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W dniu 29 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej UG w Biłgoraju odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Biłgoraj”, na której podsumowano prace nad Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Gminy Biłgoraj na lata 2017 – 2023. Projekt ten daje szanse zdegra-
dowanym terenom na rozwój infrastrukturalny i społeczny, głównie dzięki realiza-
cji 46 różnorodnych przedsięwzięć w Gminie Biłgoraj na kwotę ponad 13 mln zł.

Rewitalizacja, czyli kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, obejmie następujące sołectwa: Nowy Bidaczów, Wola 
Duża i Mała, Dyle, Gromada, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży, 
Bukowa oraz Ciosmy. Wymienione tereny zostały wytypowane na podstawie da-
nych z GOPSu, Policji, Urzędu Pracy, Referatu Oświaty itd. Niestety programem 
rewitalizacji mogło być objęte maksymalnie 20 % powierzchni gminy i jednocześnie 

maksymalnie 30 % mieszkańców gminy. Po wybraniu obszarów zdegradowanych w ramach konsultacji społecznych 
wyznaczono projekty, które dzięki programowi rewitalizacji będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 
nawet do 85% z RPO oraz otrzymają dodatkowe punkty przy ocenie wniosków. 

Działania rewitalizacji mają doprowadzić do wyprowadzenia ze stanu kryzysu – kiedy to nastąpi, dany teren 
zostanie wyłączony z programu rewitalizacji, a jego miejsce zajmie inny obszar zdegradowany. 

Dzięki programowi rewitalizacji na terenie Gminy Biłgoraj będą realizowane następujące typy projektów: pro-
gramy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebudowa, remont 
lub modernizacja zdegradowanych budynków, uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni 
publicznych, zakup wyposażenia na cele adaptacji budynków, roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury 
technicznej a także dróg lokalnych, tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych pa-
tologiami społecznymi obszarach, rozwój terenów zielonych itp.
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Kobiety jagodziane
kobiety jagodziane

z piersiami pełnymi jak dzbany
z pajęczynami na skroniach przez wiatr 

utkanymi
o oczach w których niebo splata się z ziemią

jadą
praży

promienie słońca sztyletami przebijają skórę
ziemia dyszy pod ciężarem życia
wije się droga zygzakiem pytania
błyszczy piach pod kołami stóp

jadą
na jagodziane zagony aby zgiąć krzyż.

czołem dotknąć goryczy zmęczenia
nie znają smaku letnich pocałunków

czasem gromki śmiech chroni od zwątpienia
nocne boleści przysłaniają im oczy

budzą się rozczarowane świtem
jadą

na jagodziane pola
syczy wieczór w czerwonych łuskach zachodu.

Ewa Bordzań
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W dniach 23 – 25 czerw-
ca 2017 r. odbywał się 51. 
Ogólnopolski Festiwal Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą. 
Jest to największe wydarze-
nie artystyczne dla kapel, 
śpiewaków, instrumentali-
stów i twórców ludowych. 
Konkursowe przesłuchania 
muzyczne połączone są 
wówczas z targami sztuki 
ludowej.

 str. 17

 str. 26

Jak co roku, w pierwszą nie-
dzielę czerwca w Okrągłym 
odbył się XIII już Turniej 
Wsi „Spotkanie kultur”.  
W tym roku w związku  
z przypadającym Dniem 
Zesłania Ducha Świętego, 
czyli popularnych Zielo-
nych Świątek wydarzenie 
połączono  z obchodami 
Święta Ludowego. 

 str. 30
W słoneczną niedzielę 
czerwca, w malowniczych 
Dylach, odbył się kolejny 
Festiwal Sztuki Lokalnej 
„Biłgorajska Nuta”. W tym 
roku zorganizowany został 
18 czerwca i zgromadził 
miłośników muzyki i sztu-
ki ludowej. Festiwal jest 
rokrocznie organizowany  
w trzecią niedzielę czerwca 
na boisku wiejskim.

 str. 34

 str. 36

W piątek 23 czerwca 2017 r. 
w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Biłgoraj odbyła 
się ogólnopolska premiera 
książki Janusza Skowroń-
skiego „Szpital Leśny AK 
665”. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Wój-
ta Gminy Biłgoraj, GOK 
w Biłgoraju oraz Światowy 
Związek Żołnierzy AK – 
oddział w Biłgoraju.

Aleksandra Czok urodziła 
się w Rapach Dylańskich – 
wiosce partyzantów. Jej brat 
Paweł Sikorski zaginął pod 
Osuchami, z kolei drugi brat 
Michał Sikorski został za-
mordowany tuż po wojnie. 
Aleksandra Czok obrazowo 
wspomina swoich braci, 
oraz opowiada o prawdzi-
wych bohaterach, którzy żyli  
w tamtych czasach.
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Musisz tam być 

Na skraju Puszczy Solskiej, nad rzeką Czarną Ładą, w malowniczym i spokojnym zakątku Gminy 
Biłgoraj leżą śródleśne wsie Brodziaki i Edwardów. W okolicznych lasach, które w XVII w. nazywa-
ne były „Borem u Kniehyniego Mostu” (o tym miejscu włościanie „różne bajali rzeczy”), odkryje-
my miejsca tajemnicze i pełne historii.

Brodziaki i Edwardów

W I poł. XVIII w. miejsce, gdzie dzisiaj są Brodzia-
ki, nazywane było Dębowe bądź Maziarnia, od pieców 
maziarskich, w których wyrabiano maź (smołę), służącą 
do smarowania wozów o drewnianych osiach. Maziarnią  
w tym czasie zajmowali się trzej gospodarze: Wojciech 
Brodziak, Andrzej Róg i Andrzej Solak, którzy uprawiali 
także niewielkie pola oraz łąki (tzw. sznury). To właśnie 
ich należy uważać za założycieli wsi - obecnie niemal 
wszystkie rodziny tutaj mieszkające mają korzenie tych 
trzech osadników. Sama nazwa miejscowości wywodzi 
się od nazwiska Brodziak i zaczęto jej używać powszech-
nie od poł. XVIII w. 

Pod koniec XVIII w. okoliczne lasy zamieszkiwali tak-
że Rataje (dzisiejszy las Ratajówki), Luchowscy, Fusiarze 
i Wilkosy (las Krasne) oraz Maciochy (las Łowisko lub  
Łodyżki Małe). Tak jak mieszkańcy Brodziaków do po-
czątków XIX w., zajmowali się oni rzemiosłem leśnym 
(budziarskim).

Niedaleko Brodziaków przechodził stary trakt z Tar-
nogrodu do Szczebrzeszyna oraz droga z Księżpola do Te-
reszpola. W XIX w. w Brodziakach istniała karczma oraz 
leśniczówka, a w lesie Łodyżki przez kilka lat funkcjono-
wała ordynacka gontarnia – tereny te od XVII w. leżały  
w Ordynacji Zamojskiej. Od wiosny 1944 r. do 21 czerw-
ca 1944 r. w lasach pod Brodziakami istniał obóz party-
zancki, założony przez por. Józefa Steglińskiego „Corda”, 
który był zaopatrywany w żywność przez mieszkańców 
Brodziaków. Dzisiaj w miejscu obozu stoi kapliczka kło-
dowa oraz tablica informacyjna. 

Edwardów został założony na początku XIX w.  
w dobrach prywatnych Stanisława Nowakowskiego, a na-
zwę swą zawdzięcza jego synowi Edwardowi. Niedaleko 
Edwardowa znajdziemy ślady po osadzie i gajówce Kocioł-
ki, a także owalne zagłębienie zwane Donicą, gdzie według 
legendy istniał dawniej drewniany kościółek, który zapadł 
się pewnego dnia w bagnistej toni. Do dzisiaj wielu poszu-
kiwaczy pyta mieszkańców wsi o XIX w. karczmę, po któ-
rej ślady da się zauważyć w terenie. Edwardów i Brodziaki 
leżały na trasie partyzanckich wypadów z  lasów aleksan-
drowskich i józefowskich do Biłgoraja, czyli tzw. „Ban-

dziorskiej Drodze”. Katarzyna Ostrowska pamięta nocny 
przemarsz sporej grupy partyzantów w kierunku Biłgoraja, 
gdzie we wrześniu 1943 r. dokonali oni odbicia więźniów  
z rąk niemieckich okupantów.

W Brodziakach prężnie działa jednostka OSP, która 
posiada remizę strażacką. Druhowie nie tylko odnoszą 
sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych, ale także 
co roku organizują piknik historyczny przy leśniczówce.

Dzisiaj w okolicach Brodziaków i Edwardowa znaj-
dziemy:
• Pieszy Szlak Puszczy Solskiej
• Ścieżka dydaktyczna „Księża Góra”
• Gospodarstwo agroturystyczne „Bocianie gniazdo”
   Janusza Brodziaka
• Kapliczkę kłodową z 1840 r. pomiędzy lipami (jedna
   z najstarszych w powiecie), którą ufundował
   Szymon Solak z żoną 
• Budynek leśniczówki z końca XIX w. oraz wiatę
   turystyczną w pobliżu
• Kapliczki domkowe przy leśniczówce oraz w Edwardowie
• Miejsce po obozie partyzanckim „Corda”

Dominik Róg



5KULTURA 22/2017

Celem Koncertu jest popularyza-
cja pieśni pasyjnych i pokutnych, od-
krywanie wartości chrześcijańskich 
poprzez śpiewanie tych pieśni, od-
krywanie tajemnicy wiary katolickiej 
- męki, śmierci i Zmartwychwstania 
Pańskiego. Ponadto spotkanie chórów 
w Korytkowie Dużym służy integracji 
chórów działających na terenie Ziemi  
Biłgorajskiej.

Koncert w świątyni w Korytkowie 
Dużym zgromadził mieszkańców pa-
rafii i gminy. Przybyli też zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław 
Różyński z małżonką, ks. Kan. Krzysz-
tof Gajewski, Dyrektor GOK w Bił-
goraju Celina Skromak, Prezes OSP  
w Korytkowie Dużym Franciszek So-
cha, Dyrektor ZSPiG w Korytkowie 
Dużym Paweł Grabias.

W koncercie zaprezentowało się 
8 chórów.  Zgromadzeni w świątyni 
mieli możliwość posłuchać: Chóru 
Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” 
– dyrygent Paweł Stelmach, Chóru 
p.w. Św. Jana Nepomucena i M-GOK 
we Frampolu – dyrygent Anna Kaj-
dzik, Chóru „Cantata” ze Zwierzyńca 
– dyrygent Anna Bezpalko - Wsiołek, 
Chóru Parafii p.w. Św. Bartłomieja  
w Goraju – dyrygent Diana Adamska, 
Chóru „Cordis” parafii p.w. WNMP  
i Trójcy Świętej w Biłgoraju – dyrygent 
Józef Wajrak, Chóru Kameralnego 
parafii p.w. św. Jerzego w Biłgoraju – 
dyrygent Zbigniew Biliński, Chóru 
„CANTATE DEO” Parafii p.w. Św. 
Marii Magdaleny w Biłgoraju – dy-

rygent Ireneusz Pietrzniak oraz Chó-
ru Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej  
w Korytkowie Dużym – dyrygent Je-
rzy Odrzywolski. Każdy chór wykonał 
trzy pieśni, a na zakończenie wszyst-
kie chóry zaśpiewały wspólnie dwie 
pieśni: „Świętość krzyża rozpamiętuj” 
i „O matko miłościwa”. Koncert popro-
wadził Krzysztof Bednarz.

Występującym w Korytkowie Du-
żym Chórom podziękowania złoży-
li gospodarze gminy i parafii - Wójt  

Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński  
i Proboszcz Parafii w Korytkowie Du-
żym ks. Kan. Krzysztof Gajewski. Na 
ręce dyrygentów przekazali pisemne 
podziękowania i sitka z pamiątkami  
z Gminy Biłgoraj.

Organizatorem Koncertu był 
Chór z Korytkowa Dużego, Parafia  
p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytko-
wie Dużym i Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Biłgoraju.

Celina Skromak

Koncert Pieśni 
Pasyjnej i Pokutnej

W niedzielę 2 kwietnia w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym odbył się zor-
ganizowany już po raz czwarty Koncert Pieśni Pasyjnych i Pokutnych w wykonaniu Chórów Ziemi 
Biłgorajskiej. 
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Powiatowe Kiermasze Świąteczne organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju wspólnie z Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej stwarzają twórcom z całego powiatu 
biłgorajskiego możliwość zaprezentowania swojej twór-
czości.

Nasze kiermasze świąteczne cieszą się dużym zainte-
resowaniem zarówno ze strony twórców, jak też odwie-
dzających kiermasz. W tym roku w biłgorajskim muzeum 
swoje prace zaprezentowały twórczynie z Markowicz, 
Tarnogrodu, Rogali, Różańca, Siedlisk, Korytkowa Duże-
go i  Biłgoraja. Można było podziwiać twórczość uznanej  
i utytułowanej pisankarki z Korytkowa Dużego - Katarzy-
ny Zygmunt i jej wnuczki Agaty Zygmunt, Krystyny Pło-
szaj, Danuty Zając, Stanisławy Koniecznej, Wandy Mojak, 
Justyny Wardach, Anny Grasza, Doroty Pokarowskiej,  

Józefy Różańskiej, Teresy Nowińskiej - Kłosek oraz Diany 
Biszczanik. Swoje prace zaprezentowali również uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Biłgoraja.

Celina Skromak

Kiermasz Wielkanocny
W niedzielę 2 kwietnia w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej odbył się Kiermasz Wielkanocny. Twórcy  
z powiatu biłgorajskiego zaprezentowali wykonane własnoręcznie ozdoby wielkanocne, naj-
piękniejsze symbole Świąt Wielkanocnych, jakimi są pisanki i palmy oraz barwne stroiki, kartki 
wielkanocne czy koronkowe serwetki.

Gminne Zawody Sportowo – Po-
żarnicze wygrała drużyna Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Brodziakach 
zdobywając najlepszy czas zarówno 
w sztafecie, jak i w ćwiczeniach bo-
jowych. Drugie miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej zawodów zajęła OSP  
w Smólsku, a trzecie OSP w Soli. Tuż 
za podium znalazła się OSP Gromada 
z 4 wynikiem w zawodach oraz OSP 
w Hedwiżynie, która zajęła 5 miejsce.

Poniżej prezentujemy klasyfika-
cję wszystkich jednostek biorących 
udział w zawodach.

1. OSP w Brodziakach
2. OSP w Smólsku Dużym 
3. OSP w Soli
4. OSP w Gromadzie

5. OSP w Hedwiżynie
6. OSP w Nadrzeczu
7. OSP w Dereźni
8. OSP w Bukowej
9. OSP w Korytkowie Dużym
10. OSP w Dąbrowicy

11. OSP w Woli Dereźniańskiej
12. OSP w Rudzie Solskiej
13. OSP w Kajetanówce
14. OSP w Andrzejówce

Ewelina Lemieszek

OSP Brodziaki najlepsza w gminie
Zawody miały miejsce 28 maja 2017 roku na stadionie sportowym w Soli. Wzięło w nich udział 
14 z 17 jednostek OSP z terenu Gminy Biłgoraj. Strażacy ochotnicy zmierzyli się w 3 konkuren-
cjach: musztrze, sztafecie 4 x 50 m oraz ćwiczeniach bojowych. Do klasyfikacji konkursowej była 
uwzględniana punktacja z dwóch ostatnich konkurencji.
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Konkursy świąteczne cieszą się wśród młodzieży szkolnej 
dużą popularnością. Tym razem na konkurs trafiło 155 prac  
z 12 gminnych szkół. W piątek, tuż przed Palmową Nie-
dzielą, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie 
nagród. 

Organizatorzy i komisja w składzie: Dorota Skakuj, Dy-
rektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Zofia Nizio, Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli, jak co roku 
przede wszystkim nagradzali prace wykonane z naturalnych 
materiałów i tradycyjnymi technikami. Tradycyjnie były 
skromne, zgrabne, wykonywane z trzciny, bazi, barwinka, 
bukszpanu i zasuszonych, nie farbowanych kwiatów biłgo-
rajskie palmy i unikatowe batikowe pisanki biłgorajskie. 

