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str. 10
Budziarze – dzisiaj dla mieszkańców południowej Lubelszczyzny słowo to może kojarzyć
się z nazwą niewielkiej wsi,
urokliwie położonej nad rzeką Tanwią, dawniej jednak –
w XVIII i XIX w. – budziarzami nazywano osadników
leśnych, którzy byli pionierami
terenów puszczańskich w Ordynacji Zamojskiej.

str. 12
Decyzja o miejscu i sposobie
kształcenia dzieci jest dla rodziców bardzo ważnym momentem, dlatego też gminne
placówki oświatowe zachęcają
mieszkańców okolic do zapoznania się ze swoją ofertą
edukacyjną. Deklarują jednocześnie, że są dobrze przygotowane do przyjęcia wszystkich
chętnych uczniów i przedszkolaków w wieku od 2,5 roku.

str. 14
Czas pandemii ograniczył aktywność wielu z nas, ale otworzył przed uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej
w Dąbrowicy zupełnie nowe
możliwości. Szkoła dołączyła
do społeczności szkół w Europie eTwinning i wspólnie
z innymi szkołami przystąpiła
do realizacji ciekawych, innowacyjnych projektów.

str. 32
Opowieść Janiny Ćwikły przenosi nas do śródleśnej wsi Ciosmy, nawiedzanej przez partyzantów, Niemców i Kałmuków.
Pani Janina wspomina również echa bitwy partyzantów
z Niemcami z dnia 15 czerwca
1944 r., ucieczkę do lasów, ciężką codzienność, głód i biedę.

str. 36
Okres Wielkiego Postu i święta wielkanocne to czas o niezwykle bogatej obyczajowości
inspirowanej głównie religią
katolicką. W okolicach Biłgoraja były bardzo liczne zwyczaje, wierzenia i obrzędy ludowe
związane ze świętami wielkanocnymi. Tym samym liczne
są także przesądy i wierzenia
ludowe.
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Zaginione wsie i osady

Wieś Rudka pod Solą
Przy zachodnim skraju starej wsi Soli, prawdopodobnie na początku XVIII w. powstała i wyodrębniła się mniejsza, kilkunastozagrodowa osada o nazwie Rudka, która istniała przez około 100 lat.

Okolice osady, widok współczesny.

Chociaż pierwsze wzmianki źródłowe o Rudce pojawiają się w latach 20-tych XVIII w., to warto cofnąć się
o wiek wstecz, kiedy w okolicy Soli rudnik Wojciech Duracz założył rudę-kuźnicę, w której wytapiano żelazo.
W połowie XVII w. przy tej przemysłowej osadzie powstała wieś Ruda (dzisiaj Ruda Solska i Ruda-Zagrody
– o nich więcej już wkrótce). Opisywana tutaj osada Rudka, położona niedaleko, być może została założona później przez osadników z Rudy, o czym świadczą powtarzające się nazwiska.
Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej odkrywają przed nami więcej informacji o mieszkających tam
ludziach. W Rudce mieszkały początkowo m.in. rodziny
Potockich, Lewkowiczów, Grudniów, Pułapów, Chodarów, Głazów, Mazurków, Zwolaków, Wróblów, Buczków,
Rzeźników itd. Zapewne na ubogich, piaszczystych grun-
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Rudka na austriackiej mapie Zachodniej Galicji
z lat 1801-1804.

tach żyło się ciężko. Dlatego też niektórzy przenosili się do
głębokich borów Puszczy Solskiej, gdzie szukali lepszego
życia. Karczowali lasy i zakładali osady leśne w okolicach
Brodziaków, Korczowa, Smólska i Majdanu. Tak powstała osada Maciochów obok Smólska, gdzie przeniósł się
stamtąd w 1751 r. Jakub Maciocha.
Wydaje się, że świt osady przypadł na II połowę
XVIII w., gdy mieszkało tam ponad dwudziestu gospodarzy – w większości budziarzy, czyli osadników leśnych, na terenie Ordynacji Zamojskiej mających inne
powinności niż chłopi na roli (rejestr z 1777 r. wymienia
24 budziarzy z Rudki, patrz niżej). Na przełomie XVIII
i XIX w. osada się zmniejszyła, a mapa z lat 1801-1804
obrazuje w niej tylko kilka zagród.
Wieś widoczna jest jeszcze na mapach z I połowy
XIX w., a jej ostateczny koniec być może dała regulacja gruntów w Ordynacji Zamojskiej. Dzisiaj w okolicy dawnych zabudowań znajduje się stadion sportowy,
a poniższe nazwiska spotykane są w wielu miejscach na
całej Biłgorajszczyźnie.
Opracowano na podstawie:
• [Księga suplik i rezolucji], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum
Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 1676
• [Inwentarz Dąbrowicy z 1639 r.], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 8
• [Inwentarz klucza Solskiego spisany w 1800 roku], Archiwum Państwowe
w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, 2591
• Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej z XVIII w.

Budziarze we wsi Rudce nad Solą
wymienieni w spisie z 1777 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Matys Kowal
Piotr Nizio
Wawrzek Sowa
Maciek Latoś
Jędrzej Grabias
Adam Mazurek
Grzech Mazurek
Antek Kobielarz
Franek Sęk
Szczepan Lelonek
Józef Kurzyna
Wojtek Lelonek
Łukasz Kołodziej
Antek Kurzyna
Maciek Kijek
Kazimierz Tworek
Maciek Łuszczyk
Błażek Głaz
Antek Głaz
Jędrzej Szur
Szymek Brzeżański
Michał Róg
Michał Lelonek
Wojtek Młynarz

Oprac. Dominik Róg

Tutaj należy poszukiwać śladów po zaginionej osadzie Rudka (współczesna Mapa Gminy Biłgoraj).
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Zaginiona osada Wasągów
Niedaleko za Solą i zaginioną wsią Rudka, jeszcze dalej na zachód, przy starej wsi Bidaczów,
dawniej istniała osada leśna budziarzy Wasągów.

Okolice zaginionej osady, widok obecny.

Zawdzięcza ona swą nazwę – podobnie jak większość
rodowych osad leśnych w Puszczy Solskiej nazwisku,
w tym wypadku Wasąg (warto dodać, że nazwisko to jest
do dzisiaj często spotykane pod Biłgorajem). Po Wasągach
pozostała niemal jedynie nazwa miejscowa „Wasągi” do
dzisiaj używana przez mieszkańców Bidaczowa na określenie wschodniej części Bidaczowa Starego, gdzie też należy
poszukiwać śladów po osadzie. Zabudowania znajdowały
się prawdopodobnie na piaszczystym wzniesieniu, rozciągającym się ponad polami bidaczowskimi, przy istniejącej
do dzisiaj urokliwej drodze polnej.
Jedną z pierwszych wzmianek o osadzie odnajdujemy
w księdze zgonów parafii w Puszczy Solskiej z lat 17211771 z roku 1731, gdy w wieku około 100 lat zmarł tam
Szymon Skwarek, zamieszkały we wsi Sól lub Wasągach
(„villa dicta Sul, seu de Wasągi”). Miejscowość Sól zapisano
zapewne z powodu bliskości do przysiółka leśnego Wasągów. Ród zmarłego Szymona Skwarka pojawia się również
w późniejszych spisach gospodarzy w Wasągach, niewykluczone więc, że już wtedy, w latach 30-tych XVIII w.
w tamtej okolicy istniał jakiś przysiółek leśny.
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Droga polno-leśna, biegnąca piaszczystym wzniesieniem na północ od Bidaczowa.

Więcej wiadomości o osadzie przynosi nam II połowa
XVIII w. Wiemy, że mieszkali tam w kilku chałupach budziarze (osadnicy w Ordynacji Zamojskiej, żyjący głównie
w lesie) i leśni (rekrutowani z budziarzy „gajowi”, mający
za zadanie pilnowania lasów ordynackich), którzy początkowo wypełniali swe powinności do Krzeszowa, a następnie do klucza solskiego. Były to rodziny Wasągów, Skwarków, Ratajów, Markiewiczów (w niektórych źródłach także
Markowiczów), Połapów, Lewkowiczów, Wróblów, Gochów, Goncarzy, Brzezowskich…
O samodzielności osady Wasągów w czasie swego największego rozkwitu, czyli przełomu XVIII i XIX w. świadczy fakt, że niemal we wszystkich dokumentach uznaje się
ją za odrębną osadę leśną, wymienianą obok Bidaczowa,
Rudki, Soli, Łazorów itd. Niewątpliwie budziarze z Wasągów byli powiązani z mieszkańcami pobliskiego Bidaczowa, o czym świadczą liczne małżeństwa rodów z obu osad.
Ostatecznie samodzielność Wasągów zanikła w I połowie
XIX w. Leśna osada została wchłonięta przez wieś Bidaczów, a potomkowie jej mieszkańców nadal żyją na Ziemi
Biłgorajskiej.
Opracowano na podstawie:
• [Księga suplik i rezolucji], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum
Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 1676
• [Inwentarz klucza Solskiego spisany w 1800 roku], Archiwum Państwowe
w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, 2591
• Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej z XVIII w. (księga zmarłych
z lat 1721-1771)
• Mapa Galicji Zachodniej z lat 1801-1804
• [Inwentarz budziarzy w różnych osiadłych miejscach z lat 1790-1800], Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.. 2643

Dominik Róg

Budziarze w osadzie Wasągi
wymienieni w spisie z 1790 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adam Ratay
Kazimierz Wasąg (Leśny z Budziarza)
Wawrzek Wasąg
Sobek Wasąg (Leśny z Budziarza)
Sobek Goch
Tomek Skwarek (dziesiętnik  budziarski)
Kuba Markiewicz
Adam Skwarek
Michał Wróbel
Adam Połapa
Maciej Brzezowski
Józef Gonczarz
Jurko Lewkowicz

Oznaczono położenie zaginionej osady na współczenej mapie Gminy Biłgoraj.

Osada Wasągi na mapie Galicji Zachodniej
z lat 1801-1804.

Wasągi na mapie ordynackiej z I połowy XIX w.

Nierówności terenu i drzewa owocowe, być może
pozostałości po osadzie.
KULTURA 37/2021
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Zapomniane miejsca

Cmentarzyk prawosławny
nad Białą Ładą w Soli
Na niewielkim wzniesieniu nad rzeką Białą Ładą, we wsi Sól, niedaleko za kościołem, znajduje
się nieco zapomniany, półtorawiekowy cmentarz prawosławny, założony prawdopodobnie
około 1872 r.

Nekropolia oznaczona na mapie Gminy Biłgoraj.

Dzisiaj jest to miejsce niezwykle urokliwie, położone nad
meandrującą poniżej rzeką Białą Ładą, z okazałym drzewostanem i ciekawym widokiem na sąsiednie wsie i pola.
Sam cmentarz zinwentaryzowała Danuta Kawałko
w swej książce z 1994 r. pt. „Cmentarze województwa zamojskiego”. Odnalazła ona tam w owym czasie m.in. nagrobek
z inskrypcją z 1873 r. oraz fragmenty około 10 nagrobków
sprzed 1945 r. z „inskrypcjami po rusku”. Wiele nagrobków
da się tam odnaleźć jeszcze dzisiaj, a sam teren cmentarza
w ostatnim czasie został uporządkowany.
Cerkiew grekokatolicka w Soli istniała już w 1620 r.
W 1872 wybudowano nową świątynię. W 1875 r. cerkiew
unicką przemianowano na prawosławną, a po odzyskaniu
niepodległości utworzono w Soli parafię rzymskokatolicką.
Nekropolia ta jest miejscem, które warto odwiedzić podczas wiosennych wędrówek pieszych i rowerowych, nie tylko ze względu na walory historyczne, ale także piękny krajobraz doliny rzek Białej i Czarnej Łady, który rozciąga się
z cmentarnego wzniesienia.
Dominik Róg
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Pozostałości po nagrobkach

Krzyż na Borowinie
Na skraju lasu zwanego dawniej Borowiną, w okolicy pól i łąk pomiędzy Majdanem Nowym
i Rogalami, niedaleko tartaku, stoi zadbany drewniany krzyż.

Krzyż w zimowej aurze. Po lewej widoczny stary trakt
z Tarnogrodu do Biłgoraja.

