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Koło Gospodyń Wiejskich w Dereźni Solskiej jest młodą
organizacją, utworzoną we wrześniu 2020 r., niemniej jednak
od samego początku prężnie działającą, ponieważ utworzoną
na bazie działającego od 2006 r. zespołu śpiewaczego „Zorza”.
Nasze KGW liczy 14 osób. Jesteśmy osobami kreatywnymi,
utalentowanymi aktorsko i wokalnie. Mamy duży potencjał
osobowy i ambitne plany rozwojowe. Działamy na rzecz
rozwoju i promocji tradycji i kultury ludowej. Główna nasza
aktywność przejawia się przez działalność zespołu śpiewaczego
i teatralno - obrzędowego na wydarzeniach organizowanych
dla społeczności lokalnej, na terenie gminy Biłgoraj oraz
reprezentowanie swojej miejscowości i gminy na wydarzeniach
regionalnych i ogólnopolskich.
Największe nasze osiągnięcia to ogólnopolskie sukcesy
w dziedzinie teatru obrzędowego, a w dziedzinie kulinarnej
zdobycie I miejsca w Konkursie „Kobieta gospodarna wyjątkowa 2021” w kategorii ciasto. Nasze koło skupia kobiety,
które świetnie nadają się do „tańca i do różańca” stąd ciągle
podejmujemy nowe inicjatywy i nie boimy się wyzwań.
Zauważamy różne problemy i staramy się je rozwiązywać.
Stąd też zapragnęłyśmy zatroszczyć się o nasze miejsce kultu
religijnego.

Podjęty projekt zakładał gruntowne odnowienie ponad
stuletniej figury przydrożnej znajdującej się w miejscowości
Dereźnia Solska zbudowanej w 1918 r. dzięki ofiarności
mieszkańców. Figurę tworzy metalowy, czteroelementowy
krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa i podwójnymi
promieniami między ramionami o konturowanych,
sercowatych zakończeniach. Krzyż umieszczony został
w gzymsowej nadstawce ustawionej na środkowym cokole
z wnęką od frontu - wewnątrz figurka Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Na dolnym cokole od frontu napis: „Od powietrza,
głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie, dnia 15 lipca 1918 r.”
Całość ustawiona na schodkowej podstawie. Krzyż wraz
z postumentem otoczony jest metalowym płotkiem. Obiekt
ten znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, był
pochylony i zapadał się fundament, co groziło przewróceniem
się figury, która jest ważnym miejscem dla lokalnej
społeczności. Odbywają się przy nim coroczne Msze Święte
z okazji poświęcenia pól, w maju nabożeństwa majowe,
w czerwcu tzw. czerwcówki, z kolei w październiku modlitwy
różańcowe. Z uwagi na fakt, iż odnowienie figury obejmowało
szeroki wachlarz prac, konieczne było zorganizowanie
znacznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie.
Udało się to naszemu KGW. Pozyskałyśmy środki w kwocie
7 303 zł. w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia
Samorządów Euroregion Roztocze w ramach zadania
„Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie zachowania
dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” – nabór 2022.
W ramach realizacji tego projektu przeprowadzono
gruntowną renowację przydrożnej kapliczki. Prace przede
wszystkim polegały na wykonaniu nowych fundamentów,
odizolowaniu od ziemi, usunięciu widocznych ubytków
i pęknięć. Konieczna była również wymiana niektórych
elementów. Krzyż został wypiaskowany i pomalowany,
a z elementów kamiennych usunięto starą farbę. Figurę
zabezpieczono hydrofobowo i przeciwgrzybicznie. Wszystkie
te prace zostały wykonane przez profesjonalnego wykonawcę
w okresie od lipca do końca sierpnia 2022 r. Teraz odnowiona
figura jest zabezpieczona i znowu cieszy mieszkańców
Dereźni. Niestety pozyskane środki były niewystarczające,
żeby doprowadzić realizację zadania do końca. Potrzebujemy
jeszcze trochę pieniążków, żeby zadbać o wizualizację
najbliższego otoczenia figury, które należałoby wysypać
drobnymi kamyczkami lub żwirkiem, ogrodzenie wymaga
odczyszczenia i odmalowania, a ławeczki odnowienia. Jest
to kolejny cel, na który spróbujemy pozyskać środki, żeby
doprowadzić działanie do końca.
Małgorzata Maciocha
Sołtys Dereźni Solskiej
Kierownik zespołu „Zorza”
Członek Zarządu KGW w Dereźni
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str. 4
Jedną z zanikłych osad leśnych na
terenie Gminy Biłgoraj jest osada
Ratajów, znajdująca się w lesie
Ratajówki pomiędzy Smólskiem,
Brodziakami a lasem Krasne,
która istniała niemal przez wiek,
od połowy XVIII w. do połowy
XIX w. Tą kilkuzagrodową osadę
zamieszkiwali budziarze, czyli
osadnicy leśni mieszkający na terenie Ordynacji Zamojskiej.

str. 11
Dnia 7 lipca 2022 r. odbyła się gala
z okazji podsumowania projektu
„Bądźmy solidarni!”, który był
realizowany przez Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach w okresie 01.06.2021 r. - 31.07.2022 r.
Projekt współfinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 - 2030. Obszarem realizacji była gmina Biłgoraj - miejscowości: Ciosmy i Dąbrowica.

str. 9
Koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki w Bukowej utworzyło się
w marcu 2022 r. Celem działalności KGW jest integracja oraz aktywizacja kobiet zamieszkujących
Bukową, ale też łączenie społeczności, wprowadzanie zdrowych
nawyków oraz własny rozwój osobisty. Zarejestrowane Koło liczy 30
pań. W swoich szeregach zrzesza
aktywne, kreatywne i przedsiębiorcze młode kobiety, które pragną się rozwijać i wspólnie działać
na rzecz społeczności lokalnej.

str. 21
Spotkanie autorskie promujące książkę „Zabrali nam
dzieciństwo – wspomnienia
wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi – część III”
odbyło się w piątkowe popołudnie 19 sierpnia 2022 r. w Remizo-Świetlicy w Nadrzeczu.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, pasjonatów historii
lokalnej.

str. 33
W czasie wysiedlenia miałam 9
lat i mieszkałam w Dereźni Zagrodach, na tzw. Morgach, czyli
w części wsi od szkoły w stronę
Soli. Pamiętam, że w czasie wojny przyjechali Niemcy i zegnali
wszystkich na pasternik Oleszczaka. Tam byliśmy całą wioską
długo, staliśmy, trochę siedzieliśmy. Te szwaby cały czas coś tam
pisali i liczyli nas.

Mieszkańcy dawnej Gminy Sól w wojsku rosyjskim podczas
I wojny światowej ...................................................................................... 36
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Osada Ratajów w lesie pomiędzy
Brodziakami a Smólskiem Małym
Jedną z zanikłych osad leśnych na terenie Gminy Biłgoraj jest osada Ratajów, znajdująca się
w lesie Ratajówki pomiędzy Smólskiem, Brodziakami a lasem Krasne, która istniała niemal przez
wiek, od połowy XVIII w. do połowy XIX w. Tą kilkuzagrodową osadę zamieszkiwali budziarze, czyli
osadnicy leśni mieszkający na terenie Ordynacji Zamojskiej.