Wiele prac trafiających na konkurs jest wykonywanych 
z gotowych elementów i przy pomocy współczesnych tech-
nik. Ponadto oprócz palm i pisanek na konkurs przygoto-
wywane są stroiki wielkanocne. Te współczesne ozdoby, 
które nie pozbawione są walorów artystycznych, również 
podlegają ocenie komisji. Po obejrzeniu wszystkich prac 
komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch katego-
riach wiekowych.

W kategorii I (przedszkola i klasy I-III Szkoły Pod-
stawowej) I nagrody otrzymali: Adrian Szabat, kl.I,  
SP w Starym Bidaczowie, Emilia Zarzycka, kl.III,  
SP w Starym Bidaczowie, Michał Pankowicz, kl.IIIb, ZSPiG 
w Gromadzie, Aleksandra Zygmunt, Przedszkole, ZSPiG  
w Korytkowie Dużym, Milena Pawlos, kl.III, ZSPiG  
w Korytkowie Dużym, Wiktoria Maik, Przedszkole 5-latki, 
ZSPiG w Korytkowie Dużym, Jagoda Pawlos, kl.III, ZSPiG 
w Korytkowie Dużym, Filip Odrzywolski, kl.III, ZSPiG  
w Korytkowie Dużym.

II nagrody otrzymali: Weronika Kasperska, kl.I,  
SP w Starym Bidaczowie, Adrian Grabias, Przedszkole 3-5 
latki, ZSPiG w Korczowie, Milena Pawlos, kl.III, ZSPiG  
w Korytkowie Dużym, Jagoda Pawlos, kl.III, ZSPiG w Ko-
rytkowie Dużym, Aleksandra Odrzywolska, kl.II, ZSPiG  
w Korytkowie Dużym, Norbert Żołnierczyk, Przedszkole  
6 latki, ZSPiG w Korytkowie Dużym, Kornelia Marzec, lat 
7, SPiG w Bukowej, Julia Wasąg, kl.III, Zamiejscowy Od-
dział w Ciosmach.

III nagrody otrzymali: Roksana Welc, kl.III,  
SP w Starym Bidaczowie, Nikola Oliwia Kurys, kl.III, ZSPiG  
w Hedwiżynie, Karolina Pankowicz, Przedszkole 3-4 lat-
ki, ZSPiG w Gromadzie, Szymon Stępień, kl.IIIb, ZSPiG  
w Gromadzie, Nikola Mielech, kl.IIIb, ZSPiG w Gromadzie, 
Filip Dycha, Przedszkole 6 latki, ZSPiG w Korytkowie Du-
żym, Milena Rataj, kl.I, SP w Woli Dereźniańskiej, Sebastian 
Kapuśniak, kl.III, SP w Smólsku.

W kategorii II (klasy IV-VI i gimnazjum) I nagroda: 
Krystian Szabat, kl.IV, SP w Starym Bidaczowie, Alicja Sur-
manowicz, kl.V, Zespół Szkół w Soli , Weronika Wróbel, 
kl.VI, ZSPiG w Gromadzie, Gabriel Zygmunt, kl.IV, ZSPiG 
w Korytkowie Dużym, Maciej Małek, kl.IV, SPiG w Buko-
wej, Julia Małek, kl.VI, SPiG w Bukowej.

II nagroda: Aleksandra Rataj, kl.IV, Zespół Szkół w Soli, 
Oliwia Przytuła, kl.VI, Zespół Szkół w Soli.

III nagroda: Natalia Tutka, kl.IV, Zespół Szkół w Soli, 
Michał Kmieć, kl.V, Zespół Szkół w Soli, Zuzanna Rapa, 
kl.I gimnazjum, ZSPiG w Gromadzie, Hanna Wolanin, 
kl.IV, ZSPiG w Gromadzie, Natalia Małek, kl.II gimnazjum, 
ZSPiG w Korczowie.

Dziękujemy za wszystkie prace, które przygotowane zo-
stały w ramach Konkursu Wielkanocnego. Posłużyły one 
jako dekoracje świąteczne Sali Konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Biłgoraju. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni nagrody 
rzeczowe. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Celina Skromak

Konkurs Wielkanocny 
na najpiękniejszą palmę i pisankę

7 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju został rozstrzygnięty Konkurs Wielkanocny 
na palmy, pisanki i stroiki świąteczne. Każdego roku, w celu podtrzymania tradycji wykonywania 
palm wielkanocnych i zdobienia pisanek, organizowany jest dla uczniów Konkurs Wielkanocny 
na te tradycyjne ozdoby świąteczne. 
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Przez dwa piątkowe popołudnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli odbywały się warsztaty 
tworzenia palm i pisanek wielkanocnych. Palmy wiel-
kanocne są tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej 
w Kościele katolickim, natomiast pisanka jest jednym  
z ważniejszych symboli Wielkanocy. 31 marca 2017 r.  
w bibliotece odbyły się warsztaty wykonywania tradycyj-
nych palm wielkanocnych. W dzisiejszych czasach domi-
nuje era plastikowych ozdób, więc warto było przyjść do 
biblioteki i wykonać własnoręcznie palmę. Warsztaty pro-
wadziła członkini Stowarzyszenia Razem Łatwiej w Zakąt-
ku Ziemi Biłgorajskiej w Soli, która dokładnie wyjaśniła 
uczestnikom metodę zaplatania palmy w sposób inny niż  
w bukiecie, czyli od góry w dół, wyjaśniła że tradycyjna pal-
ma wykonana jest z suszonych traw, bukszpanu, bazi, kwia-
tów i kolorowej pasmanterii. Dzieci samodzielnie decydo-
wały o doborze składników na swoją palmę a efekty były 
imponujące. Dawniej do wykonania wielkanocnej palmy 
przywiązywano wielką wagę i starano się by była wyjątkowa  
i efektowna, takie też były palmy wykonane przez uczest-
ników warsztatów. 

7 kwietnia odbyły się warsztaty ozdabiania pisanek 
wielkanocnych. Podczas tworzenia pisanek były rozmowy 
o tradycjach wielkanocnych i dawnych zwyczajach oraz  
o tym jakie symboliczne znaczenia mają święcone pokar-
my. Uczestnicy warsztatów wykonywali pisanki współ-

czesne, które na początku były oklejane kolorowymi 
sznurkami i wstążkami a następnie ozdabiane cekinami, 
kwiatkami i koralikami. Palmy i pisanki dzieci zabrały ze 
sobą do domu by pochwalić się przed rodziną i znajomy-
mi swoimi umiejętnościami, a było czym się pochwalić  
(o czym może zaświadczyć galeria zdjęć). Warsztaty prowa-
dziła oraz cennych uwag i wskazówek przy tworzeniu ozdób 
świątecznych udzielała Irena Surmanowicz, członkini Sto-
warzyszenia. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo i zapra-
szam do jak najczęstszego korzystania z naszej książnicy. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli i Stowarzysze-
nie Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej w Soli,  
a wsparcia finansowego udzieliła Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Biłgorajska”. 

    
Zofia Nizio

Tradycja w Soli nie zaginie
Święta Wielkanocne już od wielu pokoleń są symbolem radości i narodzin. Z ich obchodami wią-
że się mnóstwo tradycji, które w wielu regionach Polski kultywowane są do dnia dzisiejszego  
- tak też dzieje się w Soli. Są to tradycje wykonywania palm i pisanek wielkanocnych. 
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We Frampolu obejrzeli pozostałości po dawnym zało-
żeniu miasta idealnego, czyli pierwotnego układu urba-
nistycznego z tzw. ulicami stodolnymi oraz charaktery-
styczne dla Frampola domy tkackie. Zawędrowali także na 
kirkut, gdzie obejrzeli macewy z XVIII i  XIX w. 

W Biłgoraju zwiedzili Miasteczko Kultur Kresowych 
i Zagrodę Sitarską. Zaintrygowani projektem Fundacji 
„Obywatelska przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Roz-
woju Gospodarczego, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Za-
chowania Tradycji Regionów Kresowych - Biłgoraj XXI” 
zwiedzili autorski projekt rekonstrukcji wielokulturowe-
go Biłgoraja - miasteczka żydowsko-polsko-ormiańsko-
rusko-holendersko-tatarskiego. Odwiedzili również  Mu-
zeum Singera. Poprzez wizytę w Zagrodzie Sitarskiej 
poznali dzieje sitarstwa biłgorajskiego.

Poznawali także smaki regionalne Ziemi Biłgorajskiej, 
a dokładnie Gminy Biłgoraj.  Zawitali do Ciosmów, gdzie 
gości przyjęło Stowarzyszenie DĄB. Członkinie Stowa-
rzyszenia przygotowały regionalne przysmaki: kapustę  

,,z grochem” i olejem lnianym, kulaszę ze skwareczkami i 
gołąbki z kaszą gryczaną i suszonymi grzybami. Podano 
również chleb pieczony na zakwasie z domowym masłem, 
placki na sodzie, pieroga biłgorajskiego i kruche ciasto  
z jabłkami i borówkami.

Poczęstunkowi towarzyszyły swobodne rozmowy,  
nt. kuchni regionalnej, charakterystycznych potraw świą-
tecznych, tradycji wielkopostnych i zwyczajów wielkanoc-
nych. Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie z Fundacją 
„Wczoraj i Dziś dla Jutra” z Lubartowa zaowocuje dalszą 
współpracą, mającą na celu promocję Gminy Biłgoraj.  

Twórcy ludowi zaprezentowali tradycyjne rzemiosła 
biłgorajskie. Goście mogli zobaczyć przy pracy Tadeusza 
Małyszę, łubiarza z Bukowej oraz podziwiać batikowe pi-
sanki i palmy wielkanocne wykonywane przez Katarzynę 
Zygmunt, utytułowaną pisankarkę z Korytkowa Dużego. 
Odwiedzili również szkolną izbę tradycji w Zamiejscowym 
Oddziale w Ciosmach Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bukowej.

Celina Skromak

Spotkanie w Ciosmach
Członkowie Fundacji „Wczoraj i Dziś dla Jutra” i Stowarzyszenia „Lubelskie Wędrówki Kulinarno 
– Krajoznawcze” w sobotę 1 kwietnia wybrali się na wędrówkę po Ziemi Biłgorajskiej. Zaintrygo-
wani dziedzictwem kulturowym Ziemi Biłgorajskiej postanowili  poznać historię Frampola, wie-
lokulturowego Biłgoraja, dzieje sitarstwa i posmakować tradycyjnych lokalnych przysmaków.  
W drodze z Lubartowa odwiedzili Frampol, Biłgoraj i udali się do Ciosmów w Gminie Biłgoraj.
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Tym razem gospodarzem była Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Korczowie, a uroczystość pod hasłem 
„Wspólnie tworzymy świat” przypomniała przybyłym 
gościom oraz dzieciom i młodzieży, że historia to przede 
wszystkim ludzie, którzy swoimi działaniami tworzą ota-
czający nas świat. Spotkanie poprowadziła pani dyrek-
tor Teresa Mazurek, która przywitała przybyłych gości. 
Oprócz dzieci, nauczycieli, absolwentów oraz rodziców 
na spotkanie przybyli także: Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ce-
lina Skromak, były dyrektor Szkoły w Korczowie Tadeusz 
Oleszczak, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji 
Monika Sałaban, radny Gminy Biłgoraj Stanisław Kubik, 
sołtyski z Korczowa i Okrągłego Paulina Grabias i Krysty-
na Różańska, a także przedstawiciele lokalnych przedsię-
biorstw oraz absolwenci szkoły: Łukasz i Mateusz Potoccy, 
Dominik Róg oraz Dawid Mielnik.

Pani dyrektor Teresa Mazurek przedstawiła rys histo-
ryczny, najważniejsze osiągnięcia szkoły w Korczowie oraz 
ludzi tworzących życie szkoły od początku jej istnienia 
(1938-1939). Z kolei o historii miejscowości opowiedzieli 
uczniowie szkoły przygotowani pod kierunkiem nauczy-
cielki historii Doroty Lisieckiej.

Opowieści o historii przerywane były kolorowymi  
i pięknymi występami uczniów szkoły. Grupa przedszkola-
ków 3, 4 i 5 letnich przywitała wszystkich wiosennym przed-
stawieniem, dzieci z klasy 2 przedstawiły kolorową ilumina-
cję z tańcami, chór szkolny przy akompaniamencie Roberta 
Sareckiego zauroczył przybyłych pięknym wokalem, a jego 
członkini Martyna Cios śpiewała także podczas choreografii 
tanecznej, którą wykonywała Zuzanna Dziura. 

Na scenie wystąpił także Zespół Sąsiadeczki z Korczo-
wa i Okrągłego przy akompaniamencie Jana Szymaniaka  
z piosenką „Wiosna”. Monika Dziduch wystąpiła z wier-
szem „Być może gdzie indziej”, a Natalia Kulik wyrecyto-
wała „Identyfikację” Wisławy Szymborskiej.

Uczniowie Szkoły w Korczowie od kilku tygodni praco-
wali nad pracami plastycznymi w konkursie „Moja Miej-
scowość – dawniej i dziś”, który został podsumowany pod-
czas uroczystości. Niemal 20 prac, które wykonali artyści, 
można było podziwiać na wystawach, a każdy uczeń otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową, wręczone 

przez Wójta Wiesława Różyńskiego oraz Celinę Skromak.
Na spotkaniu oprócz promowania szkoły, miejscowo-

ści i historii, rozmawiano także z miejscowymi przedsię-
biorcami. Do szkoły przybyli przedstawiciele firm: Za-
kład Instalatorstwa Elektrycznego Lech Różański, „Lutex” 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lucjan Kornak, 
Firma Ubezpieczeniowa PZU Anna Nowacka oraz „Astex” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Cios. 
Wszyscy przybyli goście otrzymali pamiątkowe ozdoby 
świąteczne wykonane przez uczniów szkoły w Korczowie 
pod kierunkiem pani Justyny Jurewicz.

Spotkania z Historią w Korczowie zakończyło się roz-
mową z absolwentami szkoły Dominikiem Rogiem oraz 
Dawidem Mielnikiem. 

Dominik Róg

„Wspólnie tworzymy świat” 
- Spotkanie z Historią w Korczowie

Spotkanie z Historią „Wspólnie Tworzymy Świat” w Korczowie, które odbyło się 6 kwietnia 2017 r., 
rozpoczęło kolejną edycję Spotkań z Historią w Gminie Biłgoraj – projektu realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Brodziakach.
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Teatrzyki szkolne z poszczególnych szkół przyjeżdżają 
do Smólska żeby zaprezentować sztuki teatralne przygoto-
wane specjalnie na tą okoliczność, skonfrontować własną 
inwencję twórczą, pracę, talenty i osiągnięcia z osiągnięcia-
mi  innych szkół. Konfrontacje służą więc aktywizacji, ale też 
integracji młodzieży szkolnej z terenu Gminy Biłgoraj.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystyczne-
go, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy arty-
stycznej oraz stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń 
pedagogów, instruktorów, amatorów działalności kultural-
nej i amatorskich zespołów teatralnych.

W tym roku w Smólsku wystąpiło 12 szkolnych teatrzy-
ków, a na scenie zaprezentowało się 150 młodych aktorów. 
Poziom spektakli był bardzo wysoki. Komisja konkurso-
wa w składzie Maryla Olejko i Ewa Bordzań po obejrzeniu 
wszystkich teatrzyków postanowiła nagrodzić cztery z nich, 
które jednocześnie będą reprezentować Gminę Biłgoraj na 
Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych i Młodzieżo-
wych w Tarnogrodzie.

Pierwszą nagrodę wygrał Teatr Szkolny z Gromady za 
sztukę p.t. „Ostatni wódz” w reżyserii Małgorzaty Procner, 
druga nagroda przypadła grupie teatralnej ze Szkoły Podsta-
wowej w Smólsku za spektakl p.t. „Krzywa bajka” w reżyserii 
Haliny Pintal i Iwony Paluch, a dwie równorzędne trzecie 
nagrody otrzymały teatrzyki z Korytkowa Dużego za przed-
stawienie p.t. „A niech to gęś kopnie” w reżyserii Julii Ada-
mek, Barbary Cudziło i Pawła Kołodzieja i grupa teatralna  

z Dereźni za sztukę p.t. „O służącej, która pokochała kupca” 
w reżyserii Alicji Chołyst.

