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Pracę w Gminie Biłgoraj rozpocząłem w 1975 r. w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.  
W roku 1978 przez kilka miesięcy pracowałem w Szkole Podstawowej w Dereźni, a od roku 1979  
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Pamiętny dzień 12 kwietnia 1982 roku ( było to w okresie sta-
nu wojennego) polecono mi pełnić obowiązki dyrektora szkoły.  I tak mi jakoś  zeszło aż do sierpnia 
tego roku, kiedy to podjąłem niełatwą  decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły. Nieskrom-
nie powiem, że  po prawie 42 latach kończę moją przygodę z oświatą w poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku. Było to możliwe między innymi dzięki temu, że na swojej drodze spotykałem życzliwych  
ludzi. Jedną z takich osób  jest obecny Wójt Gminy Pan Wiesław Różyński. Nasza znajomość i  współ-
praca datuje się gdzieś od wczesnych lat dziewięćdziesiątych.  Jako mieszkaniec tej ziemi  obserwowa-
łem jak pod rządami Pana Wójta wszechstronnie  rozwija się gmina,  miejscowość po miejscowości  
(i to  niezależnie od wielkości elektoratu). Głęboko na sercu leży też Panu Wójtowi  gminna oświata, jej 
materialny i organizacyjny rozwój.  W 2011 roku podjął Pan Wójt niepopularną jak się wtedy wyda-
wało decyzję o przekazaniu szkół Stowarzyszeniu. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że była 

to mądra i dalekowzroczna decyzja, która pozwoliła przetrwać małym szkołom. Panie Wójcie, dziękuję za życzliwość, wsparcie, za  wszelką 
pomoc,  której i jako mieszkaniec gminy i dyrektor szkoły doświadczyłem. Życzę by dobry duch nigdy Pana Wójta nie opuszczał. Gmina jeszcze 
Pana Wójta  potrzebuje.

Za przychylność i wsparcie dziękuję również Kierownictwu gminy: Zastępcy Wójta Panu Wojtkowi Dziduchowi, Sekretarz Gminy Pani 
Teresie Różańskiej, Skarbnikowi Gminy Pani Małgorzacie Kozłowskiej i głównej księgowej Pani Małgorzacie Bodek. Pani Marzenie Mroczkow-
skiej dziękuję za pomoc w realizacji zadań opiekuńczych, a Pani Celinie Skromak za pomoc i współpracę w dziedzinie kultury szeroko rozumia-
nej. Pani Ali Bartnik  wraz z załogą  dziękuję za pomoc w realizacji projektów  inwestycyjnych. Dziękuję Panu Stanisławowi Lewandowskiemu 
i Panu Dariuszowi Świerczyńskiemu za pomoc w rozwiązywaniu  bieżących problemów. Radzie Gminy dziękuję za przychylność i wyrozumia-
łość (a często nie były to proste tematy). Dziękuję za współpracę moim najbliższym współpracownikom: Pani Idze Wolanin – Kierownikowi Re-
feratu Oświaty, Paniom księgowym – Pani Krysi Wolanin i Pani Anecie Bąk. Dziękuję za współpracę  moim koleżankom i kolegom dyrektorom. 
Będzie mi Was brakowało. Wszystkim za wszystko z serca wielkie dzięki. 

Tadeusz Rak
Dyrektor ZSPiG w Dąbrowicy
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Zmurszałe strzechy
W drewnianych okiennicach wiatr tańczy szalony

Na dachu co pękł od ciosu czasu przysiadły gawrony
Jeszcze się grusza w górę piętrzy nieśmiało

Rozpościera swoje delikatne ciało
Rozsypuje owoce wzdłuż miedzy niczyjej

Tuż obok strumień szemrze delikatnie
Błyszczy kamieniami co zaległy na dnie

Nie słychać już dźwięku uderzających kijanek
Ani śpiewu kobiet pokornie schylonych

W wodę jasną czystą z nadzieją wpatrzonych

Już nie płyną po toni czerwcowe wianeczki
Choć czeremcha gałęzie wyciąga spragniona

By pochwycić choć jeden w swoje ramiona
I unieść ku słońcu ku niebu te małe łódeczki
Woda szepce zacicha zadumana zasmucona

W oddali widać pnie drzew cierpiące
Ręką ludzką bezlitośnie okaleczone

Gałęzie wierzby płaczącej
nad krzywdą natury pochylone

Już aniołowie nie stróżują
przy krzyżach przydrożnych

I nawet cisza leczy rany czasu tak mało pobożnie
I wszystko zamiera choć wieczności łaknie

I wszystko cieniem się staje choć światłości pragnie

Ewa Bordzań

Obrazek z Woli II
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Uroczystości Jubileuszowe 
90-lecia OSP w Korytkowie 
Dużym w dniu 9 lipca 2017 
r. rozpoczęły się Mszą Świę-
tą w Kościele Parafialnym 
p.w. Matki Bożej Bolesnej  
w intencji Jubilatów  
i wszystkich druhów straża-
ków. O oprawę Mszy Świę-
tej zadbał Chór z Korytko-
wa Dużego.

 str. 8

 str. 20

Joanna Olech przyjecha-
ła do Soli na  zaproszenie  
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki działającego przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej  
w Biłgoraju z/s w Soli. Spo-
tkanie z pisarką odbyło się 
14 września 2017 r. w Ze-
spole Szkół w Soli. Wzięli  
w nim udział uczniowie  
z klas IV-VI.

 str. 22
Biały śpiew to specyficzny 
rodzaj śpiewu, zwany tak-
że śpiewokrzykiem. Jest to 
technika wokalna typowa 
dla muzyki ludowej. Kła-
dzie szczególny nacisk na 
natężenie dźwięku i prze-
nikliwość, co wynika z lu-
dowego charakteru techniki 
odpowiadającej potrzebom 
wykonawstwa w sytuacjach 
typowych dla życia wsi.

 str. 24

 str. 26

Bronisława Koziara (ur. 
1930) opowiada historie 
wojenne mieszkańców Dą-
browicy. Z jej wspomnień 
dowiemy się o losach wy-
wiezionych chłopów, wśród 
których był jej ojciec, o wo-
jennej biedzie, partyzanc-
kich wizytach i napaściach 
wszechobecnych bandytów.                                                            

Spotkania z Historią  
w Gminie Biłgoraj mają na 
celu w sposób atrakcyjny 
angażować dzieci i młodzież 
do poznawania historii.  
W tym roku odbywa się dru-
ga edycja spotkań – w szko-
łach w Korczowie, Bukowej  
i Gromadzie.
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Musisz tam być 

Niedaleko Biłgoraja, nad wesoło meandrującą pośród pól i lasów rzeczką Stok, rozciągają się malow-
nicze miejscowości Wola Duża i Wola Mała. Dawniej stanowiły jedną osadę nazywaną Wola Biłgoraj-
ska, Dobrawola (taka nazwa widnieje na austro-węgierskiej mapie z 1800 r.) bądź po prostu Wola. 

Wola Duża i Mała

Wieś powstała w dobrach prywatnych najprawdo-
podobniej pod koniec XVII w. a od 1726 r. należała do 
Marcina Leopolda Szczuki, następnie do jego spadkobier-
ców. W XIX w. istniała tutaj karczma, młyn oraz stawisko,  
a samą miejscowość zamieszkiwało około 80 mieszkańców 
(według spisu z 1827 r.). Podczas powstania styczniowego 
ukryta w lasach miejscowość była dobrym schronieniem 
dla oddziałów polskich. W Woli stacjonowała „partia” płk 
Marcina Borelowskiego „Lelewela” w dniach 1-3 września 
1863r., która niedługo później stoczyła bitwy pod Biłgora-
jem, Panasówką i Batorzem.

Mieszkańcy Woli boleśnie doświadczyli tragedii II woj-
ny światowej. W 2007 r. odsłonięto dwie tablice pamiątko-
we, ufundowane przez mieszkańców dla uczczenia pole-
głych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Pod 
koniec 1942 r. policja niemiecka zabiła we wsi dwie osoby, 
których ciała zakopano w lesie. Z kolei w gajówce, której ro-
dowód sięga XIX w., leśniczy Mikulski szczęśliwie ukrywał 

do końca wojny rodzinę Żydów. Wielu młodych mieszkań-
ców Woli było członkami ruchu oporu i wchodziło w skład 
oddziału partyzanckiego AK Józefa Steglińskiego „Corda”. 
Dwudziestu jeden zginęło podczas tragicznej bitwy pod 
Osuchami pod koniec czerwca 1944 r.

Dzisiaj Wola Duża i Mała to doskonałe miejsce na wy-
poczynek, zaczerpnięcie świeżego powietrza oraz prze-
chadzki po pięknych lasach pełnych grzybów, jagód czy 
żurawin. Warto wybrać się w oddalone niedaleko źródlisko 
rzeki Stok, gdzie znajdziemy krystalicznie czyste wąwozy, 
z których wypływa 7 źródeł. Jeszcze do niedawna w Woli 
Dużej można było oglądać XIX-wieczną drewnianą chatę, 
pokrytą strzechą. Będąc w pobliżu warto wstąpić do Karcz-
my na Woli.
Przez Wolę Małą i Dużą przebiegają szlaki:
- pieszy „Roztoczański” (znaki żółte)
- rowerowy „Pogranicze regionów - Wzgórze Polak” (znaki żółte).

Dominik Róg
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W kierunku pana dyrektora Tade-
usza Raka popłynęło wiele ciepłych  
słów podziękowania i uznania za wie-
loletnią pracę na rzecz rozwoju oświa-
ty w Gminie Biłgoraj.  Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński dziękując  
dyrektorowi  za te wszystkie lata pra-
cy w szkole, które przypadły  również 
w tych trudnych okresach przemian 
ustrojowych i reform edukacyjnych, 
docenił cały  ogrom wysiłku włożone-
go w wychowanie i edukację kolejnych 
pokoleń młodych ludzi. Wójt Różyński 
przekazał panu Tadeuszowi Rakowi 
okolicznościowy  list gratulacyjny oraz 
skromny upominek w postaci pamiąt-
kowego sitka z wydawnictwami i ma-
teriałami promocyjnymi GB i GOK  
w Biłgoraju. Do życzeń dołączyli się 

również zastępca wójta Wojciech Dzi-
duch, sekretarz gminy Teresa Różań-
ska, Przewodniczący Rady Gminy Bił-
goraj Jan Majewski oraz Radny i Sołtys 
wsi Dąbrowica Wiesław Maciocha. 

Pan Rak, dziękując  za całokształt 
dobrej współpracy z samorządem 
gminnym i otrzymane życzenia, ze 
wzruszeniem w głosie wspominał mi-
nione lata pracy w gminnej oświacie.