Pierwsze informacje o osadzie Ratajów w lesie Ratajówki, w inwentarzu z 1751 r., kiedy dowiadujemy się, że
w okolicy łąk Średniak swoją budę wystawił Michał Rataj.
Osadnik mieszkał początkowo w tej lichej chacie, lecz po
kilku latach dobudował sobie także gumno. Michał Rataj pochodził z Majdanu Księżpolskiego, był synem włościanina Sebastiana Rataja oraz Zofii, w 1738 r. ożenił się
z Reginą Zwolak ze wsi Rudka, dzisiaj już nieistniejącego
przysiółka starej wsi Sól. W 1751 r. roku, gdy przeniósł się
do lasu mamy informację w inwentarzu Majdanu Księżpolskiego, że był on dość bogatym chłopem. Uprawiał 15
zagonów we wsi, posiadał również 2 woły i 2 konie. Za
większość uprawianych gruntów płacił czynsz, częścio-
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wo odrabiał również pańszczyznę. Już wcześniej posiadał
łąki w lasach, m.in. nad Średniakiem, gdzie też wybudował budę. Co ciekawe, według inwentarzy Michał Rataj
jeszcze 12 lat później wypełniał te same powinności włościańskie, które przed przenosinami, tj. miał pół ćwierci
gruntu we wsi Majdanie Księżpolskim. W 1766 r. Michała
Rataja zastąpił tam Andrzej Rataj (prawdopodobnie jego
brat?), z kolei Michał w tym samym roku został dopisany
do inwentarza budziarzy, czyli spisu wszystkich osadników leśnych zamieszkujących bory w okolicy Majdanu
Księżpolskiego.
Osada Rataja rozwijała się, w czym zapewne udział
mieli także jego synowie. Już w „Opisaniu budziarzy…”

oprócz Michała widnieje także Franek Rataj. Mamy tam
też informację, że osada Ratajów znajdowała się w „niezbyt szkodliwym miejscu” i niedaleko Brodziaków. Dokument potwierdza, że osadnik leśny zwiększył swój
dobytek i posiadał w 1786 r. po 2 woły i konie, 5 krów
i jałówek oraz 8 owiec. Razem z synem posiadał także
8 pni pszczelich.
Niezwykle cennych informacji o osadzie Ratajów
daje Protokół Pomiarowy Majdanu Księżpolskiego z lat
80-tych XVIII w. Dzięki temu dokumentowi wiemy, że
w tym czasie w osadzie mieszkał Michał Rataj, który miał
tam nową chałupę, a w gospodarstwie stało jeszcze także
stare domostwo. Przy nowym domu miał ogródek, a za
starym miał ogródek-sadek, miał też oborę oraz gumno.
Wokół zabudowań były pastwiska. W inwentarzu Majdanu Księżpolskiego z 1797 r. wymienieni są dwaj budziarze Rataje, Franciszek oraz Marcin, który miał osiadłość
w Smólsku (w lesie Ratajówki). Kolejny spis, z 1805 r.
oprócz powyższych wymienia także Szymona Rataja.
W spisie z 1814 r. z kolei w lesie Ratajówki zamieszkiwali Marcin Rataj oraz Szymon Rataj. W 1810 r. Marcin
Rataj miał 1 konia, po 3 woły i krowy, 4 owce i trzodę
chlewną. Podobny dobytek utrzymywał także Szymon
Rataj. Na planie Majdanu Księżpolskiego z 1823 r. w okolicy osady istniało 3 chałupy. Prawdopodobnie w latach
30-tych osada całkowicie zanikła w ramach regulacji
gruntów w Ordynacji Zamojskiej, a mieszkający tam
osadnicy zostali przeniesieni do Smólska.
Po osadzie Ratajów pozostała nazwa lasu pomiędzy
Brodziakami a Smólskiem – „Ratajówki”. Łatwo się domyśleć, że ten toponim pochodzi od mieszkających tutaj
osadników Ratajów, co zresztą potwierdzają źródła historyczne z końca XVIII w. I chociaż nazwa przetrwała i nadal jest używana w Brodziakach czy Smólsku, to pamięć
o mieszkających w tym lesie przez niemal 100 lat ludziach
zatarła się.

Osada Ratajów na mapie rewiru tarnogrodzkiego
z 1793 r.

Osada Ratajów na mapie z 1823 r.

Opracowano na podstawie:
• Inwentarz Majdanu Księżpolskiego z 1714 r.
• Inwentarze i rewizje Majdanu Księżpolskiego z lat 1714, 1751, 1752,
1753, 1754, 1757, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca.
• Opisanie Budziarzów i Leśnych w Kluczu Tarnogrodzkim będących
tudzież i Sprzężaj tychże…, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn. 1711
• Księgi metrykalne
• Plan Wsi Majdanu Księżpolskiego w Ordynacji Zamojskiej położony w roku 1823 urządzony, APL, IMK OZ, sygn.. 209,
• Protokół Pomiarowy Majdanu Księżpolskiego, APL, AOZ, sygn.
795.
• Wykaz dymów…, APL, AOZ, sygn.. 3699
Oprac. Dominik Róg

Okolice gdzie istniała osada Ratajów na mapie Gminy
Biłgoraj
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Lubelskim Szlakiem Kulinarnym …
W ramach współpracy pięciu Lokalnych Grup Działania: Kraina wokół Lublina, Zapiecek, Krasnystaw Plus, Ziemi Kraśnickiej i Ziemia Biłgorajska oraz Samorządu Województwa Lubelskiego został utworzony Lubelski Szlak Kulinarny, który obejmuje 31 obiektów.

Na obszarze LGD ,,Ziemia Biłgorajska” znajduje się
7 punktów, m.in. gospodarstwo agroturystyczne, winnice, restauracje, producent produktów pszczelich.
Celem projektu jest upowszechnianie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie lokalnych producentów,
przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów gastronomicznych w promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych Lubelszczyzny.
Jednym z elementów projektu współpracy są pokazy kulinarne na Lubelskim Szlaku Kulinarnym, tzn. na
terenie pięciu powiatów. Na obszarze Lokalnej Grupy
Działania ,,Ziemia Biłgorajska” pokazy kulinarne odbyły się również na terenie Gminy Biłgoraj, w Zajeździe
„Na Rozdrożu” w Soli i w remizie OSP w Bukowej. Pokazy kulinarne zostały przeprowadzone przez Elżbietę
i Jerzego Wójcika, właścicieli Restauracji Koncertowa
w Lublinie.
Podczas pokazów kulinarnych w Bukowej przygotowano przekąski: sałatkę z arbuza i sera typu feta, szaszłyki z ziemniaków i kiełbasy oraz roladki z cukinii i papryki z serkiem. Natomiast w Zajeździe na Rozdrożu
w Soli uczestnicy pokazu mieli możliwość degustacji
takich potraw jak: tarta z jagodami lub borówką czarną,
kluski jaglane oraz polędwiczki w sosie malinowym.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”
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Zespół „Czeremcha” wystąpił
w Szczebrzeszynie
W sobotnie popołudnie 2 lipca zespół Czeremcha z Gromady wystąpił w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie w ramach Szczebrzeskich Dni Tradycji.
W klimatycznej Sali Miejskiego
Domu Kultury w Szczebrzeszynie,
w miejscu dawnej XVII wiecznej
synagogi gminy żydowskiej, zespół
„Czeremcha” zaprezentował widowisko „Kiszenie kapusty”. Spektakl
został bardzo ciepło przyjęty przez
szczebrzeską publiczność, co zaowocowało zaproszeniem na przyszły
rok z kolejnym spektaklem obrzędowym.
Celina Skromak

Bukowskie Jagodzianki
W niedzielę 10 lipca odbyły się 10. Bukowskie Jagodzianki. Nawet nie do końca sprzyjająca
aura nie powstrzymała amatorów dobrej zabawy. Publiczność i tym razem nie zawiodła.
Położona wśród biłgorajskich
lasów Bukowa słynie z gościnności
mieszkańców i z kultywowania tradycji ludowych, tradycyjnych rzemiosł
na bazie drewna, jak też z bogactwa
runa leśnego, w tym czarnych jagód.
Promocji tych naturalnych walorów
przyczyniają się już od dziesięciu lat
Bukowskie Jagodzianki.
Organizatorem wydarzenia jest
OSP w Bukowej i Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju we współpracy
ze Szkołą Podstawową, Dziennym
Domem Senior+ i KGW „Jagodzianki” w Bukowej, a zrealizowanym przy
wsparciu finansowym Wójta Gminy
Biłgoraj w konkursie ofert na realizację zadania publicznego, LGD „Ziemia Biłgorajska” i szerokiego grona
prywatnych Sponsorów. Wszystko to
KULTURA 43/2022
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przyczyniło się do uświetnienia tego
niedzielnego wydarzenia. Uczestnicy
mogli posmakować doskonałej dziczyzny, czy schłodzić się piwem zasponsorowanym przez darczyńców.
Ukłony i słowa podziękowania dla
wszystkich sponsorów.
Jagodzianki wyróżniają się organizowanymi rokrocznie konkursami „jagodzianymi”, tj. konkursem
dla dzieci na Modę Jagodową, czyli
jagodowym przebraniem i konkursem kulinarnym dla gospodyń na
Przysmak Jagodowy. Obydwa cieszą
się ogromnym powodzeniem, dodając kolorytu temu wyjątkowemu
wydarzeniu plenerowemu. Stoiska
regionalne zdobią pierogi z jagodami i „jagodzianki”, czyli drożdżowe
bułeczki z jagodami, ale też ciasta
z jagodami, gofry, desery i galaretki,
czy wreszcie nalewka jagodowa. Nad
oceną strojów i smaków jagodowych
czuwała komisja w składzie: Małgorzata Kanar - Dyrektor SP w Bukowej, Helena Szado – Oleksak – Prezes
Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach,
Teresa Kowal – Dyrektor Prywatnej
SP w Biłgoraju i Ks. Proboszcz Stanisław Ciupak.
Program sceniczny wypełnili
swoimi występami zarówno lokalni, jak i zaproszeni artyści. Występy
rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Bukowej, którzy zaprezentowali
kilka tradycyjnych pieśni ludowych
oraz pokaz tańca nowoczesnego,
zaśpiewał Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” i Męski Zespół
Śpiewaczy z Bukowej, koncertowała
Kapela Podwórkowa Wygibusy i kapela Koromysło – Folk Maszyna ze
Szczebrzeszyna. Gwiazdą wieczoru
była Kapela Pogwizdani, a do tańca
zagrzewał DJ Leszek.
Atrakcje dla dzieci zapewniła
grupa animatorów oraz konkursy
sprawnościowe z nagrodami prowadzone przez nauczycielki z miejscowej szkoły.