Gdybyśmy się przenieśli pod koniec XVIII w. i stanęli
w miejscu krzyża, ujrzelibyśmy rozstaje dróg. Patrząc w kierunku Biłgoraja, za plecami mielibyśmy wieś Majdan Księżpolski (dzisiaj Majdan Stary) oraz osady rodowe Kmieciów
i Szcząchorów (dzisiaj Majdan Nowy). Przed sobą widzielibyśmy las Borowinę, a po lewej stronie fragmenty pól. Na
skraju lasu ujrzelibyśmy kilka zagród mieszkających tutaj
Budziarzy oraz stary, wyjeżdżony trakt łączący Tarnogród
z Biłgorajem. Droga ta prowadziła skrajem lasu i pól aż
do strumyka Bezednia pod Korczowem, po czym dalej
w kierunku Biłgoraja (warto pamiętać, że obecna droga
Tarnogród-Biłgoraj powstała dopiero na początku XIX w.).
Oprócz traktu na Biłgoraj ujrzelibyśmy jeszcze dwie drogi,
prowadzące w las. Jedną dotarlibyśmy do osady leśnej Brodziaki, oraz dalej do Tereszpola, a idąc drugą, doszlibyśmy
do niewielkich, rodowych osad leśnych (dzisiaj okolice
Smólska) Potockich, Kapków, Maciochów, Wojdów, a jeszcze dalej minęlibyśmy osadę Margole idąc na Górecko Kościelne czy Józefów.
Prawdopodobnie jeszcze wtedy krzyża w tym miejscu nie
było, próżno go szukać także na mapach z XIX w. Niewątpliwe jest jednak, że było to miejsce ważne dla naszych przodków, a zwykle właśnie takie miejsca obrastały w legendy.
Samo powstanie krzyża wiąże się z opowieścią, przekazywaną przez mieszkańców Majdanu Nowego. Podobno jadący tędy zaprzęgiem mieszkaniec którejś z okolicznych wsi

Lokalizacja krzyża na współczesnej Mapie
Gminy Biłgoraj

Rozstaje dróg na austriackiej mapie von Miega z lat
1779-1783

doznał ciężkiego wypadku i cudem przeżył. W podziękowaniu Bogu za ocalenie postawił tutaj drewnianą figurę, której
głównym elementem był solidny, ciosany krzyż. Opowiada
się również, że w tym miejscu dawniej ludzi łapał „błąd”
oraz „coś straszało”. Rodzice zabraniali także dzieciom bawić się w tej okolicy.
Stary krzyż został zastąpiony nowym, który został pięknie ogrodzony i przystrojony. Dzisiaj miejscem tym opiekują się mieszkańcy Smólska Dużego.
Dominik Róg
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Zapomniani budziarze
Budziarze – dzisiaj dla mieszkańców południowej Lubelszczyzny słowo to może kojarzyć się
z nazwą niewielkiej wsi, urokliwie położonej nad rzeką Tanwią, dawniej jednak – w XVIII
i XIX w. – budziarzami nazywano osadników leśnych, którzy byli pionierami terenów puszczańskich w Ordynacji Zamojskiej. Ich znaczący wkład w osadnictwo w lasach i na pustkach
osadniczych, odcisnął piętno w krajobrazie historycznym i jest widoczny do dzisiaj.
BUDZIARZE – PIONIERZY
W PUSZCZY SOLSKIEJ
Budziarze jako wyodrębniona warstwa poddanych ordynackich pojawiają się w dokumentach archiwalnych w połowie XVIII w., a za kres ich osadnictwa należy uznać czasy
regulacji gruntów, która została przeprowadzona na terenie
Ordynacji Zamojskiej w I połowie XIX w. Wtedy to część
tych samotnych zagród leśnych, które oni tworzyli zanikła,
a niektóre przekształciły się we wsie, istniejące do dzisiaj.
Budziarze wywodzili się najczęściej z chłopów, którzy
przenieśli się do lasu ze starszych i większych wsi osiadłych,
szukając w dziewiczych uroczyskach lepszego życia i własnego kawałka ziemi. Uciekali często przed uciskiem pańszczyźnianym, biedą czy przeludnieniem. Wielu budziarzy
wywodziło się z zakładanych jeszcze wcześniej w Puszczy
Solskiej smolarni, gdzie zajmowali się oni głównie wyrobem
smoły (mazi), dziegciu i popiołów. Po wytrzebieniu lasów
stopniowo zaprzestawali rzemiosła smolarskiego i zaczęli
żyć jak budziarze. Pod koniec XVIII w. budziarzy w całej
Puszczy Solskiej była aż kilkuset samodzielnych gospodarzy.
Budziarze zajmowali się uprawą pól i łąk sznurowych,
hodowlą bydła i owiec, oraz ciągle „dorabiali” sobie (często bez zgody władz ordynackich) poprzez rzemiosło leśne
– głównie smolarstwo. Część z nich przy swoich gospodarstwach i w lasach miała także pasieki oraz barcie, liczące
nawet po kilkadziesiąt pni pszczelich. Budziarze nie byli
łatwymi poddanymi dla Ordynatów Zamojskich – trudnili
się kłusownictwem – większość z nich posiadała nielegalnie
strzelby, wyrabiali także nowiny na łąki i pola, wycinali cenne drzewostany, nie chcieli odrabiać pańszczyzny, ukrywali
zbiegów itd. Budziarze byli również zatrudniani jako flisacy
przy spławie zboża na eksport, a także jako pracownicy najemni w folwarkach i przy obróbce drewna. Mieszkając na
leśnych uroczyskach i na skrajach borów, na ogół byli majętniejsi od chłopów osadzonych we wsiach, cechowali się
również większą wolnością osobistą.
O ich samodzielności i odrębności może świadczyć też
to, że posiadali oni namiastkę własnego samorządu w postaci wybieranych spośród nich wójtów i przysiężnych budziarskich, którzy byli majętniejsi, lecz musieli nadzorować
swoich sąsiadów do wypełniania powinności budziarskich
i „nakłaniali” ich do zachowania porządku w gospodarstwie.
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Budziarze osadzeni byli na roli w większości na prawie czynszowym, płacąc corocznie za uprawiane grunty oraz za tak
zwane „koleje budziarskie”. Ten rodzaj szarwarku, w postaci
dwunastu dni na rok, polegał między innymi na przewożeniu przez budziarzy towarów leśnych w różne miejsca,
a także zboża do portów rzecznych. Pod koniec XVIII w.
podstawową ich powinnością była zapłata za koleje budziarskie, a tylko w wyjątkowych przypadkach zmuszano ich do
roboty jako wozaków (np. przy zakładaniu fabryki potażu
w Aleksandrowie, gdzie skierowano budziarzy z okolic Majdanu Księżpolskiego, Brodziaków, Smólska itd.). Biedniejsi,
i mieszkający bliżej folwarku odrabiali z kolei pańszczyznę.
Budziarzom nakazywano także udrożniać strumienie i rowy nadrzeczne, w nagłych wypadkach gasić pożary
w lasach, walczyć z powodziami i podtopieniami. Zabraniano im natomiast (bez zgody władz ordynackich) stawiania i naprawiania chałup, robienia brogów i ogrodzeń,
dzielenia gruntów, robienia nowych łąk i pól oraz zajmowania opuszczonych przez ich pobratymców osad leśnych.
Wiele z tych zakazów nie było przez nich przestrzeganych.
Spośród budziarzy rekrutowani byli do służby tak zwani
„leśni”, którzy zajmowali się ochroną lasów i nie wypełniali
przeważnie żadnych innych powinności dworskich. Otrzymywali oni nadziały gruntów, a oprócz tego uprawiali pola
i łąki, za które płacili czynsz. Tworzyli niekiedy w lasach niewielkie osady, funkcjonujące i rozwijające się podobnie jak
osady budziarzy. Służba leśnego często dziedziczona była
z pokolenia na pokolenie. Leśni utrzymywali konie i czasem
pełnili także funkcje gońców konnych, łowczych, służyli

z bronią w fortecy zamojskiej, a nawet musieli pobierać zaległe czynsze wśród opornych budziarzy.
RODOWE OSADY LEŚNE I ŚLADY PO NICH
Zarówno budziarze jak i leśni tworzyli niewielkie, rodowe osady leśne, których ślady da się jeszcze odnaleźć choćby
w lesie Krasne, w Ratajówkach pod Smólskiem i Brodziakami, w okolicy Korczowa i Okrągłego, pod Dereźnią, koło
Ciosmów, Bukowej i Korytkowa.
Po rodowych osadach budziarzy pozostały znikome ślady w przekazach ustnych u okolicznych mieszkańców, oraz
nazwy miejscowe, używane do dzisiaj na terenie Puszczy
Solskiej. Łąka „Wilkosówka” nad rzeką Czarną Ładą w okolicy Biłgoraja, nazwa „Koblówka”, w miejscu gdzie mieszkał budziarz Kobel obok Brodziaków, łąki „Podmaciochy”
w okolicy Smólska itd. Takich przykładów na terenie Puszczy Solskiej jest wiele więcej. Wiele osad leśnych założonych

przez budziarzy przekształciło się we wsie, istniejące do dzisiaj. Dla przykładu można wymienić choćby Smólsko Duże
i Smólsko Małe, Korczów i Okrągłe czy Bukowa, w okolicy
której dawniej istniało kilka samodzielnych rodowych osad
budziarskich takich jak Małki, Malce, Jachosze, Myszaki,
Jargiełły itd., o czym świadczą nadal używane tam nazwy
części wsi.
Badania terenowe, które przeprowadziłem w lasach
Puszczy Solskiej w okolicy Biłgoraja, zachęcają do poszukiwań śladów po osadach budziarskich w terenie. Są to m.in.
owalne zagłębienia, roślinność synantropijna oraz drzewa
owocowe, będące być może potomkami sadów, zakładanych często przy chałupach budziarzy. Przemierzając Puszczę Solską warto zwrócić uwagę na taki krajobraz, gdyż być
może tam 200 lat temu mieszkali zapomniani dzisiaj pionierzy Puszczy Solskiej.
Dominik Róg

Nela Rapa laureatką VI Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Sukcesem młodziutkiej solistki zakończył się 6. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Kalwarii Pacławskiej, który w tym roku przyjął formę online. Tegoroczna edycja spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 320 zgłoszeń. Laureatką III nagrody
została Nela Rapa z Dereźni Zagrody.
Organizatorami Festiwalu są: Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel w Przemyślu.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach: wykonawcy-amatorzy i wykonawcy uczący się
w szkołach artystycznych państwowych lub prywatnych.
W Festiwalu wzięły udział dzieci w wieku od 6 lat,
młodzież i osoby dorosłe; soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, orkiestry, chóry działające
w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach,
organizacjach polonijnych, a także osoby indywidualne.
W niedzielę, 31 stycznia 2021 r., w Klasztorze OO.
Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej odbyło się ogłoszenie wyników oraz Msza Święta kończąca tegoroczny
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Modlitwie
przewodniczył abp Adam Szal. Zaprezentowano także laureatów tegorocznego festiwalu w formie koncertu online.
W kategorii dzieci najmłodszych, w wieku 6 - 9 lat, III
Nagrodę wyśpiewała Nela Rapa uczennica Szkoły Podstawowej w Dereźni Solskiej. Nela wykonała „Kołysankę dla
Dzieciątka”, a pracowała pod kierunkiem pani Alicji Chołyst. Najserdeczniejsze gratulacje dla młodziutkiej artystki.
Celina Skromak
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Zapraszamy do szkół

na terenie Gminie Biłgoraj
Od początku lutego w szkołach podstawowych Gminy Biłgoraj trwa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Decyzja o miejscu i sposobie kształcenia dzieci jest dla
rodziców bardzo ważnym momentem, dlatego też gminne placówki oświatowe zachęcają mieszkańców okolic do
zapoznania się ze swoją ofertą edukacyjną. Deklarują jednocześnie, że są dobrze przygotowane do przyjęcia wszystkich chętnych uczniów i przedszkolaków w wieku od
2,5 roku.
Co zaś oferują? Przestronne i kolorowe sale dydaktyczne, wyposażone w miejsca odpoczynku oraz tzw. obszary
dywanowe, które wspomagają adaptację maluchów do tradycyjnego siedzenia w ławkach. Zajęcia obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką, śpiewem,
czy rysunkiem, zapewniając tym samym wszechstronny
rozwój dzieci. Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce
dydaktyczne wprowadzające w świat nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak tablice interaktywne z projektorami, interaktywne monitory dotykowe
i tablety. Realizacja obowiązkowej podstawy programowej
uzupełniana jest dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi
– dla przedszkolaków m.in. z języka angielskiego i religii,
dla starszych dzieci rozwijające ich zainteresowania. Szkoły zapewniają także wsparcie logopedyczne oraz pomoc
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psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci mają możliwość
korzystania ze świetlicy szkolnej lub dodatkowej opieki
przedszkolnej w godzinach elastycznie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb rodziców. Obiady przygotowywane są z myślą o kształtowaniu prawidłowych nawyków
żywieniowych dzieci. Samorząd gminy dba o przyszkolną
infrastrukturę rekreacyjno-sportową, systematycznie inwestując w nowe urządzenia na placach zabaw oraz rozbudowę sal gimnastycznych i boisk wielofunkcyjnych,
zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i dobry
start do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Szkoły
też chętnie inicjują integrację ze społecznością lokalną, zapraszając rodziców do współorganizacji szkolnych uroczystości, projektów i akcji dobroczynnych oraz biorąc czynny
udział w życiu miejscowości i gminy.
Poziom kształcenia w szkołach gminnych nie odbiega od poziomu oferowanego przez miejskie placówki
edukacyjne. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną
i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną.
Podczas lekcji wykorzystywane są aktywne metody pracy,
nauczanie poprzez programy i projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz warsztaty. Wszystkie szkoły

korzystają z dziennika elektronicznego, co bardzo ułatwia
wzajemną komunikację. Nie bez znaczenia jest też mała liczebność klas w tych placówkach, która znacznie wpływa
na zmniejszenie anonimowości uczniów oraz ułatwia indywidualne podejście w wychowaniu i nauczaniu. Sprzyja
temu także wysoki stopień bezpieczeństwa, zagwarantowany dzieciom na terenie szkoły oraz podczas zorganizowanych transportów autobusowych. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy, deklarują pełne wsparcie i gotowość
współpracy z rodzicami, celem jak najlepszej realizacji
potrzeb edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy
Biłgoraj.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibach
poszczególnych szkół. Dodatkowych informacji udzielają
dyrektorzy tych placówek, z którymi można kontaktować
się za pośrednictwem telefonu oraz e-maila. Zamieszczone są one również na szkolnych stronach internetowych.
Dane teleadresowe podajemy poniżej:
1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Dąbrowica
138a, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 686 44 00, https://dabrowszkola.edupage.org/
2. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska 1a, 23-400
Biłgoraj; tel. 84 686 14 15, http://spdereznia.szkolnastrona.pl/
3. Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gromada
141, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 686 10 83, http://www.
zspig-gromada.lbl.pl/
4. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, Hedwiżyn
88b, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 687 17 08, http://www.
jzielins.webd.pl/viewpage.php?page_id=60

5. Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 685 78
93, http://www.korytkowszkola.szkolnastrona.pl/
6. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.
Mieczysława Pasiaka w Soli, Sól 279, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 687 01 25, http://www.zs-sol.com/
7. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, Bukowa 98, 23-400 Biłgoraj; tel.
84 641 88 55, https://www.facebook.com/pages/
category/Elementary-School/Szko%C5%82aPodstawowa-im-ks-Jerzego-Popie%C5%82uszkiw-Bukowej-109812417194663/
8. Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 689 40 50,
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Public-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Starym-Bidaczowie-409508323210022/
9. Szkoła Podstawowa w Korczowie, Korczów 1a,
23-400 Biłgoraj; tel. 84 687 13 66, http://www.korczow.pl/
10. Szkoła Podstawowa w Smólsku, Smólsko Małe 45,
23-400 Biłgoraj; tel. 84 685 16 74, https://spsmolsko.edupage.org/
11. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola
Dereźniańska 93, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 689 34 00,
https://woladerszkola.edupage.org/

Iga Wolanin
Kierownik Referatu Oświaty
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Uczymy się i poznajemy świat on-line
–projekty Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