42 lata w gminnej oświacie
28 września odbyła się XL Sesja Rady Gminy Biłgoraj. Jedna z informacji Wójta Gminy dotyczyła 
zmian w gminnej oświacie. Po 42 latach pracy w szkole, w tym w przeważającej większości na stano-
wisku dyrektora szkoły w Dąbrowicy, pan Tadeusz Rak złożył rezygnację z kierowania tą placówką 
oświatową. Od 1 września nowego roku szkolnego 2017/2018 funkcję p.o. dyrektora objęła pani Elż-
bieta Kaczorowska – Więcław.

Program “Działaj Lokalnie” adre-
sowany jest do organizacji pozarządo-
wych oraz grup nieformalnych, które 
podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej.  

W tegorocznej edycji nabór wnio-
sków zakończył się 31 maja br. Na 
początku lipca poznaliśmy wyniki 
konkursu. Dotacje w łącznej kwocie 
55 000 zł otrzymało 11 grantobiorców. 
Miło nam poinformować, że wśród 
nich znalazł się Gminny Ośrodek Kul-
tury w Biłgoraju. Projekt „Rozśpiewa-
ni w tradycji”  otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 4 000 zł.      

Celem naszego projektu jest  kul-
tywowanie tradycji muzycznych  Zie-
mi Biłgorajskiej, poprzez zachowanie 
umiejętności śpiewania białym gło-
sem, wyjątkowym i charakterystycz-
nym dla naszego regionu oraz ocalenie 
od zapomnienia repertuaru tradycyj-
nych pieśni biłgorajskich. 

Działania obejmą warsztaty z tech-
nik białego śpiewu, naukę repertuaru 
tradycyjnych pieśni biłgorajskich oraz  
utworzenie dziewczęcej grupy śpiewa-
czej, kultywującej lokalne tradycje.

Celina Skromak

Konkurs grantowy rozstrzygnięty
X edycja konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Bił-
gorajskiej została rozstrzygnięta. O dotację w maksymalnej kwocie 6 000 zł mogły starać się grupy 
nieformalne i organizacje z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. 

Celina Skromak
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Na placu przy remizie licznie zgro-
madzili się mieszkańcy Bukowej oraz 
przybyli goście. W spotkaniu uczestni-
czył  Wiesław Różyński, Wójt Gminy 
Biłgoraj z małżonką, zastępca Wójta 
Wojciech Dziduch, Piotr Olszówka, 
Poseł na Sejm RP, Waldemar Sawa-
stynowicz, Dyrektor LGD Ziemia 
Biłgorajska, Dariusz Wolanin, Radny 
Powiatu Biłgorajskiego z małżonką, 
Jan Majewski, Przewodniczący Rady 
Gminy Biłgoraj, Wiesław Niemiec  
i Marek Małek, Wiceprzewodniczący 
RGB, Wiesława Krzeszowiec i Krzysz-
tof Malec,  Radni Gminy Biłgoraj. Uro-
czystość swoją obecnością zaszczycili 

również księża. Przybył ks. Stanisław 
Ciupak, proboszcz parafii p.w. Św. An-
drzeja Boboli w Bukowej oraz ks. Ka-
nonik Krzysztof Gajewski, proboszcz 
parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej  
w Korytkowie Dużym. To wielkie ser-
ce i gościnność mieszkańców Bukowej 
co roku sprzyja integracji lokalnej spo-
łeczności i przybyłych gości. Wszyst-
kich uczestników spotkania powi-
tali Celina Skromak, dyrektor GOK  
w Biłgoraju i Tadeusz Tutka, Prezes OSP  
w Bukowej.

W programie Bukowskich Jago-
dzianek nie zabrakło atrakcji dla ma-
łych i dużych uczestników imprezy. 

Dla dzieci przygotowano darmowy 
dmuchany park zabaw, a dorośli mogli 
wziąć udział w konkursie kulinarnym 
na ciasto lub deser z jagodami. Pokaz 
wykonywania drewnianych łyżek tra-
dycyjną techniką dłubania poprowa-
dził Antoni Frączek, twórca ludowy  
z Bukowej. Można też było posłuchać 
twórczości lokalnej poetki Marianny 
Gęborys. W programie artystycznym 
Bukowskich Jagodzianek znalazły się 
zarówno występy lokalnych artystów 
jak i zaproszonych gości. Na scenie  
w Bukowej wystąpił zespół śpiewaczo 
– obrzędowy „Jarzębina” i Męski Ze-
spół Śpiewaczy z Bukowej. Można też 

Bukowskie Jagodzianki
W niedzielę 2 lipca, w przypadające wówczas święto Matki Boskiej Jagodnej, odbyły się kolejne Bu-
kowskie Jagodzianki. Zorganizowane zostały po raz szósty na placu przy remizie OSP w Bukowej. 
Bukowskie Jagodzianki służą promocji tej pięknej, położonej wśród lasów miejscowości gminy Bił-
goraj, jak też promocji bogatej tu i wciąż kultywowanej kultury ludowej oraz potraw regionalnych, 
w tym również tych na bazie runa leśnego. Jagodzianki słyną już w okolicy z przepysznych piero-
gów z jagodami i drożdżowych bułeczek z jagodami zwanych „jagodziankami”.
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było posłuchać prezentacji tradycyj-
nych pieśni ludowych nagrodzonych 
w czerwcu tego roku na 51. Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu. Kobiecy 
skład zespołu „Jarzębina” z Bukowej, 
który wrócił z Kazimierza z wyróżnie-
niem wykonał pieśni weselne, a  pieśni 
sieroce, uhonorowane II Nagrodą fe-
stiwalu wykonali Piotr i Jakub Ostrow-
scy. Na scenie zaprezentowali się rów-
nież uczniowie z miejscowej szkoły 
podstawowej w Bajce o Czerwonym 
Kapturku oraz w przepięknych ukła-
dach tanecznych. Z koncertem pie-
śni biłgorajskich zaprezentowała się 

Kapela Ludowa „Krążałka”, działają-
ca przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Biłgoraju. Z barwnym programem 
artystycznym wystąpił Zespół Pieśni  
i Tańca Politechniki Lubelskiej. Można 
było podziwiać kolorowe stroje tance-
rzy prezentujących się w tańcach na-
rodowych oraz w tańcach ludowych  
z różnych regionów Polski. Do wspól-
nego śpiewania i tańca uczestników 
spotkania w Bukowej porwała Kapela 
Kalina Folk z Polichny. Bogaty pro-
gram sceniczny zachwycona publicz-
ność oklaskiwała rzęsistymi brawami. 
Natomiast wieczorne koncerty zespo-
łu STRYCH i  B-Qll, który był  gwiazdą 

wieczoru w tą pierwszą niedzielę wa-
kacji, dały młodzieży możliwość zaba-
wy pod gwiazdami do późnych godzin 
nocnych.

Impreza została dofinansowana 
przez Wójta Gminy Biłgoraj w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w 2017 roku oraz 
przez LGD Ziemia Biłgorajska. Orga-
nizatorami tego przedsięwzięcia  byli 
Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bukowej i Mieszkań-
cy Bukowej.

Celina Skromak
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Po Mszy Świętej zebrani poma-
szerowali przez wieś barwną defiladą 
prowadzoną przez Orkiestrę Dętą pod 
batutą kapelmistrza Stanisława Stęp-
nia. W pierwszych szeregach masze-
rowali Jubilaci – strażacy z Korytkowa 
Dużego z pocztem flagowym, za nimi 
poczty sztandarowe oraz druhowie  
z przybyłych jednostek OSP z terenu 
gminy Biłgoraj, władze samorządowe 
i goście. Wszyscy przemaszerowali na 
plac przy remizie OSP, gdzie odbył się 
ciąg dalszy uroczystości jubileuszo-
wych.

Uroczystość zgodnie ze strażackim 
ceremoniałem poprowadził komen-
dant gminny OSP dh Jan Małysza. Po 

meldunku, który od prowadzącego 
przyjął Prezes Zarządu Powiatowego 
OSP RP dh Mieczysław Skura, odby-
ło się oficjalne powitanie gości. Gości 
powitał i krótki rys historyczny jed-
nostki w Korytkowie Dużym przed-
stawił Prezes OSP w Korytkowie Du-
żym dh Franciszek Socha. 

Uroczystość w Korytkowie Dużym 
swoją obecnością zaszczycili: Kapelan 
Powiatowy OSP ks. Kanonik Krzysz-
tof Gajewski, Poseł na Sejm RP Piotr 
Olszówka, Prezes Zarządu Powiato-
wego OSP RP i członek Zarządu Woje-
wódzkiego OSP RP starszy brygadier  
w stanie spoczynku Mieczysław Sku-
ra, Zastępca Komendanta PPSP w Bił-

Jubileusz 90-lecia OSP 
w Korytkowie Dużym

Uroczystości Jubileuszowe 90-lecia OSP w Korytkowie Dużym w dniu 9 lipca 2017 r. rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w intencji Jubilatów i wszystkich dru-
hów strażaków. O oprawę Mszy Świętej zadbał Chór z Korytkowa Dużego, Strażacka Orkiestra  Dęta 
z Potoka Górnego oraz strażacy z Korytkowa Dużego.



9KULTURA 23/2017

goraju starszy brygadier Mirosław Bury, Komendant Policji  
w Biłgoraju Ryszard Piłat, Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu Biłgorajskiego Jarosław Lipiec, Wójt Gminy Biłgo-
raj Wiesław Różyński, Sekretarz Gminy Biłgoraj Teresa 
Różańska, Przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju Jan 
Majewski oraz Radni Gminy Biłgoraj Krzysztof Malec  
i Wiesław Maciocha. 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych kultywuje cią-
głość tradycji w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich  
i wybitnych osiągnięć, doceniając poświęcenie Strażaków 
w służbie dla społeczeństwa. Ważnym więc elementem 
uroczystości jubileuszowych jest wręczenie medali i od-
znaczeń. Druhowie OSP Korytków Duży zostali uhonoro-
wani złotymi i brązowymi medalami oraz odznaczeniami 
za długoletnią służbę. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie 
„Za zasługi dla Pożarnictwa”

Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odzna-
czony został: dh Wiesław Myszak s. Juliana - OSP Koryt-
ków Duży.

Brązowym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” od-
znaczeni zostali: dh Henryk Wnuk s. Rajmunda - OSP 
Korytków Duży, dh Piotr Kita s. Jerzego - OSP Korytków 
Duży.

 Odznakę za wysługę lat otrzymali druhowie: Dh Bo-
lesław Wnuk s. Adama – 60 lat, Dh Jan Kusz s. Jana 
– 55 lat, Dh Jan Małysza s. Czesława – 45 lat, Dh Zbi-
gniew Kłodnicki s. Paulina – 40 lat, Dh Wiesław Myszak  
s. Juliana – 35 lat, Dh Krzysztof Kusz s. Jana – 30 lat, Dh 
Eugeniusz Kaczor s. Stanisława – 30 lat, Dh Piotr Socha  

s. Czesława – 30 lat, Dh Marcin Liwak s. Janusza – 15 lat, 
Dh Robert Sędłak s. Edwarda – 15 lat, Dh Paweł Wnuk 
s. Bolesława – 15 lat, Dh Piotr Kita s. Jerzego – 15 lat, 
Dh Leszek Kita s. Jerzego – 15 lat, Dh Jerzy Odrzywolski  
s. Stanisława – 15 lat.