Celina Skromak
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Jagodzianki z Bukowej
Koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki w Bukowej utworzyło się w marcu 2022 r. Celem działalności KGW jest integracja oraz aktywizacja kobiet zamieszkujących Bukową, ale też łączenie społeczności, wprowadzanie zdrowych nawyków oraz własny rozwój osobisty.

Zarejestrowane Koło liczy 30 pań. W swoich szeregach zrzesza aktywne, kreatywne i przedsiębiorcze młode kobiety, które pragną się rozwijać i wspólnie działać
na rzecz społeczności lokalnej. Zarząd KGW Jagodzianki w Bukowej stanowią: Katarzyna Myszak, Izabela
Chojna i Dorota Portka.
Swoją działalność Koło rozpoczęło od działań charytatywnych, polegających na pomocy potrzebującym, jak
np. zbieranie środków na leczenie niepełnosprawnego
chłopca oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy, poprzez
zbiórkę żywności i odzieży.
KGW działa także dla dobra lokalnej społeczności.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bukowej zorganizowało integracyjny „Festyn Rodzinny” przygotowując
wówczas m.in. poczęstunek dla uczestników festynu.
Kolejną inicjatywą Koła była organizacja „Kina letniego” dla mieszkańców Bukowej, kiedy to przez trzy
miesiące odbywały się seanse filmowe kina familijnego.
Celem tego projektu było wspólne, rodzinne spędzanie
czasu wolnego oraz integracja mieszkańców po okresie
pandemii.
W lipcu KGW Jagodzianki włączyło się w organizację i przygotowanie sztandarowej imprezy plenerowej
w Bukowej, jaką są „Bukowskie Jagodzianki”, a w sierpniu wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną i GOK w Biłgoraju współorganizowało Dożynki Gminno-Parafialne
w Bukowej. Członkinie KGW wspólnie uwiły tradycyjny wieniec dożynkowy, który zdobył I nagrodę w gminnym konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
Koło zajęło się też dekoracjami dożynkowymi, które
objęły całą miejscowość, oraz poczęstunkiem dla przybyłych gości.
Ważnym przedsięwzięciem, które chce podjąć KGW,

przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowej jest projekt budowy całorocznej altany wyposażonej
w piec chlebowy oraz wędzarnię, czyli stworzenie klimatycznego miejsca, które przeniesie uczestników w czasy
przodków i przekaże tradycje Dziadków i Babć młodemu pokoleniu. Prezentowane tam będą tradycyjne rzemiosła, które powoli ulegają zapomnieniu, a jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz były wykonywane przez większość
mieszkańców Bukowej. Było to np. struganie łubów,
drewnianych łyżek, toczenie gromnic, przędzenie nici
czy czynności dnia powszedniego takich jak pieczenie
chleba, pieroga gryczanego, bułek drożdżowych, czy
wyrób masła. Celem tego projektu jest kultywowanie
tradycji i obrzędów, żeby nie odeszły w zapomnienie
wraz z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają tamte czasy.
Pierwszym spektakularnym sukcesem KGW Jagodzianki z Bukowej była I nagroda w Finale czwartej edycji konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa - 2022”,
a kolejną I nagrodę za najlepsze ciasto KGW z Bukowej
zdobyło podczas Pikniku z PRODUKTEM POLSKIM,
gdzie rozstrzygnięto I etap konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla powiatu biłgorajskiego.
Od września z inicjatywy KGW wystartowały w Bukowej kreatywne wieczory, czyli spotkania warsztatowe
wykonywania wianków, makramy, lampionów, a w późniejszym terminie zaplanowano jeszcze warsztaty zdobienia pierników.
W ostatnim czasie KGW z Bukowej zasilili nowi
członkowie, a dokładnie męska część bukowskiej społeczności, którzy zachęceni impetem działalności Koła
włączyli się w jego działania.
Izabela Chojna
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Sukcesy kulinarne KGW Jagodzianki
z Bukowej
16 lipca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu odbył się Finał czwartej już edycji konkursu
"Kobieta Gospodarna Wyjątkowa - 2022". Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały w trzech
kategoriach: na potrawę z kaszą, ciasto z owocami i rękodzieło malowane na drewnie.
W wydarzeniu, objętym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy,
wzięli udział marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew
Wojciechowski.
Do konkursu zgłosiło się 270
KGW, natomiast do finału awansowało 160 z nich, z pośród których
wyłoniono wówczas laureatów IV
edycji konkursu.
I nagrodę w wysokości 3 tys. zł.
za ciasto z owocami – najlepszy wyrób cukierniczy zdobyło KGW „Jagodzianki” z Bukowej, które w finale
znalazło się dzięki zdobytej wcześniej
I nagrodzie na szczeblu powiatowym
konkursu. Zwycięstwo przyniósł im
„Tort leśny z frużeliną malinową oraz
musem malinowo-owocowym”. Zadecydowały nie tylko walory smakowe, ale też oryginalny wygląd tego
przysmaku, który przypomina pięknie przystrojony „pieniek” drzewa.
To jednak nie koniec sukcesów
KGW „Jagodzianki” z Bukowej.
6 sierpnia 2022 r. w Potoku Górnym
odbył się kolejny na Lubelszczyźnie
Piknik z PRODUKTEM POLSKIM,
podczas którego rozstrzygnięto I etap
konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla powiatu biłgorajskiego,
którego organizatorami byli Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Bitwie Regionów wzięło udział 11 Kół Gospodyń
Wiejskich oraz stowarzyszeń. Jest to
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wydarzenie, którego celem jest promocja regionalnych potraw, a także
bogactwa i różnorodności lokalnych
tradycji kulinarnych oraz promocja
i wspieranie kół gospodyń wiejskich.
Z gminy Biłgoraj w wydarzeniu
wzięły udział 2 KGW: „Jagodzianki” z Bukowej i KGW z Hedwiżyna.
W konkursie na najsmaczniejsze ciasto zorganizowanym pod patronatem Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki

najlepsze okazały się panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki”
w Bukowej, które przygotowały na
tę okazję tort z frużeliną jagodową
i malinową. Natomiast KGW z Hedwiżyna za swoje chołupcie z kaszą
gryczaną zostało nagrodzone wyróżnieniem. Brawo Dziewczyny!

Celina Skromak

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

Gala duetów obywatelskich
Bądźmy solidarni!