Czas pandemii ograniczył aktywność wielu z nas, ale otworzył przed uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy zupełnie nowe możliwości. Szkoła dołączyła do społeczności szkół w Europie eTwinning i wspólnie z innymi szkołami przystąpiła do realizacji
ciekawych, innowacyjnych projektów.
ETwinning to społeczność szkolna,
gromadząca szkoły i przedszkola z całej
Europy (i nie tylko) i współpracująca
przy pomocy mediów elektronicznych.
To właśnie w przestrzeni platformy
TweenSpace również nauczyciele
i uczniowie naszej szkoły dzielą się
swoim doświadczeniem. Podczas realizacji projektów wymagana jest dobra
umiejętność poruszania się w świecie
nowych technologii. Poprzez udział
w różnych przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych, wykorzystując liczne nowoczesne technologie,
uczniowie mają świat na wyciągnięcie
ręki.
Klasa III realizowała jednocześnie
dwa projekty - krajowy oraz międzynarodowy. Autorski projekt pani Joanny Grabias ,,Motyw ekologii w literaturze dziecięcej” realizowany był we
współpracy z trzema szkołami w Polsce z Lublina, Gdańska i Lubieszewa.
Działania skupiały się wokół lektury
,,Bajki w zielonych sukienkach” Anny
Mikity. Ogromnym wydarzeniem
i wyróżnieniem dla uczniów stał się
kontakt z autorką książki za pośrednictwem Facebooka. Rezultatem projektu było wspólne wykonanie książeczki elektronicznej, która zawierała
zdjęcia oraz przesłania wypracowane
przez dzieci, a wynikające z omawianych bajek. Wspólna książeczka to
zbiór zasad, jakimi należy kierować
się, aby chronić naszą planetę - Ziemię. Za zrealizowany projekt Krajowe
Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole Podstawowej w Dąbrowicy
Krajową Odznakę Jakości.
Kolejny projekt pani Joanny Grabias ,,The bestway to useyourday”
miał zasięg międzynarodowy i zakładał dzielenie się aktywnością dzieci
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podczas nauczania zdalnego oraz
realizację wspólnych działań. Wzięło w nim udział ponad 90 szkół z 25
państw, takich jak: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Chorwacja,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Gruzja, Hiszpania, Litwa, Macedonia Północna, Malta, Portugalia, Republika Czech, Republika Mołdawii,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina oraz Włochy.
Nasi trzecioklasiści przez trzy miesiące dokumentowali swoją aktywność. Mieli okazję również zobaczyć,
jak uczą się ich rówieśnicy z innych
państw. Uczniowie prezentowali
swoją szkołę i miejscowość, z której
pochodzą, mówili o swoich zainteresowaniach. Podsumowaniem projektu było wspólne wykonanie e-booka
ze zdjęciami własnych działań.
Jeszcze jeden międzynarodowy projekt edukacyjny, realizowany
obecnie przez uczniów klasy trzeciej
,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, wspiera rozwój czytelnictwa oraz

wzmacniania więzi dzieci ze środowiskiem przyrodniczym - rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za
bliższe i dalsze otoczenie.
Oprac. Anna Kiełbasa

Dzień Babci i Dziadka w Dereźni
Kochanym Dziadkom od wnuczków dary:
zdrowia, spokoju, spełnienia marzeń i szczęścia bez miary.
Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka odgrywają bardzo ważną rolę, bo
kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u kogo są najcudowniejsze wakacje i święta?

Dlatego nikomu nie trzeba przypominać o ich święcie.
Są to najpiękniejsze dni, w których obdarzamy ich wyrazami szacunku i szczególnymi dowodami miłości.
Dnia 22 stycznia 2021 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka
dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej przygotowały
przedstawianie. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie, szacunek i podziękowanie kochanym Babciom i Dziadkom prezentując program
artystyczny. Były okolicznościowe życzenia, piosenki oraz
wiersze.
Niestety z racji panującej epidemii nie mogliśmy gościć
Dziadków na przedstawieniu. Występ dzieci został przekazany rodzicom w formie filmu i fotografii.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.
Przedszkole w Dereźni Solskiej
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Innowacyjne projekty
uczniów w Dąbrowicy
Naprawa problemów, zmienianie świata na lepszy, rozwijanie pasji i uzdolnień, rozwijanie
kompetencji komunikacyjnych i wsparcie uczniów w nauczaniu języka angielskiego, czy też
zajęcia rozwijające kreatywność, to działania projektowe uczniów klas IV-VIII.

Innowacyjny autorski projekt pani Ewy Sokół „Make the
world a better place to live”, do którego zostały zaproszone
i włączyły się szkoły z Hiszpanii, Słowacji i Turcji, realizują
obecnie uczniowie klasy IV i V.
Dzieci mają świadomość, że nasz świat jest cudowny
i chcą, by wciąż taki był, dlatego razem z przyjaciółmi z Europy inicjują działania mające na celu naprawę problemów,
które istnieją tuż obok nas. Nasi młodzi obywatele nie wiedzą jeszcze, w jaki sposób uczynią świat lepszym, bo to oni
sami wybiorą obszary wymagające naprawy, wszak zmienianie świata zaczyna się od najbliższego otoczenia. Pierwsze
działania mają związek z Dniem Bezpiecznego Internetu.
W ramach lekcji języka angielskiego klasa V naszej szkoły oraz 98 innych szkół z 31 krajów wzięły udział w projekcie „Schoome”. Działania projektowe wpisują się w nową
sytuację nauki zdalnej związaną z pandemią COVID-19.
Celem projektu było zaktywizowanie uczniów do rozwi-
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jania swoich pasji i uzdolnień oraz wsparcie dzieci w tym
trudnym czasie. Uczniowie mogli zobaczyć, że ich koledzy
w całej Europie i poza nią doświadczają podobnych trudności i próbują się w tej sytuacji wspólnie odnaleźć. Zadania
projektowe wymagały kreatywności w poszukiwaniu wartościowych form spędzania wolnego czasu i dzielenia się swoimi pomysłami z partnerami projektu.
W trosce o rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
i wsparcie uczniów w nauce języka angielskiego, z inicjatywy pani Ewy Sokół, jest realizowany projekt „InstaLing na
lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII”. W realizację zadań projektowych włączyła się także pani Agnieszka Maciocha. Znajomość języka angielskiego daje większe
możliwości szukania interesujących informacji, poznawania
ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo
ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim
w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Niewątpliwym

atutem działań innowacyjnych jest bardziej efektywne
wprowadzanie angielskich słów do czynnego słownika
dziecka oraz wyrabianie w uczniach systematyczności i odpowiedzialności za własną edukację. Partnerem projektu
są rodzice, którzy mogą na bieżąco monitorować postępy
swoich dzieci i motywować ich do systematycznej pracy.
Wymiernym efektem projektu jest również otrzymanie
Złotego Certyfikatu Jakości Kształcenia Języka Angielskiego dla szkoły.
Kolejna innowacja dotycząca języka angielskiego -„Be
confident – speakup” - realizowana jest na zajęciach rozwijających kreatywność w klasie IV. Jest ona odpowiedzią
na problemy uczniów w przełamaniu bariery językowej.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych
działa na uczniów motywująco, rozwija kreatywność i przygotowuje ich do sprawnego posługiwania się narzędziami
i zasobami internetowymi. Koordynatorem projektów językowych jest nauczyciel języka angielskiego - pani Ewa Sokół.
Nasza szkoła rozpoczęła także cykl spotkań w ramach
programu Microsoft Skype in the Classroom. W podróże on-line do najdalszych zakątków zabrali nas edukatorzy
z różnych stron świata. Za nami już odwiedziny u niedźwiedzi polarnych, w trakcie których pani dr Thea Bechshoft
– duński naukowiec - opowiedziała o sposobach przystosowania się niedźwiedzi do arktycznych warunków oraz konieczności podejmowania działań proekologicznych, które
mogą pomóc zachować odpowiednie środowisko życia dla
tych zagrożonych wyginięciem ssaków.
Grenlandia zajmuje powierzchnię 2 mln km2 (7 razy
więcej niż Polska), ale mieszka w niej tylko 56 tysięcy mieszkańców (ok. 2 razy więcej niż np. w Biłgoraju), największe
miasto – stolica - liczy 18 tysięcy mieszkańców, inne – ok.
5 tysięcy. Każda miejscowość ma swoje lotnisko, ponieważ
w Grenlandii w zasadzie nie ma … dróg. Środkiem komunikacji są samoloty, skutery śnieżne, żegluga w fiordach
i zaprzęgi ciągnione przez psy. Temperatura powietrza
zimą (tak jak w Polsce – w styczniu, lutym) spada do -50oC,
ale latem w głębi kraju osiąga wartość nawet 20oC. Od połowy maja w Grenlandii nie zapada zmrok, a zimą dzień
jest bardzo krótki i panuje noc polarna, choć … wcale nie
jest ciemno. Grenlandczycy nie mają kłopotów z czystością
powietrza, jest ono bardzo przejrzyste i suche – niektóre obiekty, np. góry, są widoczne z odległości 60 – 70 km,
a pranie wysycha na balkonie nawet w ujemnej temperaturze. Z okna domu, przy odrobinie szczęścia, można zobaczyć … wieloryba, a skóra z tego ssaka, jedzona na surowo,
jest nie lada przysmakiem (obok zupy z foki czy pieczeni
z renifera lub woła piżmowego). Uczniowie w grenlandzkiej
szkole uczą się po grenlandzku (język urzędowy) i duńsku,
a do swoich nauczycieli zwracają się po imieniu i nie jest to
bynajmniej wyraz braku szacunku. Każdy uczeń otrzymuje
bezpłatnie i-poda, a szkoły są bardzo dobrze wyposażone
w sprzęt komputerowy, ponieważ duża część zajęć, ze względu wcale nie na zagrożenia epidemiczne, ale na ogromne
odległości, odbywa się zdalnie. Z Grenlandii uczniowie

udali się wirtualnie na przeciwległą półkulę – do Australii,
kraju 18 razy większego od Polski, w którym „wszystko jest
do góry nogami”. 1 czerwca (dzień odwiedzin uczniów) to
w tych stronach pierwszy dzień zimy, najzimniejszy miesiąc
w roku – to … lipiec, a w sierpniu zdarza się, że można tam
jeździć na nartach. W Australii wyróżniamy aż osiem stref
klimatycznych.
Mieszkańcy Australii to w dużej części ludność napływowa (rdzenni mieszkańcy – Aborygeni – stanowią już niewielki jej odsetek), stąd wielokulturowość tego kraju i różnorodność wyznaniowa. Australijczycy to bardzo pogodni
i otwarci ludzie, którzy żyją spokojnie, w zgodzie z naturą,
unikają problemów, uśmiechają się do siebie, lubią „być
na luzie”, a na zakupy w miejscowych marketach wybierają się często … boso. Przysmakiem mieszkańców Australii
są hamburgery z plastrem buraka w środku, ale w sklepach
można też kupić polskie specjały – ogórki kiszone, kisiel czy
rodzime czekoladki.
Uczniowie kl. IV – VIII odwiedzili też on-line Chiny, Japonię i Indonezję, z rajską wyspą Bali. Egzotyka tych miejsc
zachwyciła uczniów i dostarczyła im wielu niezapomnianych wrażeń. Zwiedzając Chiny uczniowie dowiedzieli się,
że istotnym elementem tamtejszego menu jest… makaron
i pierogi. Mieli też niepowtarzalną okazję uczestniczenia
w lekcji języka mandaryńskiego, którego zrozumienie okazało się dla nich nie lada wyzwaniem. Z podróży do Chin
i Japonii uczniowie otrzymali cenną pamiątkę – starannie
wykaligrafowane pozdrowienia dla szkoły zapisane w tamtejszych językach.
W Indonezji – największym kraju wyspiarskim na Ziemi
– urzekło uczniów ogromne bogactwo owoców i warzyw,
np. chlebowca czy duriana, które królują w jadłospisie zastępując mięso. Balijczycy (mieszkańcy jednej z 13 tysięcy
wysp liczącej 3,5 mln mieszkańców, czyli ok. dwa razy więcej niż w naszej Warszawie) nie noszą nazwisk, a imiona dla
swoich dzieci mogą wybierać tylko kolejno spośród 4 propozycji bez względu na płeć (takie same dla dziewczynek
i chłopców). Jeśli urodzi się piąte dziecko, nadawanie imion
rozpoczyna się od początku, ale dodaje się do nich drugi
człon, związany z okolicznością urodzin, np. Tup Tup (od
dźwięku spadającego kokosa) lub Piątek (od dnia tygodnia).
Nasi wirtualni podróżnicy odwiedzili także szkołę na
Bali – trochę inną niż nasza, bo miejsca siedzące mają w niej
tylko najbardziej punktualni uczniowie, którzy sami sprzątają sale lekcyjne i otoczenie szkoły. Na Bali można też studiować na kierunku… życzliwość.
Mieszkańcy Bali piją najdroższą kawę na świecie – jest
ona produkowana ze strawionych i wydalonych surowych
ziaren kawy, którymi żywi się luwak – jedno z najbardziej
rozpoznawalnych zwierząt dla tej części świata. Indonezyjczycy bardzo dbają o swoją planetę i w związku z tym obchodzą Dzień Ciszy. Co ciekawe, na Bali jest teraz rok …1943.
Opiekunem niezwykłych wirtualnych podróży po świecie
jest Dyrektor Szkoły - Pani Elżbieta Kaczorowska – Więcław.
Oprac. Anna Kiełbasa
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Projekty wyzwalające samodzielność
i odpowiedzialność młodych ludzi
Wzbogacanie świadomości ekologicznej, utrwalanie postaw proekologicznych, działania
wolontariackie, edukacja przez szachy czy utrwalanie osób i wydarzeń związanych z historią swojej szkoły, to projekty podejmowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Dąbrowicy.