Gratulacje odznaczonym, jubileuszowe życzenia  
i upominki dla jednostki OSP z Korytkowa Dużego zło-
żyli: Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, Piotr Ol-
szówka Poseł na Sejm RP,  Jarosław Lipiec Etatowy Czło-
nek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, Mieczysław Skura 
Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP i Mirosław Bury 
Komendant PPSP w Biłgoraju.

Za odznaczenia i wszystkie ciepłe słowa w imieniu 
odznaczonych podziękował dh Franciszek Socha Prezes 
OSP w Korytkowie Dużym. Prezes podkreślił jednocze-
śnie fakt, że długoletnia działalność i prężny rozwój jed-
nostki był możliwy dzięki dobrej współpracy z Komen-
dą PPSP w Biłgoraju, współpracy i wsparciu samorządu 
gminnego oraz życzliwości i przychylności Wójta Różyń-
skiego. 

Oficjalne uroczystości jubileuszowe zakończył pod-
niosły moment odśpiewania „Roty” i defilada strażaków  
z orkiestrą. Na zakończenie można było jeszcze posłu-
chać koncertu Orkiestry Dętej z Potoka Górnego pod ba-
tutą kapelmistrza Stanisława Stępnia.

Organizatorem uroczystości jubileuszowych w Ko-
rytkowie Dużym byli: OSP w Korytkowie Dużym, Wójt 
Gminy Biłgoraj i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

 

Celina Skromak  
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W tym roku w próbie sił wzięły 
udział trzy czteroosobowe drużyny 
zawodników z Dąbrowicy, Korytkowa 
Dużego oraz drużyna z gminy Fram-
pol, Rzeczyce – Warszawa.  Trudne 
konkurencje siłowe były nie lada wy-
zwaniem dla zawodników, a zmagania 
poprowadził Paweł Kołodziej. Złożyło 
się na nie: wyciskanie belki, przeno-
szenie worków, ściana płaczu, zegar  
i spacer farmera.  Wyczerpujące kon-
kurencje siłowe były przerywane kon-
kurencjami sportowymi dla dzieci.  

W konsekwencji, nagroda głów-
na w postaci 4 kamer sportowych 
powędrowała do drużyny Rzeczy-
ce – Warszawa. Piąta kamera, jako 
nagroda indywidualna Prezesa OSP  
w Korytkowie Dużym, dla najlepsze-

go zawodnika - za wyciskanie odważ-
nika 16 kg  dostała się Mateuszowi 
Traczowi, mieszkańcowi Korytkowa 
Dużego (54 wyciśnięć!).

Po emocjach konkursowych moż-
na było zrelaksować się podczas kla-
sycznego koncertu gitarowego mło-
dego i  utalentowanego mieszkańca 
Korytkowa Dużego Jakuba Kaczora. 
Przez całe popołudnie dzieci mogły 
korzystać z loterii maskotek i dar-
mowego dmuchanego parku zabaw, 
a dorośli mogli wykonać badania po-
miarów cukru, cholesterolu i trójgli-
cerydów we krwi, prowadzone przez 
Biłgorajski Oddział Koła Diabetyków. 
Wieczorem dla miłośników zabawy 
plenerowej  koncertował zespół MEF-
FIS. 

Organizatorem uroczystości Ju-
bileuszowych i Gminnego Mocarza 
byli: OSP w Korytkowie Dużym, Wójt 
Gminy Biłgoraj i Gminny Ośrodek 
Kultury w Biłgoraju.

Celina Skromak

Gminny Mocarz
- zmagania siłowe mieszkańców Gminy Biłgoraj

Rok temu mieszkańcy Korytkowa Dużego zapoczątkowali pomysłową inicjatywę p.t. Gminny Mo-
carz, zmagania siłowe mieszkańców Gminy Biłgoraj. W tym roku impreza była połączona z Jubile-
uszem 90-lecia OSP w Korytkowie Dużym i odbyła się w dniu 9 lipca 2017 r. Zmagania siłowe miesz-
kańców gminy - Gminny Mocarz rozpoczęły się   po zakończeniu uroczystości strażackich. 
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Co roku trzydniowy Jarmark, organizowa-
ny przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Skierbieszowie przyciąga tysiące ludzi  
i jest jedną z największych letnich imprez folklo-
rystycznych na terenie województwa lubelskie-
go. 

Na Jarmarku Św. Kiliana, misjonarza i apo-
stoła, który poniósł męczeńską śmierć na tere-
nach Franków, podziwiać można było występy 
zespołów folklorystycznych, pokazy dawnych 
zawodów, wiejskich rzemiosł i tradycyjnych za-
jęć połączone z możliwością ich nauki i zakupu 
gotowych wyrobów.

Jedną z atrakcji na scenie było widowisko 
„Ach te wdowy” w wykonaniu Zespołu śpie-
waczego z Bidaczowa. Licznie zgromadzona 
widownia poznała niezwykle ciekawą obycza-
jowość, tradycje oraz zwyczaje wsi biłgorajskiej. 
Wrażenie na widowni robiły również stroje ak-
torów oraz starannie przygotowane i liczne re-
kwizyty, prezentujące zanikający obraz dawnej 
wsi polskiej. 

Dominik Róg

Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa 
na Jarmarku Św. Kiliana w Skierbieszowie
W niedzielę 9 lipca 2017 r. na Jarmarku Świętego Kiliana w Skierbieszowie z widowiskiem teatral-
nym zaprezentował się Zespół śpiewaczy z Bidaczowa.

Szczebrzeski Festiwal to okazja do bezpośredniego spo-
tkania się ze znakomitymi pisarzami, aktorami, muzykami, 
poetami, a także ludźmi kultury. Jest to przede wszystkim 
miejsce dla tych, którzy czytają i uwielbiają książki. 

W czwartek 10 sierpnia 2017 r. pracownicy biblio-
tek publicznych z terenu Gminy Biłgoraj uczestniczyli  
w spotkaniach autorskich z Wiesławem Myśliwskim, Grze-
gorzem Kasdepke, Michałem Olszewskim, Michałem No-
gasiem oraz aktorem Andrzejem Sewerynem  i reżyserem 
Iwanem Wyrypajewem. 

Dla bibliotekarzy był to czas uczestnictwa w kulturze 
przez duże „K” i żal było opuszczać ten klimat w jednym  
z najpiękniejszych miejsc Roztocza. 

Zofia Nizio

Festiwal Stolica Języka Polskiego
„Cała nadzieja w literaturze” – pod takim hasłem odbył się w dniach 06.08. - 12.08. br  III Festiwal 
Stolica Języka Polskiego. Patronami Festiwalu byli Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz.
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Wydarzenie miało miejsce w Am-
fiteatrze w Parku Miejskim.  Orga-
nizatorem przeglądu była Fundacja 
„Wczoraj i Dziś dla Jutra” i  Lubartow-
ski Ośrodek Kultury, a imprezę zor-
ganizowano pod patronatem Burmi-
strza Miasta Lubartowa.

Wcześniej, w kwietniu tego roku, 
goście z Lubartowa zrzeszeni w  Fun-
dacji „Wczoraj i Dziś dla Jutra” oraz 
Stowarzyszeniu „Wędrówki Kulinar-
no – Krajoznawcze” odwiedzili Cio-
smy. Zauroczeni naszą piękną Ziemią 
Biłgorajską, jej bogactwem przyrod-
niczym i kulturowym, tradycjami si-
tarskimi, rzemiosłem ludowym, bił-
gorajskim śpiewem i strojem oraz  
naszymi niepowtarzalnymi lokalnymi 
przysmakami, postanowili promować 
naszą kulturę u siebie, w Lubartowie.   
Mieszkańcy Gminy Biłgoraj byli więc 
gościem specjalnym II Lubartowskie-
go Przeglądu Kultury, Smaków i Rę-
kodzieła Ziemi Lubelskiej.  

Stowarzyszenie „Dąb” z Ciosmów 
przygotowało na tą okazję stoisko 
kulinarne oraz promocyjne Gminy 
Biłgoraj, a  Zespół „Lawenda” zapre-
zentował się na scenie. Piękne pieśni 
ludowe z naszego regionu, stroje sitar-
skie  i uroda smólszczanek zjednały 
sobie serca zgromadzonej publicz-
ności. Również tradycyjne przysma-
ki biłgorajskie, przygotowane przez 
ciosmańskie gospodynie okazały 
się hitem lubartowskiego przeglądu  
i „rozchodziły się w mgnieniu oka”. 
Nasze tradycyjne potrawy tak smako-
wały w Lubartowie,  że gołąbki z kaszy 
gryczanej w sosie borowikowym pani 
Elżbiety Ciosmak zdobyły II nagrodę 
w konkursie na Najsmaczniejsze Da-
nie Regionalne i Najsmaczniejsze Da-
nie z Ryb Słodkowodnych.

Spotkanie w Lubartowie było też 
okazją do zaprezentowania tradycji 
sitarskich i stroju biłgorajsko – tarno-
grodzkiego. O bogactwie kultury ludo-
wej Ziemi Biłgorajskiej mieszkańcom 
Lubartowa i przybyłym gościom opo-
wiedziała Helena Szado – Oleksak Pre-
zes Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach.            

Pozytywne wrażenia, jakie pozo-
stawili po sobie w Lubartowie oraz te, 
z którymi wrócili uczestnicy wyjazdu 
dają nadzieję, że to dopiero dobry po-
czątek i nasza współpraca będzie się 
owocnie rozwijać.  

Celina Skromak

Promowali kulturę biłgorajską
9 lipca w Lubartowie odbył się II Lubartowski Przegląd Kultury, Smaków i Rękodzieła Ziemi Lubel-
skiej. Na zaproszenie Fundacji „Wczoraj i Dziś dla Jutra”, w ramach rozpoczętej wcześniej współpra-
cy, do Lubartowa reprezentować gminę Biłgoraj, pojechali członkowie Stowarzyszenia „Dąb” w Cio-
smach i Zespół „Lawenda” ze Smólska.
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Nim widzowie zgromadzeni na boisku sportowym  
w Gromadzie mogli być świadkami emocji w meczach 
finałowych, na murawie rywalizowało 8 drużyn z terenu 
Gminy Biłgoraj: Dereźnia-Wola Dereźniańska, Gromada, 
Majdan Gromadzki-Hedwiżyn, Kolonia Sól, Korytków 
Duży, Nadrzecze, Sól oraz Bidaczów. Wydarzenia na bo-
isku komentował dla kibiców Lucjan Kupczak.

