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14 stycznia w Szkole Podstawo-
wej w Bukowej odbyło się uro-
czyste otwarcie „Strefy Relaksu”. 
Stworzenie specjalnej przestrze-
ni do wypoczynku dla uczniów 
jest rezultatem działań prowa-
dzonych w ramach projektu „Je-
steśmy młodzi - o obywatelskość 
nam chodzi” Fundacji Bliżej Pa-
sji, w którym uczestniczy jedena-
ścioro uczniów klasy V. 

 str. 13

 str. 16
Uczniowie SP w Dąbrowicy po-
nownie przystąpili do realizacji 
międzynarodowych projektów 
eTwinning. W ramach języka 
angielskiego dwie klasy współ-
pracują z kolegami z innych 
krajów europejskich i rozwijają 
swoje umiejętności językowe 
i  komunikacyjne w zakresie ję-
zyka angielskiego oraz języków 
krajów partnerskich.

 str. 36
Nowożytne osadnictwo nad rze-
ką Ratwicą (na niektórych ma-
pach historycznych zwana także 
rzeką Dobrą) możemy datować 
na I poł. XVIII w. Podobnie jak 
Wolaniny, te leśne uroczyska le-
żały na terenie Ordynacji Zamoj-
skiej, w kluczu zwierzynieckim i 
były traktowane jako przysiółki 
wsi Tereszpola.

 str. 38

 str. 40

W dniu 18 czerwca 1944 r. party-
zancki dom – Puszcza Solska, został 
otoczony przez ogromne siły Niem-
ców, którzy zamierzali rozprawić się 
z ludźmi z lasu i oczyścić przedpole 
zbliżającego się frontu wschodniego. 
Ogromne siły Wehrmachtu, liczące 
około 30 tysięcy żołnierzy, wspiera-
ne lotnictwem i artylerią, wkroczyły 
na teren Puszczy Solskiej o świcie 21 
czerwca 1944 r.

W czasie wysiedlenia byliśmy w 
domu w Smólsku Dużym. Niem-
cy przyszli i zaprowadzili nas za 
Buczka. Tam ludzi zbierali w do-
brze ogrodzonym gospodarstwie, 
z parkanem i bramą. Podjeżdżały 
samochody, ludzi ładowali na nie i 
wywozili. Moja siostra Teresa była 
ode mnie starsza o dwa lata. Brat 
Jasio był maleńki, miał rok. Matka 
akurat wtedy piekła chleb, ale w pie-
cu został, i nie mieliśmy co wziąć…  
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Ostatnie dni karnawału trwały 
od Tłustego Czwartku, kiedy to na 
stołach królowały pączki, faworki 
i  oponki, a  skończyły się we wto-
rek przed Środą Popielcową. W tym 
roku koniec karnawału nastąpił we 
wtorek 1 marca. Wielki Post trwający 
łącznie 40 dni rozpoczął się w Środę 
Popielcową 2 marca, a zakończył się 
w Wielką Sobotę 16 kwietnia. 

Wielki Post dla wielu wiernych 
to czas wyciszenia, pokuty i nawró-
cenia, przygotowujący ich do tych 
najważniejszych w roku Świąt Wiel-
kiej Nocy. Odbywa się to poprzez 
szczerą modlitwę, pracę nad swoim 
duchowym wnętrzem, a także po-
wstrzymanie się od spożywania mię-
sa w piątki i zachowanie zalecanego 
postu ścisłego w Środę Popielcową 
i  Wielki Piątek. W okresie Wielkie-
go Postu nie organizuje się hucznych 
zabaw, a wyciszeniu wiernym służą 
odbywające się w świątyniach nabo-
żeństwa pasyjne, takie jak Gorzkie 
Żale i Droga Krzyżowa, podczas któ-
rej symbolicznie odtwarza się drogę 
Jezusa Chrystusa na śmierć i złoże-
nie go do grobu. 

Okres Wielkanocny 2022 r. roz-
począł się w niedzielę wielkanocną 
17 kwietnia i trwa do tzw. Pięćdzie-
siątnicy, Zielonych Świątek, czyli 
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, 
które to święto wypada 5 czerwca. 
Trwa 50 dni. Dla katolików oznacza 
on 50 dni wypełnionych radością 
związaną ze zmartwychwstaniem Je-
zusa.

Celina Skromak

Od ostatków do Wielkanocy…
Zakończył się karnawał 2022. Po nim nastał czas wstrzemięźliwości i wyciszenia, czyli okres Wiel-
kiego Postu poprzedzającego nadchodzącą Wielkanoc.



5KULTURA 41/2022

Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z języka 
niemieckiego od słowa dingen, co oznacza „wykupywać się”, 
bądź od niemieckiego słowa Dünnguss (chlust wody). Pojęcie 
śmigus może pochodzić z niemieckiego schmackostern lub 
polskiego śmigać. Śmigus i dyngus przez długi czas były odręb-
nymi zwyczajami. Z czasem jednak zlały się w jeden i przestano 
rozróżniać który na czym polega. Wyrazem tego było pojawie-
nie się zbitki śmigus-dyngus.

Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w Poniedzia-
łek Wielkanocny jest związana z praktykami Słowian, któ-
rzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. 
Śmigus i dyngus przez długi czas były odrębnymi obyczaja-
mi. Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami 
wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu się zimną wodą, 
co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, 
a w późniejszym czasie także i z grzechu. Na śmigus nałożył 
się zwyczaj dyngusowania (dyngowanie), dający możliwość 
wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Wierzono też, 
że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego oble-
waniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu, z tego 
powodu obrządki polewania się wodą miały niekiedy charakter 
matrymonialny. 

Dawniej na wsi w tym dniu, już od wczesnego poranka 
z domów, gdzie  zamieszkiwały panienki słychać było ich ra-
dosne piski. Zdarzało się bowiem, że przyłapane zostały jeszcze 
w  pościeli. Nie pomagało zamykanie się w domu, chowanie 

w  komorze, czy próby ucieczki, bo złapane wówczas na po-
dwórku dziewczyny mogły skończyć pod studnią, zlane prosto 
z wiadra zimną wodą. W tym dniu nic nie było w stanie po-
wstrzymać kawalerów przed zmoczeniem panny, a pominięcie 
domu, w którym mieszkały młode dziewczęta mogło być na-
wet poczytywane jako obraźliwe, że nie cieszą się one powo-
dzeniem u chłopców i grozi im staropanieństwo.  

Każdy sposób polewania był dobry, bez względu na to czy  
było to symboliczne skropienie z plastikowego jajka,  specjalnie 
przygotowanej na ten cel sikawki, czy zlanie rzęsistym strumie-
niem prosto z wiadra. Oczywiście dziewczęta próbowały już 
poprzedniego dnia przygotować się i zabezpieczyć naczynia 
wypełnione wodą, żeby zrewanżować się chłopakom tym sa-
mym. Zdarzało się też nie raz, że mimo to zaskoczone dziew-
czę, lało tym co wpadło jej w ręce. Wtedy taki delikwent mógł 
skończyć nawet z kubłem pomyj na głowie, ale zdarzały się też 
takie nieszczęśliwe przypadki, kiedy zdesperowana dziewczyna 
chwyciła z pieca garnek z gorącą wodą. Nadgorliwa gospodyni, 
która próbowała obronić swoje córki przed zmoczeniem, czy 
domostwo przed zalaniem wodą, nierzadko również kończyła 
z wiadrem zimnej wody na głowie. 

Dziś śmigus-dyngus jest traktowany jako zabawa o charak-
terze ludowym. W odróżnieniu od pierwotnych tradycji wodą 
oblewa się wszystkich, bez wyjątków, na szczęście!  

Celina Skromak

Lany Poniedziałek

Lany Poniedziałek, czyli Poniedziałek Wielkanocny lub inaczej Śmigus Dyngus związany jest 
przede wszystkim z tradycją oblewania wodą. 

Śmigus-dyngus, dyngus- śmigus,
nie kryjże się, nie wymiguj,
bo dziś każdy, stary, młody,
nie uniknie wiadra wody !

Prysznic, prysznic koło studni,
już od rana pompa dudni.

Kto choć z okna nos wysunie,
wnet na niego strumień lunie!

Strach wystroił się w sukmanę,
całe plecy ma oblane.

Na sołtysa psotne dziewki
też chlupnęły pół konewki.

A Maryśka? Jeszcze sucha.
Wykręciła się dziewucha!

Sucha także i Dorota…
Zaczajmy się:

chlust! – Zza płota!
Dyngus – śmigus, śmigus – dyngus,

śmiej się, córko, śmiej się, synku;
tak się śmieje wieki całe

Wielkanocny Poniedziałek.

Rys. Teresa Sadlak
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Jak zorganizować spotkanie noworoczne w wyjątko-
wym czasie pandemii? Takie zadanie postawił sobie duet 
obywatelski w Ciosmach w ramach realizowanego pro-
jektu „Bądźmy solidarni!”.

Organizacja spotkań noworocznych czy świątecznych 
jeszcze nigdy nie wiązała się z tak wymagającymi okolicz-
nościami jak teraz. Decyzja o organizacji spotkania no-
worocznego była oddolna. To sami mieszkańcy Ciosmów 
wyszli z propozycją organizacji i jednocześnie kultywo-
wania pięknej tradycji, która jest zakorzeniona od lat, 
a Stowarzyszenie „Dąb” jest niejako łącznikiem, spoiwem 
w tej wsi, które zajmuje się organizacją życia społeczne-
go i kulturalnego. Ta identyfikacja istnieje bardzo mocno, 
świadczy o tym udział mieszkańców w spotkaniu nowo-
rocznym.

Obecne czasy cechują się dużą nieprzewidywalnością, 
dlatego organizatorzy spotkania jako priorytet postano-
wili zadbać o warunki higieniczne, zgodne z wytycznymi 
GIS. Zatroszczyli się o swobodny dostęp do niezbędnych 
środków higienicznych, a zwłaszcza dezynfekujących. Na 
spotkaniu organizacyjnym ustalili, że nie będą wywierać 
presji na zaproszonych osobach. Każdy z  uczestników 
musi podjąć indywidualną i niezależną decyzję o udziale 
w spotkaniu.

Radosne uściski przy składaniu życzeń tym razem mu-
siały zostać wyeliminowane – najważniejsze jest przecież 
zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego łamanie się opłatkiem 
zastąpiono rozniesieniem opłatków przy poszczególnych 
stołach. Każdy poczęstował się kawałkiem białego chleba, 
a życzenia popłynęły od prominentów m.in. wójta, preze-
sa, przedstawicieli zaproszonych gości. 

Spotkanie noworoczne jest tak ważnym elementem 
życia społecznego w Ciosmach, gdyż niektórzy nie wy-
obrażają sobie, aby w natłoku spraw nie znalazł się czas 
na rozmowy sam na sam ze znajomymi czy sąsiadami. 
W dzisiejszych czasach generalnie okres świąteczny i no-
woroczny to fantastyczna okazja, by stworzyć, wspólnie 
z mieszkańcami, nowe rytuały, nowe sposoby świętowa-
nia, interakcji, zbliżania ludzi do siebie, które mogą prze-
trwać i spełniać swoją rolę także wtedy, gdy już wrócimy 
do rzeczywistości bez pandemii. 

W związku z licznymi obostrzeniami należy spojrzeć 
na sytuację zadaniowo i upewnić się, że robimy wszyst-
ko, aby nie zabrakło najważniejszego – poczucia wspól-
noty, bo przecież jesteśmy w tym razem. Organizując 
spotkanie ważnym elementem jest termin i pora. Ana-
lizujemy kalendarz i wybór daty powinien odpowiadać 
większości. Następnie planujemy szczegóły, ale staramy 
się być elastyczni i otwarci na spontaniczne akcje „oddol-
ne”. Koniecznie należy zadbać o zaplecze technologiczne 
i  odpowiednie narzędzia. Najpierw korzystajmy z tego, 
co mamy. Budujemy agendę opartą na oczekiwaniach, 
ale też możliwościach. Wybieramy najlepsze rozwiązania 
spośród realnych opcji. Traktujemy spotkanie świąteczne 
jako projekt, w który wezmą udział osoby chętne – dzięki 
temu zyskujemy nie tylko cenne wsparcie, ale też zwięk-
szymy zaangażowanie i być może także zoptymalizujemy 
budżet, który jest zazwyczaj niewystarczający. 

Najważniejsze zadanie, to zadbać o atrakcyjny pro-
gram spotkania, dobrą zabawę i swobodną interakcję or-
ganizatorów i uczestników projektu. Sukces organizacyj-
ny spotkania, nie tylko noworocznego, zależy od dobrej 
współpracy. W tej dziedzinie podstawowym warunkiem 
jest dobra komunikacja. Musi być ona prowadzona na 
bieżąco i dotyczy wszystkich członków zespołu organizu-
jącego spotkanie. W tym przypadku duet to liderzy, któ-
rzy znają i umiejętnie wykorzystywali zasoby materialne 
i potencjał ludzki ulokowany w członkach i sympatykach 
Stowarzyszenia „Dąb”. 

W Ciosmach ten element kultury organizacyjnej jest 
na wysokim poziomie. Organizatorzy dbają o zapał i en-
tuzjazm w zespole, dlatego imprezy i uroczystości zawsze 
się udają.

I na koniec. Zawsze należy podsumować wydarzenie, 
spotkanie. Wnioski, które zostają przedstawione przez 
zespół organizacyjny należy skrzętnie notować, aby uni-
kać w przyszłości tych samych błędów, z drugiej strony, 
to doskonała szansa na wprowadzanie w życie nowych 
pomysłów i ich urzeczywistnianie. 

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach

Jak z sukcesem zorganizować
integracyjne spotkanie świąteczne?
Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku od dawien dawna stanowi czas pojednania 
i pielęgnacji wspólnoty, dlatego w myśl tradycji spotykamy się w różnych gronach po to, aby 
wymienić serdeczne życzenia, spędzić czas w gronie osób dla nas bardzo znaczących. 
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Bądźmy solidarni! 

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt „Bądźmy solidarni”, który jest 

dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030.  

       Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 40-osobowej grupy mieszkańców 

wiosek Ciosmy oraz Dąbrowica z Gminy Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność 

obywatelską i społeczną w okresie od 1 czerwca  2021 r. do 31 lipca  2022r. Uczestnicy 

projektu tworzą duety złożone z osoby poniżej 25-go roku życia i osoby powyżej 25-go roku 

życia. Każdy z duetów projektowych przygotowuje i realizuje jedną akcję obywatelską. W 

sumie zostanie zrealizowanych 20 inicjatyw.  

     Projekt zaowocował wieloma cennymi inicjatywami, które były odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego. Najczęściej są to: brak ofert ciekawego i 

aktywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, niska integracja mieszkańców, 

w tym międzypokoleniowa oraz izolacja wywołana pandemią. W okresie od września do 

grudnia z powodzeniem zostały zrealizowane następujące akcje obywatelskie w Dąbrowicy: 

„Rodziny w akcji”, „Ekointegracja mieszkańców Dąbrowicy i Kolonii Sól” oraz „Jesienne 

spotkanie pokoleń w Dąbrowicy”. Natomiast w Ciosmach odbywały się indywidualne akcje 

mające na celu niesienie pomocy sąsiedzkiej samotnie mieszkającym osobom oraz dwie 

akcje, których realizacja przebiegała wieloetapowo „Rodzinny nordic walking trasą historii” 

oraz „Bądźmy EKO”. Uczestnicy akcje mieli możliwość angażowania się w działania na 

rzecz środowiska naturalnego, aktywności fizycznej, wrażliwości społecznej, lokalnego 

dziedzictwa i historii swoich miejscowości. To właśnie te ostatnie zagadnienia okazały się 

wzbudzać w mieszkańcach największe zainteresowanie. We współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury udało się przeprowadzić prelekcje dotyczące najdawniejszych 

poświadczonych w źródłach dziejów obydwu miejscowości tj. Ciosmów i Dąbrowicy, których 

autorem był Pan Dominik Róg. Odbyło się też spotkanie dotyczące wojennych wspomnień 

mieszkańców Ciosmów, które również zostały zebrane i opracowane przez Pana Dominika.   
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Duet obywatelski wspólnie z wo-
lontariuszami zorganizował uroczy-
stość noworoczną z wielką pompą. 
Głównym celem tego spotkania była 
integracja mieszkańców, kultywowa-
nie pięknych tradycji noworocznych, 
a także okazja, by nawiązać dobre 
relacje pomiędzy mieszkańcami oraz 
zaszczepienie pozytywnych wartości 
życzliwości i szacunku do drugiego 
człowieka w tych trudnych czasach 
pandemii, jak też okazja do ciekawego 
spędzenia wolnego czasu. Mieszkań-
cy Ciosmów chętnie przychodzą na 
takie spotkania by wymienić poglą-
dy, podyskutować o minionym czasie 
i o nadziejach związanych z Nowym 
Rokiem.