Komisja przyznała ponadto trzy wyróżnienia, które 
otrzymały teatrzyki: ze Starego Bidaczowa, za scenkę p.t. 
„Prowokacja”, w reżyserii Małgorzaty Kanar i Joanny Portki, 
teatr z Hedwiżyna, za spektakl „Kosmici atakują” w reżyserii 
Marty Szuper i Marii Łozińskiej i grupa teatralna z Soli za 
„Brzechwolandię” wyreżyserowaną przez Joannę Kunicką – 
Jung i Jolantę Kurzyńską.

Nagrody indywidualne dla najlepszego aktora otrzymali: 
Kacper Wróbel, Aleksandra Kurp, Emilia Wójcik, Krystian 
Kowal, Julia Małek, Zuzanna Nalepa, Dawid Leń i Krystian 
Bednarz.

Wszystkie szkolne teatry biorące udział w Konfronta-
cjach Teatralnych 2017 otrzymały pamiątkowe dyplomy  
i nagrody finansowe za udział w konkursie. Nagrody uczest-
nikom konfrontacji wręczał Wiesław Różyński Wójt Gmi-
ny Biłgoraj, wyrażając jednocześnie uznanie i dumę, że tyle 
młodych talentów aktorskich z naszej gminy zgromadziło 
się w sali gimnastycznej szkoły w Smólsku.

Młodym aktorom i ich opiekunom dziękujemy za udział 
w kolejnych Konfrontacjach, a laureatom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów scenicznych. Organizatorem VIII 
Międzyszkolnych Konfrontacji Teatralnych w Smólsku był 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Szkoła Podstawowa 
w Smólsku.

Celina Skromak

VIII Międzyszkolne 
Konfrontacje Teatralne w Smólsku
Raz w roku Smólsko z teatrów słynie. Tutaj często swoją pierwszą przygodę z teatrem zaczynają 
uczniowie nawet tych najmłodszych klas, którzy prezentują się na scenie bądź też są widzami. 
Scena w Szkole Podstawowej w Smólsku w dniu 4 kwietnia 2017 r. gościła aktorów z terenu całej 
gminy Biłgoraj. 
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W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich 
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj – zapre-
zentowało się aż 39 recytatorów. Po wysłuchaniu wszyst-
kich wystąpień komisja w składzie Halina Ewa Olszewska 
oraz Ewa Bordzań zakwalifikowała do etapu powiatowego  
3 uczniów oraz przyznała 12 wyróżnień. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody w postaci książek. Laureaci Elimi-
nacji Gminnych XXXVI Małego Konkursu Recytatorskie-
go to:

Sebastian Omiotek (ZS w Soli, kl. II), Samuel Bar-
tosiński (ZSPiG w Dereźni, kl. II) i Arkadiusz Cios  
(SP w Korczowie, kl. VI).

Wyróżnieni w Eliminacjach Gminnych XXXVI Małe-
go Konkursu Recytatorskiego: Szymon Habza (SP w Bu-
kowej, kl. III), Klaudia Rekiel (ZS w Soli, kl. V), Dawid 
Leń (SP w Korytkowie Dużym, kl. VI), Otylia Kobielarz 
(ZSPiG w Dąbrowicy, kl. VI), Katarzyna Siembida (ZSPiG 
w Dąbrowicy, kl VI), Amelia Grab (ZSPiG w Dąbrowicy,  
kl V), Laura Rapa (ZSPiG w Dereźni, kl. II), Julia Ćwi-
kła (SP w Starym Bidaczowie, kl. V), Bartosz Gura  
(SP w Smólsku, kl. I), Amelia Sikorska (ZSPiG w Hedwiży-

nie, kl. VI), Martyna Cios (SP w Korczowie, kl. VI), Hanna 
Wolanin (ZSPiG w Gromadzie, kl. IV).

Etap Powiatowy MKR, który odbył się 13 maja w Biłgo-
rajskim Centrum Kultury wyłonił laureatów, którzy będą 
reprezentować Powiat Biłgorajski w finale wojewódzkim. 
Laureatem konkursu został Samuel Bartosiński, natomiast 
Arkadiusz Cios otrzymał wyróżnienie.

Dominik Róg

Eliminacje Konkursu rozstrzygnięte
Eliminacje Gminne XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się 28 kwietnia w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj, jak co roku umożliwiły młodym ludziom wyrażenie swo-
ich emocji i stały na bardzo wysokim poziomie. Recytatorzy prezentowali teksty, mówiące o tym, 
co jest naprawdę bliskie młodym ludziom.

Organizatorami konkursu, który 
poprzedza ogólnopolskie obchody 
rocznicy bitwy pod Osuchami byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej, 
PTTK oddział w Biłgoraju, Gimna-
zjum w Łukowej i Starostwo Powiato-
we w Biłgoraju.

W konkursie znakomicie zapre-
zentowali się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Korczowie, 
przygotowywani przez nauczycielkę hi-
storii panią Dorotę Lisiecką. Uczennica 
klasy VI SP Katarzyna Dyndał zajęła  

I miejsce (tytuł laureata), a jej koleżanka 
z klasy Aleksandra Solak uplasowa-
ła się na II miejscu. Z kolei w kategorii 
gimnazjalnej II miejsce zajął Daniel 
Cios z Gimnazjum w Korczowie. 

Laureaci konkursu: Katarzyna 
Dyndał z SP w Korczowie, Marcel 
Buczek z Gimnazjum Nr 3 w Biłgo-
raju, Agnieszka Maciocha z LO im. 
ONZ w Biłgoraju. 

 II miejsce: Aleksandra Solak  
z SP w Korczowie, Daniel Cios z Gim-
nazjum w Korczowie, Konrad Koman  

z biłgorajskiej „Budowlanki”.
III miejsce: Amelia Dzwolak  

z SP w Obszy, Daniel Ostrowski z Po-
wiatowego Gimnazjum w Biłgoraju, 
Krystian Koman z ZSBiO w Biłgoraju

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie 
otrzymali „Zeszyt Osuchowski” Nr 14 
wydany przez GOK w Łukowej, dłu-
gopisy i smycze ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju  
i opaski odblaskowe od Nadleśnictwa 
Józefów.

Dominik Róg

Sukces uczniów na Konkursie Wiedzy o AK i BCh
Dnia 8 czerwca 2017 r. w Domu Pamięci w Osuchach odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich na Ziemi Biłgorajskiej pod honorowym patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. Do konkursu przystąpiło 46 uczniów z 23 szkół z terenu powiatu 
biłgorajskiego. 
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W ramach akcji 47 uczniów klas 
IV–VI i 40 gimnazjalistów uczestni-
czyło w Olimpiadzie Wiedzy o Zdro-
wiu. W kategorii klas IV – VI, I miej-
sce zajęli: Amelia Nizio z kl. V, Ilona 
Jaskowska i Patryk Przytuła z kl. IV,   
w kategorii gimnazjum zwyciężyła Jo-
anna Okoń z kl. III

W konkursie  literackim „Zdro-
wie w wierszach i rymowankach”,   
I miejsce zajęli:  Zuzanna Niemiec  
z kl. I gimnazjum i Wojciech Niemiec 
z kl. V.  Laureatkami konkursu na naj-
ciekawszy album, folder, prezentację 
multimedialną pod hasłem „Recepta 
na zdrowie” w kategorii uczniów szko-
ły podstawowej zostały – Julita Blacha  
z kl. VI i Amelia Nizio z kl. V; w ka-
tegorii gimnazjalistów zwyciężyła Zu-
zanna Niemiec kl. I. 

72 uczniów brało udział w druży-
nowym  Turnieju Wiedzy o Zdrowiu 
pod hasłem „Dbając o zdrowie, poma-
gasz sobie”, którego głównym celem 
było: zachęcanie do zdrowego stylu 
życia, aktywności fizycznej i intelektu-
alnej, motywowanie do samodzielne-
go zdobywania wiedzy, kształtowanie 
postawy współdziałania zespołowego. 
Turniej obejmował trzy konkurencje:  
„Sobą być – zdrowo żyć”– test teore-
tyczny obejmujący tematykę zdro-
wego stylu życia, witaminowy quiz, 
krzyżówkę - sprawdzającą wiedzę  
z zakresu zdrowego odżywiania. 

Rywalizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach: uczniowie klas IV – VI 
i klas gimnazjalnych. W zmaganiach 
turniejowych wzięło udział 14 (3-oso-

bowych) drużyn z kl. IV– VI i 10  
z klas gimnazjalnych. I miejsce  
w kategorii klas IV – VI zajął zespół  
w składzie: Martyna Węgrzyn, Julia 
Bielak i Adrian Dziduch  (kl. V)

W kategorii gimnazjum I miejsce 
zajęły dwa zespoły z kl. III: Oliwia 
Maciocha, Patrycja Różańska i Ga-
briela Chołyst; Joanna Okoń, Rafał 
Niemiec i Łukasz Stec. 

Podsumowanie Szkolnych Dni 
Promocji Zdrowia odbyło się 7 kwiet-
nia z okazji Światowego Dnia Zdro-
wia. Tego dnia zostały ogłoszone wy-
niki konkursów i wręczone nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców. 
Członkowie Koła Ekologiczno - Tu-
rystycznego z klasy V zaprezentowali 
inscenizację pt. „Witaminki dla księż-
niczki Marcelinki”. Artyści przenieśli 
oglądających do królestwa w którym 

księżniczka odżywiała się tylko sło-
dyczami, co spowodowało chorobę. 
Musiał jej pomóc rycerz Witaminek, 
który zdołał ją uratować, dzięki wi-
taminom ukrytym w owocach i wa-
rzywach. W ramach Dnia Zdrowia 
uczniowie wraz z wychowawcami 
uczestniczyli w otwartej lekcji wycho-
wawczej, której tematem przewodnim 
był zdrowy styl życia. 

Szkolne Dni Promocji Zdrowia, 
jak zawsze były czasem intensywnej 
edukacji, ale też wspaniałej zabawy. 
Organizatorzy serdecznie gratulują  
i dziękują   całej społeczności szkolnej 
za wykazanie się wiedzą i umiejętno-
ściami oraz za aktywny udział i zaan-
gażowanie.

Małgorzata Palikot

VI edycja Szkolnych Dni
Promocji Zdrowia w Dereźni

W dniach 30 marca – 9 kwietnia br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Dereźni odbyła się szósta edycja Szkolnych Dni Promocji Zdrowia pod hasłem „Pra-
widłowo się odżywiaj i aktywnie wypoczywaj”. Myślą przewodnią przedsięwzięcia  było posze-
rzenie wiedzy o właściwym stylu życia, a szczególnie o prawidłowym odżywianiu się i znaczeniu 
aktywności fizycznej.  
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Podczas  dwóch dni zaprezentowano w Tarnogrodzie  
20 spektakli teatralnych w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z terenu powiatu biłgorajskiego. Gminę Biłgoraj reprezen-
towały 4 teatrzyki szkolne, laureaci VIII Międzyszkolnych 
Konfrontacji Teatralnych w Smólsku.  Na tarnogrodzkiej 
scenie zaprezentowali się młodzi aktorzy z ZSPiG w Gro-
madzie, SP w Smólsku, SP w Dereźni i ZSPiG w Korytko-
wie Dużym. 

Z dumą informujemy, że  teatrzyki z Gromady, Smól-
ska i Dereźni dostały nominacje na przegląd wojewódzki.  
Spektakle - „Ostatni wódz” w reżyserii Małgorzaty Proc-
ner (teatrzyk z Gromady), „Krzywa bajka”  w reżyserii 
Haliny Pintal i Iwony Paluch (teatrzyk ze Smólska)  oraz  
„O służącej, która pokochała kupca” w reżyserii Alicji Cho-
łyst (teatrzyk z Dereźni) zostały zaprezentowane podczas 
Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie.

Spektakle prezentowane podczas Wojewódzkiego Prze-
glądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych oceniano  
w dwóch kategoriach - Teatry Młodzieżowe (18 spektakli) 
oraz Teatry Dziecięce (19 spektakli). W kategorii Teatrów 

Młodzieżowych Teatr Szkolny z Gromady otrzymał wyróż-
nienie za twórczy wkład zespołu  w poetycko - groteskową  
kreację obrazu społeczeństwa i wykorzystanie ciekawych 
środków wyrazu scenicznego w spektaklu  „Ostatni wódz”  
w reż. Małgorzaty Procner.

Jeszcze większy sukces odniosła Grupa Teatralna  
z Dereźni, która w kategorii Teatrów Dziecięcych zdoby-
ła pierwszą nagrodę w wysokości 500 zł za udany debiut 
teatralny; przekonujące oddanie emocji granych postaci, 
energię sceniczną małych wykonawców, rytm oraz dy-
namikę inscenizacji „O służącej, która pokochała kupca”  
w reż. Alicji Chołyst.

Dodatkowo Rada Konsultacyjna XVIII edycji Festiwalu 
Najciekawszych Widowisk wręczyła wyróżnienia indywi-
dualne dla Laury Rapy i Samuela Bartosińskiego z ZSPiG 
w Dereźni za role wykonane w spektaklu „O służącej, która 
pokochała kupca”. Były to jedyna wyróżnienia przyznane 
przez komisję. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wy-
różnionym. 

Dominik Róg

Sukcesy szkolnych teatrzyków
W dniach 21-22 kwietnia w Tarnogrodzkim Ośrodku  Kultury odbywał się XVIII Powiatowy Prze-
gląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, a 8 i 9 maja 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultu-
ry w Lublinie najlepsi prezentowali się podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych  
i Młodzieżowych. 
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Na uroczystości, które odbyły się na Boisku Sportowym 
w Dereźni Solskiej, oprócz delegacji druhów strażaków  
z niemal wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, przy-
byli także m. in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Sławomir Zawiślak i Piotr Olszówka, Starosta Powiatu Bił-
gorajskiego Kazimierz Paterak, Przewodniczący Rady Gmi-
ny w Biłgoraju Jan Majewski, Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński, Zastępca Wójta Gminy Wojciech Dziduch, 
Sekretarz Gminy Teresa Różańska, Komendant Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju bryg. 
Wiesław Krent, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP w Lublinie st. bryg. w stanie spoczynku 
Mieczysław Skura, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju Marek Kanar  
a także radni i sołtysi z terenu Gminy Biłgoraj.

Uroczystości rozpoczęły się barwną defiladą prowa-
dzoną przez Gminną Orkiestrą Dętą z Obszy pod batu-
tą kapelmistrza Michała Gizy oraz Poczty Sztandarowe  
z jednostek OSP w Dereźni, Soli, Smólska oraz Korytkowa 
Dużego. Druhowie strażacy przemaszerowali spod remizy 
w Dereźni na boisko sportowe, gdzie odprawiona została 
Msza Święta w intencji obchodzących swoje święto straża-
ków, koncelebrowana przez kapelana powiatowego straży 
pożarnej księdza kanonika Krzysztofa Gajewskiego, księ-
dza dziekana Michała Batyckiego oraz księdza Krzysztofa 
Górniaka. 

Po Mszy Świętej nastąpiła doniosła chwila złożenia mel-
dunku przez Komendanta Gminnego druha Jana Małyszę, 
odegrania Mazurka Dąbrowskiego i wciągnięcia Flagi Pań-
stwowej na maszt oraz wręczenia medali i odznaczeń, któ-
re przekazali uhonorowanym Wiesław Różyński, Wiesław 
Krent oraz Mieczysław Skura. Najważniejsze odznaczenie, 
czyli Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni Solskiej, a także dru-
howie Stanisław Różański s. Franciszka, Jan Wrębiak s. Jana 
oraz Stanisław Różański s. Piotra.  Na ręce Prezesa OSP  
w Dereźni Solskiej Jana Kimaka przybyli goście złożyli pa-
miątkowe podziękowania i życzenia dalszej pomyślności, 
a Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oprócz ciepłych 
słów podarował jubilatom przydatny sprzęt pożarniczy.

Po części oficjalnej obchodów Jubileuszu 90-lecia OSP 
w Dereźni Solskiej, przybyli goście i mieszkańcy mogli 
obejrzeć na scenie Zespół Śpiewaczy „Zorza” z Dereźni 
(przy akompaniamencie Jerzego Odrzywolskiego) oraz 
Kapelę „Kalina Folk” z Polichny. Do wspólnej zabawy pod-
czas „Gali Disco Polo” przygrywały zespoły MOTIF, TEX, 
SOLARIS, MEGUSTAR oraz FACE LOVE.

Dominik Róg

Jubileusz 90-lecia OSP
w Dereźni Solskiej

W dniu 3 maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni Solskiej świętowała Jubileusz 90-lecia 
istnienia, który był także okazją do radosnego obchodzenia Święta 3 maja oraz Gminnego Święta 
Strażaka. Organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni, Wójt Gminy Biłgoraj 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.
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W programie odbyły się występy zespołów, wspólne 
grillowanie i potańcówka ludowa. Na scenie zaprezento-
wały się następujące zespoły: „Czeremcha” z Gromady, „Ja-
rzębina” z Bukowej, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego, 
„Zorza” z Dereźni, „Lawenda” ze Smólska, „Stok” z Hedwi-
żyna i zespół śpiewaczy z Bidaczowa. Gościnnie wystąpił 
zespół „Za horyzontem” z Zawadki.

W spotkaniu w Gromadzie wzięli udział Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką, Zastępca Wój-
ta Gminy Biłgoraj Wojciech Dziduch, Przewodniczący 
Rady Gminy Jan Majewski z małżonką, Andrzej Sobaszek, 
Prezes OSP w Gromadzie, Jerzy Skubis, Sołtys Gromady, 
Krzysztof Sobaszek z małżonką oraz ks. Proboszcz Marek 
Kuśmierczyk.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze, 
o którą zadbali gościnni gospodarze z zespołu „Czerem-
cha” z Gromady.

Na Majówkę – Gromada 2017 zaprosili Zespół „Cze-
remcha” z Gromady, Wójt Gminy Biłgoraj i Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju.

 Celina Skromak

Majówka 2017 w Gromadzie
W dniu 1 maja 2017 r. w Gromadzie odbyło się spotkanie integracyjne gminnych zespołów śpie-
waczych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji zespołów w Kościele p.w. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Gromadzie, a ciąg dalszy spotkania zespołów i gości odbył się w remizie 
OSP w Gromadzie. Celem imprezy była prezentacja twórczości zespołów ludowych, ich integra-
cja, stworzenie możliwości swobodnych rozmów przy stołach, wspólnego pośpiewania oraz wy-
miany doświadczeń.

W konkursie wzięło udział 33 
uczniów, a laureatami zostali ci, któ-
rzy uzyskali minimum 80 % punktów. 

 Lista laureatów: I miejsce - Julia 
Wójcik ZSPiG w Dereźni; I miejsce - 
Amelia Morska ZSPiG w Gromadzie; 
II miejsce – Wiktoria Grabias ZSPiG 
w Dereźni; III miejsce – Julia Wolanin 
SP w Korczowie; III miejsce – Ewelina 
Sikorska ZSPiG w Hedwiżynie

Wyróżnienia:
Kacper Misiura - ZSPiG w Gro-

madzie, Milena Myszak - ZS w Soli, 
Julia Sprysak - SP w Smólsku, Emilia 

Niemiec - ZS w Soli, Karol Dziduch 
- ZSPiG w Dereźni, Klaudia Dragań-
czuk - SP w Korczowie.

Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Dominik Róg 

XVI edycja Gminnego Konkursu Polonistycznego
W dniu 11 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej uczniowie klas trzecich wzię-
li udział w XVI edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego.
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W konkursie powiatowym wzięło udział  9 podmiotów 
wykonawczych: 4 zespoły śpiewacze, 4 solistki oraz preten-
denci do konkursu Duży - Mały. Gminę Biłgoraj reprezen-
towali: zespół śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej, Krystyna 
Wójcik i Krystyna Blacha (solistki z Zespołu Śpiewaczego 
z Rudy Solskiej) oraz Piotr i Jakub Ostrowscy z Bukowej  
w kategorii Duży - Mały. 

Komisja w składzie Andrzej Sar, dr Janina Biegalska  
i prof. Jan Adamowski zdecydowała, że na szczeblu woje-
wódzkim powiat biłgorajski reprezentować będą - zespół 
śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej, solistka Leokadia Mucha  
z Zamchu, w kategorii Duży - Mały - Piotr i Jakub Ostrowscy.

W niedzielę 28 maja w przepięknej scenerii Muzeum 
Wsi Lubelskiej w Lublinie, odbyły się Eliminacje Wo-
jewódzkie 51. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiato-
we i regionalne, które odbyły się w Suścu, Dębowej Kło-
dzie,  Włodawie,  Obszy, Kąkolewnicy, Rykach, Żółkiew-
ce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Drelowie, Siedliszczu  
i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 100 zespołów 
śpiewaczych, 7 kapel, 11 instrumentalistów, 44 śpiewaków, 
9 grup w kategorii Duży-Mały i 4 wykonawców w kategorii 
folklor-kontynuacja (w sumie 175 wykonawców).

W Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych wzięło udział 16 zespołów śpiewaczych, 1 kape-
la, 4 instrumentalistów, 4 śpiewaków, 7 grup Duży-Mały  
i 3 prezentacje w kategorii folklor-kontynuacja. Powiat 

biłgorajski reprezentowali: Zespół śpiewaczy „Jarzębi-
na” z Bukowej, Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, solistka 
Leokadia Mucha z Zamchu oraz Piotr i Jakub Ostrowski  
w kategorii Duży – Mały. Miło nam poinformować, że po 
wysłuchaniu wszystkich wykonawców, jury w składzie: 
Prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS, konsultant WOK 
w Lublinie, mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK  
w Lublinie i mgr Andrzej Sar – gł. instruktor ds. dziedzic-
twa kulturowego  Lubelszczyzny WOK w Lublinie postano-
wiło wytypować do udziału w 51 Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu wszystkich 
wykonawców z naszego powiatu. Na prestiżowej scenie  
w Kazimierzu w dniach 23-25 czerwca 2017 roku Gminę 
Biłgoraj zaprezentują Zespół śpiewaczy „Jarzębina” z Bu-
kowej i Piotr i Jakub Ostrowski z Bukowej. Jesteśmy bardzo 
dumni ze śpiewaków z Bukowej. 

Celina Skromak

Eliminacje do 51. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbyły się Eliminacje Powiatowe, a 28 maja  
w Muzeum Wsi Lubelskiej Eliminacje Wojewódzkie 51. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
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Miłośnicy turystyki spotykają się 
na terenach o znaczących walorach 
patriotyczno – turystyczno - krajo-
znawczych, w miejscach ważnych wy-
darzeń historycznych oraz istotnych 
dla Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no - Krajoznawczego. 

 Zloty stały się wydarzeniami, na 
których dochodzi do „spotkań po-
koleń turystycznych” najmłodszych  
i tych trochę starszych. 

Organizacja Zlotów jest możliwa 
dzięki pomocy finansowej Samorzą-
du Województwa Lubelskiego  oraz 
wsparciu jednostek samorządowych. 

Tegoroczny Zlot honorowym pa-
tronatem objął Sławomir Sosnowski, 
Marszałek Województwa Lubelskiego 

i Wiesław Różyński, Wójt Gminy Bił-
goraj. Zlot został zorganizowany przez 
Radę Porozumienia Oddziałów PTTK 
Województwa Lubelskiego, Oddział 
Miejski PTTK im. Aleksandra Ja-
nowskiego w Lublinie, Oddział PTTK  
w Biłgoraju, SKKT przy ZSPiG w De-
reźni, przy współpracy Gminy Bił-
goraj i ZSPiG w Dereźni. Wsparcia 
finansowego i rzeczowego udzielili: 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyń-
ski, Radna Rady Gminy Biłgoraj Maria 
Raduj, Hurtownia Materiałów Elek-
trycznych i Elektromontaż Kazimierz 
Ordecki,  Zakład Przetwórstwa Mię-
sa „MATTHIAS”, Przedsiębiorstwo 
Przetwórstwa Zbożowego „KAPKA”.  
Hasłem przewodnim Zlotu była 110. 

XVII Zlot Szkolnych Kół
Krajoznawczo -Turystycznych
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni 3 czerwca br. gościł 
ok. 260 uczestników XVII Zlotu Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych Województwa Lu-
belskiego. W organizowanych od 2001 roku Zlotach Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych 
wzięło już udział ponad 3200 uczniów szkół chcących poznać swój region. 
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rocznica pierwszej wycieczki zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze do Puszczy Kampinoskiej.  
Z tej okazji turyści spotkali się w puszczy, ale tym razem  
w Puszczy Solskiej. 

Zlot rozpoczął się w sanktuarium  św. Marii Magdaleny, 
gdzie niezwykle serdecznie wszystkich uczestników przy-
witał kustosz ks. Witold Batycki. 

Turyści z różnych zakątków Lubelszczyzny pod opie-
ką Mariana Kurzyny, prezesa Oddziału PTTK w Biłgoraju  
i Andrzeja Czacharowskiego, wiceprezesa, zwiedzili  ko-
ściół parafialny, dawny klasztor franciszkański, kaplicę 
św. Marii Magdaleny. Następnie wędrowali szlakiem zie-
lonym im. Józefa Złotkiewicza do ZSPiG w Dereźni, gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie Zlotu. Wszystkich zebranych 
powitała dyrektor szkoły Zofia Bielak wraz z organizato-
rami Zlotu Marianem Kurzyną, Andrzejem Wasilewskim 
przewodniczącym Rady Porozumienia Oddziałów PTTK 
Województwa Lubelskiego. Ciepłe słowa do turystów skie-
rował współorganizator Zlotu Wiesław Różyński, a także 
Kazimierz Paterak, starosta powiatu biłgorajskiego i Ta-
deusz Sobieszek, członek honorowy PTTK. W imieniu 
posłanki na Sejm RP Agaty Borowiec głos zabrała jej asy-
stentka Joanna Ostasz. Wśród gości obecni byli kierownik 
Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Biłgora-
ju Stanisława Dzikoń i przewodniczący Rady Rodziców  
w ZSPiG w Dereźni Piotr Harasim. 

W programie Zlotu znalazła się  również prezentacja 
multimedialna pt. „Wspomnienia ze Zlotów Szkolnych Kół 
Krajoznawczo - Turystycznych Województwa Lubelskie-
go”, którą przedstawiła Małgorzata Palikot, opiekun SKKT  
w Dereźni. Najmłodsi uczniowie pod kierunkiem Alicji 
Chołyst zaprezentowali spektakl „O służącej, która poko-
chała kupca”, który w tym roku zdobył I nagrodę w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych w Lublinie. Nie zabrakło też piosenek turystycznych 
w wykonaniu członków SKKT przy ZSPiG w Dereźni  
i chórku szkolnego prowadzonego przez Ewę Buczek.  

Turyści  po smakowitym obiedzie wybrali się na wy-
cieczkę do Rezerwatu   „Obary” w Puszczy Solskiej, gdzie 
poznali bogactwo przyrodnicze torfowiska.  

Zwieńczeniem Zlotu było ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i pożegnanie symbolicznym uściskiem dłoni podczas 
przekazywania iskierki przyjaźni. 

Wszystkim uczestnikom pozostaną miłe wspomnienia 
i oczekiwanie na kolejny Zlot w przyszłym roku. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim spon-
sorom, rodzicom, pracownikom szkoły, członkom SKKT- 
PTTK i uczniom ZSPiG w Dereźni zaangażowanym  
w organizację XVII Zlotu Szkolnych Kół Krajoznawczo- 
Turystycznych Województwa Lubelskiego.

Małgorzata Palikot 
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W pierwszej części uroczystości 
zaproszeni goście obejrzeli insceniza-
cję przygotowaną przez klasy I – III 
i oddziały przedszkolne pt. „O tym, 
jak żabka mała rodziców nie słucha-
ła”. Scena zamieniła się w kolorową 
łąkę, na której śpiewał „żabi chórek”, 
tańczyły motyle, biedronki i żaby, po-
jawiły się ślimaki i bocian. Wszystkie 
zwierzątka szukały zaginionej żabki, 
która szczęśliwie się odnalazła. Z całej 
tej historii wypływał morał, żeby za-
wsze słuchać rodziców.

W drugiej części odbyły się pre-
zentacje występów dzieci z klas I – III 
z tegorocznej edycji Szkolnego Festi-
walu Talentów. Niejedna mamusia  
i niejeden tatuś odczuli dumę patrząc 
na popisy wokalne, recytatorskie czy 

taneczne swoich dzieci. 
Potem był poczęstunek i wręczenie 

własnoręcznie wykonanych upomin-
ków. Z zebranych opinii wynika, że 
uroczystość bardzo się podobała. Mali 

aktorzy z wdziękiem i ogromnym za-
angażowaniem wystąpili przed swo-
imi rodzicami dziękując im za trud 
wychowania.

Marta Gil

Cała łąka dla mamy i taty
Dnia 8 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pod hasłem „Cała 
łąka dla Mamy i Taty”. W pięknie ustrojonej sali gimnastycznej w Soli zebrali się rodzice dzieci  
z oddziałów przedszkolnych i klas I – III.

Szkoła Podstawowa w Korczowie reprezentowała woje-
wództwo lubelskie, powiat biłgorajski i gminę Biłgoraj. Ze-
spół wystąpił w składzie: Solak Aleksandra, Myszak Mar-
tyna, Cios Arkadiusz, Blicharz Hubert, Nowacka Natalia 
(rezerwowa). Opiekunem drużyny jest Edward Furlepa.

Pierwsze dwa dni to zmagania uczestników turnieju 
w obowiązujących konkurencjach tj. rozwiązywanie testu 
wiedzy z zakresu sytuacji w ruchu drogowym, rozwiązy-
wanie testu skrzyżowań, jazda po miasteczku ruchu dro-
gowego, jazda po bardzo trudnym  torze sprawnościo-
wym oraz wykonanie zadań z zakresu pierwszej pomocy.

Trzeci dzień to dzień rekreacyjny, organizator przy-

gotował wycieczkę dla uczestników na pola  Grunwaldu 
oraz w dalszej części wycieczkę do Olsztyna.

Mistrzem Polski został zespół ze Stronia / woj. małopol-
skie/, drużyna ze Szkoły Podstawowej z  Korczowa ukończy-
ła turniej na bardzo dobrym, dziewiątym miejscu. Indywi-
dualnie najwyżej została sklasyfikowana Solak Aleksandra 
na miejscu 19, spośród 68 uczestników, zaś Cios Arkadiusz 
na miejscu 20. Wcześniej uczniowie z Korczowa zwyciężyli  
w etapie gminnym oraz wojewódzkim, który odbył się w dniu  
24 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej.

Dominik Róg

Szkoła z Korczowa 
w Ogólnopolskim Turnieju BRD
W dniach 12 – 14 czerwca 2017 r. w Nidzicy odbył się krajowy XL finał Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym. W turnieju wystartowało 16 zwycięskich zespołów eliminacji wojewódzkich 
oraz zespół z Nidzicy, który  był gospodarzem turnieju. 
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1 czerwca w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Gromadzie odbyło się wielkie świętowanie rodziców 
i dzieci – Dzień Rodziny. Uroczystość rozpoczęto Mszą  
Św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą od-
prawił Ksiądz Proboszcz  Marek Kuśmierczyk. 

Część artystyczną przygotowali najmłodsi uczniowie 
klas 0-3 i przedszkolaki. Gościnnie podczas imprezy wystą-
piła formacja taneczna Studio Tańca „Styl” z MDK w Biłgo-
raju. Tańczą tam także uczennice ze szkoły w Gromadzie. 
Na uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Biłgoraj p. Wie-
sław Różynski i kierownik Placówki Wsparcia Dziennego 
„Skrzydła” w Bukowej z filią w Gromadzie - p. Marta Kimak. 

Zaproszeni goście obdarowali dzieciaki słodkościami. 
W podziękowaniu za trud wychowania i miłość dzieci 

wręczyły rodzicom samodzielnie wykonane prezenty. Nie 
zabrakło także wspólnych zabaw integracyjnych i konkur-
sów, w których chętnie brali udział zarówno rodzice, jak i ich 
pociechy. W nagrodę dostali pamiątkowe medale. 

O część konsumpcyjną imprezy zadbała Rada Rodzi-
ców, fundując lody i napoje, a ciasto upiekli rodzice uczniów 
poszczególnych klas. Uczniowie klas starszych spędzili ten 
dzień na sportowo i przy ognisku. Kilka godzin spędzonych 
wspólnie z mamą i tatą to cenny czas dla każdego dziecka, 
zwłaszcza w takim dniu!

Ewa Bednarz

Najważniejsza jest Rodzina!
Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 wrze-
śnia 1993 r. i obchodzone 15 maja. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa 
na temat wartości i problemów rodziny. W Polsce święto rodziny łączy się z obchodami Dnia Dziecka. 

W świetlicach Programu Umacnia-
nia Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj od listopada odbywały się 
zajęcia z dietetykiem, mające na celu 
przekazanie rodzicom i dzieciom wie-
dzy z zakresu zdrowego odżywiania 
i prawidłowych nawyków żywienio-
wych. Dzięki wspólnej pracy uczest-
ników spotkań, powstał „Przepiśnik” 
- zbiór sprawdzonych przepisów, który 
był promowany i rozdawany podczas 
uroczystości. Specjalista dietetyk za-
dawał pytania sprawdzające wiedzę 
zdobytą podczas trwania warsztatów. 
Członkowie rodzin - laureaci konkur-
su  plastycznego pt: „Żyj zdrowo i jedz 
kolorowo” z rąk Dyrektora Programu 
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj –  
p. Mariana Łosiewicza - otrzymali  na-

grody, które wykorzystają do przygoto-
wywania zdrowych posiłków, a dodat-
kowe gry planszowe umilą rodzinom 
wspólnie spędzany czas. Uczestnicy 
mogli obejrzeć także prezentację mul-
timedialną z działań realizowanych  
w ramach Programu „Żółty talerz”.  

Pracownicy Programu Umacniania 
Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych Bił-
goraj oraz wspierający wolontariusze 
przygotowali dla uczestników wiele 
atrakcji. Na scenie zaprezentowała się 
grupa teatralna ze Szkoły Podstawo-
wej w przedstawieniu pt: „Włóczęga”, 
a także grupa taneczna ćwicząca na 
zajęciach w świetlicach. Dużą niespo-
dzianką były występy solowe zarówno  
dzieci jak i młodzieży.

Poza sceną odbywały się warsztaty 

decoupage, malowanie twarzy, zaba-
wy i konkurencje sportowe. Owocowe 
szaszłyki i kiełbaski z grilla dodawały 
energii do zabawy. Dużą atrakcją było 
spotkanie z członkami Klubu Miło-
śników Motocykli „CYGNUS”  i stra-
żakami z OSP Ratownictwa Wodnego  
i Ekologicznego z Biłgoraja. Pokaz mo-
tocykli i sprzętu ratowniczego cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Wspól-
nie spędzone popołudnie przyniosło 
wszystkim dużo uśmiechu i radości. 

Serdeczne życzenia dzieciom i ich 
rodzicom złożył p. dyrektor Programu, 
Wójt Gminy Biłgoraj p. Wiesław Ró-
żyński, dyrektor SP w Woli Dereźniań-
skiej p. Waldemar Zajączkowski oraz 
prezes OSP RWiE p. Paweł Kuszewski.  

Monika Wojda

Dzień Dziecka i Rodziny
w Woli Dereźniańskiej
W dniu 3 czerwca 2017r. już po raz kolejny  w Placówce Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w  Bukowej 
z filią w Woli Dereźniańskiej odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka i Rodziny. Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce promuje ideę zdrowego żywienia, a dzięki wsparciu Kulczyk Foundation rodzinne 
spotkanie tego dnia było jeszcze bardziej atrakcyjne. 
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W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” Gminna 
Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli 12 maja 2017 r. 
 przeprowadziła I cykliczny konkurs czytelniczy „Radość 
czytania” na szczeblu gminnym. Konkurs odbył się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju. Była to  już 
XVI edycja, w której udział wzięło 19 lektorów z 10 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj, wyłonionych  
w drodze eliminacji szkolnych. Celem konkursu jest po-
pularyzacja książki i biblioteki, promowanie aktywnego 
czytania i rozbudzenie zainteresowania literaturą polską  
i światową. Nic tak nie rozwija wyobraźni jak czytanie, 
które za każdym razem przenosi nas do innego świata, 
a ponadto pobudza naszą kreatywność, sprawia iż język, 
którym się posługujemy na co dzień jest bogatszy i barw-
niejszy. „Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga” 
– te słowa świadczą o tym, że książka  kształtuje charak-
ter i osobowość człowieka. Dlatego warto czytać książki,  
o czym doskonale wiedzą wszyscy uczestnicy konkursu.   

Oceny konkursu dokonała komisja w składzie: Alicja 
Jachiewicz-Szmidt, aktorka teatralna i filmowa, współza-
łożycielka Fundacji Kresy 2000 Dom - Służebny Polskiej 
Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja 
oraz Celina Skromak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Biłgoraju.

Przy ocenie czytania komisja brała pod uwagę sposób 
prezentacji czytanego tekstu i dobór do osobowości czy-
tającego. Po wysłuchaniu wszystkich czytających lektorów 
Jury z satysfakcją  podkreśliło wysoki poziom konkursu  
i postanowiło przyznać: dwie równorzędne I nagrody,  
a zarazem awans do etapu powiatowego Krystianowi Ko-
walowi  kl. V – SP w Woli Dereźniańskiej i Weronice Wróbel 
kl. VI -  ZSPiG w Gromadzie, dwa równorzędne II miejsca 
Ilonie Jaskowskiej  kl. IV- ZSPiG w Dereźni i Bartłomie-
jowi Małyszy kl. VI – SP. w Bukowej, dwa równorzędne 
III miejsca Amelii  Wojda kl.VI – ZSPiG w Gromadzie  
i Amelii Okoń kl. IV – SP w Woli Dereźniańskiej oraz 
cztery równorzędne wyróżnienia: Martynie Palecznej 
kl.VI – ZSP i G w Hedwiżynie, Amelii Grab kl. V – ZSPiG  
w Dąbrowicy, Korneli Szabat kl. V – SP w Soli i Emilii Kąca 
kl. IV – ZSPiG w Korytkowie Dużym.

Czytający lektorzy zostali starannie przygotowani przez 
nauczycieli polonistów z poszczególnych szkół. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody  książkowe i pamiątkowe 
dyplomy. Konkurs organizowany jest przez Miejską i Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju a współorgani-
zatorami są biblioteki publiczne powiatu biłgorajskiego.

Zofia Nizio

Konkurs „Radość czytania”
„Tydzień bibliotek” – to cykliczna akcja promująca biblioteki i czytelnictwo, organizowana przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja trwa od 8 do 15 maja, w tym roku hasło „Tygodnia Biblio-
tek” brzmiało „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE”. 
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W trakcie festynu dzieci i dorośli uczestniczyli w róż-
nych konkursach sprawnościowych, między innymi: to-
czenie opony „rodzic-dziecko”, bieg z woreczkiem na 
głowie, biegi między pachołkami, bieg z dzieckiem „na ba-
rana”. Dzieci ustawiały się w kolejce do malowania twarzy, 
a zdezorientowani rodzice nie poznawali swoich pociech, 
była zabawa z chustą animacyjną oraz puszczanie baniek.       

Podczas festynu zostały rozdane nagrody dla laureatów 
konkursu plastycznego pt. „Moja rodzina na sportowo”.  
O to aby uczestnicy festynu nie byli głodni zadbali orga-
nizatorzy oferując kiełbaski z grilla, ciasta, napoje i sło-
dycze. Celem festynu było propagowanie zdrowego stylu 
życia, kształtowanie u dzieci umiejętności spędzania czasu 
z rodziną oraz zacieśnianie więzi emocjonalnej między ro-
dzicami a dziećmi. Nad całością imprezy czuwali harcerze  
i harcerki z Soli. Piękna pogoda, rodzinna atmosfera, dużo 
atrakcji, kolorowe balony, które czasem poleciały w dal, 
wata cukrowa, popcorn… To oraz wiele więcej atrakcji 
czekało na przybyłych gości. 

Festyn zorganizowało Stowarzyszenie Razem Łatwiej  
w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej w Soli przy współpracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że festyn uda się powtórzyć za rok 

i stanie się cyklicznym wydarzeniem majowym na „Wykle, 
spotkaniem integracyjnym na świeżym powietrzu, gdzie 
można będzie rodzinnie spędzić czas i dobrze wspólnie się 
bawić. 

Projekt „Majówka na Wykle” sfinansowano ze środków 
pochodzących z dotacji Gminy Biłgoraj w ramach otwarte-
go konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań  publicznych 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Zofia Nizio

Majówka na „Wykle”
W niedzielne popołudnie  21 maja 2017 r. mieszkańcy Soli i Kolonii Sól bawili się na festynie rodzin-
nym pt.  „Majówka na Wykle”. Pogoda dopisała co przyciągnęło na imprezę wiele rodzin.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV, V, VI szkół 
podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj. Dzieci musiały 
zmierzyć się z szeroko rozumianą problematyką bezpie-
czeństwa oraz zapobiegania patologiom społecznym. 

W Eliminacjach Gminnych konkursu najlepsza okazała 
się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Korczowie w składzie: 
Dawid Dziewa (kl. IV), Akradiusz Cios (kl. VI) oraz Karol 
Garbacz (kl. V). Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w kolejnych etapach eliminacji. 

Dominik Róg

„Jestem Bezpieczny” 
- Konkurs Wiedzy Prewencyjnej

25 kwietnia 2017 r. w ZSPiG w Hedwiżynie odbyły się Eliminacje Gminne Konkursu Wiedzy Prewen-
cyjnej „Jestem Bezpieczny” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju. 
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Zadania konkursowe przygotowało Lubelskie Samo-
rządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. 
Laureatami konkursu zostało 16 uczniów, którzy będą re-
prezentować swoje szkoły w kolejnym, powiatowym etapie 
MiMaK-a. Maksymalną liczbę punktów uzyskało dwoje 
uczniów Amelia Morska i Patryk Grabias. Konkurs został 
dofinansowany przez Gminę Biłgoraj. 

Lista laureatów: Amelia Morska SP Gromada, Patryk 
Grabias SP Wola Dereźniańska, Julia Wolanin SP Korczów, 
Emilia Niemiec SP Sól, Jakub Adamek SP Gromada, Ewe-
lina Sikorska SP Hedwiżyn, Roksana Liwak SP Korytków 
Duży, Szymon Tworzewski SP Hedwiżyn, Julia Sprysak  
SP Smólsko, Karol Dziduch SP Dereźnia, Dominik 
Gura SP Smólsko, Karol Łuczyn SP Sól, Wiktoria Micyk  

SP Smólsko, Krystian Kaczor SP Bukowa, Kacper Rybak 
SP Sól, Szymon Dyndał SP Smólsko.

Dominik Róg

Mali matematycy

Celem przedsięwzięcia jest promocja książki i bibliote-
ki wśród najmłodszych. W tym roku hasło „Tygodnia Bi-
bliotek” brzmiało „Biblioteka. Oczywiście”. Więc oczywi-
ście były czytane bajki, tym razem przez specjalnych gości 
– poetę, wróżkę oraz przez starsze dzieci, które gościnnie 
przyjechały z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Hedwiżynie. Dzieci brały również udział w konkursach 
ze znajomości przeczytanych bajek, była wspólna zabawa  
z chustą animacyjną, przeciąganie oraz przechodzenie pod 
liną, a także tańce. Największą frajdę sprawiły dzieciom 
puszczane bańki oraz malowanie twarzy. 

Organizując tę imprezę pokazujemy bibliotekę jako in-
stytucję, która trwale wpisuje się w pejzaż kulturowy. Po-
przez różnorodne działania funkcja biblioteki zmieniła się 
diametralnie – można w niej nie tylko czytać i obcować  
z książką ale również przyjemnie spędzić wolny czas od 
nauki, spotkać się z przyjaciółmi, poznać nowe technologie 
a także wspaniale się bawić. „Biblioteka bawi oczywiście”. 

Nagrody i upominki dla dzieci ufundował Wójt Gminy 
Biłgoraj i Księgarnia TRAFFIC Monika Pajor w Biłgora-
ju, a głównymi organizatorami akcji czytelniczej „Pociąg 

do czytania” są: Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju 
z/s w Soli, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, 
Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK w Biłgoraju, Gimna-
zjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.

Zofia Nizio

Dnia 28 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej odbył się gminny etap Konkursu 
Matematycznego MiMaK, w którym uczestniczyło 36 najlepszych matematyków z klas trzecich szkół 
podstawowych gminy Biłgoraj. 

„Pociąg do czytania” po raz piąty
W piątkowe przedpołudnie 19 maja 2017 r. w Parku Solidarności w Biłgoraju już po raz piąty naj-
młodsi miłośnicy książek z Biłgoraja, Dereźni i Hedwiżyna spotkali się na wspólnej zabawie w ra-
mach Ogólnopolskiej Akcji „Tydzień Bibliotek”. 
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W dniach 8 - 15 maja obchodziliśmy XIV edycję Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek.  Tegoroczne hasło to „Bi-
blioteka. Oczywiście!”. Jak co roku filie gminnej biblioteki 
publicznej włączyły się w akcję i przygotowały zajęcia dla 
swoich czytelników.

Filia gminnej biblioteki publicznej w Hedwiżynie, bibliote-
ka szkolna oraz ZSPiG w Hedwiżynie przygotowały zajęcia dla 
swoich czytelników. Odbyły się szkolne eliminacje konkursu 
pięknego czytania, gdzie zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy 
reprezentowali szkołę na szczeblu gminnym. Została przepro-
wadzona ankieta pod hasłem „ Książki naszych rodziców”, któ-
ra miała na celu pokazanie dzieciom jakie książki z dzieciństwa 
wspominają ich rodzice oraz nauczyciele. Na podstawie an-
kiet zorganizowano wystawę, wśród najczęściej pojawiających 
się pozycji były - „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Mały Książę”, 
„Dzieci z Bullerbyn” , „Winnetou”. Podczas uroczystego pod-
sumowania akcji,  swoje  książki z dzieciństwa  zaprezentowała 
Dyrektor szkoły  Małgorzata Wasilewska, sołtys Justyna Jar-
gieło,  ksiądz proboszcz Piotr Sobczuk, bibliotekarka Justyna 
Wróbel oraz uczennica kl.I gimnazjum Gabriela Dyl.  Odbyły 
się  konkursy plastyczne oraz czytelnicze. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszył się konkurs poświęcony twórczości Juliana 
Tuwima. Zwycięzcy dostali pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy. Najmłodsi uczniowie szkoły wzięli udział w akcji „ Pociąg 
do czytania” w Parku Solidarności w Biłgoraju. Działania czy-
telnicze spodobały się dzieciom i zachęciły do częstszego ko-
rzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i gminnej.

„Jak nie czytam jak czytam”
Młodzież szkolna Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum  w Hedwiżynie wzięła  udział w ogólnopolskiej akcji pro-
mującej czytelnictwo, która przebiegała pod hasłem „Jak nie 
czytam jak czytam”. Akcja polega na masowym jednoczesnym 
czytaniu książek. 8 czerwca  uczniowie z przyniesionymi przez 
siebie książkami zgromadzili się na boisku szkolnym i rozpoczę-
ło się czytanie. Część z nich przyniosła swoje ulubione książki, 
niektórzy po kilka aby podzielić się z kolegami, inni wypożyczyli 
z biblioteki. Celem akcji było sprawienie, aby książka kojarzyła 
się z relaksem, przyjemnością i swobodą. Mamy nadzieję, że po-
przez przyłączenie się do akcji „Jak nie czytam jak czytam” bi-
blioteki  zainicjują modę na czytanie i przekonają nieczytających 
uczniów, że wśród ich rówieśników książki są popularne. Prze-
wodnią rolę w aktywizacji czytelnictwa pełnią biblioteki, które 
kształtują i wychowują potencjalnego dorosłego czytelnika.  Do 
akcji włączyli się również nauczyciele a organizatorami była bi-
blioteka publiczna i biblioteka szkolna. 

Justyna Wróbel

Jak co roku Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ko-
rytkowie Dużym włączyła się w akcję i przygotowała zaję-
cia dla swoich czytelników. 

Przedszkolaki w bibliotece – spotkanie z najmłodszą 
grupą przedszkolaków, miało na celu zapoznanie dzieci  
z biblioteką, z zasadami wypożyczania i poszanowania ksią-
żek. Polegało na głośnym czytaniu kilku krótkich utworów 
i rozpoznawaniu postaci bajkowych na podstawie ilustracji 
książkowych. 

Święto biblioteki – lekcja biblioteczna dla sześciolat-
ków. Zapoznanie dzieci z ideą Tygodnia Bibliotek i dyskusja  
nt. dlaczego czytanie książek jest takie ważne. Następnie od-
była się zabawa w „ZOO pana Brzechwy”. Bibliotekarka czy-
tała wiersze z cyklu ZOO, a zadaniem dzieci po wysłuchaniu 
każdej rymowanki było odnalezienie opisywanego zwierzę-
cia wśród wydrukowanych fotografii zwierząt i ułożenie 
ich na zdjęciach przestawiających naturalne środowisko 
tych zwierząt. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zakładki  
do książek. 

Zofia Karczmarzyk

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tyl-
ko jedną stronę”. Słowa św. Augustyna przyświecały idei 
zorganizowania przez Filię Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrowicy w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Biblio-
tek, imprezy czytelniczej „Małe i duże literackie podróże”. 

Była to już XIV edycja I akcji, której hasło brzmiało: „Bi-
blioteka. Oczywiście!” Impreza, która odbyła się 10 maja była 
rozstrzygnięciem wcześniej ogłoszonego konkursu czytel-
niczego, polegającego na wypożyczeniu książki z biblioteki, 
przeczytaniu jej i podczas spotkania zaprezentowania innym 
czytelnikom kraju, w którym toczy się akcja książki.

Przy ocenie wykonawców jury brało pod uwagę ogólną 
prezentację i dobór tematu, sugestywność wypowiedzi, ja-
sność formułowania myśli, płynność i poprawność wyraża-
nia się, poprawność języka i jego barwę. Komisja w składzie: 
Anna Kiełbasa, Irena Surma, Elżbieta Klimek postanowi-
ła przyznać: I miejsce - Jakubowi Bielakowi, za prezentację 
książki A. Lindgren ,,Emil ze Smolandii”, II miejsce – Karo-
linie Kobielarz,  za prezentację książki Arrou-Vignoda Phi-
lippe ,,Jaśki”, III miejsce – Oli Pyda, Otylii Kobielarz i Kasi 
Siembida.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a or-
ganizatorem imprezy była Filia  Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dąbrowicy przy współpracy ZSPiG w Dąbrowicy.                    

Lucyna Bielak

„Biblioteka. Oczywiście!” 
- XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
w Hedwiżynie, Korytkowie Dużym i Dąbrowicy
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Na boisku wiejskim w Okrągłym 
licznie zgromadzili się mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, miasta Bił-
goraja oraz goście. Wydarzenie uro-
czyście rozpoczął i gości powitał Wójt 
Gminy Biłgoraj i  Prezes Powiatowy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego Wie-
sław Różyński. Okolicznościowy list od 
Arkadiusza Bratkowskiego Marszałka 
Województwa Lubelskiego odczytała 
Katarzyna Fus, Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 
Głos zabrał również Kazimierz Paterak, 
Starosta Powiatu Biłgorajskiego gra-
tulując panu wójtowi udanej imprezy  
i pięknej integracji mieszkańców gmi-
ny Biłgoraj.

W spotkaniu w Okrągłym wzięli 
również udział Piotr Olszówka, Poseł 
na Sejm RP, Jan Kowalik, Radny Sej-
miku Wojewódzkiego, Alfred Sobótka, 
członek zarządu województwa lubel-
skiego, Roman Kasperek z Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Lu-

blinie, Jarosław Piskorski, Wicestarosta 
Biłgorajski, Jan Majewski, Przewodni-
czący Rady Gminy Biłgoraj, Radni Po-
wiatu Biłgorajskiego – Ewa Maciocha, 
Teresa Nowak i Stanisław Lewandow-
ski, ks. Kanonik Krzysztof Jankowski, 
ks. Proboszcz Marek Kuśmierczyk, 
Radni i Sołtysi Gminy Biłgoraj oraz kie-
rownicy i pracownicy UG w Biłgoraju.

W Turnieju Wsi „Spotkanie kul-
tur” 2017 udział wzięło 5 drużyn:  
z Soli, Woli Dużej i Woli Małej, De-
reźni, Korczowa i Okrągłego. Na bo-
isko wiejskie do Okrągłego zawitali 
więc zagraniczni goście: Anglicy z Soli, 
Słowianie z Woli Dużej i Małej, Cyga-
nie z Dereźni, Hiszpanie z Okrągłego  
i Afrykańskie Plemię z Korczowa.

Sołectwa rywalizowały ze sobą  
w konkursie kulinarnym i konku-
rencjach turniejowych. Zmaganiom 
drużyn przyglądały się dwie odrębne 
komisje. Stoiska kulinarne oceniała 
komisja w składzie: Ewa Maciocha – 

Radna Powiatu Biłgorajskiego, Prze-
wodnicząca Komisji Kultury, Edukacji 
i Sportu w Starostwie Powiatowym  
w Biłgoraju, Anna Wachowicz – Wy-
dział ds. Kultury, Edukacji i Sportu  
w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 
oraz Grzegorz Borowy – Restauracja 
Sitarska w Biłgoraju.

Po dokładnym obejrzeniu wszyst-
kich stoisk regionalnych i wnikliwym 
zapoznaniu się z ich zawartością ko-
misja postanowiła przyznać nagrody  
w następującej kolejności: I nagroda,  
w wysokości 500 zł.(23 pkt) – dla So-
łectwa Korczów; II nagroda, w wy-
sokości 400 zł.(22 pkt) – dla Sołectwa 
Okrągłe; III nagroda, w wysokości 
300 zł.(20 pkt) – dla Sołectwa Sól; IV 
nagroda, w wysokości 200 zł. ex aequo 
(13 pkt) – dla Sołectwa Wola Duża  
z Wolą Małą i Sołectwa Dereźnia.

Zmagania turniejowe, zarówno 
konkurencje artystyczne, jak i spraw-
nościowe oceniała komisja w składzie: 

Spotkanie Kultur w Okrągłym
Jak co roku, w pierwszą niedzielę czerwca w Okrągłym odbył się XIII już Turniej Wsi „Spotkanie kul-
tur”. W tym roku w związku z przypadającym Dniem Zesłania Ducha Świętego, czyli popularnych 
Zielonych Świątek wydarzenie połączono  z obchodami Święta Ludowego. 
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Bożena Bednarczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obszy, Iwona Pawlos – Instruktor MDK w Biłgoraju, Anna 
Świca – Instruktor MDK w Biłgoraju i Anna Banach – In-
struktor GOK w Obszy. Oceniane konkurencje w turnieju to 
parada drużyn, konkurs plastyczny dla dzieci, konkurencje 
sprawnościowe na torach, ubieranie stracha na wróble, pokaz 
tańca narodowego oraz scenka z życia prezentowanego kraju.

Po podsumowaniu punktów ze wszystkich konkuren-
cji turniejowych tytuł Super Sołectwa (104 pkt) i I nagrodę,  
w wysokości 2000 zł. zdobyła Drużyna z Korczowa; II nagro-
dę w wysokości 1500 zł. (86 pkt) zdobyła Drużyna z Dereźni; 
III nagrodę, w wysokości 1000 zł. (83pkt) wywalczyła Wola 
Duża i Wola Mała; IV i V miejsce (nagrody po 500 zł.) uzy-
skały drużyny z Okrągłego (74 pkt) i z Soli (62 pkt). Nagrody 
i dyplomy uczestnikom turnieju wręczył Wiesław Różyński 
Wójt Gminy Biłgoraj.

Laureatom XIII Turnieju Wsi „Spotkanie kultur” 2017 
serdecznie gratulujemy, a wszystkim drużynom dziękuje-
my za udział w turnieju. Dziękujemy za piękną integrację  
i świetną zabawę, której najlepszym przykładem i niekwe-
stionowaną gwiazdą wydarzenia okazała się Drużyna z So-
łectwa Korczów. I to nie tylko ze względu za zajęcie I miej-
sca w obydwu konkursach. Udowodnili, że podchodząc  
z dystansem do zmagań turniejowych można  się świetnie 
bawić, a publiczności dostarczyć niezapomnianych emocji  
i wielu radosnych wrażeń. Dziękujemy za łzy radości i dobrą 
zabawę.

Ukłony i podziękowania dla pani Krysi Różańskiej, Soł-
tys Okrągłego, za Jej nieocenioną pomoc oraz zaangażo-
wanie społeczności lokalnej w przygotowanie tego dużego 
przedsięwzięcia.

Dzięki uprzejmości Oddziału Biłgorajskiego Koła Diabe-
tyków  można było dokonać pomiarów cukru, cholesterolu 
oraz trójglicerydów we krwi,  darmowe pomiary ciśnienia 
tętniczego oferowali pracownicy i słuchacze Medycznego 
Studium Zawodowego w Biłgoraju, a porad kosmetycznych 
udzielały konsultantki Oriflame. Automobilklub Biłgorajski 
zaprezentował się paradą zabytkowych samochodów. Atrak-
cje dla dzieci zapewniali  animatorzy ze Sceny Juno oraz 
działający przez całe popołudnie aż do godzin wieczornych 
darmowy dmuchany park zabaw.

Ponadto w ramach turnieju odbył się koncert zespołu 
„Jambo Africa”, który podtrzymując integracyjny charakter 
imprezy, znanymi i lubianymi przebojami muzycznymi po-
łączył we wspólnej, radosnej zabawie zgromadzonych uczest-
ników imprezy. Na zakończenie odbyła się jeszcze dyskoteka 
pod gwiazdami z DJ NIELO oraz koncert zespołu MEFFIS.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Nowa gaze-
ta biłgorajska, bilgoraj.com.pl, bilgorajska.pl oraz Katolickie 
Radio Zamość, a organizatorem XIII Turnieju Wsi „Spotka-
nie kultur” w Okrągłym był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz Mieszkańcy Okrągłego.

Celina Skromak
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Obchody rozpoczęła Msza Święta 
w intencji obchodzących swoje świę-
to strażaków, koncelebrowana przez 
ks. Kanonika Krzysztofa Gajewskiego, 
kapelana powiatowego strażaków oraz 
ks. Kanonika Józefa Bednarskiego. 
Podczas Mszy księża dokonali uroczy-
stego poświęcenia nowego sztandaru 
OSP w Dąbrowicy. Po Mszy nastąpiła 
doniosła chwila złożenia meldunku 
przez Komendanta Gminnego dru-
ha Jana Małyszę, odegrania Mazurka 
Dąbrowskiego i wciągnięcia Flagi Pań-
stwowej na maszt. 

Przybyłych gości powitał Prezes 
OSP w Dąbrowicy dh Sławomir Bla-
cha. Na jubileusz przybyli m.in. Posło-

wie na Sejm RP Genowefa Tokarska 
oraz Piotr Olszówka, asystentka Poseł 
na Sejm RP Agaty Borowiec, Wicesta-
rosta Powiatu Biłgorajskiego Jarosław 
Piskorski, Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński, Zastępca Wójta Woj-
ciech Dziduch, Sekretarz Gminy Teresa 
Różańska, Komendant Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, czło-
nek Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Lublinie  
st. bryg. w stanie spoczynku Mieczy-
sław Skura, a także radni powiatowi  
i gminni, sołtysi oraz dyrektorzy.

W najważniejszej część uroczysto-
ści, która dała wyraz najwyższego spo-

łecznego uznania jakim cieszą się dru-
howie strażacy, nastąpiło przekazanie 
sztandaru dla OSP w Dąbrowicy. Akt 
Fundacji Sztandaru odczytali Rodzi-
ce Chrzestni OSP w Dąbrowicy pani 
Monika Frąk oraz pan Marian Ku-
rzyna. Po wbiciu gwoździ w drzewce 
sztandaru przez fundatorów sztandaru  
i wpisaniu się do kroniki pamiątkowej 
odczytano Akt Nadania Sztandaru, 
przekazano go Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dąbrowicy oraz odznaczono 
tę jednostkę Złotym Medalem Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa. Srebrny me-
dal otrzymali Grzegorz Jagucak, Piotr 
Maciocha, Marcin Jargieło oraz Piotr 
Szewc, brązowy: Damian Maciocha 

Jubileusz 90-lecia OSP 
oraz Piknik Rodzinny w Dąbrowicy
W dniu 11 czerwca 2017 r. na malowniczym placu w Dąbrowicy odbyły się uroczystości rocznicowe 
OSP w Dąbrowicy połączone z Piknikiem Rodzinnym. Uroczystości otworzyła barwna defilada pod-
oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych na czele ze Strażacką Orkiestrą Dętą z Biszczy pod batutą 
kapelmistrza Ryszarda Jelenia. W defiladzie z remizy OSP w Dąbrowicy na plac piknikowy maszero-
wali jubilaci – strażacy z Dąbrowicy, poczty flagowe oraz druhowie z innych jednostek OSP z terenu 
Gminy Biłgoraj.
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oraz Sławomir Przytuła, a odznakę „Strażak Wzorowy”: Re-
nata Zań, Stanisław Szmit oraz Szymon Przytuła. Odznacze-
nia sztandaru oraz wręczenia medali dokonali Mieczysław 
Skura, Wiesław Krent oraz Wiesław Różyński. 

Na ręce Prezesa OSP w Dąbrowicy Sławomira Blachy 
przybyli goście złożyli pamiątkowe podziękowania i życze-
nia dalszej pomyślności, a Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław 
Różyński oprócz ciepłych słów podarował jubilatom przy-
datny sprzęt pożarniczy.

Po części oficjalnej obchodów Jubileuszu 90-lecia OSP  
w Dąbrowicy przybyli goście i mieszkańcy, a w szczegól-
ności dzieci i młodzież bawili się na Pikniku Rodzinnym, 
obfitującym w wiele atrakcji na scenie i na placu. Wójt Gmi-
ny Biłgoraj Wiesław Różyński oraz dyrektor ZSPiG w Dą-
browicy Tadeusz Rak wręczyli nagrody dla dzieci biorących 
udział w Konkursie Plastycznym „90 lat OSP w Dąbrowi-
cy”, a wszystkie prace można było zobaczyć na plenerowej 
wystawie. Na scenie wystąpiły dzieci z ZSPiG w Dąbrowicy  
w przedstawieniu „Przyjaciel od zaraz”, przygotowanym pod 

kierunkiem Anny Kiełbasy i Moniki Frąk, formacje tanecz-
ne z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, pracujące 
pod opieką Ingridy Sokołowskiej i Urszuli Demuchy, Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy oraz zespół Big 
Band z Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju. Wie-
czorem do tańca przygrywał zespół FACE LOVE.

Poza częścią artystyczną wiele działo się także na urokli-
wym placu plenerowym. Fani motoryzacji obejrzeli przejazd 
motocyklistów, zainteresowani historią zobaczyli wystawę 
zdjęć prezentującą historię OSP w Dąbrowicy (najstarsze 
zdjęcie pochodzi z 1932 r.), a na dzieci czekały darmowe 
dmuchańce, animacje, kącik plastyczny oraz loteria fantowa.

Organizatorami Jubileuszu OSP w Dąbrowicy i Pikniku 
Rodzinnego byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy, 
Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, 
sołtys i radny Wiesław Maciocha, ZSPiG w Dąbrowicy oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy.

Dominik Róg
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W tym roku w malowniczej scene-
rii urokliwych Dyl rozbili swoje obozo-
wiska Goci z Masłomęcza oraz Słowia-
nie z Woli Dużej i Małej. Można było 
odwiedzić wioskę Gotów, zobaczyć ich 
codzienne życie, przyjrzeć się strojom 
i zajęciom, takim jak przędzenie, szy-
cie igłą z kości, czy pracy przy wyrobie 
biżuterii i krajek. Na specjalnie przy-
gotowanym torze łuczniczym można 
było poćwiczyć strzelanie z łuku oraz 
posmakować gotowanych na ognisku 
potraw. Byliśmy również świadka-
mi pojedynku na miecze i włócznie 
gockich wojów. Można się było sporo 
dowiedzieć o życiu i kulturze tych żyją-
cych dawniej plemion. 

Osada Słowiańska, to barwna ini-
cjatywa sołectwa Wola Duża i Mała. 
Surowe lniane stroje i kolorowe wianki 

na głowach Słowianek, muzyka, taniec 
i śpiew, a do tego przyjazna, rodzinna 
atmosfera stworzyły klimat słowiań-
skiej osady. Smakoszy przyciągał kram 
z regionalnymi przysmakami, któ-
ry przygotowali gościnni Słowianie. 
Twórcy ludowi z Bukowej – Hanna 
Głowa, Czesława Myszak, Antoni Frą-
czek i Tadeusz Małysza poprowadzili 
pokazy ginących rzemiosł i umiejętno-
ści. Można się było nauczyć przędzenia 
lnianych nici na motowidle, obserwo-
wać przy pracy łubiarza, strugającego  
i folującego łuby oraz podpatrzeć tech-
nikę wykonywania drewnianych łyżek 
tradycyjną metodą dłubania. Dodat-
kowo dla dzieci przygotowano darmo-
wy dmuchany park zabaw.

Na placu płonęły ogniska, na któ-
rych gotował się pęczak z gulaszem  

Biłgorajska Nuta w Dylach
W słoneczną niedzielę czerwca, w malowniczych Dylach, odbył się kolejny Festiwal Sztuki Lokalnej 
„Biłgorajska Nuta”. W tym roku zorganizowany został 18 czerwca i zgromadził miłośników muzyki  
i sztuki ludowej. Festiwal jest rokrocznie organizowany w trzecią niedzielę czerwca na boisku wiej-
skim, w sąsiedztwie urokliwego stawu i parku w Dylach. Służy promocji Dyl, tego urokliwego za-
kątka Gminy Biłgoraj, oraz promocji pieśni biłgorajskich, muzyki ludowej, tradycyjnego rzemiosła  
i potraw regionalnych. Na festiwalu w Dylach zaprezentowały się gminne zespoły śpiewacze, kapele 
ludowe i folkowe oraz twórcy ludowi z Bukowej.
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i bigos oraz piekły kurczaki w ziołach, a ze sceny w tym 
czasie po biłgorajsku witali gości Zespół Folkowy „Podko-
wa” i Kapela Ludowa „Krążałka”. W ich wykonaniu można 
było posłuchać najpiękniejszych piosenek z regionu biłgo-
rajskiego. Krótki przerywnik teatralny przygotowali miesz-
kańcy Woli, którzy przedstawili humorystyczną scenkę  
pt. Działalność Międzynarodowego Biura Matrymonialne-
go. Prezentacje gminnych zespołów śpiewaczych rozpoczął 
zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” i Męski Zespół 
Śpiewaczy z Bukowej. Następnie można było posłuchać ze-
społu „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego i zespołu „Zo-

rza” z Dereźni. Na scenie w Dylach zaśpiewali także: Zespół 
„Stok” z Hedwiżyna, „Lawenda” ze Smólska, „Polne kwiaty” 
z Dyl, zespół „Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, zespół „Więź” 
z Soli, Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej oraz zadebiutował 
słowiański zespół mieszkańców Woli Dużej i Małej.

Podczas festiwalu zaprezentowaliśmy również dawkę 
folkloru sąsiednich regionów. Dla dylańskiej publiczno-
ści zagrała KAPELA FOLK BAND z Łętowni, prezentując 
stroje i muzykę regionu rzeszowskiego oraz Kapela Ludowa 
UROCZYSKO z Krasnegostawu. Na zakończenie do tańca 
zaprosił wszystkich zespół EVENEMENT.

Celina Skromak
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Podczas sesji Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński 
przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy za 2016 rok oraz omówił przedsięwzięcia 
wykonane w roku ubiegłym. Najważniejsze inwestycje oraz 
wydarzenia przedstawił w formie prezentacji multimedial-
nej. Radni Rady Gminy w Biłgoraju jednomyślnie udzieli-
li Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za 
2016 rok. Wraz z sołtysami, dyrektorami szkół oraz pracow-
nikami Urzędu Gminy Biłgoraj złożyli Wójtowi gratulacje. 
Wójt wielokrotnie podkreślał, że nie udałoby się zrealizować 
aż tak wielu przedsięwzięć bez dobrej współpracy z Radą 
Gminy w Biłgoraju, bez wytrwałej pracy sołtysów gminy 
oraz bez kompetentnej kadry pracowniczej. Na ręce Zastęp-
cy Wójta Gminy Biłgoraj Wojciecha Dziducha, Sekretarza 
Gminy Biłgoraj Teresy Różańskiej oraz Skarbnika Gminy 

Biłgoraj Małgorzaty Kozłowskiej, Wójt złożył podziękowa-
nia za owocną pracę wszystkich pracowników Urzędu Gmi-
ny Biłgoraj.

Ewelina Lemieszek

Wójt z absolutorium
30 maja 2017 roku miała miejsce XXXVI Sesja Rady Gminy w Biłgoraju na której podjęto uchwałę  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 
Uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 10 obecnych Radnych Rady Gminy w Biłgoraju.

Wyróżnienie to wójt Wiesław Różynski otrzymał już po 
raz 3. Kapituła konkursu doceniła włodarza za sprzyjanie 
rozwojowi przedsiębiorczości w regionie oraz działania na 
rzecz rozwoju Gminy Biłgoraj.

Wśród laureatów konkursu „Lubelski Orzeł Bizne-
su 2016” znalazły się: Spółdzielnia Mleczarska „Bieluch”  
w Chełmie, Mazurek Metal Sp. z o.o. oraz SPIŻARNIA  
Sp. j. „Orła Biznesu z Diamentami” otrzymały również: 
WSK PZL-Świdnik S.A., EDBAK Sp. z o.o. (w kategorii 
„Przedsiębiorstwo innowacyjne”) i Gospodarstwo Rolne 
Produkcyjno-Nasienne Władysław Brzozowski. W ka-
tegorii „Firma rodzinna roku” statuetkę przyznano Fa-
bryce Okien i Drzwi BAS Sp. o.o. Firmą budowlaną roku  
i jednocześnie generalnym wykonawcą został NPLAY  

Sp. z o.o. Medal „Lubelski Orzeł Biznesu 2016” z dyplomem 
za działalność społeczną powędrował do firmy Usługi Re-
montowo-Budowlane Krzysztof Bielan. Kapituła konkursu 
przyznała również Honorowego Orła Biznesu dla Stadniny 
Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., „Honorowego Orła Biznesu 
z Diamentami” dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz statuetkę dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie z okazji 20 – lecia istnienia.

Uroczysta Gala konkursowa miała miejsce 8 czerwca 
2017 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie. Transmisje z Gali było można obejrzeć na an-
tenie TVP 3 Lublin 17 i 18 czerwca o godz. 19.00. 

Ewelina Lemieszek

Wójt Gminy Biłgoraj 
laureatem Lubelskiego Orła Biznesu

Już po raz XIV Pracodawcy Ziemi Lubelskiej zorganizowali konkurs „Lubelski Orzeł Biznesu”. Statu-
etkę „Orła Biznesu z Diamentami” dla Samorządowca 2016 Roku otrzymał Wójt Gminy Biłgoraj Wie-
sław Różyński.
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W kierunku Jubilatów popłynęło wiele życzeń i ciepłych 
słów. Wśród składających życzenia nie mogło zabraknąć 
Wiesława Różyńskiego Wójta Gminy Biłgoraj, który do-
ceniając ogromny wkład kulturowy działalności Państwa 
Szmidtów, podziękował im za tą 20 letnią działalność.  
W imieniu społeczności całej gminy złożył wyrazy uznania 
za to, że inspirując się zwyczajami i tradycjami wsi biłgo-
rajskiej przyczynili się do kultywowania tradycji, rozwoju 
kultury ludowej i jej promocji w Polsce. Ciche i spokojne 
Nadrzecze stało się prężnie działającym ośrodkiem kultu-
ry a zarazem przystanią dla artystów z całej Polski. „Dziś 
nadal jest to miejsce przyjazne dla utalentowanych ludzi  
z regionu biłgorajskiego, a także centrum spotkań artystów 
profesjonalnych i artystów ludowych” – powiedział Wójt.

Tradycyjnie też, jak każdego roku, dwudniowe spo-
tkanie w Nadrzeczu rozpoczęło się pięknymi pieśniami 
ludowymi ziemi biłgorajskiej wykonanymi przez Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej. Wystąpił również zaprzyjaź-
niony z fundacją, światowej sławy tenor Wiesław Ochman 
w koncercie „Melodie dla Przyjaciół”. Towarzyszyła mu 
Renata Dobosz - mezzosopran oraz Halina Marsolińska - 

fortepian. Po koncercie odbył się wernisaż Jubileuszowej 
Wystawy Malarstwa. Można było podziwiać prace arty-
stów, którzy w ciągu 20 lat prezentowali się w Nadrzeczu, 
m. in. Jerzego Dudy - Gracza, Stanisława Baja, Krystyny 
Głowniak, Stanisława Mazusia, Józefa Panfila, Franciszka 
Maśluszczaka, Krzysztofa Pasztuły, Elżbiety Gnyp. Na za-
kończenie sobotniego wieczoru odbył się koncert Joanny 
Szczepkowskiej „Ballady i romanse”, której towarzyszył 
instrumentalista Michał Dudziński. Niedzielne spotka-
nie rozpoczęło widowisko Nocy Świętojańskiej „Sobótka”  
w wykonaniu 5-latków z grupy XI z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Biłgoraju, pod kierunkiem Agnieszki 
Piętak. Kolejną atrakcyjną propozycją dla miłośników ma-
larstwa i muzyki było spotkanie z malarzem Kazimierzem 
Pomagalskim, który na oczach widzów malował obraz przy 
akompaniamencie Tria Bethovenowskiego z Zamościa. 

Spotkanie w Fundacji Kresy 2000 zakończyło się spek-
taklem „Śluby Panieńskie” w reżyserii i z udziałem Alicji 
Jachiewicz i Stefana Szmidta oraz Magdaleny Maścianicy, 
Natalii Matuszek, Damiana Kreta i Zbigniewa Dziducha. 

Celina Skromak

Jubileusz 20. lecia 
Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu
20 lat temu Państwo Alicja i Stefan Szmidtowie założyli w Nadrzeczu Fundację Kresy 2000 Dom 
Służebny Polskiej Sztuce Słowa i Obrazu, miejsce spotkań uznanych artystów polskich i lokalnych 
artystów ludowych oraz ośrodek kultury dla społeczności lokalnej, turystów i gości. W tym roku  
w związku z przypadającym Jubileuszem 20. lecia działalności Fundacji Kresy 2000 inauguracja 
sezonu artystycznego odbyła się w dniach 24 – 25 czerwca 2017 r. Uroczystość zgromadziła licznie 
przybyłych przyjaciół Fundacji oraz gości. 
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Przybyłych gości powitał Dominik 
Róg z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Biłgoraju. Na spotkanie oprócz re-
gionalistów i pasjonatów historii przy-
byli m.in. Wójt Wiesław Różyński, 
dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
Dorota Skakuj, Przewodniczący GRH 
„Wir” Andrzej Sokal, Prezes Biłgo-
rajskiego Towarzystwa Regionalnego 
Stefan Oleszczak, Piotr Bartoszewski, 
por. Witold Dembowski, Roman So-
kal oraz harcerze i inne osoby zainte-
resowane historią. 

Janusz Skowroński - autor książ-
ki „Szpital Leśny AK 665” oraz wie-
lu publikacji popularnonaukowych, 
były burmistrz Lubania, a obecnie 
dziennikarz miesięcznika „Odkryw-
ca” – to człowiek, który zaraża swoją 
pasją innych. W czasie jego prezenta-
cji zebrani mogli dowiedzieć się o jego 
20-letnich poszukiwaniach prawdy  
o dziejach Szpitala 665 oraz o dalszych 
losach związanych z nim bohaterów - 
partyzantów z Puszczy Solskiej. Autor 
pokazywał także jak szuka się śladów 
historii, zbiera się je i łączy z małych 
skrawków, odkrywał warsztat pracy 
dziennikarza i reportera oraz opowie-
dział o odnalezionych przez niego nie-
znanych dokumentach i zdjęciach...

Pierwszy egzemplarz książki „Szpi-
tal Leśny AK 665” Janusz Skowroński 
wręczył Wójtowi Gminy Biłgoraj Wie-
sławowi Różyńskiemu, dziękując za 
ciepłe przyjęcie i organizację wydarze-

nia. Po spotkaniu był czas na rozmowy  
z autorem oraz otrzymanie dedykacji 
i autografu.

Kolejne spotkanie autorskie 
przygotowane przez Grupę Rekon-
strukcji Historycznej „Wir” z Biłgo-
raja odbyło się w zrekonstruowa-
nej Ziemiance „Wira” wieczorem  
24 czerwca 2017 r. Na spotkaniu moż-

na było także obejrzeć filmy: „Szpi-
tal Leśny AK” oraz „Chłopcy z lasu”.  
Z Januszem Skowrońskim można tak-
że było spotkać się podczas uroczy-
stości rocznicowych w Osuchach 25 
czerwca 2017 r.

Dominik Róg

Ogólnopolska premiera książki
Janusza Skowrońskiego
Szpital Leśny AK „665”

W piątek 23 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj odbyła się ogólnopolska 
premiera książki Janusza Skowrońskiego „Szpital Leśny AK 665”. Spotkanie z autorem zostało zorga-
nizowane przez Wójta Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz Światowy Związek 
Żołnierzy AK – oddział w Biłgoraju.
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Gmina Biłgoraj w tym roku miała to szczęście, że re-
prezentowana była przez dwa podmioty wykonawcze. Na 
festiwal w Kazimierzu zakwalifikował się bowiem kobiecy 
zespół śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej oraz Piotr i Jakub 
Ostrowscy w kategorii Duży – Mały, również z Bukowej. 
Zespół „Jarzębina” zaprezentował się w pięknym tradycyj-
nym repertuarze pieśni weselnych: „ W imię Ojca i Syna”, 
„Przeżegnaj mnie mamo” i „Jedziemy, jedziemy”, nato-
miast panowie Ostrowscy, tata i syn wykonali dwie pieśni 
sieroce: „Wędruje sierota” i „Na zielonej łące”.

Spośród 32 zespołów śpiewaczych nagrodzono tych 
najlepszych, wśród których znalazły się również panie  

z „Jarzębiny”, które wróciły z Kazimierza z wyróżnieniem. 
W kategorii Duży – Mały zaprezentowało się 22 wykonaw-
ców. Piotr z Jakubem wyśpiewali II nagrodę. Gratulacje dla 
Bukowej!

Wrażeń festiwalowych dopełnił fakt, że panie z „Jarzę-
biny” miały przyjemność wystąpić na żywo w TVP Info 
oraz wziąć udział w nagraniu dla programu drugiego pol-
skiego radia. Podczas wywiadów opowiedziały o swojej 
działalności śpiewaczo – obrzędowej, kultywowaniu tra-
dycji ludowych swojej wsi oraz wykonały pieśni weselne 
przygotowane na festiwal.

Celina Skromak

Ogólnopolski sukces
śpiewaków z Bukowej

W dniach 23 – 25 czerwca 2017 r. odbywał się 51. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu nad Wisłą. Jest to największe wydarzenie artystyczne dla kapel, śpiewaków, in-
strumentalistów i twórców ludowych. Konkursowe przesłuchania muzyczne połączone są wówczas 
z targami sztuki ludowej.
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Wieś partyzantów

Wioska Rapy Dylańskie, w której się urodziłam i spę-
dziłam dzieciństwo, położona jest wśród lasów. Nie dziwne 
więc, że była ona dogodnym schronieniem dla ludzi z ru-
chu oporu, partyzantów i uciekinierów.

Na co dzień mieszkaliśmy w domach, a kiedy pojawiało 
się zagrożenie, to uciekaliśmy do lasu i tam się chowali-
śmy. Partyzanci ze wsi ufali sobie i nawzajem się pilnowali.  

W razie niebezpieczeństwa ostrzegali też mieszkańców wsi, 
którzy dzięki temu mieli czas się ukryć. Można powiedzieć, 
że Rapy Dylańskie były wsią partyzantów. Zginęło łącznie 
dziewięciu naszych chłopaków podczas akcji i w bitwach.

W lesie na Chlebnej na wschód od Rap stało wtedy dwa 
budynki. Tam swoje miejsce kontaktowe mieli partyzan-
ci – tam się schodzili, rozmawiali i wymieniali informacje. 
Tam też chodzili moi bracia, Paweł i Michał. Brat Stanisław 
był za młody.

Bohaterowie
mojego dzieciństwa
- Wspomnienia Aleksandry Czok
Aleksandra Czok (z d. Sikorska) urodziła się w położonych wśród lasów Rapach Dylańskich – wiosce 
partyzantów. Jej brat Paweł Sikorski zaginął pod Osuchami, a jego ciała nie odnaleziono, z kolei dru-
gi brat Michał Sikorski został zamordowany tuż po wojnie. Aleksandra Czok (ur. 1930 r.) obrazowo 
wspomina swoich braci, opowiada o życiu w ciągle „odwiedzanych” Rapach Dylańskich oraz o praw-
dziwych bohaterach, którzy żyli w tamtych czasach.
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Kiedy do wsi przyszła wieść, że Niemcy będą wysiedlać 
ludzi, to wszyscy szybko uciekali w lasy. Nie było nawet 
czasu zamknąć chałupy czy stodoły. W kryjówkach sie-
dzieliśmy czasem przez kilka dni. Któregoś razu z mamą 
pasłyśmy krowy na łąkach wolańskich. Nie pamiętam, 
dlaczego zostałyśmy same, a wszyscy inni uciekli, w każ-
dym razie wtedy złapał nas żołnierz niemiecki. Ja zaczęłam 
płakać, a mama prosiła tego Niemca, żeby nas puścił. Na 
początku mówił tylko: nein, nein. W końcu jednak ustą-
pił. Mama mu wtedy powiedziała, że w domu ma jajka  
i masło, które może mu dać. On mówił, że nic nie rozumie, 
ale przyszedł za nami do domu i powiedział po polsku: daj 
maslo. Mama dała mu dużą osełkę masła i jajka w koszyku. 
Wziął i poszedł sobie.

Któregoś dnia, gdzieś przed bitwą pod Osuchami przy-
szli do nas do domu dwaj partyzanci. Nadeszli z Lasów Ja-
nowskich. Pamiętam, że jeden z nich był ubrany w czarny 
garnitur, a drugi miał na sobie płaszcz, który był tak po-
dziurawiony kulami, że trudno było w to uwierzyć. Ja na 
początku myślałam, że on miał takie szczęście, ale moja 
mama powiedziała, że ten płaszcz musiał ściągnąć z trupa.

Do wioski często przychodziła partyzantka sowiecka, 
ukrywająca się w Lasach Janowskich. Przychodzili jeść,  
a czasem też spali w naszych chatach. Wtedy nie było in-
nego wyjścia jak tylko szykować im jedzenie na następ-
ny dzień i pilnować, czy w okolicy nie kręcą się Niemcy. 
Przychodzili do nas często – pamiętam, że początkowo ich 
dowódcą był żołnierz niewielkiego wzrostu. Kiedy przyszli 
któregoś razu po akcji, to przynieśli go rannego i nieświa-
domego. Po nim dowództwo nad tym oddziałem objął  
z kolei wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna.

Raz przyszli całą grupą, kiedy moja mama robiła pranie. 
Ich dowódca mówi do niej: „Matko, daj rubaszkę. Patrz, 
jaka moja brudna”. Mama dała mu tę koszulę, w którą on 
się przebrał od razu. Tej samej nocy przyszli inni party-
zanci z tego oddziału i szukali więcej takich „rubaszek”. Na 
szczęście mama wcześniej dobrze ukryła resztę ubrań. Mó-
wiła, że mogłaby uprać im te brudne łachy, jednak bała się, 
że jak da im nasze na zmianę, to i te nam zabiorą. 

Bracia

W domu było komu nosić ubrania. Miałam trzech 
braci, z których dwóch należało do Armii Krajowej. 

Paweł zaginął pod Osuchami, jego ciała nie znalezio-
no. To była straszna bitwa, nawet u nas we wsi słychać 
było wtedy charkot maszynowych karabinów. Później 
jego koledzy z oddziału opowiedzieli nam, co się z nim 
stało. 

Kiedy byli okrążeni, to ich dowódca się załamał. Siadł 
pod sosną i płakał. Mówił do nich: „Chłopaki, przepadli-
śmy”. Rozdał im dowody i powiedział: „Ratujmy się, jak 
możemy”. Koledzy, którzy uciekali z bratem, wdrapali się na 
jodły i poprzywiązywali się do nich. Brat też chciał tak zro-

bić, ale jego drzewo miało za rzadkie gałęzie i powiedział, 
że Niemcy na pewno go na nim zauważą. Zszedł z jodły  
i namawiał kolegów, żeby poszli z nim w bagno i schowali 
się w kępach. Oni jednak zostali na drzewach i nie chcie-
li z nim iść. Jeden z nich później mówił, że brat poszedł 
gdzieś i więcej go nie widzieli. Pewnie chciał się ukryć na 
moczarach i poszedł na dno…

Później brat Michał jeździł pod Osuchy szukać jego 
ciała, ale bez skutku. Przepadł jak kamień w wodę. Zosta-
ło po nim tylko imię i nazwisko na tablicy w Osuchach.

Brat Michał był pod Osuchami w tym samym oddzia-
le AK co Paweł. Jak dowódca dał im dowody, to on chciał 
uciekać razem z gajowym Kukiełką z Biłgoraja. Poszli do 
Hamerni i tam ukryli się w stodole. Gajowy założył opa-
skę pracownika leśnego, więc Niemcy nic mu nie zrobi-
li. Za to Michał schował się w słomie na górze. Później 
opowiadał, jak znaleźli go Niemcy: „Było całe zapole sło-
my, ale akurat Niemiec brał stamtąd, gdzie ja byłem scho-
wany. Jak o mnie zaczepił, to rozdarł się i wzniósł alarm. 
Usłyszałem tylko jargot ładowanych karabinów. Powie-
działem do nich tylko: Panowie nie strzelajcie! Zszedłem 
z góry. Trochę mnie bili karabinami, ale na szczęście nie 
zabili”.

Później zabrali go do piwnicy, gdzie byli też inni więź-
niowie. Tam siedział już gajowy Kukiełka z opaską, ale nie 
przyznawali się jeden do drugiego. Brat opowiadał, że na 
śledztwie trzeba było bardzo uważać i pilnować się, żeby 
broń Boże nie zmieniać swoich zeznań. Jak pytali o jedno 
kilka razy, to trzeba było odpowiadać cały czas tak samo, 
bo inaczej było źle. Bili ich tam strasznie – on dostał, ale 
lekko. Pytali go, po co tam był i skąd się tam wziął.

Michała zabrali do obozu w Majdanku, w którym był 
kilka miesięcy. Opowiadał, że tuż przed wyzwoleniem 
obozu Niemcy jakby się wściekli i gnali ludzi masowo do 
pieca. Kto na wieczór nie dostał kolacji, to oznaczało, że 
rano idzie do pieca. Szli czwórkami. Któregoś wieczoru 
barak, w którym byli jego koledzy z Rap, nie dostał kolacji,  
a barak, w którym był on jeszcze tak. 

Rano brat się przebudził i widzi przez okno jakieś zbie-
gowisko cywilów i więźniów na placu. Poszedł do tego ba-
raku, w którym byli jego koledzy, i mówi: „chłopaki wsta-
wajcie i chodźcie, bo wyzwoleni jesteśmy”. Jeden z nich taki 
był wystraszony, że nie chciał wyjść. Mówił, że jak Niemcy 
ich zobaczą, to ich wystrzelają. Ale Niemców już nie było  
i wrócili do domu.

Jak się wojna skończyła, to brat Michał poszedł do 
Radecznicy, tam się zameldował i skorzystał z amne-
stii. Później zaczęli przychodzić do niego nocami kole-
dzy z partyzantki, którzy jeszcze się ukrywali. Brat chyba  
w końcu przestał się z nimi kolegować. Krótki czas później 
stała się tragedia. Któregoś dnia wracał z Biłgoraja lasem 
na Rapy Dylańskie. Niedaleko za nim szła nasza mama. 
Byłam wtedy na podwórku i usłyszałam strzał. Okazało 
się, że ktoś zastrzelił brata, najpewniej byli to ci koledzy. 
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Mama trafiła na moment, że oni właśnie chcieli zakopywać 
jego ciało…

Najmłodszy z braci miał na imię Stanisław. Był on jesz-
cze małym chłopakiem i siedział w domu. Po bitwie na 
Porytowym Wzgórzu przyszli do nas przetrzebieni żoł-
nierze sowieccy. Kazali mojemu bratu Stanisławowi, żeby 
zaprowadził ich do tej placówki partyzanckiej pod Rapami,  
w której mieli nadzieję skontaktować się z polską par-
tyzantką. Dali mu karabin do ręki i kazali iść. Mama jak 
zobaczyła, że on niesie karabin, to go skrzyczała i zbiła,  
a do tych partyzantów powiedziała: „dwóch poszło do lasu, 
jeszcze trzeciego chcecie zabrać?” I został się. 

Prawdziwi bohaterowie

To było w roku 1943. Pasłam wtedy z innymi dziećmi 
krowy na łąkach pod gajówką, bo wtedy jeszcze pozwala-
li. Zobaczyliśmy żołnierzy niemieckich – później się do-
wiedziałam, że jeden ich oddział szedł od Rap, a drugi od 
Woli. Partyzanci siedzieli w lesie pomiędzy nimi1. 

Z nami pasł oddziałową krowę jeden z partyzantów. 
Niemcy go zobaczyli i zaczęli wołać do niego: „kom, kom”. 
On udawał, że nie wie, o co chodzi i pokazywał na krowę, 
że ją pasie. Żołnierze pokazali na nas, że my możemy to 
robić i zabrali go. Później ludzie mówili, że Niemcy go tak 
skatowali, że aż mu krew odchodziła. Chcieli wyciągnąć od 
niego informacje o partyzantach. Ale on był twardy i nic 
nie powiedział. Biedak zmarł w Rapach w nocy. Tacy bo-
haterowie żyli wśród nas... 

Jak ci żołnierze poszli od nas, to młodsze dzieci uciekły 
do domu, a my, trochę starsze, zostaliśmy dłużej. Jednak 
kiedy zaczęła się strzelanina to pobiegliśmy czym prędzej 
do wsi. Bałam się bardzo – jak biegłam, to gdzieś powyżej 
kule łamały gałęzie drzew. 

Partyzantom z tej bitwy udało się wyjść obronną ręką. 
Wycofali się w stronę Frampola. Później, jak paśliśmy 
krowy w lesie, gdzie była potyczka, to zauważyliśmy na 

sośnie przybity krzyż. Wtedy wydawało mi się, że to była 
pamiątka bitwy, ale nie wiem, czy to prawda. Krzyż wisiał 
tam, gdzie kiedyś były gajówki, około 2 kilometry od Rap  
w stronę Biłgoraja.

Była taka starsza pani, nazywała się Sawicha. Jak Nie-
miec ją zapytał: „gdzie chlop?”, to ona wołała: „Jasiu, Jasiu 
chodź, dam ci placka, bo Niemce idą”. Tak ostrzegała na-
szych. Pytał się jej też Niemiec, która jest godzina, ona od-
powiedziała głośno: „panowie, nie wiem”. A do „chłopów” 
pokazała Niemcom całkiem inną drogę i mówiła: „tam po-
szli”. Pokazała im całkiem inny kierunek, na Wolę. 

Po bitwie pod Osuchami, kiedy bracia Stanisław i Mi-
chał byli w domu, w naszych drzwiach pojawił się żołnierz 
niemiecki, hełm miał na głowie i był zapięty pod szyją. 
Zajrzał i jakby się zląkł. Chciał od braci kenkartę, więc 
pokazali mu dowody pracowników leśnych. On zobaczył 
i powiedział: „ja, ja, las nein”. Mówił żeby dzisiaj w domu 
być bo idzie obława. Pokazywał rękami taki okrąg, że wieś 
otoczona. W tym czasie na Rapy pod Biłgoraj zawieźli cały 
samochód ludzi i ich rozstrzelali. 

Na Gromadzie była rodzina Pacyków, którą można 
nazwać „rodziną partyzantów”. Jeden z nich, Kazimierz, 
przychodził do nas na Rapy, bo się przyjaźnił z moimi 
braćmi. Któregoś razu najmłodszy brat Stanisław podpro-
wadził Kazika do domu, a sam pilnował na zewnątrz. Zima 
była i sobie nogi poodmrażał.

Dwóch z tych Pacyków Witka i Kazika Niemcy złapali 
w ich domu. Tego Kazika zbili do nieprzytomności, że aż 
krew go podbierała. Niemcy powiązali ich drutami kolcza-
stymi, więc nie dali im obstawy. Wieźli ich samochodem 
do Zamościa. Witek odwiązał bratu druty, zepchnął go  
z samochodu, sam skoczył za nim, wziął go na plecy i po-
niósł do lasu. Zawiadomił partyzantów, którzy przyszli  
i ich zabrali. Później wozili tego Kazika po różnych ukry-
tych miejscach i jakiś czas leczyli.

opracował Dominik Róg

1 Bitwa pod Rapami Dylańskimi miała miejsce w dniu 5 października 1943 r. i zakończyła się zwycięstwem połączonych oddziałów partyzanckich
   z grup „Norberta”, „Woyny” oraz „Groma”.
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Wydarzenia

Celina Skromak

Koncert Krążałki w Jędrzejówce
Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec odbył się 21 maja 2017 r. w Jędrzejówce w gminie Goraj, w miejscu, w którym żyła i tworzyła śpiewaczka. 
Rozpoczął się mszą św. w intencji Anny Malec, po której przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej odbył się przemarsz do remizy, w której 
miał miejsce przegląd zespołów i solistów ludowych z terenu gminy Goraj oraz zaproszonych gości. Gościnnie zaprezentowała się Kapela Ludowa 
„Krążałka” z GOK w Biłgoraju i „Kapela Butrynów” z Janowa Lubelskiego. 

Potańcówka z „Krążałką” w Zagrodzie Sitarskiej
W sobotę 10 czerwca 2017 r. w Biłgoraju została zorganizowana Noc Kultury, której jeden z epizodów miał miejsce w Zagrodzie Sitarskiej.  
W malowniczej scenerii skansenu przybyłym licznie gościom do tańca przygrywała Kapela Ludowa „Krążałka”. Potańcówkę zorganizowało Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. 

„Krążałka” zagrała na obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 13 czerwca 2017 r. w budynku starostwa biłgorajskiego odbyły się powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Były podziękowania 
rodzinom zastępczym oraz wykład psychologa, a na zakończenie dla przybyłych gości zagrała Kapela Ludowa „Krążałka”, działająca przy GOK w 
Biłgoraju.
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Nadchodzące wydarzenia
(lipiec-wrzesień 2017 r.)

• 2 lipca 2017 r. – Bukowskie Jagodzianki w Bukowej
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Bukowej, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 9 lipca 2017 r. – Jubileusz 90. lecia OSP i Piknik Rodzinny Gminny Mocarz w Korytkowie Dużym
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Korytkowie Dużym, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 16 lipca 2017 r. – Turniej Piłki Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, UKS w Gromadzie, OSP w Gromadzie

• 30 lipca 2017 r. – Lato na Żurawinowym Szlaku w Ciosmach
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach,
   Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 20 sierpnia 2017 r. – Dożynki Gminno – Parafialne w Bukowej 
 Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
   Ochotnicza Straż Pożarna  i Mieszkańcy Bukowej

• 27 sierpnia 2017 r. – Dożynki Powiatu Biłgorajskiego w Biszczy
 Organizator: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Wójt Gminy Biszcza,
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Biszczy

• Wrzesień 2017 r. – Spotkanie z Historią w Bukowej i Woli Dereźniańskiej
 Organizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki i Gimnazjum w Bukowej,
   Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, OSP w Brodziakach,
   Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

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