Oficjalne otwarcie Turnieju nastąpiło w niedzielę  
16 lipca 2017 r. Na boisku piłkarzy i kibiców przywita-
li Wójt Gminy Biłgoraj - Wiesław Różyński oraz Ksiądz 
Proboszcz Marek Kuśmierczyk. Do Gromady przyjechał 
Radny Województwa Lubelskiego - Jan Kowalik, a także 
przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju – Jan Majewski, 
a także radni powiatowi i gminni, sołtysi itd. Tradycyjny 
rzut karny otwierający Turniej wykonał ksiądz Marek Ku-
śmierczyk, Wójt Wiesław Różyński oraz Przewodniczący 
Rady Jan Majewski.

Atrakcyjnymi przerywnikami pomiędzy meczami były 
pokazy Zumby w wykonaniu Zosi Badach z grupą tanecz-
ną. Organizatorzy przygotowali również zabawy dla dzieci 
m. in. darmowe animacje i dmuchane zamki. 

Wiele pozytywnych emocji przyniósł towarzyski mecz 
pomiędzy samorządowcami a radnymi i sołtysami. W wy-
równanym spotkaniu padł wynik 1:1, a seria rzutów kar-

nych w wykonaniu wszystkich zawodników również za-
kończyła się remisem. 

Po ostatnim gwizdku sędziego głównego zawodów 
Andrzeja Swachy nastąpiło podsumowanie i wręczenie 
nagród w XVI Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszo-
nych „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”. Oprócz nagród 
drużynowych wręczono również wyróżnienia indywidu-
alne w Turnieju: „królem strzelców” został Jakub Pawluk  
z Gromady; najlepszym zawodnikiem wybrano Arka-
diusza Czoka z Korytkowa Dużego, „Młodym talentem” 
wybrano Michała Skubisa z Gromady, a tytuł najlepszego 
bramkarza przyznano Markowi Stelmachowi z Gromady.

Organizatorem XVI Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 
Niezrzeszonych byli: Wójt Gminy Biłgoraj, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gromadzie, Uczniowski Klub Sportowy 
w Gromadzie, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz 
Mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego.

Wyniki XVI Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszo-
nych „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”:

1. miejsce: Gromada 
2. miejsce: Korytków Duży
3. miejsce: Sól

Dominik Róg

Gromada zwycięzcą Turnieju
Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych!

Mecz finałowy XVI Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj” 
pomiędzy gospodarzami Gromadą a Korytkowem Dużym okazał się jednostronnym widowiskiem. 
Gospodarze pokonali w finale Korytków Duży 5:0, z kolei Sól zwyciężyła w meczu o brązowy medal 
z Kolonią Sól 2:0.
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W tym roku odwiedzili m.in. miej-
sce upamiętniające schron Andrzeja 
Kiszki ps. „Dąb”, który ukrywał się  
w nim od 1947 r. aż do grudnia 1961 r. 

Na urokliwym placu w Ciosmach 
nie brakowało atrakcji dla dużych 
i małych uczestników pikniku. Na 
dzieci czekały darmowe dmuchane 
zamki, zabawa fantowa i przejażdżki 
kucykami. Animatorzy z grupy FA-
MILIJKA,  państwo Kasia i Darek 
Wolaninowie, przez całe popołudnie 
zajmowali czas dzieci i dorosłych 
scenicznymi i pozascenicznymi za-
bawami  oraz konkursami. Wszyscy 
mogli ponadto popróbować regional-
nych specjałów kuchni ciosmańskiej 
i wziąć udział w konkursie na ciasto 
lub deser z żurawiną w roli głównej.

Gości powitali Helena Szado – 
Oleksak,  Prezes Stowarzyszenia 
„Dąb” w Ciosmach  i Marek Małek, 
Radny Gminy Biłgoraj. W spotka-
niu w Ciosmach wzięli udział Wójt 
Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński 
z małżonką, Radny Powiatowy Da-
riusz Wolanin, Radni Gminy Biłgoraj 
Krzysztof Malec i Wiesław Maciocha, 
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Biłgoraju Marian Kurzyna i An-
drzej Czacharowski, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. ks. Jerzego Po-
piełuszki  w Bukowej Teresa Kowal, 
Dyrektor GOK w Biłgoraju Celina 
Skromak. Przede wszystkim jednak 
na boisku w Ciosmach licznie zgro-
madzili się mieszkańcy Ciosmów 
i okolicznych miejscowości oraz 
mieszkańcy Biłgoraja.

Na scenie w Ciosmach zapre-
zentowały się dzieci z miejsco-
wej szkoły z teatrzykiem „Smerfy”,  
a z koncertem wystąpiła Kapela Lu-
dowa LUBARTOWIACY. Można też 
było obejrzeć pełne humoru widowi-

sko „Ach te wdowy” w wykonaniu 
zespołu śpiewaczego z Bidaczowa, 
posłuchać zespołu śpiewaczo – ob-
rzędowego „Jarzębina” i Męskiego 
Zespołu Śpiewaczego z Bukowej. 
Wieczorem zagrała jeszcze Kape-
la Podwórkowa „WYGIBUSY”, a na 
dyskotekę pod gwiazdami zaprosił 
zespół MEFFIS.

Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, 
OSP w Ciosmach, Wójt Gminy Bił-
goraj i Gminny Ośrodek Kultury  
w Biłgoraju.

Celina Skromak

XI Lato na Żurawinowym Szlaku
Już od 11 lat na boisku przy szkole w Ciosmach organizowane jest Lato na Żurawinowym Szlaku. 
Tradycyjnie rozpoczyna się rajdem rowerowym Żurawinowym Szlakiem, a kończy piknikiem ro-
dzinnym. Uczestnicy rajdu co roku podziwiają przepiękne widoki Ziemi Biłgorajskiej i odwiedzają 
miejsca pamięci narodowej. 



15KULTURA 23/2017

Polskie tradycje dożynkowe znane 
są od XVI wieku, kiedy to rozwinęła 
się gospodarka folwarczno – dworska. 
Na przestrzeni lat dożynki ewoluowa-
ły, nie ma już zwyczaju zostawiania 
przepiórki na polu (ostatnia garść 
niezżętego zboża pozostawiana przez 
jakiś czas na polu, ustrojona kwiatami 
i owocami). Jedynym niezmiennym  
i stałym elementem święta plonów jest 
wieniec dożynkowy, zwany również  
w niektórych regionach plonem. 

Tradycyjny wieniec wity był przez 
najlepsze żniwiarki. Miał kształt koro-
ny (był to hołd złożony Bogu i Mat-
ce Bożej za to, że udało się te plony 
zebrać), kielicha, krzyża lub serca  
i musiały się w nim znaleźć wszystkie 
rodzaje zbóż. Żytu i pszenicy przypi-
sywano właściwości magiczne – żyto 
było związane ze światem duchów, 

pszenica zaś miała gwarantować ob-
fitość plonów w przyszłym roku. Do 
ozdoby wieńca wykorzystywano zaś 

warzywa, owoce (jabłka, kiście wino-
gron, owoce jarzębiny), kwiaty (astry, 
cynie),  gałązki leszczyny - symbol 
obfitości i błogosławieństwa Bożego, 
barwinek.

Dzisiaj coraz częściej spotyka się 
wieńce odbiegające swą formą i ro-
dzajem wykonania od tych trady-
cyjnych. Niejednokrotnie wieńce są 
wyklejane a nie plecione i  nawiązują 
swym kształtem do pracy na roli,  sy-
tuacji społecznej i politycznej a tak-
że bezpośrednio do cytatów z Pisma 
Świętego. Do ich przygotowania poza 
tradycyjnymi materiałami używa się 
sztucznych kwiatów, ziaren maku, 
bibuły a nawet stawia się plastikowe 
figurki lalek. 

Irmina Ziętek

Plon niesiemy, plon
Sierpień i wrzesień to tradycyjne miesiące dożynek – ludowego święta dziękczynienia za ukończo-
ne żniwa i prace polowe. Korzenie tego święta sięgają jeszcze czasów przedchrześcijańskich, kiedy 
to podczas  równonocy jesiennej nasi przodkowie składali dziękczynne ofiary bóstwom urodzaju.

Program „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek 2017” został stworzony 
z myślą o rozwoju bibliotek publicz-
nych, a jego głównym celem  jest  
wyposażenie bibliotek publicznych 
w nowoczesny sprzęt komputerowy 
umożliwiający czytelnikom dostęp 
do nowoczesnych technologii. Dzię-
ki tej dotacji zakupiono 7 laptopów  
z oprogramowaniem, 6 iPadów oraz  
1 projektor. Sprzęt został zakupiony 
dla GBP z/s w Soli oraz dla filii bi-
bliotecznych. Wyposażenie placówek 
bibliotecznych w nowoczesne urzą-

dzenia umożliwi bibliotekom prowa-
dzenie ciekawych zajęć dla różnych 
grup użytkowników. 

Program „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek” ma na  celu  podniesienie 
standardu bibliotek publicznych poprzez 
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożliwiający czytelni-
kom korzystanie z cyfrowych zasobów 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów 
bibliotecznych i udostępnianie ich online 
oraz  zwiększenie poziomu atrakcyjno-
ści usług bibliotecznych, poprzez odpo-
wiednie ich wyposażenie. 

Była to już piąta edycja programu, 
a Gminna Biblioteka Publiczna w Bił-
goraju z/s w Soli dostała dofinansowa-
nie po raz drugi.

Zofia Nizio

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli  otrzymała dofinansowanie w wysokości  
29 500,00 (przy wkładzie własnym 15% tj. 6 300,00 zł.) z  programu „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2017”.  Jest  to program ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a realizowany przez Instytut Książki w Krakowie. 



16 KULTURA 23/2017

Na dożynki wojewódzkie  reprezentować powiat biłgo-
rajski z wieńcami dożynkowymi  pojechały  zespoły „Zo-
rza” z Dereźni ,  „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego oraz 
zespół „Za Horyzontem” z Zawadki w gminie Księżpol.

W Dożynkach Powiatu Biłgorajskiego, które w tym 
roku zorganizowano nad Zalewem Biszcza Żary, uczest-
niczyli mieszkańcy Bukowej, bo to właśnie Bukowa była 
gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Biłgoraj.   
W korowodzie wieńcowym szli Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński z małżonką, Jan Majewski Przewodniczący 
Rady Gminy i Starostowie Dożynkowi – pani Agata Tutka  
i Janusz Małysza z Bukowej. Wieniec prezentował Męski 
Zespół Śpiewaczy z Bukowej, laureat I Nagrody na Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, II Nagrody 
na III Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokut-
nych na Świętym Krzyżu oraz II Nagrody na XXI Festiwalu 
Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie.  