Projektem „Odpowiedź na wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole” zarządza pani Irena Surma. Uczniowie klas
IV – VIII poznali sposoby gospodarowania energią, wodą,
odpadami i papierem w naszej szkole. Zwrócili uwagę dorosłych na stan środowiska w najbliższym otoczeniu i w Polsce, a tym samym wzbogacili swoją świadomość ekologiczną w zakresie edukacji globalnej dla klimatu.
Zbliżoną tematykę podejmuje projekt „Działaj z imPETem”. Zakłada on rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci
i młodzieży w zakresie segregacji odpadów oraz recyklingu,
utrwala postawy proekologiczne. Uczniowie wykazali się
niebywałą kreatywnością wykonując piękne ozdoby świąteczne z plastikowych butelek, kubeczków, korków i papierowych torebek, jak też podejmując ciekawe ekowyzwania
na 2021 rok.
Przy współpracy z PCK i Fundacją „Orbit” 37 uczniów
naszej szkoły realizuje także program edukacyjny „Dziel się
uśmiechem”.
Swoją cegiełkę do projektów dołożył także Samorząd
Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu. Z inicjatywy młodzieży i opiekunów SU - pani Moniki Frąk i pani Anny Kiełbasy przystąpiono do IX Edycji Kampanii Hospicyjnej ,,Pola
Nadziei”. Wolontariusze podjęli wyzwanie sadzenia żonkili w przydomowych ogródkach. Dochód z pozyskanych
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na wiosnę kwiatów przeznaczą dla hospicjum Santa Galla
w Łabuńkach.
Chcąc uczcić 90. urodziny Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, w ramach projektu „Moja szkoła dawniej i dziś”,
uczniowie przeprowadzili ciekawe wywiady z absolwentami
naszej szkoły oraz wykonali bardzo wartościowe pod względem merytorycznym prace prezentujące osoby i wydarzenia
związane z historią szkoły i mające wartość sentymentalną.
Kolejne aktywności, jakie zaplanowano do realizacji w tym
projekcie, to m.in. konkurs plastyczny „Szkoła przyszłości”,
konkurs fotograficzny „Szkoła w starej fotografii”, konkurs
muzyczny „Zaśpiewaj dawny hymn naszej szkoły” oraz
„Kapsuła Czasu” – umieszczenie nazwisk uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w kapsule w sąsiedztwie Dębu
Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rosnącego na terenie placu szkolnego.
Młodsi uczniowie naszej szkoły przystąpili też do projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy
w szkole”. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego. Bez względu
na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację,
zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł
twórczy. Cel ten jest realizowany poprzez nauczanie gry

w szachy już w grupie 5-6 latków i w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzone są przez Panią Joannę Grabias.
Inicjatywą wykazują się również przedszkolaki, które
rozpoczęły cykliczne spotkania online ze swoimi rówieśnikami z innych przedszkoli z różnych stron świata. Pierwsza
podróż to Kanada.
Działania projektowe podejmują także uczniowie klasy
I, II i III oraz przedszkolaki. Najciekawsze z tych działań to:
ogólnopolska akcja edukacyjna ,,Dzieci Uczą Rodziców”,
,,Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?” - projekt
Fundacji ,,Uniwersytet Dzieci”, akcja ,,Cała Polska Programuje” – w ramach ogólnopolskiego programu ,,Uczymy
Dzieci Programować”, “Mała książka - wielki człowiek”,
Akademia Bezpiecznego Puchatka, „Zdrowe - nietrudne”,
Kubusiowy Przyjaciel Natury”, „Mały miś w świecie wielkiej

literatury”, „Super Simple Songs - uczę się języka angielskiego śpiewająco”. Działania młodszych uczniów koordynują
Panie: Agnieszka Blicharz, Jolanta Kołodziej, Bożena Małysza i Mirosława Małek oraz Joanna Grabias.
Zaprezentowane przedsięwzięcia to tylko jeden z wielu
obszarów pracy Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Przedstawione projekty integrują treści zajęć edukacyjnych,
wykorzystują naturalną ciekawość uczniów, pozwalają stosować różne strategie rozwiązywania problemów. Projekty
te mają charakter interdyscyplinarny, wyzwalają samodzielność oraz odpowiedzialność. Dzięki nim nauczyciele naszej
szkoły stwarzają uczniom warunki do indywidualnego kierowania własnym procesem uczenia się i sprawiają, że szkoła jest dla uczniów po prostu atrakcyjna.
Oprac. Anna Kiełbasa

Nasi laureaci Wojewódzkiego
konkursu w Poniatowej
Nela Rapa ze Szkoły Podstawowej w Dereźni Solskiej i Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej
wyśpiewali nagrody na Wojewódzkim konkursie wokalnym kolęd i pastorałek „Nad Światem
Cicha Noc” zorganizowanym przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Na konkurs zgłoszono 60 prezentacji z różnych kategorii wiekowych. 12 stycznia 2021 r. Komisja w składzie: Katarzyna Smyk, Dariusz Gołofit i Joanna Kawałek, biorąc pod
uwagę dobór repertuaru do wieku, umiejętności wokalne
wykonawców, interpretację wykonywanych kolęd i pastorałek oraz ogólny wyraz artystyczny wyłoniła laureatów

w poszczególnych kategoriach.
Niezwykle miło nam poinformować, że w kategorii wiekowej 7-9 lat III Nagrodę zdobyła Nela Rapa z Dereźni Zagrody, a w kategorii dorośli laureatem III Nagrody został
Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej.
Celina Skromak
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W naszej szkole zawsze coś się dzieje
Szkoła Podstawowa w Korczowie podejmuje szereg inicjatyw rozbudzających dziecięcą ciekawość otaczającego świata oraz rozwijających zainteresowania i kreatywność uczniów.

Kreatywnie i smacznie - dotknij...powąchaj...obejrzyj...
ZJEDZ! Warsztaty kulinarne wśród 5-6 latków to nie tylko
ogromna frajda i radość, ale i nauka... przełamania barier
i najlepszy sposób, by zachęcić dzieci do spożywania różnorodnych zdrowych produktów.
Teatr Cieni - rozbudzamy zmysły i dziecięcą wyobraźnię. Wystarczy trochę chęci i jest to nie tylko kreatywna zabawa, a może alternatywa na spędzanie wieczoru ze swoim
dzieckiem...
Zajęcia szachowe. Rozwój przede wszystkim, a szachy
to specyficzne narzędzie pomocne w rozwoju dziecka, dlatego są trwałym elementem zajęć w naszej szkole.
Zaspokój ciekawość - człowiek uczy się, bo jest ciekawy
świata, a ciekawość to jedna z funkcji mózgu, która przejawia się na różne sposoby. Dlatego liczymy...mierzymy...
kupujemy... Dzieci lubią się bawić, a przez zabawę nabywają
zachowań społecznych i zdobywają nową wiedzę. Wspierajmy Ich w tym.
LEGO - Przedszkolna Baza Wiedzy. Czy to tylko zabawa? Ależ taka zabawa to nauka kreatywnego myślenia
i pracy zespołowej, a przy okazji to podstawy matematyki,
techniki, informatyki.
Karnawałowe szaleństwo … Karnawał to miła, szalona,
pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja. To atrakcja bardzo lubiana przez dzieci, gdyż dostarcza
im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas... Uśmiechy,
tańce, zabawy - tego jak na prawdziwy dziecięcy bal przystało - nie zabrakło!
Dzień Bezpiecznego Internetu... DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz
promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą

20

KULTURA 37/2021

DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym.
Naturalnie, że NATURA - „Od pomysłu do projektu!”
Kreatywne i ambitne założenia, interesująca tematyka
z korzyścią dla uczniów oraz ciekawy sposób realizacji...
Uczniowie klasy pierwszej realizują projekt edukacyjny
w ramach konkursu „Projektanci edukacji”. Celem projektu
jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania właściwych postaw prozdrowotnych, komunikacyjnych oraz wykorzystania umiejętności myślenia matematycznego w codziennym życiu.
Ponadto uwrażliwianie na piękno i użyteczność otaczającej
nas przyrody. Wyzwania podjęte... są pierwsze efekty. Dzieci wzięły udział w warsztatowych pokazach ziół i roślin dostępnych w domu czyli „każda roślina jest naturalną apteką”
oraz w spotkaniu pod hasłem „Myśl matematycznie” - czyli
dodaj tylko tyle ile bezwzględnie konieczne - degustacja naturalnych syropów i koktajli.
Ewa Hanas

Konkurs fotograficzny

„Zimowa pocztówka Gminy Biłgoraj” – rozstrzygnięty
Piękna „Pani Zima” po kilkuletniej przerwie, odwiedziła Gminę Biłgoraj. Śnieg i mróz malował
wspaniale krajobrazy, dając dużo radości i możliwości zabawy na świeżym powietrzu.
Zimowy pejzaż sprzyjał i dawał dużo możliwości uczestnikom konkursu fotograficznego „Zimowa pocztówka
Gminy Biłgoraj” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Biłgoraj: z Soli, Bukowej, Ciosmów,
Dereźni, Woli Dereźniańskiej i Dąbrowicy. Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: kl. I
– III, IV – VI, VII –VIII, a warunkiem uczestnictwa było
przesłanie maksymalnie trzech zdjęć wraz z nazwą miejscowości, w której zdjęcie zostało zrobione. Celem konkursu
oprócz promocji walorów przyrodniczych Gminy Biłgoraj
było zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego obcowania z naturą, uwrażliwienie na piękno natury zmieniające
się wraz z porami roku, rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości, upowszechnianie i popularyzacja fotografii
jako dziedziny sztuki. Ogółem w konkursie udział wzięło
65 uczestników, najwięcej ze Szkoły Podstawowej w Dereźni (42 uczestników), którzy przysłali 184 prace. Wybór był
bardzo trudny, bo wiele prac zasługiwało na nagrodę. Przy
typowaniu zwycięzców kierowano się takimi kryteriami
ukazania tematyki zimowej jak: artyzm, pomysłowość, unikalne ujęcia (fauny, flory, krajobrazu) oraz unikalne ujęcia
zjawisk naturalnych (słońce, lód, śnieg, szadź, opad atmosferyczny, powietrze, mgła itp.), sposób udokumentowania
ludzkich działań ( figury śniegowe, bałwany itp.).
Jury w składzie: Grzegorz Szkutnik – członek Związku
Polskich Fotografów Przyrody, Jerzy Odrzywolski – instruktor GOK w Biłgoraju, Jakub Nizio – influencer, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii kl. I - III
I miejsce ex aequo: Laura Kaczor kl. I SP w Dąbrowicy,
Ksawery Mucha kl. II SP w Ciosmach, II miejsce ex aequo:
Natalia Paluch kl. II SP w Dąbrowicy, Julia Król kl. I SP
w Dąbrowicy, III miejsce ex aequo: Filip Bednarczyk kl. I SP
w Woli Dereźniańskiej, Szymon Psiuk kl. I SP w Dereźni.
Wyróżnienie: Adam Dzido kl. II SP w Woli Dereźniańskiej, Dawid Niemiec kl. I SP w Soli, Lidia Małek kl. II SP
w Bukowej, Nela Rapa kl. III SP w Dereźni, Wiktoria Lewkowicz kl. III SP w Soli.
Kategoria kl. IV-VI
I miejsce ex eaequo: Iga Szymczak kl. II SP w Woli De-

reźniańskiej, Natalia Hołyst kl. IV SP w Dereźni, II miejsce
ex eaequo: Szymon Surmanowicz kl. VI SP w Soli, Alicja
Psiuk kl. IV SP w Dereźni, III miejsce ex eaequo: Eryk Knapik kl. V SP w Dereźni, Wiktoria Głaz kl. IV SP w Dereźni.
Wyróżnienie: Mateusz Król kl. IV SP w Dąbrowicy, Samuel Bartosiński kl. VI SP w Dereźni, Łucja Strzałka kl. IV
SP w Dereźni, Jakub Charkot kl. IV SP w Dereźni, Zuzanna
Machoń kl. IV SP w Dereźni, Julia Lewkowicz kl. VI Sól,
Sandra Pułapa kl. IV SP w Woli Dereźniańskiej.
Kategoria kl.VII-VIII
I miejsce ex eaequo: Aleksanda Rataj kl. VIII SP w Soli,
Katarzyna Bielak kl. VII SP w Dereźni, II miejsce ex eaequo:
Klaudia Legieć kl. VII SP w Dereźni, Klaudia Antosz kl. VII
SP w Dereźni, III miejsce: Sara Pułapa kl. VII SP w Woli
Dereźniańskiej.
Wyróżnienie: Wiktoria Grabias kl.VII SP w Dereźni,
Kamila Różańska kl.VII SP w Dereźni.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy miejsca na podium.
Szczególne podziękowanie składamy Pani Małgorzacie
Palikot, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Dereźni za
zmotywowanie uczniów do udziału w naszym konkursie.
Zofia Nizio
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Akcja charytatywna w Korczowie
Szkoła Podstawowa w Korczowie od zawsze stawia na wyniki nauczania i efekty wychowania, toteż nauczyciele i uczniowie zainicjowali i przystąpili do akcji charytatywnej „RAZEM dla
Szymonka Małka z Korczowa”

Szymon jest mieszkańcem Korczowa, jest wspaniałym
i uśmiechniętym dzieckiem, które potrzebuje specjalistycznego leczenia. Wiążą się z tym ogromne koszty, bo chłopiec
wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki wielu specjalistów. Koszty jego leczenia są
bardzo duże, dlatego okres świąteczny jest dobrym momentem, aby otworzyć serca ludzi dobrej woli i zachęcić do bezinteresownej pomocy.
Rodzice Szymona sami nie są w stanie zapewnić wszystkich środków, które pomogą w walce o lepsze zdrowie
i życie dziecka, dlatego w Szkole Podstawowej w Korczowie
zorganizowana została akcja charytatywna „Razem dla Szymonka” – czyli Wielkanocny Kiermasz Świątecznych Kartek
i Ozdób Świątecznych.
Kartki świąteczne to także wspaniała tradycja, którą
warto podtrzymywać. To też okazja do kreatywnego rozwoju naszych dzieci oraz szansa, aby otworzyć Ich serca na
drugiego człowieka. To dobry moment, by zaangażować się
w pomoc dla potrzebujących.
Całkowity dochód ze sprzedaży kartek i ozdób świątecznych zostanie przekazany na leczenie chłopca.
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Inna możliwa pomoc to wpłata na konto:
Fundacja „Serca dla Maluszka”
ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium S.A.
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
W tytule przelewu należy wpisać:
1351 Szymon Małek

Ewa Hanas

Męski Zespół Śpiewaczy wystąpił
w koncercie Śpiewanki Lubelskie
29 stycznia na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej wziął udział w nagraniach Koncertu kolęd „Śpiewanki Lubelskie”. Transmisja
koncertu odbyła się 6 lutego 2021 r.

Celem Koncertu było połączenie tradycji ze współczesnością. Z każdym zespołem ludowym lub solistą wystąpili
młodzi utalentowani artyści z woj. lubelskiego przy akompaniamencie dziewięcioosobowego zespołu. Panowie z Bukowej wystąpili z Alicją Dziurdziak pochodzącą z Łukowa,
uczestniczką Szansy na Sukces w TVP2, pierwszej edycji
The Voice Kids oraz laureatką wielu konkursów wokalnych.
W minionym roku wydała swój debiutancki singiel „Będziesz”. Dla zespołu z Bukowej było to nowe doświadczenie
oraz ogromne wyróżnienie.
Ten wyjątkowy Koncert Kolęd online „Śpiewanki Lubelskie” mogliśmy obejrzeć w sobotę 6 lutego 2021 r. Organizatorem koncertu był Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie, a zrealizowany został w Centrum Spotkania
Kultur. Koncert poprowadzili Anna Duda i Andrzej Sar.
„Śpiewanki lubelskie” to koncert kolęd w wykonaniu
najwybitniejszych artystów ludowych i wokalistów z naszego regionu, wielokrotnie nagradzanych na najważniejszych
konkursach i festiwalach w Polsce. W repertuarze znalazły
się zarówno znane wszystkim tytuły, takie jak „Z narodzenia
Pana” czy „Tryumfy Króla Niebieskiego”, jak również mniej
znane kolędy i pastorałki ludowe w nowych, współczesnych
aranżacjach, wykonywane z towarzyszeniem dziewięcioosobowego zespołu muzycznego pod kierunkiem Pawła

Odoszewskiego. Unikalnego brzmienia nadały koncertowi
wykonania z zachowaniem języka gwary, a także wykorzystanie dawnych instrumentów ludowych, które rzadko
dziś można usłyszeć na scenie, np. suk biłgorajskich. Ideą
koncertu było spotkanie tradycji ze współczesnością, które
przeplatając się w muzycznym dialogu „starego z nowym”,
ukazują piękno tradycyjnych kolęd i pastorałek wywodzących się z różnych części naszego województwa. Kolędy
życzące panieńskie, kawalerskie i gospodarskie, pastorałki
i szczodrywki zostały zaprezentowane przez najlepsze zespoły śpiewacze i młodych artystów z Lubelszczyzny. Wykonawcy: Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy”,
Zespół Śpiewaczy „Blinowianki”, Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki”, Zespół Śpiewaczy „Sokotuchy”, Daniela Mbas,
Zdzisław Marczuk, Weronika Jędruszak, Maja Mazurek,
Marcelina Makówka, Alina Myszak, Alicja Dziurdziak,
Klaudia Borejko, Jakub Talarek, Jakub Rogala, Martyna
Styś, Janina Chmiel, Natalia Marczuk, Damian Szczepaniak, Natalia Kosmowska, Emilia Gryniuk, Krzysztof Butryn, Alicja Król, Karolina Maksim, Leszek Iwaniak.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Jarosław Stawiarski,
Marszałek Województwa Lubelskiego i Beata Mazurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Celina Skromak
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Wręczenie nagród w Konkursie
„Lubelszczyzna Dunajuje”
Z końcem stycznia 2021 roku zakończyła się pierwsza edycja Konkursu Lubelszczyzna Dunajuje zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej. GOK w Łukowej świętował
w ten sposób wpis „chodzenia po dunaju” na Krajową Listę UNESCO. W akcję włączyło się 24
uczestników, którym podtrzymywanie tego unikatowego w skali kraju zwyczaju leży na sercu.

5 lutego w GOK w Łukowej odbyła się
uroczystość wręczenia nagród. Wszyscy
uczestnicy konkursu obdarowani zostali gamerkami i koszykami produktów regionalnych. Wśród nagrodzonych był Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej.
Zwycięzcą konkursu został 6-letni Bartosz Korzeń uzyskując 774 polubień, a jego
śpiew obejrzało 26 400 osób. Bartosz zdobył
certyfikat dunajnika łukowskiego, gamerkę
i kosz produktów regionalnych, 308 polubień
i tym samym II miejsce zdobył 5-letni Dominik Kraczek, a III miejsce z liczbą 297 polubień otrzymał 64-letni Stanisław Wiatrowski.
Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej uzyskał
7 lokatę w konkursie.
Celina Skromak
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Rozśpiewane Koło Gospodyń
Wiejskich ze Smólska
Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” w Smólsku Małym utworzono w 2019 r. Zarejestrował je
Zespół „Lawenda” ze Smólska działający od 2003 r. Przewodniczącą KGW jest Józefa Solak,
a w skład zarządu oprócz niej wchodzą Sylwia Luchowska i Anna Blicharz.

Do KGW „Lawenda” należą: Sylwia Luchowska, Urszula
Okoń, Anna Blicharz, Urszula Raduj, Alina Sprysak, Małgorzata Zarosa, Wiesława Budzyńska, Lucyna Szczur, Czesława Piętak, Maria Kiełbus, Janina Hawryło, Anna Przekaza,
Józefa Solak i Elżbieta Grzywna.
Jest to grupa aktywnych Pań, które połączyła pasja śpiewania i w tej dziedzinie osiągnęły największe sukcesy. Kobiecy skład oraz przepiękne, zrekonstruowane stroje sitarskie,
nadają „Lawendzie” ze Smólska niezwykłego uroku. Prowadzone przez instruktora muzycznego Panią Annę Przekazę
wprowadzają koloryt na sceny gminnych i regionalnych
przeglądów. Ich największe osiągnięcia to: I i II Nagrody na
Gminnych Przeglądach Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie,
dwie Nagrody im. I. Potockiej, Złoty i Bursztynowy Różaniec na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym,
II i III Nagroda na Festiwalu Pieśni Partyzanckiej w Aleksandrowie, I Nagroda na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Lubaczowie, I Nagroda na Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Widowisk
Kolędniczych w Polichnie i tytuł laureata Powiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Biłgoraju .
Dziewczyny z Lawendy oprócz walorów głosowych, posiadają też talenty aktorskie i doskonale gotują. Wykorzystują więc ten potencjał w działalności na rzecz integracji
i aktywizacji swojej lokalnej społeczności. Współpracują
z OSP w Smólsku, muzycznie i kulinarne ubarwiając uro-

czystości strażackie, czy wspólnie organizowane spotkania
karnawałowe. Wspólnie z mieszkańcami Smólska i okolic
Panie z Lawendy zorganizowały duże przedsięwzięcia kulturalne pt. ,,Spotkania Pokoleń”, w ramach których powstały
widowiska obrzędowe pt. ,,Obieraczki”, ,,Wesele Smólszczańskie”, ,,Wigilia” oraz sztuka ,,Na rozdrożu”. Widowiska
te później były prezentowane na Sejmiku Teatrów Wiejskich
w Tarnogrodzie i w Muzeum Wsi Lubelskiej.
Środki finansowe pozyskane z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda” w Smólsku Małym przeznaczyło na doposażenie w stroje
ludowe oraz nagranie i wydanie płyty CD z pieśniami Maryjnymi pt. „ Maryjo bądź pozdrowiona”.
Celina Skromak
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Uroczyste przekazanie sprzętu
dla jednostek OSP z terenu Gminy Biłgoraj

Wydarzenie miało miejsce 20 lutego 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj,
a dotyczyło oficjalnego przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 11 gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakup był możliwy dzięki dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 131 884 zł, z czego dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło – 130 384 zł.
Uroczystego wręczenia nowego sprzętu dokonali obecni na spotkaniu przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych, tj. wiceminister sprawiedliwości
Marcin Romanowski, wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, członek Zarządu
Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju st.
bryg. mgr inż. Mirosław Bury.
Dzięki pozyskanym funduszom poszczególne jednostki
OSP otrzymały następujące wyposażenie:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy: ubranie
specjalne (6 szt.), rękawice specjalne (6 par), buty
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specjalne (6 par), hełm strażacki (6 szt.), aparat
powietrzny nadciśnieniowy z maską (2 szt.), sygnalizator bezruchu (2 szt.), kominiarka niepalna
(6 szt.), prądownica wodna PW 25 (2 szt.), latarka
do hełmów z uchwytem (6 szt.), tłumica gumowa
ze stylem teleskopowym (6 szt.), narzędzie ratownicze Hooligan (1 szt.), detektor prądu przemiennego
(1 szt.), świecący składany pachołek drogowy
(5 szt.), lizak podświetlany (2 szt.), linka strażacka
SLR - 20 z workiem (1 szt.), zestaw kominiarski
(1 szt.), sito kominowe (1 szt.)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Soli: ubranie specjalne (10 szt.), rozdzielacz 52/25 (1 szt.), baterie do
radiotelefonu (5 szt.), parawan do osłony miejsca
wypadku (1 szt.)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciosmach: buty koszarowe (2 pary), ubranie koszarowe (4 szt.),

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smólsku Dużym:
buty specjalne (5 par), ubranie specjalne (5 szt.),
hełm strażacki (5 szt.), kominiarka niepalna (5 szt.),
rękawice specjalne (5 par)
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni Solskiej:
agregat prądotwórczy (1 szt.), pilarka drewna
(1 szt.), ubrania specjalne (1 szt.)
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadzie: zatrzaśniki (6 szt.), buty specjalne (4 par), kominiarka
niepalna (6 szt.), rękawice specjalne (6 par), radiotelefon (2 szt.), baterie do radiotelefonu (2 szt.)
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Hedwiżynie: buty
specjalne (6 par), kominiarka niepalna (6 szt.), rękawice specjalne (6 par), rozdzielacz 52/25 (1 szt.),
smok ssawny (1 szt.)
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie Dużym:
buty specjalne (6 par)
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej: ubranie
specjalne (4 szt.), buty specjalne (6 par), mostki
przejazdowe (2 szt.), latarka do hełmów z uchwytem (6 szt.), bateria do radiotelefonów (2 szt.)
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Brodziakach: najaśnica (1 szt.)
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bidaczowie:
buty specjalne (6 par), ubranie specjalne (6 szt.), hełm
strażacki (6 szt.), kominiarka niepalna (6 szt.), rękawice specjalne (6 par), latarka do hełmów z uchwytem
(6 szt.), wentylator oddymiający (1 szt.)

Zakupiony sprzęt stanowi uzupełnienie wyposażenia
ratowniczo-gaśniczego strażaków, które podniesie skuteczność i bezpieczeństwo ich działań, szczególnie w zakresie
niesienia pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdarzenia.
Joanna Szkutnik
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Dereźni Solskiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Dereźni Solskiej liczy 14 członków. Zarejestrowało się w 2020 roku.
Przewodniczącą Koła jest Pani Sołtys Małgorzata Maciocha, zastępcą Bożena Różańska,
a członkiem zarządu Stanisława Różańska.

Do Koła Gospodyń Wiejskich w Dereźni Solskiej należą: Małgorzata Maciocha, Janina Borowska, Grażyna Różańska, Józef Różański, Stanisława Różańska, Janina Dziduch, Jan Dziduch, Zofia Obszańska, Stanisława Łubiarz,
Danuta Oleszczak, Barbara Magdziak, Józefa Oszajca, Bożena Różanska i Stanisława Różańska. Ciekawostką jest, że
w KGW są dwie panie o tym samym imieniu i nazwisku,
żartobliwie rozróżniane jako „duża i mała” Stasia.
Celem działalności Koła jest pielęgnowanie tradycji
lokalnych i zachowanie dziedzictwa kulturowego przodków. Poprzez przypominanie i przekazywanie młodszym
pokoleniom lokalnych tradycji przyczynianie się do podtrzymania poczucia tożsamości lokalnej i dumy ze swojej
małej Ojczyzny. Jak przystało na KGW lubią gotować i są
świetnymi kucharkami, dlatego zależy im na promocji wartości lokalnej kuchni i tradycyjnych potraw regionalnych.
Organizują więc wspólne gotowanie i stoiska regionalne na
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wydarzenia kulturalne. Stoiska kulinarne przygotowywane
przez Dereźnię słyną ze „smakowitości” i nie raz zajmowały
czołowe miejsca w Turniejach Wsi. W związku z tymi działaniami pozyskane środki KGW przeznaczyło na remont
i wyposażenie kuchni w Remizie OSP w Dereźni Solskiej.
Chociaż KGW w Dereźni Solskiej zawiązało się niedawno, za to na solidnej bazie i potencjale zespołu śpiewaczego
Zorza”, który ma 15 letnie doświadczenie. Wiele lat temu
zjednoczył te wszystkie osoby, które chciały działać na
rzecz swojej miejscowości animując i aktywizując społeczność lokalną. Organizowali dożynki, spotkania karnawałowe i uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach lokalnych
oraz reprezentowali swoją miejscowość na uroczystościach
gminnych i ponadlokalnych. W sprzyjających warunkach
spotykają się systematycznie raz w tygodniu na wspólnym
śpiewaniu oraz planując kolejne działania lub udział w aktualnym wydarzeniu, w miejscowej szkole podstawowej,

w kaplicy, czy uroczystości gminnej. Rokrocznie wiją tradycyjne wieńce dożynkowe, które niejednokrotnie zdobywają
nagrody w gminnych konkursach. Rozwijają też swoje pasje śpiewacze, które są doceniane i nagradzane na przeglądach i festiwalach.
W ostatnim czasie stworzyli autorskie widowisko obrzędowe „Korbon dla Jagusi”, które z powodzeniem zaprezentowali w 2019 r. podczas 44 Międzywojewódzkiego
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
i na Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie, gdzie zdobyli
II nagrodę. Wspólne przygotowywanie sztuki zaszczepiło
w zespole pasję teatralną i ujawniło talenty aktorskie człon-

ków zespołu, a zachęceni udanym debiutem i pierwszymi
sukcesami już pracują nad kolejnym widowiskiem.
Celina Skromak

Nela Rapa i Chór z Korytkowa Dużego
laureatami Krzeszowskiego Kolędowania 2021

1 lutego ogłoszono wyniki XIII Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2021”. W tej edycji konkursu I Nagrodę zdobył Chór
z Korytkowa Dużego, natomiast III Nagrodę wyśpiewała 6 letnia Nela Rapa z Dereźni Zagrody.

Przegląd organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie adresowany jest do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych z terenu powiatu niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, biłgorajskiego i rzeszowskiego.
W tym roku w konkursie udział wzięło łącznie 95 podmiotów wykonawczych w 5 kategoriach. W I kategorii,
najmłodszych wykonawców, (soliści 6-9 lat) III miejsce
zdobyła Nela Rapa ze SP w Dereźni Solskiej, natomiast
w V kategorii (chóry/zespoły muzyczne – szkoła średnia,
dorośli, mieszane) I miejsce wyśpiewał Chór Parafii Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym. Gratulacje dla
laureatów!
Celina Skromak
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Twórcy z Gminy Biłgoraj laureatami
etapu powiatowego konkursu wielkanocnego

Celem II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną jest upowszechnianie
tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości
ludowej, ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej i powrót do
tradycji związanych z okresem wielkanocnym.

Prace uczestników biorących udział w konkursie na
wstępie poddane zostały ocenie komisji gminnych, a następnie trafiły do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, gdzie
wyłoniono powiatowych laureatów.
8 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju
palmy i pisanki oceniała komisja w składzie: Maria Gałka
- etatowy członek Zarządu Powiatu w Biłgoraju, Dorota Skakuj reprezentująca Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju,
Katarzyna Kobel z biura ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz
Anna Wachowicz z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Po obejrzeniu
wszystkich prac wybrała najpiękniejsze, które zostaną nagrodzone w etapie powiatowym II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną organizowanego przez
Beatę Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego,Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wo-
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jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi
Lubelskiej.
I Nagrodę w kategorii dorosłych na tradycyjną palmę
wielkanocną zdobyły ex aequo mieszkanki Gminy Biłgoraj: Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego i Agnieszka
Tutka z Soli. Pani Katarzyna Zygmunt otrzymała również
I nagrodę w kategorii pisanka tradycyjna. Również I nagrodę
w kategorii pisanki tradycyjne - praca indywidualna uczestników do lat 15 zdobyła Julia Wasąg z Ciosmów, uczennica
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Tym samym wszystkie
prace z Gminy Biłgoraj zostały uhonorowane najwyższymi
lokatami. Gratulacje dla naszych twórców!
Wszystkie palmy i pisanki jakie trafiły z gmin do starostwa powiatowego zostały przekazane do Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie, gdzie zostaną poddane ocenie
w finale wojewódzkim konkursu.
Celina Skromak

Koncert Gwiazd w Bukowej
W dniach 15 i 16 lutego 2021 roku uczestnicy Dziennego Domu ,,Senior+” w Bukowej zorganizowali spotkania ostatkowe pt. ,,Koncert Gwiazd”.

Seniorzy wspólnie z kadrą przygotowali stroje oraz aranżacje utworów znanych i lubianych wykonawców, m.in.
Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Maryli Rodowicz, Danuty Rinn, Marty Mirskiej, Ireny Santor, zespołu Kombi
oraz piosenek biesiadnych.
Celem spotkania było kształtowanie pozytywnych relacji
między uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” oraz na-

bycie przez nich większej pewności siebie i odwagi. Seniorzy
wykazali się dużą kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem.
Spotkanie upłynęło na dobrej zabawie i radosnym zakończeniu karnawału.
Dzienny Dom Senior+ w Bukowej
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Wojenne Ciosmy
we wspomnieniach Janiny Ćwikły

Opowieść Janiny Ćwikły przenosi nas do śródleśnej wsi Ciosmy, nawiedzanej przez partyzantów, Niemców i Kałmuków. Pani Janina wspomina również echa bitwy partyzantów z Niemcami z dnia 15 czerwca 1944 r., ucieczkę do lasów, ciężką codzienność, głód i biedę.
Jak zaczęła się wojna i walki tych Niemców z partyzantami, to ja miałam prawie 10 lat. Sześć lat miałam jak mi
ojciec zmarł, to już trochę tamto wydarzenie mi się zachowało w głowie. Dzieciństwo spędziłam w malutkiej wiosce
Ciosmy.
Niemcy podchodzili czasem pod naszą wioskę, ale bali
się, bo tu byli często partyzanci. Raz się bili pod Hutą, tam
taki las jest, w którym były najcięższe walki. Wtedy my
z siostrą i młodszy brat uciekliśmy na Łazory, a mama się
została ze starszym bratem w domu. Inny brat się chował
wtedy w schronie w lesie. Jak się tam bili, to takie wybuchy
były, że aż drzewa wylatywały. Partyzanci krzyczeli: hura,
hura. Później przywozili rannych do nas na podwórze.
Mama mówiła, że jęk straszny był.
Po wsiach wtedy grasowali takie czarne, Kałmyki. My
ukrywaliśmy się w Łazorach i w Banachach u rodziny.
Ja byłam w domu, a siostra chodziła z dziewczynami do
schronu. Kałmyki napadali na kobiety i gwałcili je. Dlatego
starsze dziewczyny już się chowały w schronach. Pamiętam,
że raz u wujka Kałmyki strzelali zapalającymi kulami, wtedy tam stodoła, mieszkanie i szkoła się spaliły. Spotkałyśmy
panią z naszej wioski, która mówiła, że na Ciosmach są ludzie wybite i wioska spalona. Bałyśmy się, bo tam mama
i brat byli, ale tam pojechałyśmy. Dojechałyśmy do schronu gdzie był brat. Młodszy brat pobiegł zobaczyć do niego,
a jak wrócił, to mówi: Nie ma nikogo w schronie, no zabite. Pojechaliśmy pod wioskę, a tam wszystko w porządku,
mama na polu była, a wioska cała. Bardzo się cieszyliśmy
wtedy.
Te Kałmyki chyba do Ciosmów nie doszły. Dużo ludzi
z Ciosmów uciekało też do Soli, jak oni się pojawili. Takie
nosy mieli szerokie, a oczyma tak się okropnie patrzyli. Oni
na koniach jeździli, bardzo za kobietami tropili. W Łazorach jedną dopadli nawet. A tak to wszystko się chowało,
nie daj Boże, żeby im wpaść w ręce.
Mama ukrywała się w piwnicy w domu. Mówiła, że
ciężko było to wytrzymać, kto piwnice miał, to się tam
uchował. Mama opowiadała, że wtedy nawet chleb miała
piec i do lasu chłopcom zanieść ale wygasiła w piecu, bo
się bała. Później partyzanci zwozili rannych w bitwie. Jak
się uspokoiło, to dopiero pojechali. Okropnie dużo rannych
u nas na podwórko zwieźli, bo my mieszkaliśmy niedaleko
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tego lasku co była bitwa. I słychać było: Dobijta mnie, dobijta! Po polsku mówili.
W Ciosmach była odważna kobieta, która poszła w ten
las po bitwie i zbierała poszorki końskie, nie bała się. I nie
bała się tych zabitych Niemców, bo partyzantki tam nie było
wybitej, tylko Niemcy. Ta bitwa była latem 1944 rok. Jadąc
od Huty do Ciosmów, to po lewą stronę bardziej, Niemcy
jechali drogą od Huty, a partyzanci na nich zasadzkę zrobili. W tym czasie Niemcy spalili Szeligę, a w Hucie i na
Podgórnej Hucie pożary były.
Jak chodziłam później na religię do Huty, to szliśmy przez ten las. Trudno było przejść, taki był fetor
i smród, bo tam jeszcze leżały powybijane konie niemieckie. Nikt w lesie tego nie zakopywał. Tam też ludzie
całymi dniami w lesie siedzieli, bo się bali tych Niemców. Z nauki religii ksiądz nas do domu wysyłał po jed-

nemu i mówił, że jak naleci samolot, to żebyśmy kucały. Widzieliśmy u znajomych, że drzwi się otwierały
i zaraz się zamykały, bo ludzie się bali, w schronach byli pochowani. My tak szłyśmy, jak samolot leciał, to my „kuc”,
później wstawaliśmy i dalej szłyśmy.
Wiedzieliśmy, że trzeba uciekać, jakoś się od ludzi dowiadywaliśmy. Brat też dużo wiedział. On miał w domu
schron pod podłogą, pod piecem. Raz przyszło dwóch jakichś partyzantów, oni po polsku mówili, a brat w schronie
siedział i mówi do mamy: Mamo, kto to jest? A mama już nic
się nie odzywała. Oni się rozglądają po domu, skąd ten głos
się bierze. Potem ten schron otworzyliśmy, brat wyszedł,
a oni wchodzili i się dziwili, jak to jest możliwe wchodzić
i wychodzić z niego i żyć w czymś takim.
A ja ile razy w lesie nocowałam w nocy, to ciężko zliczyć. Spaliśmy między drzewami, pod sosnami czy pod
świerkami. Nocowaliśmy w lesie tam gdzie teraz ciosmańskie pola się kończą, zaraz za polem. Aby w lesie. Co noc
się szło, bo każdy się bał. W wojnę strach był zawsze. To nie
było życie jak dzisiaj, długo strach było wychodzić z domu.
W zimie było już trochę spokojniej, ale zawsze był strach.
Blisko lasów było ciężko. Siostra miała więcej przeżyć, bo
była dorosła i musiała się chować przed Kałmukami. Ja byłam mała, więc się jeszcze nie chowałam. Jeździliśmy koniem
z łachami na wozie. Raz chyba nawet ze sobą krowy prowadziliśmy.
Na początku wojny mieliśmy dwa konie i eleganckie
poszorki do nich. Jak się wojna zaczęła, to przyszły wojska
i pozabierali nam wszystko. Wtedy nam też konia dobrego,
jeszcze tatowego, zabrali. W zamian dali nam takiego wielkiego, obdartego cugowca. Brat jak spróbował tego konia,
to aż go górą nosił.
Partyzanci często przychodzili zobaczyć czy nie ma
Niemców w okolicy. W wojnę raz miałam parchy, na rękach
krosty swędzące. Dostałam ich od kuzynki, która ukrywała
się przed poborem do Junaków. Ona miała to paskudztwo
na rękach. A wtedy moja siostra z nią spała, dlatego wszyscy
na to chorowaliśmy, taki świąd był. Mamie raz partyzanci
doradzili, żeby cegłę rozgrzać i siedzieć nad tą wodą i przykryć, żeby ta para po nas szła. O matko jak to swędziało
i piekło. Wtedy znowu partyzantka była we wsi i zobaczyli
u mnie te bąble. Wzięli mi poprzebijali te bąble na rękach,
poowijali mnie i zaraz mi ulżyło i goiło mi się. Wśród tych
partyzantów był jakiś lekarz.
Do szkoły chodziłam w Ciosmach. Nie było pieniędzy
na książki i butów nie miałam. Kiedyś się chodziło w takich chodakach. A ja sama nawet nie umiałam się obuwać,
mama mi nogi onucą okręcała, potem sznurówkami te chodaki się wiązało. Po jakimś czasie mnie już nauczyli samej
zakładać chodaki. W końcu brat ostrugał drewno, przebił
taki rzemień, że mi dobrze było chodzić. O jak się cieszyłam
wtedy, że mam w czym chodzić.
Żyło się tylko z pola i trochę z lasu. Ja chodziłam też
pracować na cięciach w lesie. Tam pracowałam przy sadzonkach – kopało się takie rowki gracami, a później tam

sadziliśmy drzewka. Chodziłyśmy z siostrą, długo i daleko.
Drzewa my sadziły tak od rana do wieczora aby zarobić kilka groszy. Potem włosiankę też jak miałam z piętnaście lat.
Mieliśmy swoje żarna i mama piekła chleb. Tylko się
czosnkiem posmarowało, solą posypało – tak się jadło jeszcze z wodą. Cukru nawet nie było jak dzisiaj, tylko taka
sacharyna w ziarenkach. Świni nie było wolno zabić, bo
Niemcy zabijali za to, jak Wilkosa zabili. Trzeba było mięso
zakopywać i po kawałku z ziemi wyjmować.
Na kontyngent trzeba było zdawać ziarno, kartofle,
mleko i świnie. Mieliśmy swój las, ale w wojnę nie bardzo
można było drzewo wycinać, a ten las i tak przerzedzony
był. Pozwalali nam brać gałęzie na opał, lub ścinać jakieś
suszki. Dobrze, że do lasu blisko mieliśmy, bo się zawsze coś
przyniosło na opał. Grubsze drzewa trzeba było cechować,
a Niemcy nie bardzo pozwalali wycinać.
W wojnę staraliśmy się obchodzić święta zwyczajnie,
zachowując obrzędy itd. Dawniej przecież ani radia, ani telewizji nie było. W Boże Narodzenie to tylko lampy były,
ale to dopiero później. Wcześniej mama zawsze kładła takie
szczypy na kominku, które w święta podpalaliśmy. Trochę
żeby jasno było, trochę żeby świątecznie. Później dopiero
mieliśmy lampy naftowe. Na choinkę zaczepialiśmy świeczki łojowe, cukierki, jakieś ciastka kupione albo własnoręcznie robione. I taka była choinka. Nie była jak teraz, że wystrojona ładnie, ale była choinka – taka pamiątka
Mój dziadek był niewidomy trzynaście lat i dachy tymi
kiczkami krył, bo kiedyś nie było dachówek, jeno kiczki.
Kiedyś wszystko pod tymi kiczkami było. To takie snopeczki wiązało się, takie ze słomy. Jedną, potem drugą zakręcało
się, dwie były skręcone i takie dwie razem żeby grubo było
tego. Jeszczem tu przyszła to były te kiczki na stodole i na
chliwach. Dziadek pochodził z Soli, w wojnę był w obozie
pracy w Austrii. Jeszcze wcześniej trafił do obozu na Majdanek.
Na Kniei miałam przyjaciela, który czasem mi pożyczał
książki. Chodziłam do niego, też jeszcze w wojnę. Tam była
leśniczówka i 4 domy. Na Kniei było chyba dwóch Ciosmaków, Tutki i Jargieła. Była też leśniczówka, gdzie mieszkał
Kurzybski. Knieja istniała jeszcze długo po wojnie, jeszczem panną byłam. Chodziliśmy na obieraczki na Knieje,
po kolędzie to i na Pszczelną i na Knieje się chodziło. Pod
koniec XX w. tam jeszcze były ruiny dwóch domów.
Kiszka się ukrywał blisko tej drogi, którą chodziłam
z Ciosmów na Banachy, ale wtedy o tym nie wiedziałam.
Jakbym wiedziała, to bym się bała. On miał znajomych, co
mu pomagali. Wiem, że dziki bił i wędził, później w słoikach to mięso przechowywał. W tym schronie podobno
nawet miał szafę, którą wziął od jednej kobiety z Ciosmów.
Słyszałam też, że chyba u Wasągów na Byczku jakaś rodzina
żydowska się ukrywała.

Oprac. Dominik Róg, Jerzy Odrzywolski
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Światło gromnicy
„O Panno prześliczna, gromniczna! Pod ogień Twój święcony, wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki, idę bez wszelkiej obrony”. Słowa poetki, Kazimiery Iłłakowiczówny niech będą wstępem do rozważań nad tym, jak wielką symbolikę i znaczenie ma
gromnica w polskiej ludowej tradycji.

Płomień świecy gromnicznej symbolizuje przede
wszystkim Chrystusa, który jest „Światłością świata i Światłem na oświecenie pogan”. Dodajmy również w tym miejscu, że oficjalnie Święto Ofiarowania Pańskiego, które upamiętnia przybycie Maryi i Józefa wraz z Dzieciątkiem Jezus
do świątyni w Jerozolimie, do liturgii wprowadził w VI wieku papież Sergiusz I, a na jego obchody ustanowił 2 dzień
lutego, zaś procesja z zapalonymi świecami była znana
w Rzymie już w V wieku. W Polsce jest to jedno z najstarszych świąt, gdyż początki kultu Matki Bożej Gromnicznej
w Polsce datowane są na przełom IX-X w.
W polskiej tradycji gromnica i zwyczaje związane
z tym świętem są niesamowicie bogate. Wiemy dobrze, że
od wielu wieków właśnie ta świeca, ozdobiona wstążkami
i kwiatami, poświęcona w kościele w dniu 2 lutego, podczas Święta Ofiarowania Pańskiego, była przynoszona do
domu, by chronić całe gospodarstwo przed nieszczęściem,
a także przed wilkami i w ogóle całą dziką zwierzyną, przed
uderzeniem gromu i wszelakimi tragediami.. Po powrocie
z kościoła gospodarz trzymając w ręku zapaloną gromnicę
obchodził całe gospodarstwo, na belce stropowej lub nad
drzwiami domu wypalał znak krzyża, a potem przyklękał
na każdym progu. Szedł również do obory i chlewika, aby
pobłogosławić świecą bydło i trzodę. Następnie opalano
dzieciom i domownikom włosy w znaku krzyża po to, by
uchronić wszystkich od „przestrachu, tragedii i choroby”.
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W każdej wiejskiej chacie znajdował się tzw. „święty róg
izby”, gdzie kładziono gromnicę na honorowym miejscu
obok obrazu Matki Bożej. Podczas burz świeca była zapalana i stawiana w oknach w celu obrony przed uderzeniem pioruna. Pod koniec XIX wieku, 2 lutego po przyjściu
z kościoła w wielu domach zapalano tyle gromnic, ilu było
domowników. Wierzono, że czyja świeca zgaśnie pierwsza, ta osoba umrze pierwsza. I tutaj bezpośrednio pojawia
się jedna z najpopularniejszych tradycji, czyli podawanie
gromnicy osobie konającej i umierającej, aby właśnie z tym
światłem, poświęconej gromnicy, poszła do życia wiecznego, aby to światło rozświetliło tejże duszy drogę w zaświaty.
Wierzono, że dzięki gromnicy sama Matka Boża przeprowadza niejako człowieka przez „bramę śmierci” do Królestwa Światła. Jest to powszechna wiara, że z tym światłem
lżej człowiekowi umierać. W serce wstępuje ufność, że
u jego łoża stoi Pani Gromniczna, by swego wiernego
czciciela przeprowadzić przez bramę śmierci ze światłem
gromnicy w ręku.
Atrybutami Matki Bożej Gromnicznej są świeca gromniczna i gałąź świerkowa, często przedstawiania jest ona
w otoczeniu zwierząt takich jak wilki, niedźwiedzie i psy,
dlatego też nazywana jest również Matką Boską Wilczą
lub Niedźwiedzią. W polskiej legendzie związanej z Matką
Bożą Gromniczną czytamy, że właśnie w lutową, zimną noc
wilk skradał się za Maryją. Zwierzę było poszukiwane przez

ludzi, którzy bali się go i chcieli go zabić. Chłopi spotkali
na swojej drodze Matkę Bożą i pytali, czy nie widziała ona
tego wilka. Maryja odpowiedziała im tylko, że nie i aby tego
wilka szukali we własnych sercach. Z tymi słowami odesłała
ich do domów. Gdy chłopi odeszli głowa wilka wysunęła się
z szat Matki Bożej, która nie wydała zwierzęcia na zabicie,
ale skarciła go za złe zachowanie. W innej historii czytamy,
iż postać Maryi, w ciemnościach nocy, w zimowej scenerii
stoi z gromnicą, która świeci jasnym światłem i powstrzymuje watahę zgłodniałych wilków, które kiedyś były poważnym zagrożeniem dla mieszkańców wsi. Stąd też wzięło się
przekonanie, że właśnie gromnica symbolizuje tę ochronę
Matki Najświętszej nad domostwami.
Ziemia Biłgorajska jest wyjątkowo mocno przeniknięta tradycyjną ludowością i zwyczaje związane ze świętem
Matki Bożej Gromnicznej są tu szczególnie kultywowane.
W wyjątkowy sposób zachowali je członkowie Zespołu
Śpiewaczo-Obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej, tworząc
widowisko zatytułowane „Kumie, zróbcie mi gromnice”. –
W naszej Gminie Biłgoraj, mamy to szczęście, że działają aktywnie twórcy ludowi. Jednym z takich twórców jest Tadeusz
Małysza z Bukowej, który trudni się wykonywaniem gromnic
woskowych, tradycyjną metodą toczenia. Metoda ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Widowisko „Kumie,
zróbcie mi gromnicę” ma wymiar edukacyjny, a także niesie
nadzieję na zachowanie tych pięknych tradycji dla kolejnych
pokoleń– tłumaczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Biłgoraju, Celina Skromak.
Tadeusz Małysza z Bukowej, który wykonuje gromnice
metodą toczenia wyjaśniał, iż jest to sztuka przekazywana
z pokolenia na pokolenie: – Wykonywania świec gromnicznych nauczył mnie dziadek. Nie były to jednak żadne szkolenia, po prostu przyglądałem się temu, jak on wykonywał świece. Podstawą jest wosk pszczeli, który kupuję u miejscowych
pszczelarzy. Wosk należy pozostawić na piecu, by zmiękł,
następnie go podzielić na kawałki, z których będą wykonywane świece. Kiedyś robiło się świece duże, dziś wykonuje takie zgrabne, wysokości około 50 cm. Następnie na specjalnej
desce toczę świecę, a gdy ma ona już swój kształt, nacinam ją
drewnianym nożem i wkładam knot, wykonany z nici, które
przędła moja babcia i które mają około osiemdziesięciu lat.
Następnie świeca toczona jest nadal, by się wszystko zasklepiło. Ostatnim etapem jest pozostawienie świec, by wosk stężał
i wystygł, zaś gdy świeca będzie już twarda specjalną ściereczką ją poleruję, aby się pięknie błyszczała – wyjaśniał.
– Gromnica jest jak człowiek, a knot to tak jak dusza człowieka. Gromnica się spala i człowiek też się spala. Człowiek żyje
ileś lat, gromnica pali się ileś godzin. Człowieka ubywa od
młodości do starości i gromnicy też tak ubywa. W gromnicy
zawarta jest symbolika światła i życia. Niestety coraz mniej
osób praktykuje te zwyczaje. Ja nie wyobrażam sobie, by
w domu mogło zabraknąć gromnicy. Jak się zrobi gotową,
wypolerowaną gromnicę i weźmie się ją w dłonie, to niby się
czuje jej moc. Nie na każdej świecy się to czuje – dodał Tadeusz Małysza.

– Jestem przekonana, że to widowisko zachowa te wszystkie tradycje dla dalszych pokoleń. Stworzyliśmy już ich wiele, ale to o zwyczajach „na Gromniczną” zajmuje szczególne
miejsce w naszych zbiorach. Ja bardzo chcę przekazać to następnym pokoleniom – mówiła Maria Jargieło, autorka widowiska.
Widowisko to nie tylko pokaz wyrabiania gromnicy
metodą zachowaną od wielu pokoleń, ale to również ukazanie wartości rodziny, sąsiedzkiej przyjaźni i pomocy
w trudnych chwilach. To zwrócenie uwagi na symbolikę tej
wyjątkowej świecy, która jak przecież wierzymy, chroni nasze domy od burz i piorunów, towarzyszy zmarłym w drodze do życia wiecznego, a kiedyś odstraszała wilki i chroniła
dom od wszelkich nieszczęść. Zapalony płomień gromnicy
doniesiony do domu po Mszy św. ma zwiastować zgodę
i miłość w rodzinie. Ponadto podczas widowiska zaprezentowane zostały stare, może już często zapomniane pieśni do
Matki Bożej Gromnicznej, które kiedyś były nieodłącznym
elementem Święta Objawienia Pańskiego i pokazywały niezwykłą ufność ludzi polskiej wsi do Matki Najświętszej.
Niech zakończeniem naszych rozważań będą słowa ludowego poety z Limanowszczyzny, Józefa Struga: – „Gdy
życie nasze dobiegnie do końca, gdy Bóg ostatnie godziny
policzy, niech nam zaświeci, jak promienie słońca, światło
gromnicy. Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi, Gdy nasze
łoże obstąpią szatani, Twojej obrony niech każdy uprosi –
Gromniczna Pani!”.
Zachowajmy zatem szacunek dla gromnicznej świecy,
jaki mieli do niej nasi ojcowie i dziadowie. Dbajmy, by ta
wyjątkowa, polska tradycja nadal istniała, przekazujmy ją
najmłodszym, aby i oni nieśli ją w następne pokolenia.
Joanna Ferens
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Zwyczaje wielkanocne
w okolicach Biłgoraja
Okres Wielkiego Postu i święta wielkanocne to czas o niezwykle bogatej obyczajowości inspirowanej głównie religią katolicką. W okolicach Biłgoraja były bardzo liczne zwyczaje, wierzenia i obrzędy ludowe związane ze świętami wielkanocnymi. Tym samym liczne są także
przesądy i wierzenia ludowe.
Zasadniczo zwyczaje te rozpoczynały się na tydzień
przed świętami a więc od tzw. Palmowej (Kwietnej) Niedzieli. Dotyczyły one różnych sfer życia, np. wróżono
z pogody w Wielki Piątek – jaka pogoda była w tym dniu
taka miała być i reszta roku (rok suchy lub deszczowy),
takie będą żniwa i wykopki. Były też i przysłowia np.
„W Wielki Piątek jasno – to w stodole ciasno”, „Wielki Piątek – dobry siewu początek” itd. Skądinąd przyjęło się, że
to właśnie święta rozpoczynają wiosnę.
Wielkanoc w Polsce obchodzono zawsze niezwykle
uroczyście i radośnie, poprzedzały ją jednak ściśle przestrzegane rygory Wielkiego Postu. Dawniej, przez cały
okres Wielkiego Postu, nie tylko w piątki, ale przez cały
czas, ściśle go przestrzegano, nie jadano nie tylko mięsa,
ale nawet mleka, jajek i śmietany. Tylko w niedziele pozwalano sobie np. na mleko, ale na mięso już nie. Wszelkie potrawy okraszano olejem gdyż nie używano żadnych
tłuszczów zwierzęcych. Dominował więc postny żur,
ziemniaki, chleb, kapuśniak, kasza gryczana i śledzie.
Ponadto, czas postu był widoczny także w ubraniach
– np. kobiety nie nosiły wówczas kolorowych chustek
na głowę, a tylko ciemne, stonowane. Ściśle przestrzegano zakazu brania udziału we wszelkich zabawach, jedynie niewielka dyspensa była jedynie w dzień św. Józefa
(19 marca). Stosunkowo współczesnym zwyczajem na
wsiach, chociaż już prawie zanikłym, było zakrywanie na
okres Wielkiego Postu telewizora i tym samym rezygnacja
z oglądania TV. Związane było to z faktem wszechstronnego przestrzegania zasady: żadnej rozrywki w poście.
Ważnym świątecznym elementem była palma święcona w kościele w Niedzielę Palmową. Początkowo często palmy wykonywano z gałązek wierzbowych (bazi)
i zasuszonych liści trzciny, ozdabiano gałązkami barwinku, bukszpanu, borówek itp., czasem także kwiatami suszonymi lub bibułkowymi. Potem na wsiach palma była
używana jako kropidło do święconej wody, sadzono ją
w polu, aby chroniła zasiewy, natomiast same „kotki” z bazi połykano w celu zapewnienia sobie zdrowia,
a zwłaszcza, żeby nie bolało gardło. Uważano też, że chronią przed piorunami. W niektórych wsiach w Kwietną
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Niedzielę w ramach zabawy uderzano się palmą po plecach mówiąc np.: „palma bije nie zabije”. Przechowywano je do następnego roku np. zatknięte za jakiś obraz,
a następnie palono. Palmy, ponieważ była poświęcona,
nie wolno było po prostu wyrzucić. W niektórych wsiach
zbierało się stare, poświęcone palmy i wykorzystywało się
je do zrobienia „poduszki” do trumny dla zmarłych z rodziny. W kościołach - popiołem ze spalonych palm posypuje się głowy w Środę Popielcową.

W Wielkim Tygodniu dziewczęta pisały pisanki, które następnie służyły nie tylko do ozdabiania kosza ze
święconką ale też wzajemnego obdarowywania się, np.
dziewczęta dawały je chłopcom w dowód sympatii lub
wykupywały się nimi przed oblewaniem. Pisanki były
najpopularniejszym prezentem w okresie świąt. Jajka zdobiono na dwa sposoby: techniką batikową, polegającą na
rozprowadzaniu gorącego wosku pszczelego specjalnym
pisakiem lub techniką zeskrobywania pomalowanej skorupki przy pomocy ostrego noża czy np. igły. Na starannie dobranych, o bardzo jasnej skorupce jajkach, rysuje
się wzór rozgrzanym pisakiem umoczonym w pszczelim
wosku, następnie moczy jajko w farbie, a po uzyskaniu
odpowiedniej barwy tła nanosi kolejne elementy wzoru
i ponownie maluje jajko. Dla uzyskania wielobarwnego
wzoru proces ten powtarzany jest wielokrotnie. Pisanki wykonywane w okolicach Biłgoraja uchodzą za jedne
z najciekawszych na Lubelszczyźnie. Barwiono je najpierw w odpowiednich wywarach a dopiero później pisano. Przykładowo, kolor zielony otrzymywano z wywaru
młodych pędów żyta, czarny z kory dębowej, z wywaru
z cebuli – pomarańczowy lub brązowy; stosowano także
żółty i czerwony. Zdobiono je głównie motywami gałązek
jedliny, paproci, kwiatów, ponadto stosowano też motyw
krzyża, najczęściej w ujęciu roślinnym, ślimacznicy oraz
inne motywy figuralne. Cechuje je staranność i delikatność linii - proste, ząbkowane i faliste. Z pisanek wykonywano także pająki, rodzaj ozdoby zawieszanej pod sufitem.
Do dziś w okolicach Biłgoraja piękne pisanki wyrabiane są
w Korytkowie Dużym, Tereszpolu i Bukowej. Ktoś, kto nie
umiał zrobić pięknie zdobionych pisanek, albo je kupował
albo tylko barwił na jeden kolor – w wywarze z cebuli,
buraka cukrowego, kory olszynowej czy pędów żyta. Jaja
jednobarwne zwano byczkami. Pisanki wytwarzane w powiecie biłgorajskim są podobne do tych robionych w okolicach Zamościa
W Wielkim Tygodniu robiono także świniobicie –
przygotowywano więc mięsa i kiełbasy. W ostatnich
dniach Wielkiego Tygodnia przygotowywano też wszelkie
potrawy na Wielkanoc, pieczono bułki drożdżowe, pierogi gryczane, czasem babki, przygotowywano święconkę.
W domach - robiono w tym czasie porządki przedświąteczne, myto okna, nawet bielono ściany. Odwiedzano
także groby najbliższych na cmentarzach i uporządkowywano je. W celu ozdobienia mieszkania tydzień wcześniej
siano również owies, np. na talerzyku, później, kiedy się
zazielenił, stawiano go na stole i wkładano weń np. pisanki. Owies zanoszono także na groby.
Z ciekawszych zwyczajów warto przypomnieć, że np.
w Wielki Piątek nie można było kiedyś rąbać drewna ani
też prać kijankami, żeby nie przeszkadzać Panu Jezusowi
(był też związany z tym przesąd, że jeśli ktoś pierze w tym
dniu, to może „nanieść do domu robactwa”). Nie wolno
było też prząść. W tym dniu należało natomiast się wykąpać. Od liturgii Wielkiego Czwartku aż do Wielkiej

Soboty należało zachować ciszę, nie wykonywać żadnych
hałaśliwych robót, a więc od momentu, kiedy w kościele
zakołatały kołatki w czasie mszy a zamilkły dzwony. Trzeba podkreślić, że jeszcze nie tak dawno temu nabożeństwa
odprawiane w ramach Triduum Paschalnego odbywały
się w godzinach rannych.
Od Wielkiego Piątku aż do Niedzieli Wielkanocnej
w kościołach, przy symbolicznych grobach, ustawiano
specjalne warty złożone z najlepszych i najbardziej szanowanych gospodarzy. Dziś, w okolicach Biłgoraja zachowała się jeszcze gdzieniegdzie tradycja, że warty przy grobie
pełnią członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast tam gdzie nie ma chętnych, przy grobach zamiast
warty modlą się lektorzy i ministranci (oraz oczywiście
wszyscy chętni wierni) a na noc kościoły są zamykane.
Zwyczajem do dziś praktykowanym jest odwiedzanie
w godzinach wieczornych urządzonych w kościołach grobów, w miastach, gdzie jest ich więcej - w miarę możności
wszystkich; przy grobach należało odmówić krótką modlitwę i ewentualnie złożyć datek na biednych.
Innym zwyczajem na wsi było obnoszenie poświęconych pokarmów w Wielką Sobotę, tzw. święconki (paski),
z którą należało obejść dom dookoła a dopiero później
wejść do środka, gdyż to miało zapobiegać pożarom.
Wcześniej jednak należało jak najszybciej przynieść ją
po poświęceniu do domu, ponieważ był przesąd, że kto
pierwszy z nią przybiegnie ten będzie przodował w pracy.
Na wsiach pokarmy święcono z reguły przy jakiejś figurze lub kapliczce. Warto dodać, że kiedyś, zwłaszcza po
wsiach, święconkę zanoszono w dużym koszu, w którym
mieściły się wszystkie potrzebne produkty w całości, taki
kosz mógł więc ważyć nawet kilkanaście kilo. Dzisiaj paska, którą się święci, jest symboliczna i mieści się w maleńkim koszyczku przykrytym pięknie wyhaftowaną białą
serwetką, ozdobionym zielonymi gałązkami, pisankami,
czasem cukrowym barankiem. Nie uległ natomiast prawie
zmianie zestaw produktów do koszyczka. Święcono jajka,
słoninę, kiełbasę, chleb, mięso, ser, chrzan, sól, masło, jednego ziemniaka oraz kukiełkę – małą drożdżową bułkę.
Pilnowano, by niczego nie zapomnieć idąc do święcenia,
gdyż w innym wypadku mogłoby to przynieść pecha.
Pięknie udekorowany koszyk z poświęconymi pokarmami stawiano w domu na stole, paskę spożywano dopiero
w ramach śniadania wielkanocnego. W niektórych domach post z Wielkiego Piątku obowiązywał także w dniu
następnym aż do momentu przyniesienia święconki do
domu.
Sama święconka służyła jako śniadanie wielkanocne –
w okolicach Biłgoraja nie jedzono go „na sucho”, ale produkty krojono i wdrabiano do barszczu robionego już tydzień wcześniej na zakwasie robionym z mąki żytniej lub
z chleba razowego. Barszcz gotowano najczęściej na żeberkach. W niektórych miejscowościach dodawano do barszczu śmietanę, gdzieniegdzie barszcz jedzono bez dodatku
chleba (każdy dostawał tylko na początek małą kromkę
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chleba z paski). Wcześniej także suszono dobrze osolony
ser, zmieszany z jajkiem, który następnie należało wydusić w ściereczce, przydusić kamieniem i później wysuszyć
(sechł około tygodnia). Do wielkanocnego barszczu wkrajano więc ser, mięso, kiełbasę, chrzan, jajka, chleb, a nawet, gdzieniegdzie, bułkę drożdżową. Przed śniadaniem
dzielono się jajkiem i składano sobie życzenia. Śniadanie wielkanocne jedzono dopiero po przyjściu z kościoła
z porannej mszy świątecznej – Rezurekcji. Po przyjściu do
domu z kościoła należało powiedzieć: „Chrystus zmartwychwstał” a na to odpowiadano: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał”. Wśród przesądów warto wymienić
chociażby ten, że ten będzie pracowity, kto w Wielką Niedzielę będzie święconkę spożywał stojąc. Tak samo, kto
pierwszy przyjdzie do domu po Rezurekcji – temu przez
cały rok wszystko będzie się udawało. Z tym też związany
był też zwyczaj wyścigów z kościoła do domów (czasem
do innej miejscowości) po mszy rezurekcyjnej.
Wśród innych przesądów był także i taki, że pozostałe
kości ze święconego mięsa zakopywano w polu, po to, aby
nie ryły na nim krety, ale też, żeby się dobrze powodziło.
Czasami takie kości zakopywano po rogach pola, aby grad
nie zniszczył zbiorów. Natomiast skorupki z gotowanych
jaj wyrzucały gospodynie kurom by lepiej się niosły lub
na pole, aby lepiej się rodziło. W ogóle, nic ze święconki
nie mogło się zmarnować, nie wolno było nic wyrzucić.
Ziemniak zakopywano w polu pomiędzy innymi. Słonina
natomiast była używana do smarowania rąk, kiedy szło się
do lasu, np. na jagody, miało to chronić od ukąszeń żmij.
Pierwszy dzień świąt wielkanocnych spędzano w gronie rodzinnym, dopiero na drugi dzień, w Poniedziałek
Wielkanocny, chętnie udawano się z wizytą i goszczono
innych. Skądinąd, w ten dzień (zresztą tak samo i obecnie)
odbywało się wiele chrztów i ślubów.
W Poniedziałek Wielkanocny, tzw. lany poniedziałek, miał miejsce i ma nadal zwyczajowy śmigus – dyngus. Oblewano się w tym dniu szczodrze wodą, celowały
w tym zwłaszcza dzieci i młodzież – kawalerowie oblewali
panny – te czasami mogły się od tego wykupić chociażby
za pisanki. Oblewano przy pomocy specjalnych drewnianych sikawek, w użyciu były jednak także kubki, wiadra,
zdarzało się także, że w ramach śmigusa ktoś znalazł się
w rzece. Panna, która nie została oblana, mogła to sobie

poczytywać za ujmę. Najczęściej oblewano się wodą przez
tydzień, do Przewodów.
Śmigus – dyngus to połączenie dwu zwyczajów – chodzenia po dyngusie (tak samo jak w okresie Bożego Narodzenia chodzono po kolędzie), za co otrzymywano datki
lub poczęstunek. Śmigus natomiast wiązał się z oblewaniem wodą.
W Wielkanoc lub w Poniedziałek Wielkanocny gospodarz obchodził wszystkie swoje pola. W święta w niektórych wsiach (np. w okolicach Frampola) urządzano tzw.
Meus – rodzaj towarzyskiego spotkania - wyjście z rodziną i przyjaciółmi do lasu i palenie tam ognisk. Gdzieniegdzie Meus to tylko rodzinny spacer do lasu, na który szło
się po uroczystym śniadaniu.
Przez dwa dni świąt jedyną gotowaną potrawą był
barszcz święcony. Pozostałe potrawy jadano już na zimno – np. mięsa czy galarety. Barszcz jadano także tydzień
później na tzw. Niedzielę Przewodnią. Trzeba podkreślić, że barszcz jadano tylko za dnia, wieczorem, po zachodzie słońca już nie - ponieważ zgodnie z przesądem
mogłaby grozić jedzącemu tzw. kurza ślepota. Tradycyjną
potrawą świąteczną jest też pascha - wykonywana z sera,
cukru, jajek i bakalii, rodzaj deseru, jedzona praktycznie
raz w roku. Obok paschy pieczono także różne drożdżowe strucle, serniki i oczywiście bułki drożdżowe i pieroga
gryczanego.
Całe święta starano się spędzić niezwykle uroczyście,
gdyż uważane były za najważniejsze ze świąt w kalendarzu chrześcijańskim. Te dwa dni świąt to także okres
usankcjonowanego obżarstwa – po prawie 7 tygodniach
postu można było wreszcie porządnie się najeść i bawić.
Zwłaszcza pierwszy dzień, spędzany w gronie rodzinnym
nierzadko był poświęcony w sumie tylko jedzeniu, uważano bowiem, że nie powinno się w ten dzień nic robić,
poza czynnościami naprawdę koniecznymi (nakarmienie
inwentarza, itp.).
Święta Wielkanocne, święta Zmartwychwstania Pańskiego, to święta niezwykle rodzinne i radosne. Niech
będą i takie dla nas. Wesołych Świąt. Błogosławieństwa od
Chrystusa Zmartwychwstałego i dużo zdrowia.
Dorota Skakuj
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Przysłowia, wróżby i powiedzenia
związane z Wielkim Postem, kwietniem i świętami
W dnie krzyżowe męka boża, wstrzymuj się od siewu zboża.
Pogodny dzień wielkanocny, grochowi wielce pomocny.
Jak na Wielkanoc pada, to trzeci kłos w polu przepada, ale jak na zielone świątki pada, to złe naprawia.
Jeśli zapusty pogodne bywają, to i Świąt Wielkanocnych tak się spodziewają.
Pogoda w Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.
Gdy mokro w kwietną niedzielę, rok się sucho ściele.
Gdy sucho w kwietnia niedzielę, przez cały rok deszczu wiele.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.
Gdy Kwietna Niedziela o chłodzie, listopad zimnem pobodzie
W Wielki Piątek, dobry siewu początek.
Kiedy w Wielki Piątek rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa.
A jeżeli w piątek wielki mróz, to proso na górę włóż.
Jak w Wielki Piątek pada, to będzie suchy rok.
Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi (będzie urodzaj).
W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę.
W Wielki Piątek deszcz – rok żyzny, da nieźle żyć z gotowizny.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
W Wielki piątek rosa, ładne będą prosa, a jeśli deszcz kropi, radujcie się chłopi.
Gdy w Wielki Piątek rosa, na łące nie chwyci się kosa.
Jak w Wielki Piątek rosa, będzie obfity plon prosa.
Jeśli w Wielki Piątek pada, suche lato zapowiada, ale gdy w ten dzień ładnie, dużo deszczów spadnie
Ciepły kwiecień i też suchy, gbura pozbawiają otuchy.
Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, błogosławieństwo polom przynosi.
Grzmot w kwietniu – dobra nowina, już szron liści nie pościna.
Kwiecień ciepły, chłodny maj, mokry czerwiec, Boże daj!
Kwiecień-plecień się przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Na kwiecień lada z czego wianek spleciem.
Nie lubi gbur kwietnia suchego, lecz woli się obyć bez niego.
Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
Zebrała Dorota Skakuj
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Wydarzenia
Zespół „Lawenda” ze Smólska
na koncercie charytatywnym
Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w sobotę 3 stycznia 2021 r. w kościele parafialnym w Majdanie Starym odbył się charytatywny koncert kolęd. Tym specjalnym koncertem parafianie z Majdanu Starego rozpoczęli działania, których celem ma być wybudowanie domu dla znajdującej się w trudnych warunkach rodziny. Koncert transmitowany
był on-line. W koncercie wystąpiły zespoły z terenu gminy Księżpol i Biłgoraj. Wśród
nich zaprezentował się Zespół „Lawenda” ze Smólska.

Dofinansowanie
z programu EtnoPolska 2021
16 marca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju otrzymał dofinansowanie
w wysokości 10 000 zł. na realizację zadania pt „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji” z programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury. Celem programu
jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego, wpływające
w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu
integracji społecznej.
Celina Skromak
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