Nowy rok to wielka tajemnica. 
W  tym roku spotkanie noworoczne 
jest szczególne. Pomimo pandemii 
ludzie oczekują i potrzebują spotkań, 
wzajemnych relacji, rozmów, serdecz-
ności.

Tradycją Stowarzyszenia „Dąb” 
w Ciosmach są spotkania świąteczne. 
W tym roku w Ciosmach ponad 100 
osób wzięło udział w spotkaniu no-
worocznym. Było wspólne kolędowa-
nie, życzenia, łamanie się opłatkiem, 
a  że karnawał w najlepsze trwa, nie 
zabrakło tego wieczoru również zaba-
wy tanecznej.

Helena Szado – Oleksak Prezes 
Stowarzyszenia powitała przybyłych 
gości, wśród nich: wójta Gminy Bił-
goraj Wiesława Różyńskiego z mał-
żonką, dyrektora GOK w Biłgoraju 
Celinę Skromak, dyrektora Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Radecz-

Spotkanie noworoczne w Ciosmach
Dnia 6 stycznia 2022 r. w święto Objawienia Pańskiego odbyło się spotkanie noworoczne 
w remizie OSP w Ciosmach w ramach projektu „Bądźmy solidarni!” realizowanego przez Sto-
warzyszenie „Dąb”. 
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Umiejętność przygotowywania potraw jest sztuką, 
która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Kuch-
nia w Polsce przez wieki ulegała olbrzymim przemianom. 
Była i jest podatna na różne wpływy zagraniczne.

W dawnych czasach kulinaria w Polsce opierały się 

przede wszystkim na płodach rolnych, mące i kaszach. We 
współczesnej kuchni polskiej dominują potrawy tłuste, 
głównie mięsne, a także potrawy mączne: pierogi i klu-
ski. Głównym dodatkiem do obiadu jest ciągle tradycyjny 
ziemniak oraz niewielki dodatek warzyw pod postacią 

nicy Edytę Misiarz oraz Prezesa Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokal-
nego „Mokrelipie” Andrzeja Kondrata 
wraz członkami Zarządu Stowarzy-
szenia oraz zespołem „Andrzejkowe 
Nutki”, zespół KGW z Dąbrowicy 
wraz z Anną Przekazą, prowadzącą 
zespół muzycznie, dyrektora Szkoły 
Podstawowej w  Bukowej Zamiejsco-
wy Oddział w  Ciosmach Małgorzatę 
Kanar wraz z nauczycielami, Prezesa 
Fundacji Bliżej Pasji Monikę Domi-
nik, mieszkańców Ciosmów na czele 
z radnym Gminy Biłgoraj Markiem 
Małkiem.

Również tegoroczna oprawa była  
szczególna. Jasełka w wykonaniu se-
niorów z zespołu „Inspiracje” Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Biłgoraja 
pod kierunkiem Danuty Idzik oraz 
opieką artystyczną Alicji Jachiewicz-
-Schmidt. Aktorzy przedstawili wi-
dowisko zapowiadające narodzenie 
Jezusa Chrystusa oraz pokłon paste-
rzy, przybycie mędrców ze Wscho-
du. Oprócz Maryi, Józefa i Jezusa, 
byli  trzej królowie, anioły, diabełki, 
pastuszkowie i Herod, który w wę-
drówce świętej rodziny do Betlejem 
odegrał istotną rolę. Nieodłączną czę-
ścią jasełek były kolędy i pastorałki 
śpiewane zarówno przez aktorów, jak 

i  wszystkich uczestników spotkania. 
Ważną rolę w jasełkach odgrywają 
także odpowiednie stroje i rekwizyty, 
które zostały przygotowane przez se-
niorów. Gratulujemy inwencji twór-
czej i kreatywności.

Do zgromadzonych popłynęły 
słowa życzeń od wójta Gminy Biłgo-
raj Wiesława Różyńskiego, Andrzeja 
Konrada a także Heleny Szado-Olek-
sak. Życzyli wszystkim szczęśliwego 
nowego roku, samych pomyślnych 
dni, wzajemnego zrozumienia i sza-
cunku oraz aby wszyscy szczęśliwie 
doczekali przyszłorocznego spotka-
nia.

Następnie uczestnicy wysłuchali 
kolęd i pastorałek w wykonaniu ze-
społu „Andrzejkowe Nutki” z Mokre-
golipia oraz zespołu KGW z Dąbrowi-
cy. Piękny śpiew zespołów, stworzył 
niepowtarzalną atmosferę  świąteczną 
dostarczając uczestnikom spotkania 
wielu pozytywnych emocji i wzru-
szeń. Obydwa zespoły rozsławiają 
i promują swoje gminy, występując na 
przeglądach i festiwalach. Gratuluje-
my wspaniałych talentów i  zaprasza-
my ponownie do Ciosmów.

Podczas spotkania nie zapomnia-
no też o tradycji wspólnego kolędowa-
nia i cała sala zaśpiewała Maleńkiemu 

najpiękniejsze polskie kolędy. Na sto-
łach tego wieczoru gościły tradycyjne, 
wigilijne smakowitości przygotowane 
przez uczestników projektu, w  tym 
odpowiedzialny duet oraz wolonta-
riuszy z Ciosmów. Tradycją naszej 
lokalnej wigilii jest kapusta z grochem 
i olejem lnianym, śledzik, ryba oraz 
barszczyk i na deser ciasto koniecznie 
z makiem oraz pierniczki.

Spotkania świąteczno - nowo-
roczne odbywają się w Ciosmach od 
wielu lat. Każdy z uczestników im-
prezy może tu znaleźć zarówno „coś 
dla ciała, jak i ducha”. Dla mieszkań-
ców są znakomitą okazją, aby spotkać 
się z sąsiadami, wspólnie kolędować, 
podzielić się dobrym słowem i weso-
ło spędzić wolny czas. Goście jak co 
roku dopisali, a cudowna rodzinna at-
mosfera świąt udzieliła się wszystkim. 
Z pewnością wrócą tu za rok. 

Projekt ”Bądźmy solidarni!” jest 
dofinansowany ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021–2030 przez 
Narodowy Instytut Wolności Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego.

Teresa Kowal

Dzielimy się tradycją kulinarną
W sobotę 5 lutego 2022 r. w remizie OSP w Dąbrowicy odbyło się spotkanie o tematyce kuli-
narnej inspirowane tradycją. Inicjatywa została przedstawiona w ramach projektu „Bądźmy 
solidarni!” realizowanego przez Stowarzyszenie Dąb w Ciosmach, który został dofinansowa-
ny ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. 

           
           

       Projekt ”Bądźmy solidarni!” dofinansowany ze środków                                                                                                  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 
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Bądźmy solidarni! 

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt „Bądźmy solidarni”, który jest 

dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030.  

       Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 40-osobowej grupy mieszkańców 

wiosek Ciosmy oraz Dąbrowica z Gminy Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność 

obywatelską i społeczną w okresie od 1 czerwca  2021 r. do 31 lipca  2022r. Uczestnicy 

projektu tworzą duety złożone z osoby poniżej 25-go roku życia i osoby powyżej 25-go roku 

życia. Każdy z duetów projektowych przygotowuje i realizuje jedną akcję obywatelską. W 

sumie zostanie zrealizowanych 20 inicjatyw.  

     Projekt zaowocował wieloma cennymi inicjatywami, które były odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego. Najczęściej są to: brak ofert ciekawego i 

aktywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, niska integracja mieszkańców, 

w tym międzypokoleniowa oraz izolacja wywołana pandemią. W okresie od września do 

grudnia z powodzeniem zostały zrealizowane następujące akcje obywatelskie w Dąbrowicy: 

„Rodziny w akcji”, „Ekointegracja mieszkańców Dąbrowicy i Kolonii Sól” oraz „Jesienne 

spotkanie pokoleń w Dąbrowicy”. Natomiast w Ciosmach odbywały się indywidualne akcje 

mające na celu niesienie pomocy sąsiedzkiej samotnie mieszkającym osobom oraz dwie 

akcje, których realizacja przebiegała wieloetapowo „Rodzinny nordic walking trasą historii” 

oraz „Bądźmy EKO”. Uczestnicy akcje mieli możliwość angażowania się w działania na 

rzecz środowiska naturalnego, aktywności fizycznej, wrażliwości społecznej, lokalnego 

dziedzictwa i historii swoich miejscowości. To właśnie te ostatnie zagadnienia okazały się 

wzbudzać w mieszkańcach największe zainteresowanie. We współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury udało się przeprowadzić prelekcje dotyczące najdawniejszych 

poświadczonych w źródłach dziejów obydwu miejscowości tj. Ciosmów i Dąbrowicy, których 

autorem był Pan Dominik Róg. Odbyło się też spotkanie dotyczące wojennych wspomnień 

mieszkańców Ciosmów, które również zostały zebrane i opracowane przez Pana Dominika.   
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surówek. Osoby starsze częściej trzymają się kuchni swo-
jego dzieciństwa, natomiast osoby młodsze odżywiają się 
już trochę inaczej niż rodzice, czy też dziadkowie. Młod-
sze pokolenie stara się dostosowywać potrawy tradycyjne 
do współczesnych wzorów odżywiania oraz zaleceń diete-
tycznych. Dlatego zauważa się spadek ilości spożywanego 
mięsa oraz wzrostu ilości spożywanych warzyw. Powoli 
zmieniają się też sposoby przygotowywania posiłków – 
coraz częściej zamiast smażyć potrawy, gotuje się je lub 
piecze. Obecnie wiele gospodyń domowych eksperymen-
tuje w zakresie smaków i aromatów, często podpatrując 
przepisy w Internecie. Kuchnia w Polsce ma tez zróżni-
cowania regionalne. Praktycznie każdy region w naszym 
kraju ma swoją popisową potrawę. Jednak w całym kraju 
można spotkać charakterystyczne polskie potrawy jak np. 
bigos, flaki czy kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą.

Kuchnia, przygotowywanie potraw oraz wspólne ich 
spożywanie, zbliża ludzi do siebie. I taki cel miało spotka-
nie, w którym wzięła udział Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Biłgoraju Celina Skromak oraz Helena Sza-
do-Oleksak Prezes Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, a także 
mieszkańcy Dąbrowicy i Ciosmów. Inicjatywę rozpoczęła 
Helena Szado–Oleksak witając zgromadzonych oraz po-
dając program i cel akcji.

Przy pięknie nakrytych i suto zastawionych stołach 
można było posłuchać pięknych śpiewów pań z zespołu 
KGW z Dąbrowicy. Pani Helena Gadaj zadebiutowała 
z  pięknym wierszem o tematyce świątecznej. Miła at-
mosfera towarzyszyła rozmowom o tematyce kulinarnej, 
głównie ulubionych daniach, kulturze i smakach dzieciń-
stwa. Podczas spotkania nie zabrakło tematów o produk-
tach regionalnych i tradycyjnych. Do takich produktów 
- typowo biłgorajskich - zaliczane są: pieróg biłgorajski, 
olej lniany, krężałki, żurawinówka i nalewka dereniowa. 
Produkty regionalne są to produkty, których wysoka ja-
kość i renoma związana jest z regionem, w którym są wy-
twarzane. Produkty regionalne to w przeważającej mierze 

potrawy, napoje, ale także rośliny charakterystyczne dla 
danego regionu. Natomiast produkty tradycyjne to pro-
dukty, których jakość, wyjątkowe cechy, smak i właściwo-
ści wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. 
Stanowią one element dziedzictwa kulturowego regionu, 
w którym są wytwarzane i są  elementem tożsamości lo-
kalnej. Produkty tradycyjne, zgodnie z ustawodawstwem, 
są rejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych. Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzi Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami woje-
wództw, zgodnie z Ustawą o rejestracji i ochronie nazw  
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych. 

Podczas akcji społecznej serwowane były dania kuch-
ni staropolskiej oraz współczesnej. Można było poznać 
tajniki pieczenia pieroga biłgorajskiego, gołąbków z ka-
szy oraz dań współczesnych – sałatki z buraka oraz pora. 
Wartości odżywcze przygotowanych dań stały się tema-
tem rozmów o stosowanych dietach.

Na spotkaniu oraz podczas przygotowywania inicja-
tywy Panie z Dąbrowicy dzieliły się swoimi przepisami 
oraz sekretami kulinarnymi. Analizując efekty akcji, na-
leży stwierdzić, że spożywając razem posiłek tworzymy 
więzi z innymi ludźmi, rozmowy przy wspólnym stole 
są wartością ponadczasową. Jedzenie służy integracji. 
W trakcie takiego wspólnego biesiadowania przejawia 
się też ważna cecha jedzenia, a mianowicie jego towa-
rzyskość. Nie podlega więc wątpliwości, iż niezmienną 
funkcją kuchni w polskiej kulturze kulinarnej jest funkcja 
integrująca. Kuchnia polska wiąże się przede wszystkim 
ze wspomnieniem domu, domowego ogniska i rodzinnej 
atmosfery. Jest ona postrzegana jako element budujący 
tożsamość i łączący wspólnotę mieszkańców w swoistej 
dla niej kulturze.

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
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Karnawał w Dąbrowicy
Karnawał, tradycyjnie nazywany w Polsce „zapustami”, to jeden z najbardziej wesołych i wy-
czekiwanych okresów w roku. Zwiastuje nie tylko zbliżający się Wielki Post, ale także i nad-
chodzącą wiosnę, czas kiedy wszystko budzi się do życia. 

 

 
 

 

Spotkanie noworoczne w Ciosmach 

. 

Dnia 6 stycznia 2022 r. w święto Objawienia Pańskiego odbyło się spotkanie noworoczne 
w remizie OSP w Ciosmach w ramach projektu „Bądźmy solidarni!”  realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Dąb”.  

            Duet obywatelski wspólnie z wolontariuszami zorganizował uroczystość noworoczną 
z wielką pompą. Głównym celem tego spotkania była integracja mieszkańców, kultywowanie 
pięknych tradycji noworocznych, a także okazja, by  nawiązać dobre relacje pomiędzy miesz-
kańcami oraz zaszczepienie pozytywnych wartości życzliwości i szacunku  do drugiego czło-
wieka w tych trudnych czasach pandemii,  jak też okazja do ciekawego spędzenia wolnego 
czasu. Mieszkańcy Ciosmów chętnie przychodzą na takie spotkania by wymienić poglądy, 
podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z  Nowym Rokiem. 

Nowy rok to wielka tajemnica. W tym roku spotkanie noworoczne jest szczególne. 
Pomimo pandemii ludzie oczekują i potrzebują   spotkań, wzajemnych relacji, rozmów, ser-
deczności. 

            Tradycją Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach są spotkania świąteczne. W tym roku  w 
Ciosmach  ponad 100 osób wzięło udział w spotkaniu noworocznym. Było wspólne kolędo-
wanie, życzenia, łamanie się opłatkiem, a że karnawał w najlepsze trwa, nie zabrakło tego 
wieczoru również zabawy tanecznej. 

Helena Szado – Oleksak Prezes Stowarzyszenia powitała przybyłych gości, wśród 
nich: wójta Gminy Biłgoraj  Wiesława Różyńskiego z małżonką, dyrektora GOK w Biłgoraju 
Celinę Skromak, dyrektora Centrum Kultury Sportu  i Rekreacji w Radecznicy Edytę Misiarz 
oraz Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie” Andrzeja Kondrata 
wraz członkami Zarządu Stowarzyszenia  oraz  zespołem „Andrzejkowe Nutki”, zespół KGW 
z Dąbrowicy wraz z Anną Przekaza, prowadzącą zespół muzycznie, dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Bukowej Zamiejscowy Oddział w Ciosmach Małgorzatę Kanar wraz z nauczy-
cielami, Prezesa Fundacji Bliżej Pasji Monikę  Dominik, mieszkańców Ciosmów na czele  z 
radnym Gminy Biłgoraj Markiem Małkiem. 

Również tegoroczna oprawa była  szczególna. Jasełka w wykonaniu  seniorów z ze-
społu "Inspiracje" Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Biłgoraja pod kierunkiem Danuty Idzik 
oraz opieką artystyczną Alicji Jachiewicz-Schmidt.  Aktorzy przedstawili  widowisko  zapo-
wiadające  narodzenie Jezusa Chrystusa oraz  pokłon pasterzy, przybycie  mędrców ze 
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Karnawał 2022 trwał od Nowego Roku do 1 mar-
ca, czyli do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. 
Dawniej w tym okresie mieszkańcy wsi potrafili bawić się 
hucznie. W zabawach brały udział całe wsie i miastecz-
ka. Ich mieszkańcy prześcigali się w wymyślaniu coraz to 
śmieszniejszych sytuacji, a stoły zastawiano suto i bogato.

Dnia 19 lutego br.  w remizie OSP w Dąbrowicy w ra-
mach projektu „Bądźmy solidarni!” realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Dąb” odbyło się spotkanie pod nazwą 
„Karnawałowe spotkanie integracyjne w Dąbrowicy”.