Na stoisku promocyjnym Gminy Biłgoraj znajdowały 
się materiały promocyjne oraz przysmaki kuchni lokalnej, 
takie jak  pieróg biłgorajski, bułka drożdżowa, czy domowy 

chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Natomiast twór-
cy ludowi z Bukowej i Dąbrowicy zaprezentowali pokaz gi-
nących zawodów i umiejętności. Można było obejrzeć pro-
ces strugania łubów w wykonaniu panów Mariana Bielaka  
i Wiesława Maciochy z Dąbrowicy,  wykonywanie drewnia-
nych łyżek tradycyjną metodą dłubania zaprezentował pan 
Antoni Frączek, a przędzeniem na kądzieli zajmowały się 
panie Hanna Głowa i Czesława Myszak z Bukowej.

Celina Skromak

Zespoły z Gminy Biłgoraj 
na dożynkach powiatowych i wojewódzkich

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Powiatu Biłgorajskiego w Biszczy i  Dożynki 
Wojewódzkie w Radawcu. Na obydwu uroczystościach obecne były delegacje wieńcowe z Gminy 
Biłgoraj. 
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Dożynki Gminy Biłgoraj odbyły 
się w tym roku 20 sierpnia w Bukowej. 
Rozpoczęły się Mszą Świętą dzięk-
czynną za plony w kościele p.w. Św. 
Andrzeja Boboli, którą odprawili Ka-
pelan Rolników i Pszczelarzy ks. Ka-
nonik Józef Bednarski  i ks. Proboszcz 
parafii w Bukowej Stanisław Ciupak.

Po uroczystej mszy świętej  delega-
cje wieńcowe barwnym korowodem 
udały się na plac przy remizie OSP, 
gdzie nastąpił ciąg dalszy uroczystości 
dożynkowych. Korowód poprowa-
dziła Kapela Ludowa „Krążałka”.  Na 
czele korowodu szli gospodarze gminy 

i parafii – Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński, ks. Proboszcz Stani-
sław Ciupak,  Starostowie Dożynkowi 
– pani Agata Tutka i pan  Janusz Ma-
łysza i zaproszeni goście.  W korowo-
dzie wieńcowym maszerowały delega-
cje reprezentujące 14 sołectw niosąc 
pachnące bochny chleba i prezentując 
własnoręcznie uwite z tegorocznych 
zbóż wieńce. Jako pierwsi szli gospo-
darze, mieszkańcy Bukowej, których 
reprezentował zespół śpiewaczo – 
obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej.  
W korowodzie dożynkowym zapre-
zentowała się również delegacja wień-

cowa z Bidaczowa, mieszkańcy Cio-
smów, delegacja z Dąbrowicy, Dereźni, 
Dyl, Gromady i Majdanu Gromadz-
kiego, Hedwiżyna, Korczowa i Okrą-
głego, Korytkowa Dużego, Nadrzecza, 
Smólska, Rudy Solskiej oraz  Soli.

Uroczystości dożynkowe powi-
taniem mieszkańców  gminy i przy-
byłych gości rozpoczął Wójt Gmi-
ny Biłgoraj Wiesław Różyński. Tak 
jak kiedyś nasi przodkowie pragnie-
my i my dzisiaj wspólnie świętować  
i cieszyć się z tego, że żniwa dobiegły 
końca, a w naszych domach nie za-
braknie codziennego chleba i innych 

Gminne Święto 
Plonów w Bukowej

Dożynki to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań – Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. 
Święto plonów to największe w roku święto rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego tru-
du. Obchodzone jest po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów.
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plonów ziemi. Świętujmy więc Dożynki, by w ten sposób wy-
razić szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego trudu, pracy 
wykonywanej na pożytek własny i innych – powiedział Wójt. 
Podziękował również wszystkim delegacjom wieńcowym  
i zespołom śpiewaczym za kultywowanie tradycji dożynko-
wych, za upieczone chleby i uwite wieńce. Wyraził też swoją 
radość z uczestnictwa  w dożynkach  młodzieży. Młodziut-
kie dziewczęta w wiankach na głowach, które szły w delegacji 
wieńcowej z Bukowej, czy młodzi strażacy ochotnicy z Dyl  
i Hedwiżyna  niosący  wieńce dożynkowe, budzą nadzieję na 
kultywowanie tradycji dożynkowych w przyszłości.

Zgodnie ze staropolskim dożynkowym obyczajem zespo-
ły częstowały uczestników  chlebem i słodkimi wypiekami, 
a starostowie - pani Agata Tutka i pan Janusz Małysza sypali 
ziarnem na szczęście.

Na Dożynki do gościnnej Bukowej przybyło wielu znako-
mitych gości, m.in. Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, Andrzej Szarlip Sekretarz Biura 
Wojewody Lubelskiego, przedstawiciele Posłów na Sejm RP 
Agaty Borowiec i Piotra Olszówki, Kazimierz Paterak Starosta 
Biłgorajski, Michał Dec Zastępca Burmistrza Miasta Biłgoraj, 
Krzysztof Kiszka Zastępca Wójta Gminy Harasiuki, Dariusz 
Wolanin i Stanisław Lewandowski Radni Powiatu Biłgoraj-
skiego, Wojciech Dziduch Zastępca Wójta Gminy Biłgoraj, 
Radni i Sołtysi Gminy Biłgoraj. Na uroczystości dożynko-
we przybyli też księża proboszczowie z okolicznych parafii:  

ks. Dziekan Jerzy Kołtun, ks. Kanonik Krzysztof Gajewski, ks. 
Kanonik Józef Bednarski i ks. Marek Kuśmierczyk.

Prezentacje sceniczne gminnych zespołów śpiewaczych 
rozpoczął występ zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzę-
bina” z Bukowej, następnie zaśpiewał zespół „Więź” z Soli, ze-
spół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego,  zespół „Czerem-
cha” z Gromady i zespół „Zorza” z Dereźni. Wystąpiły również 
zespół KGW z Dąbrowicy, „Lawenda” ze Smólska, „Stok”  
z Hedwiżyna, zespół śpiewaczy z Bidaczowa, „Polne Kwiaty” 
z Dyl, zespół „Moje Nadrzecze”, Zespół Śpiewaczy z Rudy 
Solskiej i Chór z Korytkowa Dużego. W wykonaniu zespo-
łów śpiewaczych usłyszeliśmy piosenki ludowe oraz wiersze, 
pieśni i przyśpiewki dożynkowe.

Na scenie zaprezentowała się również Kapela Ludowa 
„Krążałka” i Zespół Folkowy „Podkowa”. Gwiazdą wieczoru 
był znany i lubiany zespół „KRYWAŃ”, a wieczorem do tańca 
zagrał zespół STRYCH.

W poszanowaniu kultywowanych tradycji  i z wdzięczno-
ści za wite co roku wieńce, na gminnych dożynkach organi-
zowany jest Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. 
W tym roku najpiękniejszy okazał się tradycyjny wieniec uwi-
ty przez mieszkańców  Korytkowa Dużego. Druga nagroda 
w konkursie  przypadła wieńcowi wykonanemu przez miesz-
kańców Ciosmów, a trzecią nagrodę zdobył wieniec zaprezen-
towany przez mieszkańców Nadrzecza. Wyróżnieniem nato-
miast uhonorowany  został wieniec mieszkańców Smólska. 
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Oceny wieńców dożynkowych dokonała komisja w składzie: 
Ewa Maciocha, Inspektor ds. kultury w Aleksandrowie, Bo-
żena Bednarczuk, Dyrektor GOK w Obszy i Irmina Ziętek, 
Instruktor GOK w Biłgoraju.

Przepiękną oprawę dożynek w Bukowej stanowiła deko-
racja przygotowana przez nauczycieli Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, a uczennice tej szkoły 
poprowadziły warsztaty wicia wianków.  Atrakcją towarzyszą-
cą była  Zagroda Mleczna „U Zawadzkiej”, gdzie można było 
poćwiczyć dojenie sztucznej krowy i popróbować wykonywa-
nych na miejscu wyrobów z mleka - poczęstować się chlebem 
z ubitym właśnie masłem lub świeżo wyciśniętym twarogiem. 
Można też było obejrzeć wystawę sprzętów domowych służą-
cych dawniej do przerobu mleka. Wystawę płodów rolnych 
przygotował jak co roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Biłgoraju, natomiast panie z Biłgorajskiego Oddziału Koła 
Diabetyków poprowadziły badania cukru, cholesterolu i trój-
glicerydów we krwi. Zaplanowano też konkursy, darmowe 
animacje i dmuchane zamki dla dzieciaków, niestety padają-
cy przez całe popołudnie deszcz nie pozwolił w pełni cieszyć 
się dożynkowymi atrakcjami. Jednak nawet uciążliwa pogo-
da nie mogła popsuć miłej atmosfery i aury dobrej zabawy,  
o którą zadbali gościnni mieszkańcy Bukowej. Stąd  wyrazy 
podziwu, szacunku i najserdeczniejsze podziękowania dla 
Organizatorów tegorocznych dożynek. Dziękujemy wszyst-

kim za ich niesłabnące zaangażowanie w działaniach na rzecz 
społeczności lokalnej. Dziękujemy Starostom Dożynkowym 
pani Agacie Tutkce i Januszowi Małyszy, Strażakom i Stra-
żaczkom z jednostki OSP w Bukowej z Prezesem Tadeuszem 
Tutką na czele i Radnemu Gminy Biłgoraj Krzysztofowi Mal-
cowi. Podziękowania za pomoc kierujemy również do zespołu 
„Jarzębina” , pani Dyrektor Teresy Kowal i nauczycieli  szkoły 
w Bukowej, Doroty Malec oraz wszystkich pań przygotowu-
jących poczęstunek dla delegacji i gości, Marysi i Weroniki 
Malec za nieocenioną pomoc  przy organizacji dożynek oraz 
za ich piękne głosy, które uświetniły zarówno mszę św. jak  
i występy na scenie. Podziękowania dla wszystkich mieszkań-
ców Bukowej, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji gminnych dożynek.

Wdzięczni za wsparcie jakie otrzymaliśmy serdeczne  po-
dziękowania kierujemy również do Państwa Teresy i Czesła-
wa Obszyńskich Ciastkarnia Obszyńscy w Biłgoraju, AM-
BRA S.A. i Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ATOS 
Państwa Stanisławy i Tadeusza Skakujów.

Organizatorem Dożynek Gminno - Parafialnych w Bu-
kowej był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Biłgoraju, OSP w Bukowej, Szkoła Podstawowa im.  
ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej i zespół śpiewaczo - ob-
rzędowy „Jarzębina” z Bukowej.

Celina Skromak
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Joanna Olech – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Pisarka i ilustratorka, krytyk literacki, juror 
konkursów literackich i ilustratorskich, członek zarządu 
Polskiej Sekcji IBBY. Jest również współautorką podręcz-
ników  PWN do języka polskiego dla gimnazjalistów oraz 
ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Swoje tek-
sty  ( nie tylko o książkach dla dzieci) publikuje w „Tygo-
dniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „nowych Książ-
kach” i wielu innych. Za teksty książek i ilustracje zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień, m.in.: nagrodę Naszej Księgarni, 
nagrodę  im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę specjalną 
Polskiej Sekcji IBBY. 

