałęzi, pozostałe
zabawki i świecidełka wykonywane
były przez cały okres Adwentu. W ten
sposób powstawały przepiękne i oryginalne ozdoby świąteczne. Zapragnęliśmy tę piękną tradycję kultywować
i przekazać młodzieży takie wartości
jak wspólne spędzanie czasu wolnego
w ramach warsztatów przygotowywania oryginalnych ozdób świątecznych.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły
w tych zajęciach, ponieważ ozdoby
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świąteczne wykonane własnoręcznie
wracają do łask. Dekoracje z papieru, szyszek, gałązek iglaków, drewna,
makaronu to oryginalny wystrój na
Boże Narodzenie, a nic tak nie cieszy
jak własnoręcznie wykonana ozdoba
czy zabawka. Warsztaty poprzedziła
pogadanka na temat tradycji kościoła
chrześcijańskiego dotyczącego Adwentu i jego symboli.
Zmieniają się zarówno techniki jak
i materiały do wykonywania dekoracji
świątecznych, ale nie zmienna pozostaje satysfakcja z samodzielnego wykonania zadania. Na warsztatach dzieci
tworzyły sympatyczne „bałwanki” ze
skarpety, ryżu i kolorowych sznurków,
papierowe gwiazdy, skrzaty i kolorowe
kartki świąteczne.
Zajęcia wykonywania ozdób świą-

tecznych to również ciekawy sposób
na zagospodarowanie czasu wolnego
i odkrycie swoich pokładów kreatywności, tym bardziej, że wykonane podczas warsztatów ozdoby, dzieci zabrały
ze sobą aby przystroić swoje domy.
Zofia Nizio

Co kraj, to obyczaj

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla nas wszystkich. Wyjątkowa atmosfera, pachnąca
lasem choinka, prezenty którymi obdarowujemy się po kolacji wigilijnej, zwyczaje i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie sprawiają, że jesteśmy bardziej przyjaźni dla siebie i świata.

Największą wagę podczas tych świąt przykładamy do
wieczerzy wigilijnej. Odświętnie przystrajamy stół, by wraz
z nastaniem pierwszej gwiazdki na niebie podzielić się
opłatkiem z najbliższymi i zasiąść do tradycyjnych potraw:
barszczu czerwonego z uszkami, pierogów z kapustą i grzybami, kapusty z grochem maszczonej olejem lnianym, karpia, śledzi przygotowywanych na różne sposoby, gołąbków
z kaszą gryczaną z sosem grzybowym.
W każdym jednak kraju tradycje świąteczne są różne.
Przykładowo, podczas gdy my dzielimy się opłatkiem Hiszpanie dzielą się chałwą a uroczystą kolację wigilijną rozpoczynają po pasterce. Prezenty zaś wręczają sobie w święto
Trzech Króli. Z kolei w Szwecji nie praktykuje się podawania postnych potraw podczas wigilii. Tradycyjnie serwuje
się wtedy rozmoczoną suszoną rybę (iutfisk) oraz galaretę
wieprzową, głowiznę i chleb. Szwedzi nie śpiewają też kolęd
ale za to tańczą wokół choinki. W Danii z kolei tradycyjnym
daniem jest budyń z ryżem, w którym ukryty jest migdał.
Choinka zaś przyozdobiona jest małymi chorągiewkami.
Wigilii nie obchodzą za to Grecy, za to obchody Boże Narodzenie trwają aż 12 dni. W tym czasie Grecy jedzą pieczoną
jagnięcinę, indyka nadziewanego kasztanami a najważniejsze miejsce na stole zajmuje Christopsomo – okrągły bochenek chleba z orzechami ozdobiony na szczycie krzyżem.
Tradycyjnie w Grecji nie stawia się choinek za to świątecznie
przystraja się model żaglowca. Jest to najważniejszy symbol
bożonarodzeniowy w tym kraju.

Jeśli zaś chodzi o kraje anglosaskie to ich mieszkańcy
nie przywiązują zbyt dużej wagi do samej wigilii. Centralnym punktem świąt Bożego Narodzenia jest za to uroczysty
obiad wydawany 25 grudnia, podczas którego na stole króluje pieczony indyk, pieczona szynka z tłuczonymi ziemniakami i sosem borówkowym. Na deser serwuje się pudding
oraz likier jajeczny. Tego dnia z rana bliscy wręczają sobie
prezenty. 26 grudnia jest dla amerykanów za to normalnym
dniem pracy. Bardzo oryginalnie z naszego punktu widzenia wygląda Boże Narodzenie w Australii. A wszystko to dla
tego, że grudzień to w Australii środek lata. Dlatego też Australijczycy tego dnia spotykają się na plaży i rozpalają grilla. Zamiast choinki girlandami ozdabia się tzw. australijski
krzaczek a prezenty przynosi święty Mikołaj ubrany w strój
płetwonurka lub kąpielówki i okulary przeciwsłoneczne.
Podobnie jak Polacy świętują za to mieszkańcy Czech.
Osoby wierzące poszczą przez cały dzień, potem dzielą się
opłatkiem i zaczynają kolację od zupy grzybowej i rybnej, po
której obdarowują się prezentami. Czesi bardzo dużą wagę
przywiązują tego dnia do suszonych owoców, które służą do
świątecznych wróżb. Popularny jest również zwyczaj śpiewania kolęd i oglądania szopek w kościołach.
Niezależnie jednak od tego gdzie jesteśmy, co znajduje
się na naszym stole pamiętajmy, że święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas pełen łaski, prawdy i miłości.
Bądźmy więc dobrzy dla wszystkich i uśmiechnięci, życząc
sobie nawzajem miłości i pokoju.
Irmina Ziętek
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Samotny w wojennej Soli
Niedawno odszedł od nas Jan Parada, mieszkaniec Soli urodzony w 1921 r., który w 2015 r. podzielił się ze mną swoimi wspomnieniami wojennymi. Jan Parada podczas niespokojnych lat wojennych
musiał starać się samotnie przetrwać w Soli, co rusz nękanej przez wojsko niemieckie, szpiegów i złodziejaszków. Jan Parada wspomina także dwutygodniowe szkolenie w obozie partyzanckim „Corda”
pod Brodziakami, opisuje panujące w nim życie obozowe oraz ludzi i wydarzenia, które zapadły mu
w pamięć. Poniżej prezentujemy wspomnienia o jego przeżyciach w rodzinnej miejscowości.
W okolicy Soli kręciło się dużo złodziejaszków i bandytów. Wielu ludzi dzisiaj mówi, że to byli partyzanci, ale
tak naprawdę to byli normalni złodzieje i się pod partyzantów podszywali. Jak przychodzili prawdziwi partyzanci, to oni zapowiadali, kiedy kogoś wyślą po żywność.
A siłą zabierali tylko złodziejom, szpiegom i tym, którzy
współpracowali z Niemcami.
Ci złodzieje mieszkali w domach, ale nocami zbierali
się w szajki i kradli. Pamiętam, że któregoś razu zawiozłem do młyna półtorej metra zboża. Wtedy to nie było
byle co, bo ogólnie była bieda. Jak byłem w młynie z tym
zbożem, to przyszła niby to „partyzantka” i zabrała mi
całe zboże.
Któregoś razu złodzieje kradli świnie z chlewa u chłopa na Soli. Postanowiliśmy z kolegą, że ich przegonimy,
albo chociaż nastraszymy. Poszliśmy za chałupami od
strony pól w kierunku obory. Jeden z nich był w chlewie, a drugi pilnował przed drzwiami. Podchodzę bliżej,
ale mnie zobaczył i krzyczy: Kuda idiosz? Mówił niby
po rusku, ale czy to był Rosjanin, czy się podszywał? Jak
mnie zobaczył to strzeliłem w jego stronę, ale tylko tak
dla postrachu. Cofnął się do środka. Za chwilę słyszę serię z jakiegoś karabinu, chyba ze STEN-a. Pomyśleliśmy
sobie, że jak oni są uzbrojeni, to im i tak rady nie damy.
Wycofaliśmy się.
Na Rudzie Solskiej był taki jegomość, który trzymał
sztamę z Niemcami i przekazywał Niemcom informacje.
Któregoś razu z rana partyzanci złapali go na spaniu i obstawili dom. Nie wiem jak, ale im się wymknął i uciekał
ze strachem przez Sól w kierunku Biłgoraja. Za nim biegł
z wyciągniętym pistoletem Franciszek Nizio „Jagoda”
i krzyczał: stój, stój! Ale tamten tak szybko uciekał, że aż
zdołał się ukryć gdzieś w Biłgoraju.
W Soli szpiegował sołtys, który był złym człowiekiem.
Wydał niewinną kobietę, panią Radawiec, która mieszkała samotnie w lesie w kierunku Dąbrowicy. Ona do wsi
przychodziła tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebowała, bo
biedna była i oprócz krowy nic nie miała. Sołtys doniósł
na nią do Niemców i ich tam zaprowadził. Byłem później
u niej w domu. Tak ją bili, że aż krew po ścianach tryskała.
A tę krowinę, co po niej została, to sobie ten sołtys zabrał.
Później przyjechali partyzanci, zabrali go i już nie wrócił.
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Wtedy zimy były sroższe niż dzisiaj, zdarzało się, że
śniegi sięgały wyżej kolan. A Niemcy nie patrzyli na to
i codziennie gnali ludzi do pracy przy ścince drzew. Wstawaliśmy rano, kto nie miał konia, to i tak musiał iść pieszo na zrąb. Ja jeździłem razem z kolegą w lasy od strony
Dąbrowicy. Sprzęgaliśmy się do sani we dwóch i jechaliśmy szukać tego cięcia. Drzewa leżały zasypane śniegiem,
musieliśmy je odkopywać, segregować, a później wieźć
swoim zaprzęgiem albo na Rapy pod Biłgorajem, albo aż
na Andrzejówkę czy Korytków. Tak pracowaliśmy ciężko
ze 2 lata, a może i więcej.
Jednego razu wracałem wieczorem do domu i widzę,
że u sąsiada stoi jakaś furmanka. Myślałem, że może do
niego kupiec po konia przyjechał. Mijam tę furmankę,
a tu słyszę nagle głośne halt! Nie wiem, co robić. Nie uciekam, stoję.
- Skąd – pyta. Mówił po polsku, bo to pewnie jakiś
Ukrainiec był.
- Od kolegi idę, bo mieliśmy do lasu jechać.
- Ty wiesz która godzina?
Patrzę, a on bierze karabin za lufę i zamierza się na
mnie. Chciał mnie zabić po cichu kolbą. Kiedy podniósł
karabin, to ja się skuliłem i chodu! Jakoś udało mi się
uciec.
Któregoś razu znowu wieczorem wracałem do domu.
A w tym czasie we wsi była żandarmeria niemiecka, która szukała ukrywającego się tutaj Żyda. To się działo po
tej stronie wsi od Dereźni, gdzie rzeka płynie. Wtedy tam
nie było budynków, więc Żyd chciał tamtędy uciec, ale
Niemcy go dognali na rowerach. Na szczęście miał przy
sobie pusty worek, bo jakby przy nim znaleźli jakieś pożywienie, to zaczęliby go wypytywać, skąd ma jedzenie.
Mógłby się wygadać, że od kogoś ze wsi i byłby problem.
Niemiec kazał mu iść przodem, a sam szedł za nim i bił
go pałą. Prowadzili go do końca wsi i zastrzelili gdzieś
przy moście. Ja w tym zamieszaniu jakoś się prześliznąłem do domu.
Podczas akcji wysiedleńczych udawało mi się zawsze
tak sprytnie chować, że Niemcy mnie nigdy nie złapali. Podczas pierwszej akcji początkowo planowaliśmy się
ukrywać z kolegą na starym budynku z piwnicami, który
stał po drugiej stronie drogi. Ale później zaczęliśmy się

zastanawiać, czy jeśli Niemcy pobędą we wsi kilka dni,
to czy damy radę tam wytrzymać. W końcu się dogadaliśmy, że każdy chowa się na własną rękę.
Podwieczorek sobie przygotowałem, żebym miał co
jeść, gdyby mnie złapali, i poszedłem do swojej stodoły,
skąd przez szpary od drzwi patrzyłem na pola. Widzę tyralierę niemiecką zbliżającą się od strony Dąbrowicy. Boję
się, nie wiem, co robić. Widzę, że Niemcy są coraz bliżej.
Rozglądam się po stodole za kryjówką. A była tam komora z powałą, a na niej słoma. Wyszedłem na tę powałę,
słoma trzeszczała, jak tylko zrobiłem jakiś ruch. Linia doszła do wsi. Wszedł Niemiec do stodoły. Otworzył drzwi
i próbuje wejść do komory, ale tutaj zamknięte. Zajrzał
w zapole, ale tam tylko trochę słomy. Odpuścił. Poszedł
na podwórze. Ulżyło mi.

Po tej akcji we wsi zostało bardzo mało chłopów, byłem jednym z ostatnich. Bałem się, że może ludzie ze strachu zechcą mnie wydać, ale bez względu na wszystko nie
chciałem iść. Myślałem sobie, jak mnie zabiją, to zabiją,
ale sam nie pójdę. Niektórzy przychodzili i mówili mi,
żebym poszedł, bo wszystkich wybiją. Nie chciałem iść.
Podczas drugiej akcji chowałem się na przydrożnej
kapliczce, w której miałem przygotowaną kryjówkę. Wydarłem jedną deskę z powały i tą dziurą wchodziłem spokojnie na górę. Stamtąd mogłem obserwować wszystko,
co się działo dookoła.

Oprac. Dominik Róg
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Rajd Partyzancki

W dniu 3 grudnia 2017 r. odbył się już kolejny Rajd Partyzancki „Szlakiem Walk Partyzanckich
w Puszczy Solskiej”, zorganizowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach.

Grudniowy rajd był kontynuacją marszu lipcowego,
który prowadził trasą przemarszu zgrupowania AK i BCh
w dniach 22-25 czerwca 1944 r. z Ziemianki „Wira” pod
Osuchy. Tym razem próbowaliśmy odtworzyć trasę przemarszu partyzantów AK i BCh (m.in. z oddziału Konrada
Bartoszewskiego „Wira”) po przebiciu się przez linię okrążenia niemieckiego pod Osuchami, opierając się na wspomnieniach partyzantów oraz relacjach mieszkańców okolicznych wsi.
Wyruszyliśmy spod nieistniejącego młyna na rzece Sopot, gdzie 25 czerwca 1944 r. przebijał się oddział Konrada
Bartoszewskiego „Wira”. Po przejściu szosy Osuchy - Józefow i minięciu Kozaków Osuchowskich zatrzymaliśmy się
na postój niedaleko stawów Michalskiego (ówczesny właściciel). Po przejściu łąk, gdzie były stawy, udaliśmy się na północ w kierunku Stanisławowskiej Szyi, niedaleko której była
stara placówka partyzancka, tzw. „Czwórka”. To właśnie tam
partyzanci z różnych oddziałów ukrywali się przez kilka dni
po bitwie pod Osuchami. Z placówki „Czwórki” pomaszerowaliśmy w kierunku szosy Aleksandrów-Józefów. Rajd
zakończyliśmy w Ziemiance „Wira” po przejściu 20 km.
Dominik Róg
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Wydarzenia
Podkowa zagrała w Kozłówce

14 października na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, w Zespole Parkowo – Pałacowym w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
odbyło się Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego – edukacja przyrodnicza w plenerze. W ramach święta zorganizowano stoiska
edukacyjne, wycieczki, wystawy prac plastycznych, konkursy, gry i zabawy oraz bogatą część artystyczną. Dla przyjaciół i sympatyków lubelskich
parków z koncertem wystąpił nasz zespół Folkowy „Podkowa” .

Jesienne spotkanie z folklorem w Zawadce

21 października w remizie OSP w Zawadce odbyło się po raz trzeci jesienne spotkanie z muzyką i folklorem „Babie Lato Za Horyzontem”. Zintegrowało
mieszkańców okolicznych wsi i zespoły z sąsiednich gmin - Księżpol, Łukowa i Biłgoraj. Na zaproszenie Zespołu Folkowego Za Horyzontem
z Zawadki wzięły w nim udział dwa zespoły śpiewacze z Gminy Biłgoraj - zespół „Czeremcha” z Gromady i Zespół śpiewaczy z Bidaczowa. W programie
spotkania miały miejsce prezentacje zespołów ludowych z gminy Księżpol oraz występy zaproszonych zespołów, poczęstunek lokalnymi specjałami,
przygotowanymi przez miejscowe gospodynie i potańcówka.

„Królowej Anielskiej śpiewali

29 października w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju odbył się Koncert Chórów Ziemi Biłgorajskiej „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”.
W koncercie wzięło udział 6 chórów: Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo” pod dyrekcją Pawła Stelmacha, chór parafii pw. św. Jana Nepomucena
i M-GOK we Frampolu pod dyrekcją Anny Kajdzik, chór kameralny parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju pod dyrekcją Zbigniewa Bilińskiego, chór„Cantate
Deo” parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju pod dyrekcją Ireneusza Pietrzniaka, chór parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym pod
dyrekcją Jerzego Odrzywolskiego, oraz gospodarze, czyli chór parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju pod dyrekcją Diany Adamskiej.

Koncert Cecyliański w Biłgoraju

26 listopada, w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju odbył się Koncert Cecyliański Muzyki Chóralnej. Zaprezentowało się 6 chórów z terenu
Ziemi Biłgorajskiej. W koncercie wystąpili: Chór Cantate Deo parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Chór parafii pw. św. Jana Nepomucena oraz
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu, Chór Cordis parafii pw. WNMP i św. Trójcy w Biłgoraju; Chór parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju,
Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej Echo oraz Chór parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym i Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.
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Nadchodzące wydarzenia
(styczeń – marzec 2018 r.)

• 6 stycznia 2018 r. – Spotkanie Opłatkowe Parafii Korytków Duży
Organizatorzy: Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym,
			
OSP i Chór z Korytkowa Dużego
• 21 stycznia 2018 r. – XIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie
Organizatorzy: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
			
OSP w Hedwiżynie, Zespół „Stok” z Hedwiżyna,
			
Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
• 28 stycznia 2018 r. - XI Solskie Kolędowanie w Soli
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Więź” na Rzecz Rozwoju Wsi Sól i Kolonii Sól
			
i „Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej” z Soli, OSP w Soli
• 18 marca 2018 r. – Powiatowy Kiermasz Wielkanocny w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
• 18 marca 2018 r. – Przegląd Pieśni Pasyjnych i Pokutnych Chórów Ziemi Biłgorajskiej
			
w Korytkowie Dużym
Organizatorzy: Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym,
			
Chór z Korytkowa Dużego, OSP w Korytkowie Dużym
			
i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• Marzec – Konkurs Wielkanocny dla uczniów
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
• Marzec – Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
		
„Przebudzeni do życia”
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
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