Głównym celem tego spotkania była integracja 
mieszkańców, a także kultywowanie tradycji związanych 
z  ostatnimi dniami karnawału. Organizatorzy zadbali 
o  ciekawy program artystyczny oraz o smaczny poczę-
stunek. Panie sięgnęły do tradycyjnych przepisów i przy-
gotowały na ostatkową zabawę z tańcami po staropolsku 
mięsa, bigos i słodkie wypieki: pączki, chrusty i róże 
karnawałowe. Na gości czekały także  klimatyczne kon-
kursy i zabawy. W programie imprezy była potańcówka 
do późnych godzin wieczornych. Do tańca przygrywała 
Kapela Podwórkowa „Wygibusy”. Spotkanie karnawałowe 
to również niebywała okazja do promowania artystycz-
nych talentów, wokalnych i recytatorskich. Każdy chętny 
mógł zaprezentować swoje umiejętności. Hitem spotka-
nia karnawałowego był skecz „Kumcie” w wykonaniu Pań  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy. 

Inicjatywa w swoich założeniach miała ukazanie jak to 
dawnej na wsi bywało. Z zabawami zapustnymi, z tańca-
mi i poczęstunkami wiązały się zawsze stare i bardzo cie-
kawe zwyczaje oraz obrzędy na płodność i urodzaj, które 
mieszkańcy wsi, obyczajem swych przodków, odprawia-
li pod koniec zimy. Na wsi, tak jak wszędzie, najweselej 
i najhuczniej obchodzono ostatni tydzień karnawału od 
Tłustego Czwartku po ostatni wtorek przed Środą Popiel-
cową.   

Na początku Helena Szado –Oleksak Prezes Stowarzy-
szenia powitała przybyłych gości, wśród nich: dyrektora 
GOK w Biłgoraju Celinę Skromak, zespół KGW z  Dą-
browicy, muzycznie prowadzony przez Annę Przekazę, 
mieszkańców Dąbrowicy na czele z sołtysem Dąbrowicy 
i radnym GB Wiesławem Maciochą. Każdy z  uczestni-
ków imprezy mógł tu znaleźć zarówno „coś dla ciała, jak 
i ducha”. Dla mieszkańców takie inicjatywy są znakomitą 
okazją, aby spotkać się i wesoło spędzić wolny czas. Cu-
downa wesoła  atmosfera wszystkim się udzieliła i uczest-
nicy będą to wydarzenie jeszcze długo wspominać. 

Projekt „Bądźmy solidarni!” dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-
WEFIO na lata 2021–2030.

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
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Koncert Kolęd Chórów Ziemi Biłgorajskiej 
we Frampolu
W niedzielę 23 stycznia 2022 r. w Kościele p.w. Św. Jana Nepomucena we Frampolu odbył się 
XXIII Koncert Kolęd w wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej. 

W tegorocznej edycji wystąpiły 
cztery chóry: Chór Męski Ziemi Bił-
gorajskiej „Echo”, Chór Kameralny 
Parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju, 
Chór Parafii p.w. Św. Jana Nepomu-
cena i M-GOK we Frampolu oraz 
Chór Parafii p.w. MBB w Korytkowie 
Dużym i Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Biłgoraju. 

Każdy Chór wykonał po trzy 
kolędy. W związku z panującą pan-
demią w tym roku uczestniczyła 
mniejsza ilość chórów oraz zrezy-
gnowano ze wspólnego wykonania 
kolęd. Organizatorem koncertu byli: 
Burmistrz Frampola, Parafia p.w. Św. 
Jana Nepomucena we Frampolu oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
we Frampolu.

Jerzy Odrzywolski
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Akcja Lubelszczyzna Dunajuje to sposób na świętowa-
nie pierwszego z naszego regionu wpisu pradawnej pol-
skiej tradycji śpiewania pannom w Noc św. Szczepana na 
Krajową Listę UNESCO. W sytuacji panującej pandemii, 
przeniosło się ono na stronę i grupę LUBELSZCZYZNA 
DUNANJUJE na Facebook, przybierając formę nagrań 
śpiewu męskiego w dawnym pięknym stylu, dedykowa-
nego kobietom, z najlepszymi życzeniami na nowy, dobry 
i szczęśliwy oraz pomyślny rok. 

19 stycznia 2022 r. Męski Zespół Śpiewaczy z Buko-
wej już po raz drugi włączył się do akcji online „Lubelsz-
czyzna Dunajuje”. Panowie z Bukowej swoimi pięknymi 
głosami przyłączyli się do tego pięknego, tradycyjnego 
zwyczaju kolędowania. 

29 stycznia na zakończenie akcji dunajowania tego-
rocznym uczestnikom wręczono upominki. W imieniu 

Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej nagrodę ode-
brał Jerzy Odrzywolski.

Celina Skromak

Koncert kolęd w Majdanie Starym zorganizowano 
dla zespołów i chórów działających w gminie Księżpol. 
Zaśpiewały też dzieci i młodzież z grup wokalnych GOK 
w Księżpolu oraz zaprezentowała się grupa kolędnicza 
„Szczodraki – śpiewaki” z obrzędem tradycyjnego cho-
dzenia z gwiazdą po kolędzie. Gościnnie wystąpił Zespół 
„Lawenda” ze Smólska, który przynależy do parafii. 

Podczas dwugodzinnego koncertu wybrzmiały znane 
wszystkim kolędy i pastorałki wyśpiewane przez uczest-
ników koncertu, a na zakończenie wszystkie zespoły 
wspólnie  zaśpiewały kolędę „Bóg się rodzi”.

Celina Skromak

Dunajowanie Męskiego Zespołu 
Śpiewaczego z Bukowej 

Lawenda kolędowała 
w Majdanie Starym

W sobotę, 29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej odbyło się podsumowanie akcji 
„Lubelszczyzna Dunajuje”. 

30 stycznia podczas Gminnego Koncertu Kolęd  w kościele pw. św. app. Piotra i Pawła w Maj-
danie Starym gościnnie wystąpił Zespół „Lawenda” ze Smólska.
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Stworzenie specjalnej przestrze-
ni do wypoczynku dla uczniów jest 
rezultatem działań prowadzonych 
w ramach projektu „Jesteśmy młodzi 
- o obywatelskość nam chodzi” Fun-
dacji Bliżej Pasji, w którym uczestni-
czy jedenaścioro uczniów klasy V. 

Celem projektu jest zwiększe-
nie zaangażowania obywatelskiego 
wśród młodych ludzi.  Podczas wielu 
spotkań i warsztatów uczniowie po-
stanowili stworzyć miejsce przyjazne 
uczniom, służące do odpoczynku 
i  spotkań rówieśniczych pomiędzy 
lekcjami oraz przed i po zajęciach. 
Kreatywni młodzi ludzie w tym 
celu zorganizowali spacer badawczy, 
skrzynkę na pomysły oraz przygo-
towali oprawę uroczystego otwarcia 
strefy. Młodzież podsumowała swoją 
pracę nad symulacją, odczytała obo-
wiązujący regulamin, a Pani Dyrek-
tor – Małgorzata Kanar - dokonała 
uroczystego przecięcia wstęgi. Go-
ście oraz młodzież szkolna wypró-
bowali pufy i siedziska oraz zostali 
poczęstowani lemoniadą, przygoto-
waną specjalnie na tę okazję.

Weronika Kulińska

Otwarcie Strefy Relaksu 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bukowej 
14 stycznia w Szkole Podstawowej w Bukowej odbyło się uroczyste otwarcie „Strefy Relaksu”. 
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Ze względu na panującą pandemię Dziadkowie nie 
mogli przybyć do szkoły, by posłuchać wierszy i piose-
nek w wykonaniu swoich wnuków. Mimo to uczniowie 
klas I-III przygotowali dla nich wyjątkową niespodziankę 
w postaci upominków oraz krótkiego montażu słowno-
-muzycznego, który można było obejrzeć na nagraniu 
umieszczonym przez wychowawców na grupach klaso-
wych w aplikacji Messenger. 

Jargieło Stanisława, 
Słowik Małgorzata, 

Małysza Małgorzata

Chociaż dziadkowie, ze wzglę-
du na pandemię, nie mogli przyjść 
do szkoły na spotkanie z wnukami, 
dzieci nagrały dla nich program ar-
tystyczny, który został udostępniony 
za pomocą mediów społecznościo-
wych. Dzieci przygotowały również 
własnoręcznie zrobione upominki, 
które wręczyły swoim najbliższym 
przy rodzinnym spotkaniu. 

Tuż przed feriami w Przedszkolu 
w Starym Bidaczowie odbył się bal 
karnawałowy. Wszystkie dzieci przy-
były na zajęcia przebrane za ulubione 
postacie bajkowe, oraz za bohaterów 
takich jak spiderman, strażak czy po-
licjant. Przedszkolaki miały możli-

wość zaprezentowania swoich kreacji 
karnawałowych, mogły pobawić się 
w ulubione zabawy, oraz potańczyć 
przy dziecięcych przebojach. Mogły 
wspólnie i miło spędzić czas karna-
wałowej zabawy, którą  umilił słodki 
poczęstunek smakołykami przygoto-
wanymi przez rodziców. 

Radosne wspomnienia przyjem-
nej zabawy w przedszkolu dzieci 
zabrały ze sobą na przerwę w na-
uczaniu, żeby wypoczęci po feriach 
zimowych z przyjemnością wrócić 
do zajęć szkolnych.

Joanna Koper

Dzień Babci i Dziadka 
w Bukowej

Nowinki z Przedszkola 
w Starym Bidaczowie

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej przybrał 
w tym roku po raz kolejny inną formę. 

W Szkole Podstawowej w Starym Bidaczowie z okazji Dnia Babci i Dziadka nie zapomnieliśmy 
o naszych kochanych Babciach i  Dziadkach. 

Dzień Babci i Dziadka w Bukowej 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej 
przybrał w tym roku po raz kolejny inną formę.  

       Ze względu na panującą pandemię Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by posłuchać 
wierszy i piosenek w wykonaniu swoich wnuków. Mimo to uczniowie klas I-III przygotowali dla 
nich wyjątkową niespodziankę w postaci upominków oraz krótkiego montażu słowno-muzycznego, 
który można było obejrzeć na nagraniu umieszczonym przez wychowawców na grupach klasowych 
w aplikacji Messenger.  

Jargieło Stanisława, Słowik Małgorzata, Małysza Małgorzata 
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Jednym z elementów spotkania była prezentacja mul-
tumedialna o początkach Dąbrowicy, przygotowana i za-
prezentowana online przez Dominika Roga z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

Dąbrowica jest jedną z najstarszych miejscowości na 
Biłgorajszczyźnie, została założona przez ród Gorajskich 
w II połowie XVI w. Prezentacja pn. „Przyczynek do 
dziejów Dąbrowicy”, została przygotowana na podstawie 
źródeł archiwalnych (kartograficznych i pisanych) m.in. 
z Archiwum Państwowego w Lublinie. Uczestnicy wyda-
rzenia mogli m.in. zobaczyć najstarsze spisy mieszkań-
ców Dąbrowicy (np. z 1615 r.), ich dobytku, powinności 
wobec władz Ordynacji Zamojskiej, a także pozarolni-
czych zajęć. Zebrani dowiedzieli się także jak wygląda-
ła Dąbrowica i okolice na dawnych mapach (najstarsze 
z  końca XVIII w.), oraz gdzie znajdowały się karczmy 
i stare drogi.

Dominik Róg

Uczestniczyli w warsztatach przybliżających im tajni-
ki zakładania projektów oraz narzędzi informatycznych, 
jakie można wykorzystywać w eTwinningowych projek-
tach edukacyjnych, które są realizowane w szkole od kil-
ku lat. Angażowanie robota Photona do projektów i zwią-
zane z nim aktywności to przykłady dobrych praktyk.

Ponownie wybrzmiało to, co najbardziej istotne, że 
w eTwinning najważniejszy jest uczeń i współpraca. 

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej 
zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, in-
formatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu 
współdziałania. Sami chętnie poszukują ciekawych prze-
strzeni do współpracy, uczą się nowych słów i zwrotów, 

O początkach Dąbrowicy 
z uczniami

Fantastyczna przygoda z eTwinning
po raz kolejny w SP w Dąbrowicy 

W dniu 20 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy odbyło się „Spotkanie z Histo-
rią”, realizowane w ramach projektu „Jesteśmy Młodzi - o obywatelskość nam chodzi” przez 
uczniów z SP w Dąbrowicy we współpracy z Fundacją „Bliżej Pasji”. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy po raz kolejny odkrywali nowe eTwinningowe 
przestrzenie. 
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Międzynarodowe projekty eTwinning
uczniów z Dąbrowicy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy ponownie przystąpili do realizacji międzynaro-
dowych projektów eTwinning. 

aby w coraz bardziej atrakcyjny sposób zaprezentować 
swoją wiedzę rówieśnikom. Należy podkreślić, że tema-
tykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainte-
resowań uczniów oraz do aktualnie omawianych treści.  

Warto mówić o tym, co dobre, a eTwinning niewątpli-
wie do tych wartościowych projektów należy.

Realizowane projekty w szkole to efekt wieloletniej 
współpracy z zaprzyjaźnioną ze szkołą Edytą Borowicz 
– Czuchrytą – Microsoft Innovative Educator Expert 
2021/2022. 

Tytuł edukatora programu Microsoft w ubiegłym 
roku szkolnym uzyskała również Ewa Sokół – nauczyciel 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 
i realizator wielu innowacyjnych projektów w ramach 
eTwinning .

To, co ważne... eTwinning stwarza niesamowitą prze-
strzeń do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, jak 
też stanowi nieocenione wsparcie w odkrywaniu kolej-
nych galaktyk edukacyjnych.   

Elżbieta Kaczorowska-Więcław
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W ramach języka angielskiego dwie klasy współpra-
cują z kolegami z innych krajów europejskich i rozwijają 
swoje umiejętności językowe i komunikacyjne w zakresie 
języka angielskiego oraz języków krajów partnerskich. 
Ponadto, uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o kulturze 
i zwyczajach krajów partnerskich oraz rozwijają swo-
je kompetencje cyfrowe poprzez poznanie i stosowanie 
konkretnych narzędzi IT, służących głównie komunika-
cji, współpracy i tworzeniu cyfrowych zasobów, jak rów-
nież sprawdzania wiedzy.

Realizując takie projekty uczniowie również dowiadu-
ją się jak bezpiecznie poruszać się w Internecie oraz jak 
rozpoznawać fake newsy i poznają strategie unikania ich 
wpływu na naszą wiedzę. Co więcej, rozwijają kompeten-
cje miękkie, czyli umiejętność pracy w zespole, poczucie 
odpowiedzialności za swoją część zadania oraz dzielenie 
się zadaniami.

Od połowy stycznia uczniowie klasy V realizują pro-
jekt „Around town with English” wraz z kolegami z Por-
tugalii, Czech, Rumunii, Włoch i Turcji. Właśnie do-
biega końca wstępna faza projektu, w której uczniowie 
poznawali się wykorzystując platformę TwinSpace oraz 
Flipgrid – narzędzie stworzone przez Microsoft, umoż-
liwiające nagrywanie krótkich filmików i komentowanie 
czyichś nagrań. Pracowali również nad przygotowaniem 
logo projektu. W tym celu wykorzystywali możliwo-
ści Canvy, która umożliwia tworzenie niesamowitych 
projektów graficznych.  Wspólnie z kolegami z krajów 
partnerskich świętowali Dzień Bezpiecznego Internetu, 
dzielili się swoimi uwagami i  radami, jak pozostać bez-
piecznym w sieci. 

Podobne cele przyświecają klasie VI, która realizuje 
projekt „Tell me who you are” z uczniami z Portugalii, 
Francji, Belgii, Ukrainy, Serbii, Włoch, Rumunii i Chor-
wacji. W tym projekcie nacisk położony jest na poznawa-
nie Europy w zabawny, kreatywny i motywujący sposób. 
Zaplanowane są spotkania online pomiędzy szkołami 
i wspólne podsumowanie kolejnych etapów projektu.

Projekty są przyjemnym momentem odkrywania 
i  dzielenia się wiedzą. Uczniowie różnych narodowości 
poznają ciekawe aspekty kultury europejskiej poprzez 
wspólną pracę. 

Współpracę z wymienionymi krajami nawiązała Ewa 
Sokół, która jest autorem wdrożonych i realizowanych 
innowacji.

 

Ewa Sokół
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Karnawałowe pląsy przedszkolaków
z „Dębowej Chatki” w SP w Dąbrowicy

Tak też było w dniu 10.02.2022 
r. w przedszkolu „Dębowa Chat-
ka” w  Dąbrowicy, gdzie odbył się 
wielki Bal Karnawałowy. Nauczy-
cielki przedszkola Jolanta Kołodziej 
i Agnieszka Blicharz dołożyły wszel-
kich starań, by wystrój sali balowej 
wprowadził dzieci w radosny, bajko-
wy nastrój oraz zachęcał do wesołej 
zabawy.

Przedszkolaki przebrane były za 
bohaterów znanych bajek. W  barw-
nym karnawałowym korowodzie 
spotkały się wróżki, księżniczki, 
motylki, pszczółki, kotki, piraci, 
policjanci, strażacy. Kreatywności  
dzieciom i ich rodzicom mogliby po-
zazdrościć najwięksi kreatorzy mody 
karnawałowej.  

Radości nie było końca. Przed-
szkolaki świetnie bawiły się przy ryt-
mach dziecięcych przebojów, chętnie 
uczestniczyły w przygotowanych 
przez panie konkursach, pląsach, 

grach sprawnościowych i zabawach 
muzyczno - ruchowych. Kolorowe 
pociągi, tańce z balonami i pompo-
nami, szalone pląsy przy muzyce, czy 
nauka układów tanecznych wprawiły 
wszystkich w niesamowity karnawa-
łowy nastrój. Nikt nie mógł się nu-
dzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze 
swoimi paniami bawiły się wyśmie-
nicie.

Bal umożliwił dzieciom i na-
uczycielom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze. Wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości naszym wycho-
wankom, a to było głównym celem 
tego balu. 

Dziękujemy rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie pięknych 
strojów oraz słodkiego poczęstunku 
dla swoich pociech. 

Kolejny bal karnawałowy już za 
rok.

Jolanta Kołodziej

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele ty-
godni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu niezapomnianych 
przeżyć i radości.  
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Młodzi obywatele i wolontariusze 
chcą uświadomić swoim kolegom 
i koleżankom, że aktywne podejmo-
wanie działań, zwłaszcza w  najbliż-
szej okolicy, ma sens, że mogą oni 
mieć wpływ na to, co dzieje się wokół 
nich, mogą działać i zmieniać rzeczy-
wistość. 

Aby udowodnić, że nie warto cze-
kać i przyglądać się, uczniowie klasy 
VIII zorganizowali debatę oxfordz-
ką, podczas której dyskutowali, czy 
pojedynczy człowiek ma wpływ na 
klimat. Temat debaty wynikał z za-
interesowań młodzieży i był odpo-
wiedzią na potrzeby ósmoklasistów 
w sferze partycypacji obywatelskiej. 
Udział w projekcie stał się milowym 
krokiem w dziedzinie umiejętno-
ści publicznego wypowiadania się, 
argumentowania, uzasadniania sta-
wianych przez siebie tez i budowania 
pewności siebie. Uczestnictwo w tej 
formie publicznych wystąpień umoż-
liwia młodym ludziom efektywną 
współpracę, słuchanie i uczenie się 
od siebie nawzajem, jak też budowa-
nie i pogłębianie wzajemnych relacji, 
tak istotnych szczególnie w obecnej – 
pandemicznej – rzeczywistości. 

Kolejną inicjatywą powstałą 
w  ramach projektu było „Spotkanie 
z  historią”. Realizacja tego działania 
została poprzedzona ankietą dia-
gnostyczną przeprowadzoną wśród 
uczniów, nauczycieli i społeczności 
lokalnej. Wynikało z niej, że należy 
kultywować pamięć o przeszłości – 
dziedzictwie kulturowym regionu, 
jego historii, tradycjach, bo tylko 
w ten sposób można kształtować swo-
ją przyszłość. Swoją wiedzą o historii 
Dąbrowicy podzielił się z  uczniami, 

zaprzyjaźniony ze szkołą, Dominik 
Róg – pracownik Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Biłgoraju, regionalista 
i pasjonat historii. Ze względu na ob-
ostrzenia sanitarne spotkanie odbyło 
się w formule on – line na platformie 
MS Teams. W drugiej części spotka-
nia odbyły się niecodzienne warszta-
ty dotyczące historii mierzenia czasu 
i budowy zegarów. Uczennica kl. VIII 
- Julia Wasąg – podzieliła się z młod-
szymi kolegami swoją pasją, którą 
zaraziła się od dziadka – znanego 
w  okolicy zegarmistrza. Najstarsze 
eksponaty zgromadzone na wystawie 
pochodziły z czasów zaboru rosyj-
skiego.  Wszyscy uczestnicy „Spotka-
nia z historią” mogli też delektować 
się smakiem regionalnych wypieków 
przygotowanych przez uczniów. 

Obydwa wydarzenia relacjono-
wała Biłgorajska Telewizja Kablowa 
oraz regionalny serwis internetowy 
„bilgoraj.com.pl”.

Debata oxfordzka i „Spotkanie 
z historią” to działania realizowane 
przez Klub Wolontariusza działają-
cy przy Samorządzie Uczniowskim 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
pod kierunkiem nauczycieli: Moniki 
Frąk, Anny Kiełbasa i Ireny Surma 
w  ramach projektu „Jesteśmy mło-
dzi – o obywatelskość nam chodzi!” 
wspieranego z dotacji programu 
„Aktywni obywatele” – Fundusz 
Krajowy, przy współpracy z fundacją 
„Bliżej Pasji”. Nauczycielki prowa-
dzące projekt: Monika Frąk, Anna 
Kiełbasa i Irena Surma.

Anna Kiełbasa

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dąbrowicy działają z pasją
Uczniowie zrzeszeni w Klubie Wolontariusza działającym przy Samorządzie Uczniowskim 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy aktywnie włączyli się w projekt „Jesteśmy młodzi - o oby-
watelskość nam chodzi!” realizowany przez fundację „Bliżej Pasji”. 



20 KULTURA 41/2022

W Szkole Podstawowej w Dąbrowicy dzieci na wyso-
kim poziomie mają zapewnione możliwości i warunki do 
wszechstronnego rozwoju muzycznego. Naukę gry na in-
strumentach prowadzi Joanna Grabias. Uczniowie już od 
pierwszej klasy uczą się gry na różnych instrumentach: 
perkusyjnych, dętych, czy strunowych. Muzykują na tra-
dycyjnym flażolecie zwanym flecikiem polskim i modnym 
ukulele. Grają zespołowo na różnego rodzaju dzwonkach 
(na tubach, dzwonki hotelowe) a także tworzą niebanalne 
kompozycje muzyczne z użyciem bum bum rurek. 

Mamy świadomość tego, że edukacja muzyczna na eta-
pie edukacji wczesnoszkolnej spełnienia szereg ważnych 
funkcji. Aby dziecko mogło się odpowiednio rozwijać ar-
tystycznie trzeba je od najwcześniejszych lat stymulować 
do aktywności odtwórczej i twórczej, uczyć zdobywania 
nowych umiejętności. W tym celu sami nauczyciele dążą 
do stałego rozwijania się, dokształcania i  zdobywania 
nowych umiejętności biorąc udział w autorskich, inno-
wacyjnych szkoleniach. Ważna jest również fantazja i po-
mysłowość, które inspirują i wyzwalają u dzieci ich ukryte 
zdolności i możliwości. Usprawnianie dziecięcych zdolno-
ści muzycznych ma również wpływ na rozwój ogólnych 
dyspozycji umysłowych, między innymi spostrzegania, 
uwagi, wyobraźni, pamięci i inteligencji. Muzyka modeluje 
wrażliwość, emocjonalność oraz osobowość dziecka. Gra 

na instrumencie jest sposobem na wykształcenie dobrego 
smaku muzycznego, jest drogą do kształtowania pożąda-
nych postaw moralnych, gdyż doświadczane piękno w mu-
zyce przekłada się na ogólne poczucie piękna również 
i w życiu codziennym. 

Od stycznia b.r. w szkole została wprowadzona przez 
Joannę Grabias innowacja pedagogiczna z zakresu umie-
jętności gry na ukulele. Ta egzotyczna ,,gitarka” natych-
miast  wzbudziła wśród uczniów wielką sympatię a sama 
nauka stała się niezwykle przyjemna. W krótkim czasie 
dzieci zagrały swój pierwszy utwór. Opanowanie podstaw 
gry na ukulele stało się w zasięgu ich możliwości, ponie-
waż nauka gry na ukulele opiera się na innowacyjnej me-
todzie Ukukolorki.  Koncepcja została oparta na kolorach 
- każdemu akordowi została przyporządkowana określona 
barwa. Metoda UKUKOLORKI to także książka ,,Trelelele 
Ukulele”, której autorem jest pani Katarzyna Wasilewska. 
W przygodzie nauki gry na ukulele  towarzyszą dzieciom 
Trelka i Ukulelelek, wesołe postacie, które zwracają uwa-
gę dziecka na istotną treść nauczania: akordy, wzory bicia, 
podstawy muzyki i teorii rytmu. Zaproponowane ćwicze-
nia i gry pomagają natychmiast w praktyce utrwalić zdo-
byte umiejętności.

Nie jest tak, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. 
Sięgamy również do polskich korzeni, i tak odkryliśmy 

Wielka, mała orkiestra: ukulele,
flażolety, dzwonki… w Dąbrowicy
Dzieci od najwcześniejszych lat przejawiają zainteresowanie brzmieniem dźwięków, poszu-
kują w otoczeniu możliwości ich wytwarzania i poznawania. Widać to również u uczniów na-
szej szkoły, którzy z zamiłowaniem uczestniczą w zajęciach muzycznych. 
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Taniec nowoczesny, towarzyski …
- nowa pasja uczniów SP w Dąbrowicy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy już od klasy I mają możliwość pielęgnowania 
swoich pasji uczestnicząc w zajęciach tanecznych, które prowadzone są przez instruktora 
tańca Ingridę Sokołowską.  

flażolet, który był bardzo popularny na ziemiach polskich 
w XVIII i XX wieku, gdzie nazwany był flecikiem polskim. 
Flażolet jest niewielkim instrumentem dętym. Zbudowany 
jest z metalowej rurki z sześcioma otworami zakończonej 
ustnikiem. Animatorem ruchu flażoletowego w Polsce jest 
Wojciech Wietrzyński, który propaguje i wprowadza ten 
instrument do szkół. I tak flażolet trafił również do naszej 
szkoły, który bardzo dobrze sprawdza się jako instrument 
wspierający edukację muzyczną. Dzięki profesjonalnym 
materiałom do nauki gry na flażolecie uczniowie tworzą 
nietuzinkowe koncerty flażoletowe na uroczystościach 
szkolnych.

Innym bardzo ciekawym instrumentem do tworzenia 
aranżacji muzycznych podczas szkolnych uroczystości 
są dzwonki hotelowe a przede wszystkim dzwonki na tu-
bach. To instrumenty o wyjątkowo pięknym i głębokim 
brzmieniu. Nauka na tych instrumentach opiera się na 
amerykańskim systemie „Chroma Notes” , który polega na 
kodowaniu dźwięków za pomocą kolorów. To dla dzieci  
najprostsza metoda na początkowym etapie nauki gry na 
instrumencie.  Dzieci mogą zagrać nawet nie znając nut.  
Uczniowie grają na nich indywidulnie a także zespołowo. 

Zachwyt dzieci i  ich radość z tworzenia muzyki jest po 
prostu urzekająca. I żeby poczuć choćby namiastkę tej ra-
dości zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej 
na FB na którym umieszczane są nagrania naszej wielkiej 
małej orkiestry. 

Joanna Grabias

Uczniowie klas I-III systema-
tycznie raz w tygodniu biorą udział 
w fantastycznej przygodzie z tańcem, 
podczas której relaksują się i aktyw-
nie wypoczywają. Ale to nie wszyst-
ko… W trakcie zajęć tanecznych 
mają okazję rozwijać swoją kreatyw-
ność, ćwiczyć pamięć, uczyć się pracy 
w grupie, rozwijać świadomość swo-
jego ciała.    Młodzi pasjonaci tańca 
kształcą w sobie poczucie rytmu, słu-
chu, swobodę i płynność ruchu oraz 
poznają różnorodne techniki i formy 
tańca nowoczesnego.  

Zajęcia umożliwiają im rozwój 
zainteresowań i są atrakcyjną formą 

spędzania wolnego czasu. Efekty za-
jęć w postaci układów choreogra-
ficznych uczniowie z powodzeniem 
prezentują na uroczystościach szkol-
nych oraz lokalnych. 

Zajęcia taneczne mają ogrom-
ny wpływ na rozwój sfery fizycz-
nej i  mentalnej ucznia, ale przede 
wszystkim dają możliwość realizacji 
pasji i zainteresowań w tej dziedzinie 
oraz zaspokajają potrzebę samoreali-
zacji.  

Ingrida Sokołowska
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Młodsi i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy w dwóch grupach wiekowych z za-
angażowaniem przystąpili do powiatowego konkursu plastycznego „Ptaki zimą”. Do współ-
pracy zaprosiło szkołę Nadleśnictwo Biłgoraj. 

Ptaki dokarmiamy, no
i karmnik mamy

Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej 
związanej tematycznie z dokarmianiem ptaków zimą. 

Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością 
i  inwencją twórczą, ale też niebagatelną znajomością 
technik plastycznych. Przygotowane przez nich prace 
konkursowe zachwycały precyzją i kunsztownością 
wykonania, jak również niekonwencjonalnością w ujęciu 
tematu. 

Walory prac uczniów szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
doceniło także jury konkursowe, które w kategorii klas 
I - III przyznało nagrodę główną Mai Radawiec.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 10 marca 
2022 r. Szkołę odwiedzili Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Biłgoraj – Andrzej Borowiec, zastępca Nadleśniczego 
– Mariusz Szabat oraz rzecznik prasowy Nadleśnictwa – 
Maria Garbacz, którzy sprawili społeczności szkolnej miłą 
niespodziankę w postaci stojącego karmnika do ogrodu 
szkolnego wraz z zapasem karmy dla ptaków.

Warto dodać, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i gadżety ufundowane przez Nadleśnictwo 
Biłgoraj, natomiast zwyciężczyni – Maja Radawiec -  zestaw 
cennych upominków. 

Anna Kiełbasa
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Za zdobyte w roku szkolnym 
2020/2021 międzynarodowe, ogól-
nopolskie, wojewódzkie, rejonowe, 
powiatowe i gminne wysokie osią-
gnięcia w konkursach muzycznych, 
plastycznych i teatralnych otrzymała 
stypendium z Funduszu Uzdolnio-
nych w Gminie Biłgoraj.

Każdy uczeń jest potencjalnie 
uzdolniony i zadaniem nauczycieli 
jest owe zdolności rozpoznać i roz-
wijać. Nela przejawia zdolności ar-
tystyczne, a my stwarzamy warunki 
do ich rozwijania. Uczennica nie 
spoczęła na laurach. Jest zmotywo-
wana do pracy twórczej, a jej pomy-
słowość i kreatywność ujawniają się 
pod postacią rozbudzonej ekspresji 
werbalnej, plastycznej i wokalnej co 
potwierdzają kolejne sukcesy kon-
kursowe uzyskane w bieżącym roku 
szkolnym:

Gminny Konkurs Plastyczny 
„Wycieczka z Historią” - I miejsce

Powiatowy Konkurs Fotogra-
ficzny  „Moja miejscowość dawniej 
i dziś” - wyróżnienie

XXVI Powiatowy Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Legionowej - Laureat

I Powiatowy Konkurs Kolęd 
i  Piosenek Świątecznych w języku 
polskim, angielskim i niemieckim - I 
miejsce

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”- 
Laureat

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Zimowy przyjaciel zwierząt” - wy-
różnienie

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Moje zdrowie i moja aktywność fi-
zyczna” -  wyróżnienie

Konkurs Poetycki dla dzieci Szkół 
Podstawowych Województwa Lubel-
skiego „Niezłomni w moich oczach” 
- III miejsce

W pomyśle ujawnia się talent, 
w wykonaniu sztuka.

Neli życzymy niewyczerpanej ra-
dości tworzenia i odkrywania kolej-
nych pasji i nowych umiejętności.

Alicja Chołyst

Nie istnieje wielki talent
bez wielkiej siły, woli i pracy…
Nela Rapa - uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Sol-
skiej znalazła się w gronie uczniów wyróżnionych i docenionych przez Wójta Gminy Biłgoraj 
Wiesława Różyńskiego.  

A teatr jest po to, żeby wszystko 
było inne niż dotąd…
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II 
w Dereźni Solskiej  w ramach zajęć rozwijających kreatywność realizują edukacyjny program 
„Przygoda z teatrem”. 

Głównym celem działalności teatralnej jest odkrywa-
nie i poznawanie samego siebie, swoich uzdolnień, pre-
dyspozycji i umiejętności. Teatr rozwija dzieci intelektu-
alnie i kulturalnie, rozbudza wyobraźnię, wzbogaca ich 

świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, kształci 
logiczne myślenie, pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość 
i lęk. Zabawa w teatr uczy współpracy i współdziałania 
w  grupie. Podczas zajęć dzieci poznają specyfikę pracy 
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Przedszkolaki utrwaliły nazwy 
i wygląd ptaków i zwierząt, pozna-
ły sposoby dokarmiania oraz czym 
można dokarmiać zwierzęta i ptaki. 
Wykonały pracę plastyczną z wy-
korzystaniem różnych materiałów. 
Układały nazwy wybranych zwierząt 
i ptaków z poznanych liter, dosko-
naliły percepcję wzrokową poprzez 
zakreślanie liter tworzących wyraz. 
Utrwalały znajomość stosunków 
przestrzennych, kierunków, przeli-
czania, dodawania i odejmowania. 

Jednak najwięcej radości sprawi-
ły dzieciom zajęcia podczas, których 
dotykały sianka oraz zboża, bawiły 
się żołędziami i kasztanami. Cho-
dzenie bosymi nogami po ścieżce 
sensorycznej zrobionej z sianka, 
zboża, kasztanów i żołędzi to świet-
ny masaż dla małych stóp, pobudza 
on różne receptory, stymuluje wy-
obraźnię i równowagę oraz poprawia 
koordynację wzrokowo-ruchową. 
Zajęcia sensoryczne mają pozytywny 

wpływ na całościowe funkcjonowa-
nie dziecka – na jego rozwój moto-
ryczny, umiejętność skupiania uwagi 
i uczenia, ale przede wszystkim spra-
wiają dziecku wiele radości.

Ewa Nizio

Działanie przez doświadczanie
Dokarmianie zwierząt jest szczególnie ważne zimą, kiedy im trudno zdobyć pożywienie. Dla-
tego w styczniu przedszkolaki z oddziału 3-4 latków w Dereźni Solskiej omawiały tematy 
dotyczące dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych podczas zimy.  

aktora, ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, dykcję i tech-
nikę głośnego czytania, przygotowują rekwizyty i deko-
racje.

Ponadto wspólne pozalekcyjne próby i ćwiczeniowe 
spotkania pozwalają uczniom nawiązać na nowo relacje 
tak bardzo zakłócone poprzez nauczanie zdalne wywoła-
ne pandemiczną izolacją.

W bieżącym roku szkolnym grupa teatralna przygoto-
wała cztery projekty.

1. ,,Dla Ciebie Polsko…” – patriotyczny występ arty-
styczny z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

2. ,,Jest w moim Kraju taki zwyczaj…” – prezentacja 
tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego Narodze-
nia połączona ze śpiewem kolęd i pastorałek.

3. ,,Babciu i Dziadziu dawnym zwyczajem, z wiązanką 
życzeń przed Wami staję…” – koncert recytatorsko – mu-
zyczny zrealizowany wspólnie z uczniami klasy II.

4. „Czerwony Kapturek”- spektakl teatralny dedyko-
wany dziadkom z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ze względu na sytuację epidemiczną i reżim sanitar-
ny dzieci nie mogły wystąpić na scenie przed widownią. 
Inscenizacje i artystyczne występy zostały nagrane i udo-
stępnione na szkolnym facebooku.  

Alicja Chołyst
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8 Marca – Dzień Kobiet 
Jak co roku 8 marca swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże jak i te małe. 

Celebrowanie różnych wyda-
rzeń jest doskonałym sposobem na 
kształtowanie u dzieci nawyku obda-
rowywania upominkami swoich naj-
bliższych. Jest to również okazja do 
super  zabawy, tak było i tym razem.  

W tym dniu w oddziałach przed-
szkolnych w Dereźni Solskiej rado-
sna atmosfera panowała już od rana. 
Chłopcy z dużym zaangażowaniem 
starali się umilić dziewczynkom ten 
szczególny dzień, tradycyjnie zaśpie-
wali swoim koleżankom „sto lat” oraz 
wręczyli drobne upominki. Wiele 
radości sprawił dzieciom przygoto-
wany z tej okazji konkurs „Wyboru 
Małej Miss przedszkolaków”. Wystę-
py wszystkich kandydatek oceniło 
jury, skład którego stanowili chłop-
cy z przedszkola.  Śmiechu i dobrej 
zabawy było co nie miara. Zarówno 
dziewczynki jak i chłopcy znako-
micie  bawili się podczas wyborów 
malej miss. W tym dniu w oddzia-
łach przedszkolnych w Dereźni Sol-
skiej panowała świąteczna atmosfera. 

Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, 
a zwłaszcza dziewczynek świadczyły 
o miło spędzonym czasie.

Ewa Nizio
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Jak ferie to tylko w bibliotece

Wiosną poezja rozkwita

Tegoroczna zimowa przerwa w nauce dobiegła końca, a dzieci powróciły do szkoły, aby zdo-
bywać cenną wiedzę. Biblioteka na czas ferii przygotowała ciekawą propozycję dla młod-
szych czytelników i użytkowników.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli poetycko powitała wiosnę. Razem z nad-
chodzącą wiosną 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNE-
SCO w 1999 r. w Paryżu. 

Odbyło się sześć dwugodzinnych spotkań, które miały 
na celu umilić dzieciakom czas wolny. Każdy dzień był 
dniem pod inną nazwą i odbywały się w nim inne zaję-
cia. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zapoznali się 
z  regulaminem i z zasadami bezpiecznego uczestnictwa 
w zimowisku oraz wzięli udział w grach i zabawach inte-
gracyjnych. W nawiązaniu do zimowego okresu uczest-
nicy wykonali tematyczne prace plastyczne - bałwanka 
z gazety oraz zimowy pejzaż. W kolejnych dniach odbyły 
się konkursy i quizy, w których najważniejsza była umie-
jętność współpracy w zespole. Podczas zajęć plastycznych 
powstały kolorowe zakładki do książek wykonane dowol-
ną techniką z wykorzystaniem różnego rodzaju materia-
łów: kolorowego papieru, bibuły, wyklejanek, wstążek. 
Był też dzień origami, w którym dzieci ćwiczyły swoje 

zdolności manualne, a spod ich palców wyszły barwne 
lizaki i kwiaty. W Dniu Języka Ojczystego przeprowadzi-
liśmy zajęcia literacko-edukacyjne i dzięki zabawom języ-
kowym oraz wykorzystaniu tekstu literackiego staraliśmy 
się uwrażliwić młodych ludzi na piękno naszego języka. 
Wiele śmiechu wywołało powtarzanie przez dzieci ła-
mańców językowych. 

W ostatni dzień wykorzystaliśmy piękną, słoneczną 
pogodę i większą część zajęć spędziliśmy na pobliskim 
placu zabaw, gdzie radosnym harcom nie było końca. Po 
podsumowaniu i zakończeniu zajęć odbył się słodki po-
częstunek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje-
my za udział.

Zofia Nizio

Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, pu-
blikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNE-
SCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, 
aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne 
i międzynarodowe ruchy poetyckie. W dorobku poetów 
znajduje się szeroka różnorodność tematyczna, każdy 
wiersz jest unikalny oraz odzwierciedla uniwersalne do-
świadczenie i kreatywność pisarza. Poezja jest dla każde-

go – łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu 
czy poglądach. 

21 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgora-
ju z/s w Soli, nieformalna grupa seniorów z Soli czytała 
utwory poetyckie wybitnych polskich poetów między in-
nymi Wisławy Szymborskiej, Cypriana Kamila Norwida, 
Marii Konopnickiej. Spotkanie rozpoczęło się  czytaniem 
pięknego wiersza  pt. ”Wiosna”, nieżyjącej już lokalnej 
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Nic dwa razy się nie zdarza
i dlatego z tej przyczyny…
Uczestnicy i pracownicy Dziennego Domu „Senior+” w Bukowej uczcili dzień Świętego Walen-
tego. Spotkanie zorganizowano dnia 15.02.2022 r.

poetki  Pani Katarzyny Strzęciwilk. Dodatkowo jedna 
z uczestniczek spotkania zaprezentowała pierwsze wier-
sze swojej córki Agnieszki. Z klasyki przeważały wiersze 
Marii Konopnickiej, z racji tego, iż została ona Patronką 
Roku  2022 ustanowioną przez Sejm Rzeczpospolitej Pol-
ski, a dokładnie 23 marca przypada 180 rocznica urodzin 
pisarki. Maria Konopnicka to poetka patriotka, sprawa 
ojczyzny, walki z wynarodowieniem były dla niej bar-
dzo ważne. Jest przecież autorką słynnego hymnu Rota. 
Pisarka działała jako aktywistka, brała czynny udział 
w  proteście przeciwko prześladowaniu polskich dzieci 
we Wrześni, przeciw uwłaszczeniom, organizowała mię-
dzynarodowy protest kobiet w celu walki o ich prawa. Jej 
teksty często wzbudzały kontrowersje, wywoływały pole-
miki, często były krytykowane. 

Wszystkie czytane na spotkaniu wiersze pobudzały 
do myślenia, refleksji i zadumy. Nie zabrakło też  wspól-
nej dyskusji na temat  prezentowanych wierszy. Było od-
świętnie, wiosennie, poetycko i wzruszająco. 

Zofia Nizio

Wszyscy podjęli wyzwanie, by w dzień spotkania 
królowały stroje w kolorze czerwieni. Dominujący kolor 
podkreślił energię zabawy i humor.

Program spotkania wypełniły piosenki i wiersze o mi-
łości i radości życia. Ponadto Uczestnicy zaprezentowali 
własne interpretacje utworów, wzbogacając i urozmaica-
jąc część artystyczną. Całość spotkania dopełniły wspól-
ne tańce.

Spotkanie było radosne, a wszyscy bawili się wyśmie-
nicie.

Dzienny Dom „Senior+” w Bukowej
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Spotkanie z „Balladyną” w tle
W dniu 17 marca 2022 r. Seniorzy wraz z Pracownikami Dziennego Domu „Senior+” w Bukowej 
zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe przygotowane w ramach zajęć teatralno – mu-
zycznych.

Zainspirowani Dniem Narodowego Czytania, przed-
stawili skróconą wersję dramatu Juliusza Słowackiego pt. 
„Balladyna”. Na spotkanie zostali zaproszeni Uczestnicy 
wraz z Pracownikami Dziennego Domu dla Seniorów 
w Biłgoraju.

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Bukowej 
bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania do tego wy-
darzenia: wybierali najciekawsze ich zdaniem sceny, czytali 
fragmenty, opracowywali scenariusz, przepisywali skróco-
ne teksty na komputerze. Wspierali swą pracą  Pracowni-
ków „Senior+” w szyciu kukiełek, malowaniu scenografii, 
przygotowywaniu scen m.in. poprzez doszywanie szczegó-
łów do kukiełek, wykonywanie niezbędnych rekwizytów, 
wycinanie i malowanie elementów dekoracyjnych.  Pod-
czas przygotowań dbano o każdy detal, aby widzowie oglą-
dając przedstawienie, mogli przenieść się w fantastyczny 
świat nimf i skrzatów otaczających jezioro Gopło, poczuć 
się jak w chacie wdowy, czy w lesie pośród krzewów malin. 
„Zespół teatralny” po występie nagrodzony został gromki-
mi brawami. 

Po części artystycznej wszyscy udali się na pyszny po-
częstunek. Uczestnicy podczas rozmów przy stole, mieli 
możliwość bliżej się poznać i wymienić doświadczeniami. 
Zaproszeni Goście w ramach wizyty w naszej placówce 
mogli obejrzeć prace, które są wykonywane podczas zajęć 
w DDS+ w Bukowej. 

Żegnając się wszyscy wyrazili chęć ponownego spotka-
nia.
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Sprzęt został przekazany przez Fundację Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie w ra-
mach projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko 
– zamojskim” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Głównym celem projektu było podniesienie kompe-
tencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządo-
wych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży. Projekt 
„Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”  
polegał na przeszkoleniu pracowników samorządowych 
instytucji kultury, a następnie  przeprowadzeniu szkoleń 
dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat w zakresie „Pro-
jektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfro-
wych”. 

W projekcie uczestniczyli instruktorzy GOK w Biłgo-
raju: Jerzy Odrzywolski i Dominik Róg oraz dwie grupy 
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Korytko-
wie Dużym i Korczowie. W ramach realizacji projektu  
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał nowoczesny sprzęt 
komputerowy. 

Celina Skromak

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. 
na zadanie „Rozśpiewani w tradycji – warsztaty białego 
śpiewu” polegające  na przeprowadzeniu  cyklicznych 
warsztatów białego śpiewu dla dwóch grup młodzieży 
szkolnej z Woli Dereźniańskiej i Bukowej. 

W poprzednich latach dzięki  dofinansowaniu  Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w progra-

mie NCK „EtnoPolska2020” i „EtnoPolska2021” GOK w 
Biłgoraju zrealizował dwa projekty pt. „Teatr obrzędowy 
przekaźnikiem tradycji” oraz „Widowiska obrzędowe ży-
wym przekazem tradycji”.

Celina Skromak

Nowy sprzęt komputerowy dla Gminnego
Ośrodka Kultury w Biłgoraju

GOK w Biłgoraju po raz kolejny
beneficjentem programu EtnoPolska

21 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju otrzymał nowy sprzęt komputerowy 
wartości 11 tys. zł.  

11 marca 2022 r. ukazały się wyniki naboru programu EtnoPolska 2022. Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Biłgoraju jest jednym z 300 beneficjentów, wybranych spośród 1498 złożonych wniosków, 
który otrzymał dofinansowanie na popularyzację folkloru w ramach programu Narodowego 
Centrum Kultury EtnoPolska 2022.

 
Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny… 
 
Uczestnicy i pracownicy Dziennego Domu „Senior+” 
w Bukowej uczcili dzień Świętego Walentego.    Spotkanie zorganizowano dnia 15.02.2022 r. 
 
Wszyscy podjęli wyzwanie, by w dzień spotkania królowały stroje  
w kolorze czerwieni. Dominujący kolor podkreślił energię zabawy i humor.   
 Program spotkania wypełniły piosenki i wiersze o miłości  
i radości życia. Ponadto Uczestnicy zaprezentowali własne interpretacje utworów, wzbogacając i 
urozmaicając część artystyczną. Całość spotkania dopełniły wspólne tańce. 
 Spotkanie było radosne, a wszyscy bawili się wyśmienicie. 
 

Dzienny Dom „Senior+” w Bukowej 
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Pani Janina Surma pracowała 
jako krawcowa i było to też jej wiel-
ką pasją na emeryturze. Jest też jed-
ną z bohaterek książki Zabrali Nam 
Dzieciństwo autorstwa Dominika 
Roga, która przytacza wspomnienia 
wojenne mieszkańców podbiłgoraj-
skich wsi. Ma dwójkę dzieci, pięcio-
ro wnuków, sześcioro prawnuków – 
chociaż niebawem na świat przyjdzie 
siódmy.

Życzenia kolejnych lat w zdrowiu 
dla jubilatki popłynęły od członków 
rodziny, Wójta Gminy Biłgoraj – 
Wiesława Różyńskiego, dyrektorki 
Gminnego Ośrodka Kultury – Ce-
liny Skromak, oraz Kierownika Pla-
cówki Terenowej KRUS w Biłgoraju 
– Jana Roja. Pani Janina otrzymała 
również list gratulacyjny od Prezesa 
Rady Ministrów – Mateusza Mora-
wieckiego.

W imieniu całej społeczności 
Gminy Biłgoraj także przyłączamy 
się do najserdeczniejszych życzeń!

Joanna Szkutnik

Biłgorajskie obchody rozpoczę-
ły się Mszą Świętą w Kościele pw. 
Chrystusa Króla. Następnie odbyła 
się przygotowana dla młodzieży część 
edukacyjno-historyczna, a na koniec 
zgromadzone delegacje złożyły kwia-
ty przy pomniku Ofiar NKWD i UB.

Gminę Biłgoraj reprezentował 
zastępca wójta – Wojciech Dziduch, 
oraz Dominik Róg z Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Joanna Szkutnik

Janina Surma skończyła 100 lat

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Urodzona 25 lutego 1922 roku Janina Surma skończyła właśnie 100 lat. Od urodzenia miesz-
kała w Hedwiżynie i z tą miejscowością była silnie związana przez całe życie. Teraz, na co 
dzień mieszka z najbliższą rodziną w Biłgoraju, ale nie zapomina o swojej miejscowości. 

1 marca w Biłgoraju odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia. 
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Celem konkursu jest upowszech-
nianie tradycji świątecznych i prze-
kazywanie o nich wiedzy oraz budo-
wanie integracji międzypokoleniowej, 
a także ocalenie od zapomnienia tego, 
co najpiękniejsze w naszej kulturze, 
a co związane jest z Wielkim Postem 
i Świętami Zmartwychwstania Pań-
skiego. 

Komisja konkursowa w składzie 
Maria Gałka, Małgorzata Liwosz-Ru-
dy, Maria Marchewka-Skurzak i Anna 
Wachowicz przyznała następujące na-
grody:
I. Pisanka wielkanocna wykonana 
techniką tradycyjną:

- Katarzyna Zygmunt - Korytków 
Duży, gmina Biłgoraj;

II. Pisanka wielkanocna wykonana 
techniką współczesną:

- Danuta Płoucha – Biszcza, gmina 
Biszcza;
III. Palma wielkanocna wykonana 
techniką tradycyjną:

- KGW Lipinianki - Lipiny Dolne, 
gmina Potok Górny;
IV. Palma wielkanocna wykonana 
techniką współczesną:

- KGW Kukiełczanki - Tereszpol 
Kukiełki, gmina Tereszpol.

Laureaci otrzymają nagrody rze-
czowe ufundowane przez starostę 
biłgorajskiego oraz pamiątkowe dy-
plomy.  

Celina Skromak

Prezentację multimedialną, opartą o źródła archiwal-
ne i dotyczącą początków Nadrzecza przygotował Domi-
nik Róg z GOKu w Biłgoraju. W drugiej części spotkania 
druhowie obejrzeli film, w którym mieszkanka Nadrze-
cza Janina Birut opowiada o życiu codziennym, oraz za-
pamiętanych legendach i przekazach. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez OSP w Nad-
rzeczu we współpracy z GOK w Biłgoraju. W spotkaniu 
uczestniczył Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz 
Konrad Piętal.

  
Dominik Róg

Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego
laureatką konkursu wielkanocnego

Opowieści o historii Nadrzecza
dla druhów z OSP

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju rozstrzygnięto powiatowy etap III edycji Wojewódz-
kiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorem jest Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie. Laureatką została Katarzyna Zygmunt.

W dniu 5 marca 2022 r. w Remizo-Świetlicy w Nadrzeczu druhowie strażacy przy okazji co-
rocznego zebrania jednostki OSP Nadrzecze, usłyszeli opowieści z dawnych lat, dotyczące 
dziejów swojej miejscowości. 
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W otwarciu poza wójtem udział wzięli proboszcz pa-
rafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie Rudolf 
Karaś, Prezes Klubu Abstynenta Oparcie w Nowym Bi-
daczowie – Iwona Koneczna, psycholog Lidia Przybyl-
ska, terapeutka uzależnień Regina Rogowska, były sołtys 
i radny Janusz Przytuła, oraz licznie zgromadzona grupa 
mieszkańców.
- Świadomie pomijam przy dzisiejszym wydarzeniu sło-
wa uroczyście, ze względu na trwającą wojnę za naszą 
wschodnią granicą, ale otwarcie staje się faktem. Dzięki 
działaniom wielu ludzi możemy podziwiać ten nowocze-
sny i funkcjonalny budynek. Wierzę, że lokalnej społeczno-
ści da on sporo radości. Poza pomocą, którą potrzebujące 
osoby będą mogły uzyskać w Klubie Abstynenta „Oparcie”, 
mam nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z tego ośrodka 
na różnych płaszczyznach rozwoju i posłuży on również do 
społecznych działań w ramach sąsiedzkiej integracji – po-
wiedział wójt Wiesław Różyński.

Modernizacja została przeprowadzona w ramach re-
alizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych ob-
szarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury 
społecznej i socjalnej w miejscowości Dyle i Nowy Bi-
daczów”, współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020.

Sebastian Chyl

Zdecydowana większość znala-
zła schronienie w Polsce, a Gmina 
Biłgoraj z racji bliskiego położenia, 
stała się miejscem, w którym wizytę 
w naszym kraju rozpoczyna wielu 
uchodźców.

Nasza społeczność po raz kolejny 
okazała ogromne wsparcie. Na wie-
lu płaszczyznach tworzone są akcje 
pomocowe. Goście z pochłoniętej 
wojną Ukrainy, poza możliwością 
bezpiecznego schronienia – czę-
sto w prywatnych domach naszych 
mieszkańców – mogą również liczyć 
na wsparcie materialne, oraz pomoc 
urzędniczą.

Przeprowadzamy zbiórki najpo-

trzebniejszych artykułów codzien-
nego użytku, oraz środków medycz-
nych, które trafiają bezpośrednio 
do ukraińskich miast w obwodach: 
lwowskim, tarnopolskim, łuckim, 
oraz do Oddziału Neonatologicz-
nego Charkowskiego Obwodowego 
Szpitala Klinicznego.

W akcję niesienia pomocy aktyw-
nie włączają się wszyscy przedstawi-
ciele gminnej wspólnoty, ze szkołami, 
parafiami i jednostkami ochotni-
czych straży pożarnych na czele. Jako 
społeczność zdaliśmy egzamin i po 
raz kolejny udowodniliśmy, że Gmi-
na Biłgoraj to ludzie o wielkim sercu.

Sebastian Chyl

Otwarcie ośrodka w Nowym Bidaczowie

Gmina Biłgoraj pomaga Ukrainie

18 marca b.r. oficjalnie otwarto Ośrodek szkoleniowo-terapeutyczny i świetlicę wiejską w No-
wym Bidaczowie. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Biłgoraj – Wiesław Różyński.

24. lutego obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Tuż za naszą wschodnią granicą wybuchła 
wojna. Wiele tysięcy Ukraińców musiało uciekać ze swojego kraju. 
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29 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z te-
renu Gminy Biłgoraj.

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji 
na Ukrainie zwrócono się do władz 
poszczególnych gmin w całym kraju 
z prośbą o znalezienie miejsc, które 
mogłyby przyjąć uchodźców. Dzięki 
wsparciu mieszkańców Dąbrowicy 
i licznych wolontariuszy udało się 
w  krótkim czasie zorganizować dla 
nich komfortowe warunki na dwóch 
piętrach budynku remizy. W dzia-
łania włączyli się w szczególności 
druhowie i druhny oraz członkinie 
koła gospodyń wiejskich. Lokalna 
społeczność dba, aby nie brakowało 
im jedzenia, czystych ubrań, czy naj-
potrzebniejszych rzeczy codziennego 
użytku, zwłaszcza dla najmłodszych 
dzieci. Ludzie z Ukrainy doceniają to, 
co zobaczyli na terenie nie tylko na-
szej gminy, ale i całego kraju. Za każ-
dym razem podkreślają wielką życzli-
wość, z jaką się spotykają – serdecznie 
za nią dziękując.

To kolejna inicjatywa związana 
z potrzebującymi osobami, która po-
kazała, że mieszkańców Gminy Bił-
goraj cechuje doskonała organizacja 
i bezinteresowna chęć niesienia po-
mocy. 

Sebastian Chyl

Zgromadzonych uczestników powitał wójt Wiesław 
Różyńśki, Komendant Gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych Marek Zarosa, oraz sekretarz tej jednostki 
Konrad Piętal.

- Cieszę się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej 
obostrzeniami pandemicznymi możemy ponownie go-

ścić młodzież. Turniej ma duże tradycje. Pamiętam, jak 
w ubiegłych latach osoby z naszej gminy bardzo dobrze ra-
dziły sobie w kolejnych etapach. Mam nadzieję, że w tym 
roku będzie podobnie. Wiedza, którą posiadacie z pewno-
ścią przyda Wam się w życiu codziennym – powiedział 
Wiesław Różyński.

Powstał dom dla uchodźców

Turniej Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy powstało miejsce pomocowe, które do-
celowo może pomieścić 25 osób z Ukrainy. Pierwsze potrzebujące osoby pojawiły się tutaj 21 
marca. W większości są to kobiety z dziećmi.
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Konkurs obejmował zadania w zakresie: wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajo-
znawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Na realizację Zadania 1. w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej: Organizacja zawodów 
sportowych; organizacja imprez sportowo-rekreacyj-
nych, wpłynęła 1 oferta, która uzyskała pozytywną ocenę 
i została wybrana do dofinansowania.

Dotację otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Gro-
madzie, w wysokości: 18 000,00 zł, na zadanie: XIX Tur-
niej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych „o Puchar Wój-
ta Gminy Biłgoraj”.

Na realizację Zadania 2. w zakresie turystyki i krajo-
znawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży: 
Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i rekre-
acyjnych; organizacja konkursów krajoznawczych, wpły-
nęły 2 oferty, z których 2 uzyskały pozytywną ocenę i zo-
stały wybrane do dofinansowania.

Dotację przyznano Stowarzyszeniu „Dąb” w Cio-
smach, w wysokości: 5 300,00 zł, na zadanie: „XV Lato 

na Żurawinowym Szlaku.” i Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brodziakach, w wysokości: 7 000,00 zł, na zada-
nie: „Partyzanckie Ścieżki - Piknik Historyczny w Bro-
dziakach.

Na realizację Zadania 3. w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Orga-
nizacja imprez kulturalnych; opracowanie i publikacja 
wydawnictw o charakterze regionalistycznym, wpłynęły 
4 oferty, z których 4 uzyskały pozytywną ocenę i zostały 
wybrane do dofinansowania.

Dotacja dla: Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej, 
w wysokości: 8 500,00 zł, na zadanie: „Bukowskie Jago-
dzianki” w Bukowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Dą-
browicy, w wysokości: 7 500,00 zł, na zadanie: Piknik 
Rodzinny „Tradycja i współczesność” w Dąbrowicy, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach, w wysoko-
ści: 2 400,00 zł, na zadanie: Spotkania z Historią w Gmi-
nie Biłgoraj i Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach, 
w wysokości: 5 000,00 zł, na zadanie: Tablice historyczne 
w Gminie Biłgoraj.

 Red.

Dotacje z budżetu Gminy Biłgoraj na
realizację zadań publicznych w 2022 r.
Rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych przy udziale środków 
finansowych z budżetu Gminy Biłgoraj w 2022 r. Na konkurs wpłynęło 7 ofert, które komisja 
konkursowa,  której Przewodniczącą jest Teresa Różańska – Sekretarz Gminy Biłgoraj, zaopi-
niowała pozytywnie przyznając im dofinansowanie.

Wyniki konkursu
Klasy 1-4 szkoły podstawowej

I miejsce: Antoni Pintal (Szkoła Podstawowa w Koryt-
kowie Dużym)

II miejsce: Anna Stec (Szkoła Podstawowa w Groma-
dzie)

Klasy 5-8 szkoły podstawowej
I miejsce: Miłosz Zarosa Szkoła Podstawowa w Smól-

sku
II miejsce: Kacper Stec (Szkoła Podstawowa w Gro-

madzie)
III miejsce: Kinga Dziura (Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jerzego Popiełuszki w Bukowej)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy! Zwy-

cięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Sebastian Chyl
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Gminne Szkoły Podstawowe
zapraszają 
Trwa rekrutacja uczniów do szkół gminnych. W roku szkolnym 2022/2023 na nowych uczniów 
czekają pierwsze klasy szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne, do których uczęsz-
czają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. 

Na terenie Gminy Biłgoraj działa 
11 Szkół Podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi. Są to: Szkoła Pod-
stawowa im. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w  Bukowej, Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowicy, Szkoła Podstawowa im. 
Papieża Jana Pawła II w Dereźni Sol-
skiej, Szkoła Podstawowa w  Groma-
dzie, Szkoła Podstawowa w Hedwiży-
nie, Szkoła Podstawowa w Korczowie, 
Szkoła Podstawowa w Korytkowie Du-
żym, Szkoła Podstawowa w Smólsku, 
Zespół Szkoły Podstawowej i  Przed-
szkola im. Mieczysława Pasiaka w Soli, 
Szkoła Podstawowa w Starym Bida-
czowie, Szkoła Podstawowa w Woli 
Dereźniańskiej.

Wszystkie szkoły posiadają  zróż-
nicowane i dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych poszczególnych oddzia-
łów zaplecze dydaktyczne, a  dziećmi 
zajmuje się wykwalifikowana kadra 
kreatywnych nauczycieli, systema-
tycznie podnoszących kwalifikacje. 
W  szkołach zapewniona jest opieka 
logopedyczna oraz pomoc psycho-
logiczno – pedagogiczna. Uczniowie 
mają zapewnione ciepłe i smaczne 
posiłki, a przy budynkach szkolnych  
znajdują się kolorowe place zabaw 
i boiska wielofunkcyjne. 

Gminne szkoły stwarzają  każde-
mu dziecku warunki oraz dają szan-
sę rozwoju na miarę jego możliwości 

i potrzeb. Uczą dzieci samodzielności, 
zasad bezpieczeństwa oraz radzenia 
sobie w różnych sytuacjach z trud-
nościami i emocjami. Przygotowują  
do twórczego rozwiązywania proble-
mów, ciągłego poszukiwania nowych 
rozwiązań oraz zdobywania wiedzy 
i umiejętności, aby dzieci na drodze 
twórczej aktywności rozwijały uzdol-
nienia artystyczne, plastyczne, tech-
niczne, muzyczne i ruchowe. Stwarza-
ją  warunki do harmonijnego rozwoju 
dziecka, pełnego radości i nowych do-
świadczeń. Dzieci w przedszkolu uczą 
się wielozmysłowo, poznają otaczającą 
je przyrodę poprzez obserwacje, do-
świadczenia i eksperymenty, nabierają 
zdrowych nawyków żywieniowych, 
wychowują się w duchu wartości pa-
triotycznych oraz poznają tradycje 
swojego regionu. 

Szkoły i przedszkola realizują cie-
kawe i innowacyjne projekty i progra-
my edukacyjne, w których biorą udział 
nie tylko dzieci, ale też rodzice. Dba-
ją o wszechstronny rozwój uczniów, 
o ich bezpośredni kontakt z przyrodą, 
kulturą i sztuką, kultywują tradycje 
świąteczne i rodzinne. Dla uczniów 
i  przedszkolaków organizowane są 
wycieczki, uroczystości i imprezy oraz 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

 Red.
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Początki Ratwicy – Młynarze
Paczosy (cz. I)
Ratwica to pięknie położona i urokliwa miejscowość, leżąca w Puszczy Solskiej. 

Nowożytne osadnictwo nad rzeką Ratwicą (na nie-
których mapach historycznych zwana także rzeką Do-
brą) możemy datować na I poł. XVIII w. Podobnie jak 
Wolaniny, te leśne uroczyska leżały na terenie Ordynacji 
Zamojskiej, w kluczu zwierzynieckim i były traktowane 
jako przysiółki wsi Tereszpola. Wzmianki o osadnictwie 
nad rzeką Ratwicą odnajdujemy już w rewizji pól Teresz-
polskich z 1723 r. oraz w latach kolejnych. 

Gdybyśmy przenieśli się do roku 1787 r., z którego za-
chowała się bardzo ciekawa i dokładna mapa tych okolic 
z opisami (archiwum Ordynacji Zamojskiej) i przeszliby-
śmy starym gościńcem do Tereszpola, który wił się nad 
rzeką Ratwicą, zobaczylibyśmy trzy stawy, dwa młyny 
oraz karczmę, a także kilka gospodarstw. W niektórych 
źródłach tereny te są zbiorczo nazywane jako „Paczo-
sy i  Łubiarze” i były one ważne, ze względu na położe-
nie przy gościńcu z Biłgoraja do Zwierzyńca. Większość 
z XVIII w. zabudowań dzisiaj już nie istnieje. Najbardziej 
widoczne ślady i kontynuacja osadnictwa zachowała się 
jako dzisiejsza wieś Ratwica, wchodząca w skład Gminy 
Biłgoraj. O historii tego miejsca dawniej zamieszkałego 

m.in. przez młynarzy Paczosów, opowiemy w niniejszym 
numerze.

Najbliżej Biłgoraja, w miejscu gdzie do dzisiaj zacho-
wały się zabudowania oraz staw i most, mieszkał ród 
młynarzy Paczosów, którzy już w 1723 r. obok młyna 
posiadali nowinę i łąkę . W kolejnych latach młynarzem 
był Matyasz (Maciej) Paczos, a w połowie XVIII w. obok 
niego pojawia się także Walenty Paczos (prawd. brat Ma-
cieja) oraz Wawrzyniec (prawd. syn Macieja, który ożenił 
się z Katarzyną Brzuch z Wolanin). Tenże Wawrzyniec 
wkrótce przejął gospodarstwo i w kolejnych latach w źró-
dłach pojawia się jako młynarz. 

W II połowie XVIII w. oprócz gospodarstwa Paczo-
sów (na mapie litera „d”) młyna (lit. „e”), stawu  dookoła 
zabudowań znajdowały się pola (lit. „f ”, „g” i „h”). Pomię-
dzy polami w tym czasie mieszkała rodzina Ciosów, a da-
lej na północ, pomiędzy dwoma strumykami znajdowała 
się chałupa oraz pole Zatorowskiego (lit. „j”). 

Młyn na Ratwicy notowany jest jeszcze w II połowie 
XIX w. Młyn oznaczony jest na mapie z 1827 r., a w 1836 
r. dzierżawca młyna domagał się reparacji mieszkania. W 

Ratwica na Mapie Gminy Biłgoraj
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Okolice młyna Paczosów na mapie z 1787 r.

Osada Paczosy na mapie kwatermistrzowskiej z 1839 r.

Fragment inwentarza klucza zwierzynieckiego z 1792 
i określenie „Na Paczosach i Łubiarzach” w odniesieniu 
do osadnictwa nad Ratwicą

Krzyż kamienny na Ratwicy z 1917 r., który ufundował 
Antoni Maciocha

Tabeli powinności włościan z 1830 r. z odnajdujemy z ko-
lei prawd. potomków pierwszych osadników, którzy na-
dal mieszkali na Ratwicy tj. Piotra Paczosa i Jakuba Ciosa. 
Osada „Paczosy” jest także widoczna na mapie kwatermi-
strzowskiej z 1839 r. (patrz mapę).

Wykorzystano akta z Archiwum Państwowego w Lublinie, zespół: 
Archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu:
• Sygn. 1541 Rewizja pól sznurowych wsi Tereszpola od roku 1723 

do roku 1762,
• Sygn. 1538 Rewizja Klucza Zwierzynieckiego
• Sygn. 1540 Inwentarz klucza zwierzynieckiego z 1792 r.
• Sygn. 1149 [Atlas] - Zbiór map lasów ordynackich w Galicji in mar-

tio 1793 uczynionych
• Sygn. 5466 Akta młyna w Ratwicach
• Sygn. 2912 Tabela powinności włościan wsiów Hedwiżyna, Bukow-

nicy, Wolaninów z Ratwicą i części wsi Tereszpola do folwarku Po-
rąb należących

oraz
• Mapa Miega (mapire.eu) oraz opisy do niej w: Galicja na józefiń-

skiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8
• Księgi metrykalne parafii w Puszczy Solskiej

Dominik Róg
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Na mapie zostały zaznaczone m.in. miejsca placówek 
partyzanckich, bitew i potyczek, akcji dywersyjnych, pa-
cyfikacji, zniszczonych osad, a także miejsca pamięci na-
rodowej. W publikacji podjęto także próbę odtworzenia 
trasy przemarszu zgrupowania AK i BCh w dobie akcji 
Sturmwind II w czerwcu 1944 r. z ziemianki „Wira” pod 
Osuchy.

Niniejsze wydanie zostało poprawione i uzupełnione 
o kolejne miejsca, takie jak m.in. barak w lesie Salanowy 
pod Brzezinami – siedziba I turnusu kursu podoficerów, 
krzyż w miejscu egzekucji 13 chłopów na bagnach w okoli-
cy Osuch, dwie mogiły nieznanych partyzantów, „Żydow-
ski Pagór”, miejsce zniszczenia transportera niemieckiego 
oraz trasę Partyzanckiej Drogi Krzyżowej w Osuchach. Na 
mapie dodano także współrzędne lokacji, co będzie istot-
nym ułatwieniem do odnalezienia tych miejsc w terenie. 
Na odwrocie mapy dodano teksty opisujące dodane miej-
sca tj. Barak pod Brzezinami, egzekucję chłopów pod Osu-
chami oraz Żydowski Pagór.

Wydanie II „Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej – 
część II” zostało dofinansowane przez Grupę Rekonstruk-
cji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. 
„Wir” oraz przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Dominik Róg

Ogromne siły Wehrmachtu, liczą-
ce około 30 tysięcy żołnierzy, wspie-
rane lotnictwem i artylerią, wkroczy-
ły na teren Puszczy Solskiej o świcie 
21 czerwca 1944 r. Jako pierwszy starł 
się z nieprzyjacielem oddział Józefa 
Steglińskiego „Corda”, stacjonujący 
w bezpośredniej bliskości Biłgoraja. 
Przez cały dzień plutony z oddziału 
„Corda” prowadziły działania opóź-
niające w rejonach Brodziaki-Smól-
sko (pluton Tadeusza Piotrowskiego 
„Pazura”), Wolaniny (pluton „Gro-

ta”) oraz gajówka Smolnik (pluton 
„Sokoła”), a także w rejonie Margoli. 

Pod leśniczówką w Brodziakach, 
przy brodzie na rzece Ratwicy uloko-
wał się pluton dowodzony przez chor. 
Tadeusza Piotrowskiego „Pazura” 
(liczący 33 partyzantów), który miał 
przeprowadzić zasadzkę a  później 
odskoczyć od nieprzyjaciela. Party-
zanci, pochodzący głównie z  oko-
licznych miejscowości – Brodziaków, 
Smólska i Edwardowa, a także z Bił-
goraja – wobec obawy o krwawy od-

wet Niemców na ludności Brodzia-
ków i Edwardowa, gdyby doszło do 
walki niemal w samej wsi Brodziaki, 
nie zdecydowali się na użycie ognia. 
Doszło za to do walki wręcz pomię-
dzy czujką niemiecką a polską, po 
której chor. „Pazur” wobec groźby 
okrążenia przez Niemców, zdecydo-
wał wycofać się w głąb lasu i zająć 
pozycje na wzniesieniu (prawdopo-
dobnie na Górze Łączyskowej) i tam 
ostrzelać Niemców. Nim jednak do 
tego doszło, goniec od „Corda” przy-

Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej
– część II wznowiona

Potyczki oddziału „Corda” w dniu 21 czerwca 1944 r.
(fragment Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej – część I)

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz GRH im. Por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” 
wznowili Partyzancką Mapę Puszczy Solskiej – część II. Publikacja jest dostępna za darmo 
w GOK w Biłgoraju. Mapa ma na celu upamiętnienie oraz popularyzację dziejów II wojny 
światowej na terenie lasów józefowskich i okolicach przyległych. 

W dniu 18 czerwca 1944 r. partyzancki dom – Puszcza Solska, został otoczony przez ogromne 
siły Niemców, którzy zamierzali rozprawić się z ludźmi z lasu i oczyścić przedpole zbliżającego 
się frontu wschodniego.   
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wiózł rozkaz wycofania się do obozu. 
Było jednak za późno; pluton „Pa-
zura” został odcięty od głównych sił 
oddziału „Corda,” ponieważ Niemcy 
zajęli „Placówkę”, a reszta oddziału 
wyruszyła już w stronę Margoli.

Partyzantom „Pazura” groziło 
okrążenie przez wroga. Dowódca 
zarządził przegrupowanie do lasu 
Kołatki, niedaleko wsi Brodziaki 
i  Smólsko, skąd wysłał dwa patrole 
do pobliskich miejscowości. Patrol 
skierowany do Smólska Dużego, zło-
żony z dwóch miejscowych partyzan-
tów – Jana Larwy „Burego” i Fran-
ciszka Dziducha „Śmiecha” – został 
ostrzelany przez zamaskowanych na 
jednym z budynków Niemców. Mło-
dzi partyzanci, chociaż ostrzegani 
aby zbadali sytuację wykorzystując 
ukrycie lasu, wyszli na otwarty te-
ren i zostali zastrzeleni ze stanowiska 
CKM. Obaj zginęli na łąkach pod 
Smólskiem Dużym. 

W tej sytuacji pluton „Pazura” 
udał się głębiej w lasy, w rejon spa-
lonej gajówki Starzyzna, a później 
w  okolice tzw. Łukasikowej Szyi, 
gdzie partyzanci usłyszeli strzelani-
nę ze strony Margoli. Stało się jasne, 
że pluton został nie tylko odcięty od 
oddziału „Corda”, ale także otoczony 
przez Niemców. Na szczęście, mimo 
tego że doszło do kontaktu wzroko-
wego z nieprzyjacielem, partyzantom 
udało się ukryć niedaleko łąk i prze-
czekać do nocy. W nocy żołnierze 
„Pazura” grupkami przedostali się do 
rodzinnych domów i leśnych schro-
nów.

Stanisław Skubis ps. „Hel” rela-
cjonuje także dramatyczne chwile 
plutonu „Pazura”, kiedy został on 
okrążony przez Niemców (Zabrali 
nam dzieciństwo – wspomnienia wo-
jenne mieszkańców podbiłgorajskich 
wsi – część I, opr. Dominik Róg, Bił-
goraj 2020, s. 167-168):

My cofaliśmy się do Łukasikowej 
Szyi, która znajduje się po drugiej 
stronie od Kobylaka do Margoli. Jak 
tam usłyszeliśmy, że pod Margola-
mi Niemcy napadli „Corda” i zaczęli 
strzelać, to wiedzieliśmy, że jesteśmy 

w kotle. Pazur mówił do nas: „chłopy, 
nie mamy wyjścia, jesteśmy w kotle. 
Na swoją rękę. Tylko nie dajcie mnie 
zabić, jakby się dorwali, że nie wyko-
naliśmy rozkazu”. 

Jeszcze wcześniej byliśmy na Ko-
bylaku. Stamtąd Niemcy nas wyparli 
znowu, wtedy deszcz łupił strasznie. 
Widzieliśmy Niemców na łąkach, oni 
nas też widzieli. Krzyczeli do nas Halt! 
Halt! Kom! Nie strzelali i my też nie 
strzelaliśmy. Niemcy Placówkę zajęli, 
do Smolnika przejście zajęli, na Mar-
golach słychać strzały. Byliśmy w ko-
tle. Co robić? Tacy zmoknięci byliśmy, 
że coś okropnego. 

Przeżyliśmy, bo Niemcy nie szli 
tyralierą pod łąkami, tylko ścieżkami 
jeden za drugim. A my pochowaliśmy 
się w jeżynach, smreczkach, gdzie kto 
mógł, to się schował. A nocą, jak się 
uciszyło, to każdy po cichutku wyłaził 
z kryjówki i szedł gdzieś w kierunku 
wsi. Część do leśnych schronów. 

Tego samego dnia na łąkach pod 
Wolaninami doszło do potyczki 
partyzantów z plutonu Józefa Witka 
„Grota” z tyralierą niemiecką, na-
cierającą od strony Wolanin. Party-
zanci po obsadzeniu skraju lasu nad 
łąkami na wschód od wsi Wolaniny, 
niedaleko brodu na rzece Ratwicy, 
wyczekiwali na nadejście nieprzyja-
ciela. Kiedy wreszcie 21 czerwca na 
łąkach pojawili się Niemcy, żołnierze 
dali ognia, po czym wycofali się na 

placówkę „Corda” pod Brodziakami.
Przy gajówce Smolnik, w okolicy 

brodu na rzece o tej samej nazwie, na 
Niemców czekał pluton sierż. Euge-
niusza Rosłana „Sokoła”. Około godz. 
15.00 na drodze z Bukownicy poja-
wiła się straż przednia nieprzyjaciela. 
Podpuszczeni bliżej Niemcy zostali 
przywitani ogniem, a do tego wpadli 
na pole minowe – zostały zniszczone 
dwa motocykle i samochód. Zmie-
szani Niemcy wycofali się, a  party-
zanci udali się do swojego macierzy-
stego oddziału, który zmierzał już 
w kierunku Margoli. 

Gdy plutony „Pazura”, „Grota” 
oraz „Sokoła” prowadziły z Niemca-
mi walki opóźniające, w obozie „Cor-
da” pod Brodziakami trwały przygo-
towania do wymarszu na miejsce 
koncentracji pod Trzepietniakiem. 
Por. Józef Stegliński „Cord” zarządził 
wymarsz taborów drogą przez bagna 
w kierunku Margoli, a sam do ostat-
niej chwili wyczekiwał w obozie na 
pluton „Pazura” i drużynę Siembi-
dy z plutonu „Grota”. Na łąkach pod 
Margolami oddział starł się z Niem-
cami, próbującymi zaskoczyć party-
zantów. Po krótkiej walce nieprzyja-
ciel został wypchnięty z Margoli do 
Aleksandrowa, a oddział wieczorem 
dotarł pod Trzepietniak.

Dominik Róg

Fragment „Partyzanckiej Mapy Puszczy Solskiej - cz.I”
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W czasie wysiedlenia byliśmy 
w  domu w Smólsku Dużym. Niemcy 
przyszli i zaprowadzili nas za Buczka. 
Tam ludzi zbierali w dobrze ogrodzo-
nym gospodarstwie, z parkanem i bra-
mą. Podjeżdżały samochody, ludzi ła-
dowali na nie i wywozili.

Moja siostra Teresa była ode mnie 
starsza o dwa lata. Brat Jasio był maleń-
ki, miał rok. Matka akurat wtedy piekła 
chleb, ale w piecu został, i nie mieliśmy 
co wziąć…  Wtedy matka prosiła Niem-
ca, żeby ją puścił do domu, żeby mogła 
wyciągnąć chleb z pieca i go przynieść. 
On się zgodził, ale mogła pójść tylko 
siostra Tereska. Poszła do domu, a oj-
ciec w czasie wysiedlenia był w urzędzie 
gminy w Biłgoraju, gdzie miał warte. 
Siostra miała wtedy 8 lat, jak szła do 
domu, to Kapka ze Smólska zapytał jej 
się: Gdzie ty idziesz? Ona mu wytłuma-
czyła, a on jej powiedział: Nie wracaj na 
zbiórkę kiedy wyszłaś, tata przyjdzie na 
wieczór, to będziesz z tatą. No i tak zo-
stała. Dzięki temu ona nie była z nami 
w obozie. Ojciec jak wrócił wieczorem, 
to znalazł Tereskę i zostali się razem. 

Jak Tereska poszła, to mama jeszcze 
chciała mleka dla dziecka, chciała sobie 
krowę wydoić. Powiedziała temu Niem-
cowi to, a on zaprowadził ją do Buczka, 
do obory i mówi: Masz krowe to se dój, 
będziesz miała mleko. Ale w co miała 
wydoić, w garść? Nic my nie mieliśmy 
ze sobą. 

Zabrali nas do samochodu i nas wy-
wieźli najpierw do Zwierzyńca, a póź-
niej do Zamościa. W Zwierzyńcu by-
liśmy chyba ze 2 tygodnie. Później nas 
wywieźli do Zamościa, a z Zamościa 
do Lublina. Pamiętam tylko, że w tych 
obozach były straszne wszy. Dobrze, że 
dziadek był taki trochę żywszy, to wy-
trzepał nas trochę, bo tak to by nas te 
wszy zjadły. Poszedł za barak, zdjął ko-
szule, portczyny i powytrzepywał tro-
chę. Ale co to dało? Przyszedł do baraku 
minęło dwie czy trzy godziny i znowu 

nalazło tego, bo tego było mnóstwo. 
Z Zamościa nie pamiętam dużo, 

nie wiem nawet ile tam byliśmy. By-
łem tam z mamą, dziadkiem i bratem 
Jasiem, który miał rok. Spaliśmy w ja-
kichś barakach. Później przenieśli nas 
do Lublina, gdzie byliśmy tylko kilka 
dni, chyba w  obozie na ul. Krochmal-
nej. Tam sortowali tych ludzi, tych co 
do Niemiec mieli jechać, i tych którzy 
gdzie indziej…

Nas zostawili, bo przyjechał sołtys 
spod Puław, dokładnie to ze Starej Wsi, 
który nazywał się Kozieł. On furmanką 
zabrał nas do siebie do domu. Nie wiem 
czy ktoś mu kazał, czy sam z siebie, 
bo on nas wcześniej nie znał. Byliśmy 
u niego  pare tygodni, nie pamiętam do-
brze. Tam była jeszcze kobieta Burzowa 
z Małego Smólska z dwoma dziewczy-
nami, jednej było Gienka, tej starszej, 
a  młodsza, nie pamiętam. Był też Ku-
rzyna ze Smólska Dużego, po którego 
ktoś z rodziny przyjechał i nas też wziął.

W Puławach zmarł ten mój mały 
brat Janek. Był niedożywiony po tych 
obozach. Takie małe dziecko, rok miał. 
Matka piersią karmiła, ale sama była 
głodna, to…

Jak wróciliśmy do domu, to różne 
rzeczy się działy, ale nas już więcej nie 
zabierali. Sporo ludzi w wojnę zginęło, 
Larwa Jasiek i Franek Dziduch to tam 

za szkołą. Szli z lasu z partyzantki i wy-
patrzył ich Niemiec, który siedział na 
Kukiełki, nie wiem czy na oborze, czy 
na mieszkaniu. Pociągnął z maszyny 
i wyciął ich.

Jeszcze w akcje w 1943 r. Niemcy 
wybili Ratajów, rodzinę pięcioosobową. 
Wyprowadzili ich za stodołę przez po-
dwórko mojego stryja. Matka tak pro-
siła, bo dzieci miała, mówiła, że choru-
ją na tyfus. I wyprowadzili… Coś tam 
pytał się Niemiec w samochodzie tych 
kierowców czy kogo tam, i kazał wypro-
wadzić ich za stodołę, wystrzelali i  za-
kopali.

Z obozów na pewno nie wrócił Gra-
bias, chyba Michał miał na imię. Wiele 
osób wracało z Niemiec,  dużo powra-
cało.

Celina Skromak, Dominik Róg

Wspomnienia z wojennego 
Smólska i z obozów
Stanisław Micyk wspomina czasy wojenne w Smólsku Dużym, m.in. dni wysiedlenia i życia 
obozowego. 

Smólsko na przedwojennej mapie WIG
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W zbiorach Archiwum Państwowego w Kraśniku 
da się odnaleźć ciekawe materiały, dotyczące wetera-
nów i inwalidów wojennych z czasów I wojny świato-
wej na terenie dawnej Gminy Sól. Dokumenty znaj-
dują się w zespole Akta Gminy Sól w sygnaturach 522 
(z roku 1920) oraz 544 (z lat 1922-1923)1. Interesująca 
nas teczka nosi tytuł: „Akta Urzędu Gminnego w Soli 
o inwalidach, weteranach, emerytach tudzież osobach 
pobierających zasiłki” z 1920 r. W teczce odnajdziemy 
zaświadczenia o prawach do zasiłków, wykaz inwali-
dów I wojny światowej, interesujące arkusze rejestra-
cyjne inwalidów cywilnych, kwestionariusze osobowe 
dotyczące zmarłych lub zaginionych wojskowych itd., 
a przede wszystkim cenny wykaz żołnierzy z terenu 
ówczesnej Gminy Sól, którzy służyli w wojsku rosyj-
skim w czasie Wielkiej Wojny.

Spis ten powstał na mocy okólnika przekazanego 
do Gminy Sól ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, 
który nakazywał urzędom gmin przygotowanie wyka-
zu rodzin, które miały otrzymywać zasiłki za służbę 
ich członków w armii rosyjskiej. Razem z okólnikiem 
załączona była szczegółowa instrukcja odnośnie zebra-
nia potrzebnych danych2.

Wykaz wymienia 202 osoby z następujących miej-
scowości (kolejność wg źródła): Ruda Solska, Brodzia-
ki, Łazory, Majdan Nowy, Rogale, Rogóźnia, Ciosmy, 
Wola Dereźniańska, Bidaczów Stary, Majdan Stary, 
Ruda Zagrody, Okrągłe, Banachy, Margole, Dereź-
nia Solska, Dereźnia Majdańska, Dereźnia Zagro-
dy, Korczów, Sól II, Bidaczów Nowy, Smólsko, Sól I. 
Przy 39 nazwiskach widnieje dopisek „nie powrócił” 
lub „zmarł”. W wykazie są także informacje o miejscu 
służby. W  większości przypadków, przy nazwiskach 
tych, którzy powrócili widnieje również data ich po-
wrotu do domu. 

Ten nieco zapomniany epizod z historii lokalnej 
i  rodzinnej przewija się nadal w relacjach świadków 

historii choćby w Rudzie Solskiej, Brodziakach, Dereź-
ni czy Majdanie. Te przekazy ustne skupiają się głów-
nie na niewoli austriackiej lub niemieckiej, w  której 
nasi przodkowie często się trafiali z wojska rosyjskie-
go. Nieliczne opowieści dają więc informacje o braku 
ubrań, zimnie, biedzie i głodzie – przeżyciach zwy-
kłych żołnierzy podczas I wojny światowej. Poniższy 
spis może być istotnym dopełnieniem przekazów ro-
dzinnych o swoich przodkach, a nawet iskrą do rozpo-
częcia nowych poszukiwań genealogicznych.

Mieszkańcy dawnej Gminy Sól w wojsku
rosyjskim podczas I wojny światowej
(część I - Ruda Solska, Ruda-Zagrody, Bidaczów Nowy i Bidaczów Stary)

Artykuł został wcześniej opublikowany w tomie XIII rocznika Nad Tanwią i Ładą - Przyczynki 
do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej. Ze względu na ograniczone miejsce, tutaj prezentuje-
my wykaz jedynie z miejscowości leżących na terenie obecnej Gminy Biłgoraj.

1  Archiwum Państwowe w Lublinie – Oddział w Kraśniku, Akta 
Gminy Sól, sygn. 522 i 524. 
2  Tamże, k. 40-41.

Jan Brzozowski z Rudy Solskiej, służył w wojsku rosyj-
skim, trafił do niewoli. Wrócił do domu. (Zdjęcie z kolek-
cji rodzinnej rodziny Brzozowskich)
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Wykaz osób, które miały uzasadnienie do otrzymywania zasiłków z tytułu powołania ich 

żywiciela do służby wojskowej rosyjskiej z powodu ostatniej wojny światowej [I wojny 

światowej – D.R.] 

GMINA SÓL 

POWIAT BIŁGORAJ 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Imię i nazwisko 

osoby powołanej do 

służby w wojsku 

rosyjskim 

Miejscowość Gdzie służył/przez 

kogo powołany 

Czy powrócił? 

Franciszek Chodara Ruda Solska Zamojski wojskowy 

naczelnik 

Nie powrócił 

Tomasz Przytuła Ruda Solska [niecz.] w 34 drużynie Powrócił 30.XII.1919 

Jan Broda  Ruda Solska Wojskowy nacz. 

Zamojski [dalej niecz.; 

całość przekreślona] 

1.XII.1918 

Andrzej Dzióra Ruda Solska Wojskowy Zamojski 

naczelnik 

Powrócił 21.XII.1919 

Jan Brzozowski Ruda Solska Wojskowy Naczelnik 

Zamojski 

  

Michał Grabias Ruda Solska 66 Butyrski pułk 

piech., 6 rota 

Nie powrócił 

Jan Grabias Ruda Solska 35 Pułk Piechoty Powrócił 6.I.1918  

Wojciech Garbaty Ruda Solska 
 

  

Marcin Dziduch Ruda Solska 12 pułk grenadierów, 

11 rota 

Powrócił inwalidą list. 

1918 r. 

Józef Cap Bidaczów 

Stary 

Wojskow. Naczelnik 

Zamojski 

Nie powrócił 

Walenty Welc Bidaczów 

Stary 

14 robocza drużyna Powrócił w 1918 

Wojciech 

Lewkowicz 

Bidaczów 

Stary 

37 polowy dywizjon 

artylerii 

Powrócił w sierpniu 

1918 

Józef Maziarczyk Bidaczów 

Stary 

Wojsk. Nacz. Zamojski   

Michał Welc Bidaczów 

Stary 

300 Pułk piech. 

Izasławski 

Powrócił w sierpniu 

1918 

Tomasz Dziduch  Bidaczów 

Stary 

Mińskie wojenne 

okręgowe prowiantowe 

Powrócił 13 lipiec 1918 

Jan Kowal Ruda Zagrody Wojenny Naczelnik 

Zamojski 

Nie powrócił 

Antoni Młynarz Ruda Zagrody Wojenny naczelnik 

Zamojski 

Powrócił w grudniu 

1918 

Józef Lelonek Ruda Zagrody Wojskowy naczelnik 

Zamojski 

Nie powrócił 

Jan Tworek Bidaczów 

Nowy 

Wojsk. Nacz. Zamojski Nie powrócił 

Maciej Blacha Bidaczów 

Nowy 

Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w grudniu 

1918 

  

Sól, dnia 3 sierpnia 1920 r. 
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Uwagi do wykazu
Powyższy fragment wykazu nie jest pełny – obejmu-

je miejscowości z terenu obecnej Gminy Biłgoraj – Ruda 
Solska, Ruda Zagrody, Bidaczów Nowy i Bidaczów Stary. 
W  powyższym wykazie ze względu na objętość zrezygno-
wano ze spisania kilku kolumn, które występują w oryginal-
nym dokumencie, czyli m.in. kolumny z członkami rodzin 
weteranów oraz z kwotami pobranych zasiłków. Informacje 
o członkach rodziny weterana, wraz z powiązaniami rodzin-
nymi, są niezwykle cenne dla genealogów, mogą też słu-

żyć do identyfikacji osób w przypadku powtarzających się 
imion i nazwisk. Zarówno nazwiska, miejscowości, miejsce 
służby i dodatkowe informacje spisano zgodnie z oryginalną 
pisownią. 

Autor pragnie złożyć wyrazy wdzięczności dla kolegi Ja-
kuba Zabłotniego za udostępnienie fotografii dokumentów 
oraz pomoc w ich opracowaniu.

Oprac. Dominik Róg
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Zamojski 
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s - z

siennik - worek napchany słomą służący do spania

sień - korytarz, przedpokój

siewniczka - naczynie służące do karmienia konia

słoducha - jedzenie wielkopostne

smyki - małe sanie

soska – smoczek dla dziecka

soplawy - 1) kupiec rosyjski;  2) strażnik ; 3) osoba, 

której trzeba się strzec

stępa - przyrząd do robienia kaszy jaglanej

stołek - taboret 

stworzenie - zwierzęta gospodarstwa domowego 

szafarnia - szafka na naczynia kuchenne 

szajba - koło pasowe do napędzania silników maszyn 

szajbka - podkładka pod śruby

szkopek - miarka na mleko 

szorować - iść

szuja - zły

szwajcaparat - spawarka

szyść - sześć

śla, puszorek, chomonto - uprząż na konia 

ramiak - płaszcz, peleryna

sążeń - szerokość rozstawionych rąk 

śledź - szabla, broń

ślidź - mołdawianin

śpiewanki - piosenki

śrabować - pisać

śtyry - cztery 

świekier - teść 

świekrocha - teściowa

świnka - część komina 

tara - narzędzie do prania ubrań

tasak - narzędzie do siekania kapusty 

Słownik gwary biłgorajskiej cz.4 
Fragment pracy „Wyłuskane z pamięci” zrealizowanej przez Annę Grabias i Patrycję Łubiarz 
pod kierunkiem pani Anny Ciosmak.

szwajcaparat

śledź

tara
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toporzysko

uszo

wiano

zasiadem

zezula

taśmować - nieść

toporzysko - trzonek do siekiery

trynkować - pić wódkę 

trzmij - patrz

trzon - dolna część pieca chlebowego

tyż - też 

uskrobiny - obierki z ziemniaków

uszo - mięso, słonina

walno - dużo

warety - (in. łachy) - ubranie 

watros - ciekawskie dziecko

węgieł - 1) naroże domu; 2) sposób łączenia ścian z 

drzewa       

wiano - skrzynia na ubrania

wiechcie - słoma wkładana do butów w celu ocieplenia

wiśta - polecenie dla konia ( nakaz skrętu w lewo)

wprzódy - najpierw

wrzeciono - narzędzie do przędzenia nici 

wspomnąć - przypomnieć 

wyzuwać się - zdejmować buty

zabiegać - okrążać coś

zakała - rodzaj przekleństwa

zakirzony - pijany

zasiadem - zachodem słońca 

zasiek - skrzynia na zboże

zawdy - zawsze 

zawiła - zaszła w ciążę

zaziurnąć - rzucić urok (wrodzone złe spojrzenie)                

zeckuje - siedzi 

zezula - kukułka

zgratować - wziąć

ziergaty - zezowaty 

znaczy - inaczej

zopaska - fartuch dla kobiety 

zyskiwać - rozumieć pad

Anna Grabias, Patrycja Łubiarz
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Kochała wieś i kultywowała trady-
cje dawnej biłgorajskiej wsi poprzez 
działalność w zespole śpiewaczo – ob-
rzędowym, gdzie śpiewała tradycyjne 
pieśni i  uczestniczyła w  działaniach 
teatru obrzędowego oraz prowadząc 
warsztaty i pokazy przędzenia lnu na 
kądzieli i  ubijania kaszy w stępie or-
ganizowanych w Muzeum Wsi Lubel-
skiej, w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgo-
raju i podczas wydarzeń plenerowych 
organizowanych przez Gminę Biłgo-
raj. 

Od 2002 r. w Muzeum Wsi Lubel-
skiej Anna Głowa brała udział w pro-
gramie dla szkół „Poznajmy dzie-
dzictwo kulturowe regionu. Muzeum 
szkole”, którego celem było wycho-
wanie młodego pokolenia w duchu 
poszanowania tradycji. W  muzealnej 
zagrodzie z Bukowej prezentowa-
ła cały proces obtłukiwania w  stępie 
ręcznej i nożnej kaszy jaglanej z pro-

sa. Uczestniczyła również w  dużym 
muzealnym wydarzeniu „Z zagrody 
na jarmark i do miasteczka”, kiedy to 
robiła pokazy przędzenia lnu na przę-
ślicy, uwrażliwiając młodych ludzi na 
wagę tradycji rodzinnej i regionalnej. 
Będąc osobą pozytywnie nastawio-
ną do życia prezentowała pozytywne 
wartości i  przekonanie o  potrzebie 
przekazania współczesnej młodzieży 
wiedzy i prawdy o życiu codziennym 
dawnej wsi biłgorajskiej. 

23 lutego mszą św. w Kościele pw. 
Św. Andrzeja Boboli w Bukowej poże-
gnaliśmy ś.p. Annę Głowa. W  ostat-
nim pożegnaniu oprócz najbliższych, 
rodziny, sąsiadów, mieszkańców Bu-
kowej, przedstawicieli Urzędu Gminy 
i  Gminnego Ośrodka Kultury w Bił-
goraju, przyjaciół z zespołów śpiewa-
czych, uczestniczyła także wdzięczna 
za współpracę delegacja z Muzeum 
Wsi Lubelskiej. 

Zawsze uśmiechnięta Pani Anna 
pozostanie na zawsze w naszych ser-
cach.

Celina Skromak

Pożegnaliśmy artystkę ludową
z Bukowej

Odeszła śpiewaczka ludowa

21 lutego 2022 r. w wieku 79 lat zmarła Anna Głowa (19.07.1943 – 21.02.2022) z Bukowej. Wie-
loletnia członkini zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej, zasłużona śpie-
waczka i aktorka widowisk obrzędowych realizowanych przez zespół „Jarzębina”, aktywna 
uczestniczka życia społeczno - kulturalnego Bukowej i Gminy Biłgoraj. 

7 marca 2022 r. w wieku 87 lat odeszła do wieczności Janina Lelonek (02.04.1935 – 07.03.2022) 
z Rudy Zagrody. 

Zasłużona artystka ludowa, kie-
rowniczka Zespołu Śpiewaczego 
z Rudy Solskiej, śpiewaczka i aktorka 
teatru wiejskiego, współautorka sce-
nariuszy widowisk obrzędowych. 

Janina Lelonek działała w Ze-
spole Śpiewaczym z  Rudy Solskiej 
od samego początku jego istnienia 
i wraz z koleżankami  pracowała na 
wszystkie jego sukcesy. To właśnie 
dzięki Nim, „białym paniom”, jak je 
powszechnie nazywano, biłgorajski 

strój i charakterystyczny biłgorajski 
śpiew stał się rozpoznawalny, a Panie 
z Rudy stały się wizytówką i ambasa-
dorkami kultury ludowej Ziemi Bił-
gorajskiej. 

Pani Jasia była skarbnicą wiedzy 
o tradycji, zwyczajach i obrzędach 
dawnej biłgorajskiej wsi, a przy tym 
osobą zawsze pełną ciepła i skrom-
ności.  Będzie nam Jej bardzo brako-
wało

W ostatnich trzech  latach na za-

wsze pożegnaliśmy również dwie 
inne członkinie tego utytułowanego 
Zespołu. W grudniu 2019 r. odeszła 
do wieczności śp. Julia Okoń z Rudy 
Solskiej, a w 2021 r. – śp. Krystyna 
Blacha z Rudy Zagrody. 

Nasuwa się bardzo smutna  reflek-
sja, że wraz z Nimi coś się skończyło, 
nieodwracalnie zamknął się ważny  
rozdział w historii kultury ludowej  
Ziemi Biłgorajskiej.

Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej 
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Pragniemy, aby trwały dla nas jak najdłużej. Dlatego 
tworzymy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju 
cyfrowe archiwum dawnej fotografii, w którym będziemy 
starać się nie tylko przechowywać zdjęcia, ale i identyfi-
kować ludzi, wydarzenia i miejsca, które one ukazują. 

Poniżej fotografia przedstawiająca uczniów i na-

uczycieli szkoły w Smólsku z wczesnych lat 50-tych 
XX w. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Anieli 
Bździuch.

Prosimy o pomoc w identyfikacji osób na zdjęciu po-
przez kontakt telefoniczny oraz e-mail: dziedzictwogmi-
nybilgoraj@gmail.com. 

Gmina Biłgoraj na dawnej fotografii
Stare fotografie są często jedyną pamiątką, zachowującą pamięć o ludziach i wydarzeniach, 
które dawno przeminęły. 

powstał w 1979 roku pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgo-
raju, przy Kole Gospodyń Wiejskich. 
W 1982 r. powiększył swój skład oso-
bowy, poszerzył program, tworząc 
Zespół Obrzędowy, który stał się 
ważnym ambasadorem kultury bił-
gorajskiej. Największe jednak uzna-
nie przyniósł zespołowi repertuar 
tradycyjnych pieśni biłgorajskich.

Nagrody:
1984 – Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu, Nagroda 
Główna – Złota Baszta

1991 – Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu w Kazimie-
rzu, II Nagroda
1996 – Nagroda im. Oskara Kolberga 
w uznaniu zasług dla kultury ludowej
1999 – Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu, nagroda 
główna – Złota Baszta
2005 – Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu, I Nagroda

Celina Skromak
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