Podczas spotkania autorka opowiedziała dzieciom 
m.in. o tym jak została pisarką, prezentowała napisane i zi-
lustrowane przez siebie książki, czytała fragmenty rewela-
cyjnej i bardzo lubianej przez dzieci  „Dynastii Miziołków”. 
Mówiła, że aby napisać książkę nie trzeba ukończyć żadnej 
specjalistycznej szkoły, bo pisarzem może zostać każdy – 
niezależnie od wykonywanego zawodu. Atrakcją spotka-
nia były zabawy, zagadki i konkursy z wiedzy o twórczości 
autorki nagradzane słodyczami. Dzieci mogły sprawdzić 
swoją kreatywność  wymyślając historie o smoku a pisarka 

w tym czasie tworzyła historyjki obrazkowe ukazując swój 
talent plastyczny. Jako ilustratorka książek zwróciła uwagę 
uczestników na światowe nowinki graficzne, czyli picture 
booki inaczej „książki obrazkowe”. Uczestnicy spotkania  
zadawali dużo pytań dotyczących twórczości pisarki jak  
i pytań związanych z życiem osobistym. Dzieci dowiedzia-
ły się, m.in. że pisarka za najlepszą swoją książkę uważa 
„Dynastie Miziołków”, że  pisze od 20 lat, a do twórczości 
literackiej  inspirują ją jej  własne dzieci oraz to, że kończy 
pisać dalszy ciąg książki „Poppintrokowie ”. Na zakończe-
nie każdy uczestnik  otrzymał  tradycyjnie autograf pisar-
ki wraz z  pamiątkowymi pieczątkami z Miziołkiem lub 
ze smokiem Pomponem.  Spontaniczność Joanny Olech  
i jej doskonały kontakt z dziećmi sprawiły, że to spotkanie 
było niezwykle ciekawe i minęło w przyjemnej i wesołej 
atmosferze. Współorganizatorem spotkania była bibliote-
ka szkolna.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu 
realizowanego przez Instytut Książki w Warszawie w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Dys-
kusyjnych Klubów Książki.

Zofia Nizio

Joanna Olech - pisarka 
dla dzieci  spotkała się z czytelnikami
Joanna Olech przyjechała do Soli na  zaproszenie  Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Spotkanie z pisarką odbyło się 14 września 
2017 r. w Zespole Szkół w Soli. Wzięli w nim udział uczniowie  z klas IV-VI. Pisarka spotkała się rów-
nież z czytelnikami filii bibliotecznych w Dąbrowicy i Korytkowie Dużym.
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„Wesele” Wyspiańskiego było lekturą Narodowego Czy-
tania w 2017 roku. Dramat Wyspiańskiego zwyciężył pod-
czas internetowego głosowania, z którym  konkurowało  
„Przedwiośnie”  Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” 
Henryka Rzewuskiego i „Beniowski” Juliusza Słowackiego. 

Akcja Narodowego Czytania ma na celu promocję 
czytelnictwa i przypomnienie wybitnych polskich dzieł 
literackich. W miejscach publicznych odbywa się głośne 
czytanie wybranych lektur.  Akcja odbywa się pod patro-
natem pary prezydenckiej, a zapoczątkował ją w 2012 roku 
prezydent Bronisław Komorowski. 

117 lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło 
się wesele, które na zawsze odmieniło obraz polskiej litera-
tury. Na kanwie tego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta 
i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat, 
w formie barwnej i niezwykle żywej opowieści o Polsce  

i Polakach. „Wesele”. Dramat w trzech aktach, najsłynniej-
szy utwór Stanisława Wyspiańskiego, który powstał na 
kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i drama-
turga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką  
z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się  
16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.  
W tym samym roku w Krakowie „Wesele” zostało opubli-
kowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został do-
tychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku 
polskim ukazało się ponad 120 wydań. 

W akcji Narodowe Czytanie wzięły udział także filie bi-
blioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s 
w Soli. „Wesele” Wyspiańskiego czytali w Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej i w ZSPiG  
w Dąbrowicy.

Zofia Nizio

Narodowe czytanie „Wesela” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli włączyła się w akcję Narodowe Czytanie.  
4 września br. na placu zabaw na „Wykle” harcerze z I Solskiej Drużyny Harcerzy „Ziemia” i harcerki  
z 11 Solskiej Drużyny Harcerek „Mane Caeli – Poranne Niebo czytali „Wesele”, wybitne dzieło Młodej  
Polski Stanisława Wyspiańskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w inten-
cji Ofiar II wojny światowej odprawionej w kościele  
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgora-
ju. Następnie zebrani przeszli w przemarszu prowadzo-
nym przez Orkiestrę Dętą im. Czesława Nizio pod Pomnik 
Wdzięczności, gdzie złożono kwiaty. Uroczystości zakoń-
czyły się koncertem orkiestry dętej. 

1 września 1939 roku o godz. 4.45 niemiecki pancernik 
szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Wester-
platte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 
żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego 
i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko 

odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, 
ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

Ewelina Lemieszek

Uczciliśmy rocznicę wybuchu 
II wojny światowej

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W rocznicę tego wydarzenia władze samorządo-
we Biłgoraja, a wśród nich Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, uczestniczyli w uroczystościach 
patriotyczno – religijnych upamiętniających wydarzenia sprzed 78 lat. 
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W gminie Biłgoraj od 35 lat działa Zespół Śpiewaczy 
z Rudy Solskiej, który kultywuje tradycje białego śpiewu  
i posiada bogaty repertuar tradycyjnych pieśni biłgorajskich. 
Chcielibyśmy kontynuować tą piękną biłgorajską tradycję  
i przekazać młodzieży umiejętności śpiewania białym gło-
sem oraz  zapoznać z repertuarem pięknych biłgorajskich 
pieśni. 

Celem projektu „Rozśpiewani w tradycji” jest  kultywo-
wanie tradycji muzycznych  Ziemi Biłgorajskiej, poprzez 
zachowanie umiejętności śpiewania białym głosem, wy-
jątkowym i charakterystycznym dla naszego regionu oraz 
ocalenie od zapomnienia repertuaru tradycyjnych pieśni 
biłgorajskich. 

Działania projektowe realizowane będą w dwóch 
szkołach - w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej  
i w Zespole Szkół w Soli i obejmą warsztaty z technik bia-
łego śpiewu, naukę repertuaru tradycyjnych pieśni biłgoraj-
skich, wspólne występy młodzieży z Zespołem Śpiewaczym 
z Rudy Solskiej oraz  utworzenie młodzieżowej  grupy śpie-
waczej,  kultywującej lokalne tradycje.

W środę 20 września odbyły się pierwsze z cyklu warsz-
taty białego śpiewu. Warsztaty śpiewu tradycyjnego z ele-
mentami emisji i higieny głosu to praca nad techniką śpie-
wu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla śpiewu 
wiejskiego w kulturach tradycyjnych. Zajęcia są nie tylko 
procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśnio-
wego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym 
oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, 
niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, 
jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej. Głównym 
celem zajęć jest przede wszystkim “rozśpiewanie” uczestni-
ków, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu trady-
cyjnego oraz zachęta do poznania i zgłębiania walorów swo-
jego głosu. Warsztaty przeprowadzono w dwóch szkołach  
- w Woli Dereźniańskiej i w Soli.  Wzięło w nich udział  
ok. 50 uczniów z klasy IV,V,VI i VII, którym bliskie są tra-
dycje Ziemi Biłgorajskiej,  którzy lubią śpiewać i chcieliby 
realizować swoje muzyczne pasje.  Poprowadziła je in-

struktor białego śpiewu pani Marta Graban – Butryn.  
Projekt „Rozśpiewani w tradycji” realizowany przez Ze-

spół Folkowy „Podkowa” i Gminny Ośrodek Kultury w Bił-
goraju  został dofinansowany ze środków Programu „Dzia-
łaj 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 Gmi-
na Biłgoraj.

Celina Skromak

Rozśpiewani w tradycji 
- warsztaty białego śpiewu

Biały śpiew to specyficzny rodzaj śpiewu, zwany także śpiewokrzykiem. Jest to technika wokalna 
typowa dla muzyki ludowej. Kładzie szczególny nacisk na natężenie dźwięku i przenikliwość, co 
wynika z ludowego charakteru techniki odpowiadającej potrzebom wykonawstwa w sytuacjach 
typowych dla życia wsi (otwarte przestrzenie bądź zatłoczone i gwarne pomieszczenia). Jest w za-
sadzie wykorzystaniem techniki krzyku do wydobywania melodii. 
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Właśnie skończyło się kalendarzowe lato, wraz  ze spad-
kiem  temperatury i deszczowymi chmurami za oknem, 
zakończył się sezon plenerowych spotkań i wydarzeń. Stąd 
też, do następnego lata, trzeba było pożegnać się z pięknym 
boiskiem w Okrągłym i spotkać się w remizie OSP w De-
reźni. Tam zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze, prowadzone 
od lat przez jednego instruktora muzycznego pana Jana 
Szymaniaka, „śpiewająco” żegnały się z upalnym latem  
i witały jesienną aurę. 

Na zaproszenie „Sąsiadeczek” w spotkaniu w Dereźni 
wzięły udział  zespoły śpiewacze i zaproszeni goście, przy-
jaciele zespołu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką, Radni Gminy Bił-
goraj - Maria Raduj i Stanisław Kubik, Tadeusz Mielnik, 
Przedsiębiorca z Korczowa z małżonką, Maria Gęborys, 
lokalna poetka, Celina Skromak, Dyrektor GOK w Biłgo-
raju oraz  zespoły:  „Zorza” z Dereźni, „Czeremcha” z Gro-
mady i „Jarzębina” z Bukowej. 

Zespoły, przy akompaniamencie akordeonowym pana 
Jana,  zaprezentowały się w specjalnie na tą okazję przygo-
towanym programie muzycznym. To niedzielne  spotka-
nie zespołów było też okazją do wspólnego pośpiewania 

znanych wszystkim i lubianych piosenek ludowych i bie-
siadnych oraz  swobodnych rozmów przy stole, służących 
wymianie poglądów i doświadczeń. Integracji posłużyła 
również ludowa potańcówka, do której przygrywała, za-
grzewając wszystkich do tańca Kapela Podwórkowa „Wy-
gibusy”.  

Dziękujemy organizatorkom, wszystkim paniom  
z zespołu „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego, panu Ta-
deuszowi Mielnikowi oraz panu Stanisławowi Kubikowi, 
Radnemu Gminy Biłgoraj, za przygotowanie tego spotka-
nia, za niezwykłą gościnność  i przemiłą atmosferę. 

Celina Skromak

Powitanie Jesieni na Ludowo
24 września, w deszczowe niedzielne popołudnie, w remizie OSP w Dereźni odbyło się spotkanie 
gminnych zespołów śpiewaczych. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był Zespół „Sąsiadecz-
ki” z Korczowa i Okrągłego przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

W spotkaniu ponadto wzięli  udział poseł na Sejm RP 
Genowefa Tokarska, rzecznik prasowy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i jego klubu parlamentarnego Jakub 
Stefaniak oraz  były podsekretarz stanu w resortach zwią-
zanych z rozwojem Marceli Niezgoda. Obecny był także 
Kazimierz Paterak Starosta Biłgorajski  i Wiesław Różyński 
Wójt Gminy Biłgoraj.       

    Spotkanie miało charakter otwarty, zaproszeni zostali 
na niego wszyscy, którzy interesują się  tym co się na Ziemi 
Biłgorajskiej, w województwie i w kraju dzieje. Spotkanie  
stworzyło możliwość nie tylko poznania liderów PSL, ale 
było też okazją do dyskusji, do wyrażenia uwag i podpo-

wiedzi oraz wymiany opinii na interesujące wszystkich te-
maty. Na spotkanie w Smólsku przybyło ponad sto osób, 
głównie  członków  i sympatyków PSL-u.

Celina Skromak

Spotkanie w Smólsku
16 września br., w remizie OSP w Smólsku Dużym odbyło się spotkanie mieszkańców powiatu bił-
gorajskiego  z liderami PSL-u.  W spotkaniu zapowiedział udział prezes Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego Władysław Kosiniak - Kamysz. Niestety, z powodu choroby,  prezes PSL-u do Smólska nie 
przyjechał. Reprezentował go natomiast Krzysztof Hetman wiceprezes Stronnictwa i poseł do Par-
lamentu Europejskiego.  
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Gdy przyszli Niemcy, to początkowo nie byli tak okrutni 
względem nas niż w późniejszych latach. We wrześniu 1939 r.  
przez chwilę przebywali w naszej okolicy także Sowieci. 

Grupka żołnierzy sowieckich spała u nas w chałupie. 
Mama z tatą przynieśli im słomę, prześcieradła i płachty 
do posłania. Na śniadanie jedli jajka, nie wiem, czy kupio-
ne, czy ukradzione. Oprócz jajek kazali nam naskrobać im 
cały baniak kartofli. Kiedy mama dusiła kołatuszką karto-
fle, to oni wbijali jajka do baniaka, aż ziemniaki zrobiły się 
żółte. Później mówili: do kartoszków trzeba wódki. Przy-
nieśli wódki i nią popijali.

Moja siostra, która była starsza ode mnie o 2 lata, pyta-
ła ich: a gdzie wasze mundury? Czego wy mundurów nie 
macie? Odpowiadali, że taka koszula jest lepsza od mun-
duru. Te koszule, które na siebie zakładali, były brudne  
i śmierdziały potem.

Pod Dąbrowicą Niemcy rozbrajali polskich żołnierzy. 

Niektórzy prosili ludzi ze wsi o ubrania cywilne, dzięki któ-
rym udałoby im się uciec. Który nie miał łacha cywilnego 
to szedł do niewoli. Ci biedni żołnierze tak płakali, że i my 
się wzruszyliśmy. 

Po pewnym czasie ludzie zaczęli szemrać, że będzie wy-
siedlenie. Był lipiec 1943 r. Szykowaliśmy się do tego ca-
łymi rodzinami, ale jak przyszli Niemcy, to zabierali tylko 
chłopów. Zagnali ich na łąkę i okrążyli. Mama trzymała 
tatę, nie chciała go puścić, rozpaczała: co ja z tymi dziećmi 
zrobię? A my, dzieci, mówiliśmy jej: mamo nie trzymajcie 
ich, bo tam wszystkie inne chłopy już są. 

Tata poszedł, a niedługo później pognali ich do Biłgo-
raja. W tym czasie wyszliśmy na dwór, słuchamy, a tu głos 
jakby ktoś śpiewał. Później się okazało, że to mężczyźni tak 
płakali, że ich wywożą. Ludzie dowiedzieli się, że Niemcy 
zamknęli chłopów w stodole u Adamka pod Biłgorajem. 
Tata miał przy sobie jakiś podwieczorek, ale mama wydo-

Dąbrowica w czasach wojny
Bronisława Koziara (ur. 1930) opowiada historie wojenne mieszkańców Dąbrowicy. Z jej wspo-
mnień dowiemy się o losach wywiezionych chłopów, wśród których był jej ojciec, o wojennej bie-
dzie, partyzanckich wizytach i napaściach wszechobecnych bandytów. 
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iła jeszcze dzbanek mleka, przyszykowała chleb i dała to 
kobietom, które szły do chłopów. Tata napił się tego mleka 
i wziął chleb.

Z Biłgoraja pognali ich do Zwierzyńca. Tam był go-
spodarz Michał Mazurek, który miał książkę o proroctwie 
Michaldy, w której napisane było, że Niemcy przegrają  
w wojnie ze Stalinem. On nie chciał tej książki oddać 
Niemcom. Pobili go za to niemal na śmierć, a księgę za-
brali. To proroctwo było wtedy u nas popularne. Napisa-
ne w nim było, że Niemiec będzie szedł na  przód tylko  
42 miesiące, a kiedy pójdzie na Syberię, to tam przegra.

Zdrowych i mogących pracować Niemcy wywozili do 
Rzeszy na roboty. Tacie szczęśliwie udało się, że został. 
On nie pijał mleka dojonego, tylko kwaśne, więc kiedy  
w więzieniu wypił mleko od krowy, to dostał rozwolnienia. 
Niemcy uznali go za chorego i razem z innymi niezdolny-
mi do pracy zabrali do Budzynia .

Jak się ludzie we wsi dowiedzieli, że w Budzyniu jest 
część naszych chłopów, to kilka kobiet pojechało tam  
z prowiantem i ubraniami. Wśród nich była moja mama. 
Podała tacie to, co chciała, a od naszej sąsiadki Maciocho-
wej dostała do przekazania chleb dla jej męża. Ten chleb 
podała sąsiadowi. Okazało się, że w tym bochnie były po-
chowane jakieś informacje o partyzantach do jej męża. 
Oskarżono moją mamę, bo widziano, że ona podała chleb. 

Mamę zabrali i zamknęli w piwnicy. Bili ją po głowie 
i trzymali ją tak, że przez cały czas miała nogi w wodzie. 
Mama siedziała w tej piwnicy płakała głośno: Jak te moje 
dzieci przeżyją bez ojca i matki? Szedł korytarzem jakiś 
starszy oficer, który usłyszał te lamenty. Pyta się mamy cze-
mu ona płacze. Jak mu wytłumaczyła, to on kazał ją wy-
puścić. Przyszła w nocy, zbiedzona i zmęczona. W domu 
czekało na nią siedmioro dzieci. Tego Maciochę Niemcy 
bardzo dotkliwie zbili, chłopy darli z siebie ubrania, aby go 
całego zabandażować. Później jeszcze gorzej zachorował, 
myśleli, że już nie wyjdzie z tego…

Tata był wojskowym w młodości, a tacy ludzie byli  
w oczach Niemców podejrzani. Tata wiedział, jak ma się 
zachować w trudnych sytuacjach. 

Niemcy tych chłopów z Budzynia brali do pracy przy 
żniwach aż pod Puławy, gdzie było dużo niekoszonego 
zboża. Po pracy wracali wieczorami samochodem przez 
las. Jadą, a tata mówi chłopom, którzy z nim byli: szykuj-
cie się, w lesie uciekniemy i może jakoś dalej dojdziemy 
do Biłgoraja. Z tatą był Fusiarz z Łazorów i sąsiad Macio-
cha. Jakimś cudem udało im się uciec do lasu. Chyba ze 
dwa dni szli do domu. Tata później opowiadał, że najlepiej 
było nocować na cmentarzach, bo tam mało kto się kręcił  
i było najspokojniej. Doszli nocą na Dąbrowicę. Przywle-
kli ze sobą nawet tego pobitego Maciochę. Później tata był  
z nami w domu.

Któregoś dnia ktoś naskarżył Niemcom, że on ma scho-
waną broń. Pamiętam, że pasłam wtedy krowy na polu. 
Widziałam z daleka, że Niemcy byli u nas i wzięli ojca. Po-

szli z tatą za stodołę do Bielaka, tam miała być ukryta broń. 
Bielak skrył się w chałupie, a za jego stodołą była kryjówka. 
Niemcy bali się do niej wejść, kazali tacie. Ojciec wszedł, 
ale broni nie znalazł. Niemcy powyrzucali stamtąd wszyst-
ko, ale bez skutku – broni nie znaleźli. Zdenerwowani za-
brali Bielaka i tatę i grozili im, że ich zabiją. Na szczęście 
z Niemcami była Polka, która umiała mówić po niemiec-
ku. Jak ona zobaczyła zrozpaczoną mamę i nas, dzieci, to 
powiedziała Niemcom, że ten mężczyzna jest stąd, bo ona 
przychodziła do niego jajka kupować. Coś do nich poga-
dała i puścili tatę.

Tata miał znajomych partyzantów z Aleksandrowa, 
szwagrów, którzy nazywali się Grabiasy. Przychodzi-
li nocami z lasu i mówili wieści o wojnie, o partyzantach  
i innych sprawach, którymi się wtedy nie interesowałam. 
Mówili, że Sowieci wybili Polaków w Katyniu na rozkaz 
Stalina. Ludzie opowiadali, że Stalin umarł by już dawno, 
tylko pił krew z noworodków. Jak byli u nas żołnierze ro-
syjscy na początku wojny, to mówili, że lepiej było za cara 
niż za komunistów. Mówili też, że Niemcy wymarzli na Sy-
berii i zaczęli się wycofywać.

Partyzantom chciało się jeść. Jak chodzili po chałupach, 
to prosili o jedzenie, czasem sami brali, ale tylko trochę. 
Rodzice dawali im, co mogli do jedzenia, a nawet czasem 
ubrania. Jak mama piekła chleb, wtedy brali w większej ilo-
ści też słoninę, mięso i inne takie rzeczy. Nie wiem jakie to 
były oddziały partyzanckie, bo byłam młodą dziewczyną.

W późniejszym czasie po wsiach grasowali chłopy 
z Gromady, którzy później przepisywali się na inne na-
zwiska. Dranie podszywali się pod partyzantów i kra-
dli ludziom, co tylko się dało: odzienie, szmaty, kożuchy, 
pożywienie. U Różańskich była najstarsza z rodzeństwa 
dziewczyna, Anielka. Jak przyszli do nich, to nie chciała 
im oddać swojego kożuszka. Uciekła im w pole, ale tam ją 
dognali. Złapali ją i zrobili swoje. Kożuch zatrzymała ale 
za jaką cenę? Przez tych bandytów dzieci nie mogła mieć. 
Moja siostra Anielka mówiła, że u nich nawet koszule 
chłopom pozabierali.

Póki Żydów Niemcy nie zabrali, to było lepiej. Żydzi 
chodzili po wsiach i handlowali  różnorakimi towarami. 
Mama kupowała od nich płachty na spódnice, bo dużo 
przędliśmy. Sialiśmy len, mieliśmy swoje nici i mama mo-
gła robić swoje płótna. Ja miałam spódnicę zrobioną i pa-
miętam, że jak pasłam krowy w dobrej pogodzie, to dobrze 
się chodziło. Za to jak był deszcz, to ta spódnica zamokła, 
stwardniała, krew mi z nóg szła, aż pręgi miałam.

Bieda była i głód w czasie wojny. Rodzice chcieli po-
siać na górce żyto. Nie było konia ani krowy, więc mama 
ciągnęła za powrozy i sama sobą włóczyła. Pszenicy to już 
nie było jak posiać, bo wtedy mokro było. Sąsiadka jadła 
skrobaną brukiew i płakała, że nie ma co dzieciom dać. Jak 
wrócili chłopy po wojnie, to już było lepiej, pomagali sobie 
nawzajem i jakoś było.

Opracował Dominik Róg
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26 września Spotkanie z Historią zorganizowano  
w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Buko-
wej. Z Bukową kojarzą się nie tylko bogate i wciąż kulty-
wowane tradycje ludowe ale też ciekawe i niezwykle ważne 
historyczne wydarzenia. Podczas tragicznych lat II wojny 
światowej lasy otaczające Bukową były schronieniem dla 
mieszkańców okolicznych wsi. W tych samych lasach 
ukrywali się także partyzanci, walczący z niemieckim oku-
pantem. To niedaleko Bukowej, podczas kampanii wrze-
śniowej 2 października 1939 r. skapitulowało wobec Armii 
Czerwonej zgrupowanie płk. T. Zieleniewskiego. To wła-
śnie te wydarzenia przyświecały  nam podczas  spotkania 
z historią w Bukowej,  którego celem było przypomnienie  
i ocalenie od zapomnienia wydarzeń sprzed 70 lat.

Spotkanie uroczyście rozpoczęła pani Teresa Kowal dy-
rektor szkoły w Bukowej. Dominik Róg wprowadził uczest-
ników w ideę projektu Spotkania z Historią w Gminie 
Biłgoraj, a Członkowie stowarzyszenia GRH „WIR” opo-
wiedzieli o działalności grupy,  wyposażeniu i  uzbrojeniu 
partyzanta. Pani Beata Wnuk, nauczyciel historii w szkole 
w Bukowej,  poprowadziła część konkursową spotkania, 
a na zakończenie  odczytała poruszający dokument. List 
przysłany po wojnie do szkoły,  zawierający wspomnienia 
Antoniego Nowaka – przedwojennego nauczyciela szkoły 
w Bukowej, a później więźnia osadzonego w obozie pracy 
w Bukowej.

W ramach projektu Spotkanie z Historią przepro-
wadzono trzy konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej,  
w tym  fotograficzny i literacki. Konkursy, które  w ramach 
Spotkań z Historią ogłoszone zostały po raz pierwszy,  
a oddźwięk z jakim się spotkały i  poziom nadesłanych 
prac wzbudził niesamowite wrażenie zarówno wśród or-
ganizatorów jak i uczestników spotkania. Wszystkie prace 
były niezwykle poruszające, wartościowe i zasługujące na 
uznanie i wyróżnienie.

Na  Konkurs fotograficzny „Śladami historii w obiekty-
wie” zgłoszono 8 prac, zdjęć  miejsc pamięci, pomników, 
kapliczek czy krzyży  przydrożnych wraz z opisami. Wy-
grała praca Kacpra Małyszy zatytułowana „Leśna mogiła”. 
Dwie drugie nagrody  ex  aequo otrzymali Kacper Jargieło 
i Szymon Droździel, a dwie trzecie równorzędne nagro-
dy przypadły w udziale Kacprowi Stępniowi i Kacprowi 
Blacha. Na wystawie pokonkursowej można było ponad-

to obejrzeć prace Kasi Siembidy, Bartka Małyszy i Wojtka 
Jargieło.

Niezwykle cenne  okazały się  prace nadesłane na Kon-
kurs „Opowieść wojenna”.  Spisano 10 wspomnień  swoich 
babć, dziadków i innych mieszkańców wsi, którzy przeży-
li koszmar II wojny światowej i zapamiętali na zawsze  te 
tragiczne dla Polaków wydarzenia. I nagrodę w konkur-
sie otrzymała Zuzanna Rapa, uczennica II kl. gimnazjum  
w Gromadzie za wspomnienia Marianny Karp, cioci swojej 
mamy, dotyczące okupacyjnych losów ludności Majdanu 
Gromadzkiego.

W trakcie spotkania w szkole odbył się również Kon-
kurs Piosenki Wojennej. Wzięli w nim udział uczniowie 
szkoły w Bukowej. I nagrodę ex  aequo wyśpiewali Kinga 
Marzec, uczennica III kl. Gimnazjum  i Maciuś Małysza, 
uczeń kl. I SP

Na zakończenie spotkania, po podsumowaniu kon-
kursów i wręczeniu dyplomów oraz nagród laureatom, 
organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na słodki 
poczęstunek.

Dominik Róg

Spotkanie z Historią w Bukowej
Spotkania z Historią w Gminie Biłgoraj mają na celu w sposób atrakcyjny angażować dzieci i mło-
dzież do poznawania historii. W tym roku odbywa się już druga edycja tych spotkań. W poprzed-
nim roku zorganizowane były  spotkania w Korytkowie Dużym, Ciosmach, Soli oraz w Brodziakach,  
a w tym roku zaplanowano w Korczowie, Bukowej i Gromadzie. Realizatorem  projektu jest  Ochot-
nicza Straż Pożarna  w Brodziakach, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej  „WIR” z Biłgoraja oraz gospodarze uroczystości.
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Wydarzenia

Celina Skromak

Kapela Ludowa „Krążałka” zagrała w Stężycy
9 lipca w Stężycy odbył się II Festiwal Tradycji Ludowych Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia „U zbiegu Rzek”.  Wzięło w nim udział 27 wykonawców, 
kapel i zespołów ludowych z rożnych regionów Polski. Artyści prezentowali charakterystyczne dla swojego mikroregionu pieśni, przyśpiewki oraz 
melodie taneczne. Wśród wykonawców zaprezentowała się również Kapela Ludowa „Krążałka” z GOK w Biłgoraju, prezentując tradycyjne utwory  
z regionu biłgorajskiego. 

Kapela Krążałka  wyróżniona w Zwierzyńcu
W sobotnie popołudnie 22 lipca b.r.  na placu przy Browarze w Zwierzyńcu odbył się III Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych. Wzięło w nim udział  
9 kapel z  województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wśród wykonawców wystąpiła Kapela Ludowa Krążałka z GOK w Biłgoraju, która od początku 
bierze udział w tym Festiwalu. W tym roku nasza Kapela „Krążałka” wróciła ze Zwierzyńca z wyróżnieniem. Gratulujemy!

Koncert organowy w Soli
27 sierpnia br. w kościele parafialnym Soli odbył się koncert organowy laureatów tegorocznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem 
ad Astra” w Krasnobrodzie. Koncert organowy w  kościele pw.  św. Michała Archanioła w Soli odbył się już po raz czwarty, a zorganizowany został przez 
ks. Proboszcza Krzysztofa Jankowskiego. W koncercie w Soli wystąpili laureaci festiwalu w Krasnobrodzie: Mateusz Goniowski z Raciborza (I miejsce), 
Szymon Jarzyna  z Rybnika (II miejsce) i Mateusz Kozieł z Katowic (III miejsce). Z recitalem na harfie wystąpiła Anna Piechura - Gabryś.

„Sukces „Zorzy” z Dereźni na Festiwalu Pieśni Maryjnej
6 sierpnia 2017 r. w Górecku Kościelnym  - Polana  Dąbrowa, pod honorowym patronatem  biskupa Mariana Rojka, odbył się XXII Festiwal Pieśni 
Maryjnej. Wzięło w nim udział 30 zespołów. Przesłuchania festiwalowe oceniała komisja w składzie Janina Biegalska, Andrzej Sar i ks. Sławomir 
Korona. Złoty różaniec - I nagrodę wyśpiewał Chór Sitanie z Sitańca, srebrny różaniec zdobył Zespół Śpiewaczy „Kocudzanki” z Kocudzy, a bursztynowy 
różaniec wywalczył Zespół Śpiewaczy „Olszanka” z Wólki Łosinieckiej. Wyróżnienia przyznano Zespołowi Aleksandrowiacy z Aleksandrowa, Chórowi 
„Stanislaus” z Górecka Kościelnego i Zespołowi „Zorza” z Dereźni. Gratulujemy!

Dożynki Diecezjalne w Krasnobrodzie
10 września w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbyło się diecezjalne święto plonów. Na dożynki Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 
przybyło kilkadziesiąt delegacji wieńcowych podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Delegacje zebrały się przy Kaplicy na Wodzie skąd 
barwnym korowodem przeszły na plac sanktuarium, gdzie została odprawiona msza święta dziękczynna. Mszę św. zakończyła tradycyjna procesja 
eucharystyczna z wieńcami. Gminę Biłgoraj reprezentowały delegacje wieńcowe z Dąbrowicy i Andrzejówki.

Wyróżnienia Katolickiego Radia Zamość
10 września br. w Krasnobrodzie, podczas obchodów Dożynek Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej,  na placu przy punkcie Informacji Turystycznej 
podsumowana została trzecia edycja Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość. Miło nam poinformować, że w tej edycji 
listy przebojów, wyróżnienia Katolickiego Radia Zamość otrzymały aż cztery nasze gminne zespoły: zespół „Czeremcha” z Gromady, zespół „Więź”  
z Soli, Kapela Ludowa „Krążałka” i Zespół Folkowy „Podkowa”. Gratulujemy!
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Nadchodzące wydarzenia
(październik – grudzień 2017 r.)

• 1 października 2017 r. – „Ostatni Dzień w Obozie Corda” – IV Piknik Historyczny w Brodziakach
 Organizatorzy: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Brodziakach, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• Październik 2017 r. – „Rozśpiewani w tradycji” – warsztaty białego śpiewu w Szkole Podstawowej 
     w Woli Dereźniańskiej i Zespole Szkół w Soli
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Zespół Szkół w Soli,
   Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej

• Listopad 2017 r. – Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 11 listopada 2017 r. – Jesienna Biesiada Kulturalna w Korytkowie Dużym
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
   OSP w Korytkowie Dużym,  Chór z Korytkowa Dużego i SP w Korytkowie Dużym

• Listopad 2017 r. – Spotkanie z Historią w Gromadzie
 Organizator: OSP w Brodziakach, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i SP w Gromadzie

• Grudzień 2017 r. – Powiatowy Kiermasz Świąteczny w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
 Organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

• Grudzień 2017 r. – Konkurs Bożonarodzeniowy na tradycyjne ozdoby świąteczne
 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju