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

dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

lata 2021-2030.
Dnia 7 lipcana2022r.
odbyła się gala z okazji podsumowania projektu „Bądźmy solidarni!”, który
był realizowany przez Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach w okresie 01.06.2021 r. - 31.07.2022 r.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 40-osobowej grupy mieszkańców
Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu
wiosek Ciosmy oraz
Dąbrowica na
z Gminy
zaangażowanierealizacji
jej w działalność
Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO
lata Biłgoraj
2021 - poprzez
2030. Obszarem
była gmina Biłobywatelską i Ciosmy
społecznąi w
okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2022r. Uczestnicy
goraj - miejscowości:
Dąbrowica.
projektu tworzą duety złożone z osoby poniżej 25-go roku życia i osoby powyżej 25-go roku
życia. Każdy z duetów projektowych przygotowuje i realizuje jedną akcję obywatelską. W
sumie zostanie zrealizowanych 20 inicjatyw.
Projekt zaowocował wieloma cennymi inicjatywami, które były odpowiedzią na
zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego. Najczęściej są to: brak ofert ciekawego i
aktywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, niska integracja mieszkańców,
w tym międzypokoleniowa oraz izolacja wywołana pandemią. W okresie od września do
grudnia z powodzeniem zostały zrealizowane następujące akcje obywatelskie w Dąbrowicy:
„Rodziny w akcji”, „Ekointegracja mieszkańców Dąbrowicy i Kolonii Sól” oraz „Jesienne
spotkanie pokoleń w Dąbrowicy”. Natomiast w Ciosmach odbywały się indywidualne akcje
mające był
na celu
niesienie
pomocyspołecznej
sąsiedzkiej odwiedzili:
samotnie mieszkającym
osobom oraz Przyjaciół
dwie
Regionalne Towarzystwo
WąwolCelem projektu
wzrost
aktywności
nicy;
Regionalne
Stowarzyszenie
Odnowy
i
Rozwoju
wśród łącznieakcje,
20 osób
dorosłych
powyżej
25
roku
żyktórych realizacja przebiegała wieloetapowo „Rodzinny nordic walking trasą historii”
cia i 20 osób młodzieży w wieku 13 – 25 lat. Do udziału „Wokół Bystrej” w Celejowie; Tarnogrodzkie Towarzyoraz „Bądźmy40EKO”.
Uczestnicy akcjezałomieli stwo
możliwość
angażowania
się wAktywności
działania naObywatelskiej
Regionalne;
Fundację
w projekcie zrekrutowano
osób. Podstawowymi
rzecz
środowiska
naturalnego,
wrażliwości
społecznej,
w Lublinie
i warsztaty
Jarmarku lokalnego
Jagiellońskiego w Lużeniami projektu
były
następujące
zadania: aktywności fizycznej,
- Akademia Obywatelska
–
warsztaty,
podczas
których
blinie
oraz
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Rozwoju
dziedzictwa i historii swoich miejscowości. To właśnie te ostatnie zagadnienia okazały
się Lokalnego
uczestnicy pod okiem trenerów poznawali zasady dzia- „Mokrelipie”,
wzbudzać w rozpoznawali
mieszkańcach potrzeby
największe
zainteresowanie.
We Obywatelskich
współpracy z -Gminnym
Gala Duetów
podsumowanie prołalności wolontarystycznej,
i projektuprelekcje
i promocja
jego osiągnięć.
Podczas spotkania poblemy swojego
środowiska
oraz planowali
Ośrodkiem
Kultury
udało sięw Duetach
przeprowadzić
dotyczące
najdawniejszych
szczególne tj.Duety
prezentowały
dorobek udokuObywatelskichpoświadczonych
– jedna osoba powyżej
25 roku
życia
i jed- miejscowości
w źródłach
dziejów
obydwu
Ciosmów
i Dąbrowicy,swój
których
na w wieku 13 – 25 lat - realizację akcji obywatelskich mentowany wystawami fotografii i przygotowanymi
autorem
był Pan Dominik
Róg. Odbyło
się teżstoiskami
spotkanie wykonywanych
dotyczące wojennych
wspomnień
podczas
akcji produktów tamających na celu
ograniczenie
rozpoznanych
problemów
kich,
jak
ozdoby
wielkanocne,
tradycyjne
i regionalne
i aktywizację uczestników,
jak
też
środowiska
lokalnego;
mieszkańców Ciosmów, które również zostały zebrane i opracowane przez Pana Dominika.
- Akcje Obywatelskie – sformowane w poszczególnych wypieki, prace plastyczne wykonane na potrzeby organimiejscowościach Duety Obywatelskie pod opieką tre- zowanych konkursów czy wydawnictwa pt. „Przepiśnik
nerów realizowały akcje społeczne według planów opra- projektowy. Międzypokoleniowe tradycje kulinarne” oraz
projektowy”.“Dąb”
Każdy
Duet przygotował
cowanych podczas warsztatów, każdy Duet zrealizował „EKO-poradnik Stowarzyszenie
w Ciosmach
Ciosmy
77 akcji obywasiebie
1 akcję. Zorganizowano łącznie 20 akcji obywatelskich, sprawozdanie ze zrealizowanej przez
23-400 Biłgoraj
w tym 3 indywidualne akcje obywatelskie skierowane telskiej a także opracował jej kronikę. Założone cele prodo osób samotnych. We wszystkich akcjach na dzień jektu zostały osiągnięte a działania projektowe w trudnym czasie pandemii stały się dla wielu mieszkańców
07.07.2022 r. udział wzięło łącznie 789 uczestników;
- Wizyty studyjne „Szlakiem dobrych praktyk” do miejsc jedyną okazją do aktywności, zaangażowania i integracji.
Galę prowadziła Pani Helena Szado-Oleksak Prezes
dobrych praktyk działalności obywatelskiej, charytatywnej i wolontarystycznej. W ramach projektu uczestnicy Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach. W imprezie wzięło
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udział około 60 osób. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Pan Marek Małek wiceprzewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju, Pani Celina
Skromak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Pani Anna Przekaza instruktor Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju, Pani Elżbieta Kaczorowska – Więcław dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, Pani
Małgorzata Kanar dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks.
Jerzego Popiełuszki, która prowadzi też Oddział zamiejscowy w Ciosmach, Pan Tadeusz Rak wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Ponadto uczestniczki i uczestnicy projektu, wolontariuszki i wolontariusze,
mieszkańcy Ciosmów i Dąbrowicy oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Podczas gali doświadczeni liderzy i aktywiści społeczni podzielili się w wygłoszonych prelekcjach swoimi doświadczeniami na temat działalności obywatelskiej. Pani
Monika Dominik Prezes Fundacji „Bliżej pasji” mówiła
o motywowaniu do działań społecznych i wolontarystycznych. Pani Agnieszka Wojnarska – przedstawiciel
Fundacji Aktywności Obywatelskiej – o problemach,
trudnościach w działalności na rzecz społeczności lokal-

nej oraz ich pokonywaniu, Pani Teresa Kowal o kształtowaniu cech lidera w społeczności wiejskiej, natomiast
Pan Marek Małek – przedstawiciel OSP a także radny
miejscowości Ciosmy przedstawił historię swojej drogi
rozwoju społecznego zwłaszcza w obszarze aktywizowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciosmach. Nie zabrakło głosów uczestników Gali. Podziękowanie złożył Pan Tadeusz Rak wieloletni dyrektor Szkoły
w Dąbrowicy podkreślając rolę działań projektowych
w angażowaniu i aktywizowaniu dorosłych i młodzieży w Dąbrowicy. Pani Maria Cieślak ze Stowarzyszenia
„Więź” z Soli podzieliła się dobrymi praktykami z prac
Stowarzyszenia „Więź” w Soli oraz zadeklarowała chęć
współpracy. Wszystkie wypowiedzi były poparte przykładami dobrych praktyk z obszaru działań społecznych.
Kolejnym punktem Gali było spotkanie integracyjne
przy wspólnym stole i pysznych daniach przygotowanych
w restauracji „Na Rozdrożu” w Soli.
Helena Szado-Oleksak

Na Seniora czas, bo aktywność jest w Nas!
Projekt o takim tytule realizuje Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach. Jest on dofinansowany
ze środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Celem projektu „Na Seniora czas, bo aktywność jest
w Nas!” jest zwiększenie aktywności społecznej oraz
wspieranie działań na rzecz samopomocy i rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym przez 30
seniorów w wieku 60+ z Ciosmów, Dąbrowicy i Kolonii
Sól w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
• Grupy wsparcia „Senior silny jak Dąb”,
• warsztaty z wolontariatu senioralnego „Senior może
być aktywny”,
• coaching grup senioralnych,
• działanie wolontariackie „Senior dla Seniora”,
• SeniorVita - oferta kulturalno - turystyczna.
Pierwszym działaniem w ramach zadania „SeniorVita
– oferta kulturalno-turystyczna” była wycieczka „ Śladami
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cerkwi i świątyń”.
Dnia 23 lipca 2022 r. grupa seniorów z Ciosmów i Dąbrowicy wczesnym rankiem wybrała się na jednodniową
wycieczkę na Podlasie.
Program wycieczki obejmował następujące miejsca:
Kodeń, Kostomłoty, Pratulin oraz Janów Podlaski. O godz.
10.00 odbyło się spotkanie z przewodnikiem w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej-Królowej Podlasia i Matki
Jedności, a następnie udział we mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Po mszy świętej odbyło
się zwiedzanie sanktuarium i Muzeum misyjno-ornitologicznego, które mieści się na terenie klasztoru Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu. Następnie był
czas wolny na zakup pamiątek. Po obiedzie, który odbył się
w Domu Pielgrzyma w Kodniu nastąpił przejazd do Kostomłotów do jedynej na świecie parafii unickiej obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego pw. świętego Nikity Męczennika. Tam ksiądz ze szczegółami opowiedział o losach parafii. Jej historia sięga XVI wieku. W przepięknej, drewnianej cerkwi znajduje się m.in. zabytkowy ikonostas oraz
ikona Św. Nikity pochodząca z XVII wieku. Obok cerkwi
wznosi się dzwonnica, kaplica i punkt z pamiątkami. Następnie seniorzy pojechali do Pratulina, do sanktuarium
św. Apostołów Piotra i Pawła i Diecezjalnego Sanktuarium
Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Uczestnicy
wycieczki przy relikwiach błogosławionych męczenników
pratulińskich beatyfikowanych przez Jana Pawła II mieli
możliwość poznania historii wydarzeń chrześcijańskiego Podlasia, którą pięknie przedstawiał ksiądz proboszcz
tamtejszej parafii oraz w ciszy kontemplować to miejsce.
Następnie była możliwość zwiedzenia sanktuarium pod
przewodnictwem proboszcza.
W godzinach popołudniowych nastąpił przejazd do
Janowa Podlaskiego celem zwiedzenia znanej w świecie
stadniny koni. Przewodnik zabrał uczestników na spacer

wzdłuż Padoku, gdzie można było podziwiać przepiękne
konie i wysłuchać interesujących historii o nich. Kolejnym
fascynującym miejscem była Stajnia Czołowa, którą zaprojektował słynny architekt Henryk Marconi. Wycieczka prowadzona była również przez stajnie prywatne oraz
park, gdzie znajduje się cmentarz dla koni, zapełniony
głazami z tabliczkami, na których widnieją imiona koni
zasłużonych dla stadniny. Kolejnym miejscem była ujeżdżalnia, w której co roku odbywa się najsłynniejsza i najbardziej prestiżowa aukcja koni arabskich. Spacer wzdłuż
Stajni Nowych kończył tą niesamowitą podróż po tym
unikalnym miejscu. Wyjazd w drogę powrotną i kolacja
w karczmie Góralskiej w Wisznicach to ostatni punkt niezapomnianej i bardzo interesującej wycieczki na urokliwe
i klimatyczne Podlasie.
Helena Szado - Oleksak
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Wycieczka do Kazimierza
nad Wisłą
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt „Na Seniora czas, bo aktywność jest
w Nas!”, który jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy
i rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku
lokalnym przez 30 seniorów w wieku 60+ z Ciosmów,
Dąbrowicy i Kolonii Sól w okresie od 01.05.2022 r. do
31.12.2022 r.
Kolejnym działaniem projektowym w ramach zadania
„SeniorVita - oferta kulturalno-turystyczna” była wycieczka zorganizowana dnia 20 sierpnia 2022 r. dla grup
seniorów z Ciosmów i Dąbrowicy, którzy wczesnym rankiem wybrali się do Kazimierza Dolnego. Kazimierz nad
Wisłą to jedna z najsłynniejszych polskich miejscowości.
Nazywa się ją „Perłą Renesansu” lub „Perłą nad Wisłą”.
Program wycieczki obejmował następujące miejsca:
spacer Promenadą Wiślaną, Rynek z kamienicami braci
Przybyłów i kamienicą Gdańską, Mały Rynek z Synagogą, Góra Trzech Krzyży, Kościół Św. Bartłomieja i Jana
Chrzciciela, Muzeum Złotnictwa, Park Miliona Róż i Zabytków Kresowych, rejs statkiem po Wiśle.
Kazimierz Dolny to niezwykle malownicza miejscowość, bardzo stara, polska osada nad Wisłą. Większość
budowli charakteryzuje czerwona dachówka, bielone
od zewnątrz ściany i kamienne podmurówki. Wszystkie domy utrzymane są w godnym podziwu porządku,
dzięki czemu miasteczko ma specyficzny charakter, urok
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i wdzięk. Zwiedzanie Kazimierza rozpoczęto o godz. 9.00
spacerem wzdłuż Wisły z przewodnikiem oraz uliczkami
miasteczka wśród niezwykłych kamieniczek i pachnących kawiarenek.
Jedno z najbardziej znanych miejsc w Kazimierzu
Dolnym, to Góra Trzech Krzyży. Trzy krzyże postawiono
w 1708 roku w celu upamiętnienia licznych ofiar zarazy morowej. Nagrodą za wspinaczkę były piękne widoki miasta, obraz ruin Zamku zbudowanego w połowie
XIV wieku na rozkaz Kazimierza Wielkiego. Zamek został spalony i obrabowany w czasie potopu szwedzkiego
i w następnych latach popadał w coraz większą ruinę. Na
dzień dzisiejszy na murach zamku od strony Wisły urządzono taras widokowy. Na szczycie wzgórza zamkowego
wznosi się okrągła wieża zwana Basztą z przełomu XIII
i XIV wieku, która jest najstarszym zabytkiem miasta. Jest
to jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu przeprawy na Wiśle.
W Kazimierzu seniorzy zwiedzili również kościół
farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, który posiada jedne z najstarszych zachowanych organów w oprawie modrzewiowej. Panujący upał zaczynał dawać się
we znaki więc kolejne godziny poświęcono na Muzeum
Sztuki Złotniczej, jedynej placówki tego typu w Polsce,
która stawia sobie za cel, aby jak największej rzeszy pu-

bliczności umożliwić zapoznanie się z liczącą ponad 1000
lat historią polskiego złotnictwa. Mieści się ona w zabytkowych piwnicach Gmachu Głównego Muzeum Nadwiślańskiego. Kolekcja złotnictwa dawnego liczy 690 sztuk
obiektów, kolekcja złotnictwa współczesnego liczy 750
obiektów. Po zwiedzeniu muzeum krótki spacer po rynku, ochłodzenie się lodami, zakup suwenirów, a przede
wszystkim wypiekanych z ciasta drożdżowego tradycyjnych kazimierzowskich kogutów i przejście na obiad.
Po obiedzie nastąpił przejazd do Parku Miliona Róż
i Zabytków Kresowych. Spacer po parku pozwolił poznać
historię Polski dzięki barwnym opowieściom przewodników, a to wszystko w otoczeniu najpiękniejszych gatunków róż. Po zwiedzaniu parku można było odpocząć

popijając różaną kawę z pysznym sernikiem z różaną
konfiturą i zakupić lokalne różane produkty.
Następnie odbył się rejs statkiem po Wiśle. Płynęliśmy w górę Wisły, obok zamku w Janowcu i z powrotem.
Dużo radości uczestnikom sprawiały towarzyszące nam
przez cały czas mewy.
Trudy całodziennego zwiedzania wynagrodziła kolacja w lokalu gastronomicznym w Wojciechowie.
Program wycieczki został w pełni zrealizowany. To
była niezapomniana przygoda, cudne miejsca, bajkowy klimat i przemili ludzie, którzy sprawili, że wszyscy
uczestnicy zgodnie wyrażali chęć powrotu do Kazimierza
w przyszłości.
Helena Szado - Oleksak

Dąbrowica - Kolonia Sól

zwycięzcą turnieju!

Drużyna Dąbrowica – Kolonia Sól obroniła tytuł zdobyty w 2019 roku. W finale po serii rzutów
karnych pokonała gospodarzy z Gromady.
XIX edycja gminnego turnieju podobnie jak w ubiegłych latach zgromadziła liczne grono mieszkańców
ziemi biłgorajskiej. Poza emocjami
sportowymi nasza społeczność mogła
skorzystać z darmowych dmuchanych
placów zabaw, spróbować grochówki
i innych lokalnych przysmaków. Tego
dnia mieliśmy również przyjemność
gościć Żandarmerię Wojskową z Lublina, której funkcjonariusze udzielali zainteresowanym wyczerpujących
odpowiedzi na temat kulisów pracy,
czy pokazywali sprzęt którym dysponują. To miejsce cieszyło się wyjątkowym wzięciem wśród najmłodszych
mieszkańców Gminy Biłgoraj.
Łącznie rozegrano 13 meczów,
a po emocjonującym spotkaniu finałowym, które rozstrzygnął dopiero konkurs „jedenastek” odbyło się
podsumowanie turnieju. Nagrody
dla najlepszych drużyn i wyróżniających się zawodników wręczyli Wójt
Gminy Biłgoraj - Wiesław Różyński,
Przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj
– Jan Majewski, oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzie –
Andrzej Sobaszek.

- Turniej jest piękną, sportową tradycją Gminy Biłgoraj. Cieszę się, że
mimo corocznych wakacyjnych wyjazdów wystąpiło dzisiaj siedem drużyn.
Patrząc na końcowych zwycięzców od
razu nasuwa się stwierdzenie, że łączenie jest zdecydowanie bardziej lepsze
niż dzielenie. Dziękuję wszystkim za
obecność, rywalizację w duchu fair-play i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok – powiedział Wójt Wiesław
Różyński.
Klasyfikacja końcowa:
1. Dąbrowica - Kolonia Sól
2. Gromada
3. Dereźnia
4. Sól
5. Hedwiżyn - Ignatówka
6. Majdan Gromadzki - Nadrzecze
7. Korytków Duży
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy Zawodnik - Karol Wojtyło
Król Strzelców - Paweł Muzyka
Najlepszy Bramkarz - Robert Sobczak
Młody Talent - Karol Wojtyło
Sebastian Chyl
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95 lat OSP Dereźnia

24 lipca świętowaliśmy 95 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dereźni. Uroczystości, które odbywały się na stadionie Orion w Dereźni Solskiej rozpoczęły się od Mszy
Świętej w intencji strażaków, a następnie wręczono medale i odznaczenia dla najbardziej
zasłużonych druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju odznaczeni zostali:
Odznaką ,,Strażak wzorowy”
1. dh Kamil Brodziak
2. dh Adam Kołpa
3. dh Patryk Matys
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju odznaczeni zostali:
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 10 lat”:
1. dh Marcin Wasyluk
2. dh Jan Rataj
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 20 lat”:
1. dh Jan Rataj
2. dh Remigiusz Maciocha
3. dh Tomasz Borowski
4. dh Dariusz Wasyluk
5. dh Tomasz Szatan
6. dh Krzysztof Kuranty
7. dh Kazimierz Adamek
8. dh Leszek Przytuła
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 25 lat”:
1. dh Wiesław Chołyst
2. dh Andrzej Niemiec
3. dh Andrzej Wójcik
4. dh Sławomir Niemiec
5. dh Marek Niemiec
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 40 lat”:
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1. dh Jan Kimak
2. dh Mirosław Kyc
3. dh Marian Piskorski
4. dh Józef Różański
5. dh Janusz Różański
6. dh Stanisław Różański
7. dh Władysław Wrębiak
8. dh Stanisław Różański
9. dh Jan Wrębiak
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 45 lat”:
1. dh Edward Blacha
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 50 lat”:
1. dh Stanisław Różański
2. dh Antoni Różański
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 55 lat”:
1. dh Józef Wojda
2. dh Jan Dziduch
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 60 lat”:
1. dh Józef Kyc
Odznaką „ZA WYSŁUGĘ 70 lat”:
1. dh Stanisław Kapka
- Gratuluję tak wyjątkowego jubileuszu i w imieniu całej społeczności
Gminy Biłgoraj składam serdeczne
podziękowania za realizowanie niezwykle trudnych i odpowiedzialnych
zadań. Szczególny hołd chcę oddać
tym członkom jednostki, którzy odeszli już na wieczną służbę. Życzę
również wszystkim druhom zdrowia,

wytrwałości i tylu powrotów co i wyjazdów - mówił Wójt Gminy Biłgoraj
Wiesław Różyński.
Sebastian Chyl

Jubileusz 95. lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbrowicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy świętowała piękny jubileusz, 95. lecia działalności.
Jest to jednostka, w ramach której działa jedyna w gminie Biłgoraj Żeńska Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Druhowie strażacy, którzy działają w Dąbrowicy już od 95 lat, pełnią w swojej społeczności niezwykle
ważną rolę. Nie tylko dbają o bezpieczeństwo ludzi i ochronę ich mienia,
walcząc z pożarami i skutkami klęsk
żywiołowych, ale organizują także
różnorodne działania kulturalne, akcje społeczne i charytatywne na rzecz
osób potrzebujących pomocy. Tak też
było ostatnio w przypadku organizacji
domu tymczasowego w remizie OSP
w Dąbrowicy dla uchodźców z Ukrainy.
W niedzielę 11 września na placu
przy hydroforni odbyły się uroczystości związane z obchodami tego
jubileuszu. Z udziałem zaproszonych
gości m.in. Marcina Romanowskiego
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, Beaty Strzałki poseł
na Sejm RP, brygadiera Dariusza Gęborysa komendanta PPSP w Biłgoraju, komendanta powiatowego OSP
Jana Małyszy i Wiesława Różyńskiego
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
OSP i Wójta Gminy Biłgoraj, pocztów
sztandarowych i delegacji jednostek
OSP z terenu gminy Biłgoraj, odbyła
się uroczysta msza święta w intencji
strażaków, którą odprawił ks. Krzysztof Maj Proboszcz Parafii pw. Św.
Maksymiliana Kolbe w Dąbrowicy.
Strażackie uroczystości jubileuszowe uświetniła swoją obecnością,
służąc oprawą mszy św. i koncertem

- Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej
i Potoka Górnego pod batutą kapelmistrza Stanisława Stępnia.
Uroczystościom jubileuszowym
towarzyszyły dwie wystawy – wystawa
fotograficzna dokumentująca 95 lat
działalności jednostki oraz wystawa
prac plastycznych uczniów Szkoły
Podstawowej w Dąbrowicy – Strażacy
w oczach dzieci.
Gości powitał i historię jednostki
OSP w Dąbrowicy przedstawił prezes druh Sławomir Blacha, po czym
nastąpiło wręczenie przyznanych odznaczeń i wyróżnień.
Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” uhonorowani zostali
druhowie:
dh Jagucak Grzegorz, dh Maciocha
Piotr, dh Szewc Piotr
Srebrny Medal „Za Zasługi dla
pożarnictwa” otrzymał:
dh Maciocha Damian
Brązowy Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymał:
dh Przytuła Szymon Franciszek
Za całokształt nienagannej i ofiarnej działalności na rzecz pożarnictwa
odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:
Za wysługę 50 lat:
dh Stanisław Blacha syn Jana
Za wysługę 45 lat:
dh Stanisław Przytuła, dh Władysław
Buczek, dh Stanisław Paluch
Za wysługę 25 lat:
dh Piotr Maciocha

Za wysługę 20 lat:
dh Grzegorz Jagucak, dh Piotr Szewc
Za wysługę 10 lat:
dh Grzegorz Małysza, dh Szymon
Przytuła
Za wzorową i aktywną działalność w drużynie przy Ochotniczej
straży Pożarnej nadało brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej następującym członkom:
Kacper Bielak, Bartek Duma, Jakub
Myszak, Wiktoria Zań, Milena Maciocha.
Jubileuszowe gratulacje i życzenia
druhom z Dąbrowicy złożyli minister
Romanowski, poseł Beata Strzałka,
komendant Dariusz Gęborys i prezes,
a zarazem wójt Wiesław Różyński.
Wójt w swoim przemówieniu wyraził
jednocześnie wdzięczność za prężność jednostki i ich wzorową postawę
wobec potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
My również druhom odznaczonym i wyróżnionym składamy najserdeczniejsze gratulacje, natomiast
wszystkim strażakom z OSP w Dąbrowicy z okazji Jubileuszu życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych
powrotów z akcji, a także zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian zawsze otacza
Was i Wasze rodziny swoją opieką.
Celina Skromak
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Piknik Rodzinny w Dąbrowicy
W niedzielę 11 września na placu przy hydroforni w Dąbrowicy odbył się Piknik Rodzinny dla
społeczności lokalnej. Piknik poprzedziła msza święta i uroczystości jubileuszowe jednostki
OSP w Dąbrowicy.

Niesprzyjająca aura popsuła trochę przyjemność tego międzypokoleniowego spotkania integracyjnego.
Z powodu opadów deszczu dzieci
nie mogły liczyć na dmuchany park
zabaw, natomiast doskonale sprawdziły się działania animatorek z POWERLAND w Biłgoraju, które przez
czas trwania pikniku były nieustającą atrakcją dla dzieci. Podobnie było
z poprowadzoną przez Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą zabawą fantową,
która jak magnes przyciągała uczestników pikniku. Dużą popularnością
cieszyła się również jubileuszowa wystawa fotografii oraz prac plastycznych dedykowanych strażakom,
a wykonanych przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Dąbrowicy. Przeprowadzono też konkursy z nagrodami,
w których wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne upominki, a zwycięzcy – atrakcyjne nagrody. Można
też było podziwiać i nabyć prace rę-
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kodzieła wykonane w ramach zajęć
w Dziennym Domu Senior+ w Bukowej, którego uczestniczkami są także
mieszkanki Dąbrowicy.
W programie artystycznym można było podziwiać lokalne talenty,
czyli prezentacje taneczne dzieci ze
SP w Dąbrowicy przygotowane pod
kierunkiem Ingridy Sokołowskiej
oraz występ Zespołu KGW z Dąbrowicy. Na zaproszenie organizatorów
na scenie w Dąbrowicy z koncertem
pieśni i tańca wystąpiła ciesząca się
niezwykłą popularnością Grupa
Folklorystyczna POKOLENIA z Biłgoraja. Niezaprzeczalny urok tancerzy, przepiękne stroje oraz zaprezentowane tańce, zarówno ludowe
jak narodowe, urzekły zgromadzoną
publiczność. Równie entuzjastycznie
przyjęty został występ Zespołu wokalnego z Zamościa „Gdzie diabeł
nie może”. Zaprezentowany spektakl
muzyczno – choreograficzny RE-

TRO, z najpiękniejszymi polskimi
piosenkami z lat 20, 30 i 60 - tych zapraszał zarówno do tańca jak i wspólnego śpiewania. Na zakończenie na
dyskotekę pod chmurką zaprosiła
Grupa MOTIF.
Organizatorami wydarzenia byli
Radny i Sołtys Dąbrowicy Wiesław
Maciocha, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy i Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju we współpracy
ze Szkołą Podstawową i Zespołem
KGW w Dąbrowicy. Piknik został
dofinansowany przez Wójta Gminy
Biłgoraj w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego oraz wielu prywatnych
sponsorów. Dziękujemy wszystkim
za ofiarność i za zaangażowanie w organizację pikniku, a pani Helenie Gadaj za użyczenie prywatnego placu.
Celina Skromak

Żurawinowym Szlakiem …
Już po raz XV miłośnicy wycieczek rowerowych wybrali się na Rajd Żurawinowym Szlakiem.
Trasa rajdu prowadziła z Biłgoraja do Ciosmów, na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie celem podróży był Piknik Rodzinny organizowany ph. „XV Lato na Żurawinowym Szlaku”. Wydarzenie odbyło się w niedzielę 31 lipca.
W programie pikniku wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Ciosmach i Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej z towarzyszeniem
muzyków z Kapeli Wygibusy z Biłgoraja, zagrała Zwierzyniecka Kapela Ludowa i Kapela Bidaczuchy,
a dla poprawy humoru z autorskim
programem zaprezentował się Kabaret Fifa Rafa. Wieczorem do tańca
zagrał zespół 4Heven z Zamościa.
Ponadto organizatorzy zapewnili wiele atrakcji towarzyszących.
Atrakcyjne animacje dla młodszych
i starszych dzieci poprowadziła
Grupa Familijka. Dzieciom zapewniono też bezpłatny dmuchany park
zabaw. Ponadto w tle odbywały się
także zabawy fantowe i konkursy
z nagrodami. Nie zabrakło też stoisk
kulinarnych z regionalnymi przysmakami, na których prym wiodły
oczywiście te na bazie żurawiny.
Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju przy wsparciu finansowym
Wójta Gminy Biłgoraj w ramach
otwartego konkursu ofert oraz
Sponsorów: BEST CARGO, TRANS
TRAK, ADMET, CUKIERNIA OBSZYŃSCY, LOTOS BIŁGORAJ.
Celina Skromak
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Upamiętnienie mordu partyzantów
w Rapach
W niedzielę 3. lipca odbyły się uroczystości patriotyczne, które upamiętniały 65 poległych
partyzantów, którzy w 1944 roku zostali w bestialski sposób zamordowani przez Niemców.
Wydarzenie miało podniosłą atmosferę i dzięki działaniom Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Wir”
zgromadzone osoby mogły za sprawą inscenizacji historycznej zobaczyć jak wyglądały te tragiczne
wydarzenia. Społeczność Gminy
Biłgoraj reprezentował Zastępca
Wójta – Wojciech Dziduch.
Sebastian Chyl

Obchody upamiętniające ofiary
agresji sowieckiej
W przededniu 83. rocznicy ataku ZSRR na Polskę na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju odbyły się obchody upamiętniające ofiary sowieckiej agresji, która miała miejsce 17.
września 1939 roku.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta. Następnie zgromadzone osoby mogły zobaczyć część wokalno-artystyczną zaprezentowaną przez
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju po której głos zabrał Starosta
Biłgorajski Andrzej Szarlip. Na sam
koniec obecne delegacje złożyły
wieńce pod pomnikiem katyńskim.
Społeczność Gminy Biłgoraj reprezentował Zastępca Wójta - Wojciech Dziduch.
Sebastian Chyl
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Spotkanie z historią promujące książkę
"Zabrali nam dzieciństwo - część III"
Spotkanie autorskie promujące książkę „Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne
mieszkańców podbiłgorajskich wsi – część III” odbyło się w piątkowe popołudnie 19 sierpnia
2022 r. w Remizo-Świetlicy w Nadrzeczu.
W spotkaniu uczestniczyło ponad
30 osób, pasjonatów historii lokalnej.
Wśród nich Krzysztof Malec - Radny
GB, Dorota Malec i Małgorzata Andrzejewska, reprezentujące Biblioteki w Bukowej i Soli oraz członkowie
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„WIR” z Biłgoraja.
Gości powitała Celina Skromak,
dyrektor GOK w Biłgoraju, a spotkanie poprowadził pomysłodawca
i redaktor książki „Zabrali nam dzieciństwo – Wspomnienia mieszkańców podbiłgorajskich wsi” Dominik
Róg, który przedstawił zebranym
najnowszą publikację i opowiedział
jak powstały 3 części tej książki, oraz
o ich bohaterach, mieszkańcach
biłgorajszczyzny, którym udało się
przeżyć wojnę i zechcieli podzielić
się swoimi wspomnieniami. W celu
przybliżenia postaci bohaterów tej
publikacji zostały zaprezentowane
uczestnikom spotkania nagrania wybranych relacji filmowych opowiadających.
W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja wraz z refleksjami uczestników, w których podzielili
się doświadczeniami wojennymi na
przykładach własnych rodzin. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze i z poczuciem, jak ważne
jest dokumentowanie, utrwalanie
i promocja historii lokalnej.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze książki z dedykacją autorską i zostali zaproszeni na poczęstunek.
Celina Skromak
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Ułani z Kraśnika w Korytkowie Dużym
24 sierpnia na placu przy remizie OSP w Korytkowie Dużym gościł 24. Pułk Ułanów z Kraśnika.
Ułani podążali na uroczystości
102. Rocznicy Bitwy Pod Komarowem, pokonując dziennie około
30 km leśnymi i polnymi drogami.
Okoliczni mieszkańcy mogli zapoznać się z umundurowaniem ułańskim a najmłodsi mogli zgłębić tajniki jazdy konnej.
Jerzy Odrzywolski

Nominacja Zespołu „Zorza” z Dereźni na
Ogólnopolski Sejmik w Tarnogrodzie
Zespół „Zorza” w tym roku ponownie decyzją Rady Artystycznej otrzymał nominację na Sejmik w Tarnogrodzie, który odbędzie się w październiku b.r. Takie wyróżnienie spotkało tylko
te najlepsze zespoły obrzędowe.

8 sierpnia Sejmikowa Rada Programowa na podstawie
oceny Komisji Artystycznych na 39. Ogólnopolski Sejmik
Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który odbędzie się
w dniach 21-23 października 2022 r. zakwalifikowała
zespół „Zorza” z Dereźni z widowiskiem „Lanie wosku
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u Kowalki”, wg scenariusza Józefy Oszajcy. To wyróżnienie spotkało zespół z Dereźni już po raz drugi z rzędu.
Brawo Artyści z gminy Biłgoraj!
Celina Skromak

Święto plonów 2022
w Bukowej

W niedzielę 4 września mieszkańcy gminy Biłgoraj świętowali dożynki. Gminne święto plonów
odbyło się w Bukowej. W urokliwie położonej, przepięknie dożynkowo udekorowanej i słynącej z gościnności mieszkańców miejscowości. Wzięło w nich udział 12 delegacji wieńcowych.

Dożynki to największe w roku
święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. To ludowe święto połączone z obrzędami
dziękczynnymi za ukończenie żniw
i zebranie plonów. Symbolem dożynek są uwite z kłosów zbóż wieńce
oraz wypieczone pachnące chleby.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w kościele pw. Św. Andrzeja
Boboli odprawioną przez Ks. Proboszcza Stanisława Ciupaka w asyście
pocztów sztandarowych i z oprawą
muzyczną Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej.
Po mszy świętej uczestnicy dożynek w barwnym korowodzie wieńcowym, przy muzyce kapeli ludowej
Krążałka, przemaszerowali na plac
przy remizie OSP. Na czele korowodu szły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, gospodarze gminy i parafii oraz starostowie
tegorocznych dożynek pani Dorota
Portka reprezentująca KGW „Jagodzianki” i Tadeusz Tutka Prezes OSP
w Bukowej. Delegację wieńcową
z Bukowej tworzyła grupa dziewczynek w wiankach, uwitych ze zbóż
i kwiatów, zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” i Koło Gospodyń
Wiejskich „Jagodzianki”. W koro-

wodzie dożynkowym swoje wieńce
z dumą prezentowali również mieszkańcy Bidaczowa, Ciosmów, Dąbrowicy, Dereźni, Dyl, Gromady i Majdanu Gromadzkiego, Hedwiżyna,
Korczowa i Okrągłego, Korytkowa
Dużego, Smólska i Soli.
Po prezentacji korowodu wszystkich powitał gospodarz uroczystości
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Podziękował również delegacjom z poszczególnych sołectw za
przyniesione chleby i uwite wieńce
- Pragnę podziękować wszystkim delegacjom wieńcowym za kultywowanie
tradycji, której wyrazem jest dzisiejsze
święto plonów. To właśnie tradycja nas
współtworzy i zakorzenia w wartościach, które wyznawały i którymi żyły
pokolenia naszych przodków. Życzę
wszystkim Państwu - Wam drodzy
rolnicy i mieszkańcy oraz szanowni goście, aby nigdy nie zabrakło na
Waszych stołach tego najważniejszego
symbolu dożynek - chleba. Szanujmy
go i szanujmy tych dzięki którym go
mamy.
Zgodnie z tradycją podczas dożynek w Bukowej odbył się Konkurs
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W tym roku bezkonkurencyjny
okazał się wieniec uwity przez KGW
KULTURA 43/2022
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„Jagodzianki” z Bukowej. Drugą nagrodą uhonorowany został wieniec
uwity przez zespół KGW z Dąbrowicy, a trzecią nagrodzono wieniec
uwity przez zespół „Zorza” z Dereźni.
Ponadto w tym roku, pan Wójt
pragnąc wyrazić wdzięczność i uznanie mieszkańcom Bukowej za przygotowanie tej wyjątkowej oprawy dożynkowej postanowił nagrodzić trzy
najpiękniej udekorowane posesje.
Wieńce i dekoracje posesji oceniała
profesjonalna komisja w składzie: dr
Dorota Skakuj, Ludwika Dolina i Irmina Ziętek.
Koncertem kapeli ludowej „Krążałka” rozpoczęła się prezentacja
gminnych zespołów. Na scenie w Bukowej wystąpili: zespół śpiewaczo
– obrzędowy „Jarzębina” i Męski
Zespół Śpiewaczy z Bukowej, Chór
z Korytkowa Dużego, zespół „Polne kwiaty” z Dyl, zespół śpiewaczy
z Bidaczowa, zespół „Więź” z Soli,
„Lawenda” ze Smólska, „Stok” z Hedwiżyna, zespół KGW z Dąbrowicy, „Zorza” z Dereźni, „Czeremcha”
z Gromady, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego.
Zjawiskowy koncert i muzyczno –
taneczne show jednej z największych
gwiazd cygańskiej sceny muzycznej
– Patrycji Runo z zespołem już od
pierwszych muzycznych taktów porwał zgromadzoną publiczność do
tańca.
Wiele pozytywnych emocji i wrażeń dostarczył również Teatr Ognia
Utopia z Zamościa. Spektakl Utopii
to magiczne widowisko, które połączyło żywioł ognia, tańca, żonglerki
oraz teatru.
Na zakończenie dyskotekę pod
gwiazdami jak zawsze profesjonalnie
poprowadził DJ Leszek, a z koncertem wystąpił zespół TEX.
Dziękujemy Mieszkańcom Bukowej za okazaną gościnność, zaangażowanie i cały trud pracy włożony
w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Druhen i Druhów
Strażaków, KGW „Jagodzianki” i Placówki Senior+ w Bukowej.
Celina Skromak
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Lawenda ze Smólska na Dożynkach
Powiatowych w Łukowej
W niedzielę 28 sierpnia w Łukowej odbyły się Dożynki Powiatu Biłgorajskiego. Uczestniczyły
w nich delegacje wieńcowe ze wszystkich gmin. Gminę Biłgoraj reprezentował zespół śpiewaczy i KGW „Lawenda” ze Smólska.
W Dożynkach Powiatu Biłgorajskiego uczestniczył również Wójt
Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński
z małżonką Anną. Starostami dożynkowymi ze Smólska byli pani Elżbieta Grzywna i pan Tomasz Dziduch.
Zespół „Lawenda” nie tylko
godnie zaprezentował się na scenie
w Łukowej, ale też wspólnie z KGW
przygotował bogate stoisko kulinarne, oferujące przysmaki kuchni tradycyjnej. Dziękujemy za tą piękną
promocję Gminy Biłgoraj.
Celina Skromak

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
1 września we wszystkich gminnych szkołach podstawowych uroczyście rozpoczęto nowy rok
szkolny, który potrwa do 23 czerwca 2023 roku.
Po beztroskim okresie wakacji pozostały już tylko
przyjemne wspomnienia i słoneczna opalenizna, za to
nadeszła pora na podjęcie szkolnych obowiązków. Miło
jednak znowu znaleźć się wśród szkolnej społeczności po
dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie.
W inauguracji roku szkolnego, która odbyła się
w Szkole Podstawowej w Korytkowie Dużym udział wziął
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz Kierownik
Referatu ds. Oświaty - Iga Wolanin. Po Mszy Świętej
uczniowie, nauczyciele i licznie zgromadzone grono rodziców spotkało się na placu szkolnym przed głównym
wejściem. Zgromadzonych gości powitał Dyrektor Paweł
Grabias, a do uczniów zwrócił się Wiesław Różyński
- Życzę Wam abyście poszerzali swoją wiedzę i rozwijali
talenty artystyczne, sportowe i muzyczne. Niech przebywanie w budynku szkolnym sprawia wam radość. Chciałbym,
aby rodzice jak najczęściej widzieli wracające dzieci do
domu z uśmiechem. Jestem przekonany, że na zakończenie
roku każdy z Was będzie jeszcze lepszy w każdej dziedzinie
- powiedział Wójt Gminy Biłgoraj.
Sebastian Chyl
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III Przegląd Zespołów Obrzędowych
Powiatu Biłgorajskiego
Już po raz trzeci zorganizowano powiatowy przegląd zespołów obrzędowych, który zgromadził miłośników kultury ludowej regionu. Odbył się w niedzielne popołudnie 11 września
w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju. Wzięło w nim udział 6 zespołów. Były to teatralne grupy
obrzędowe, grupy śpiewacze i kapela ludowa.

Celem przeglądu jest kultywowanie lokalnego folkloru, wybranych elementów kultury ludowej oraz prezentacja ich w tradycyjnych i współczesnych formach
teatru ludowego oraz przekazywanie tego bogactwa
kulturowego młodemu pokoleniu w celu kultywowania
tradycji.
W Zagrodzie Sitarskiej wystąpili:
Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy, który zaśpiewał dawne obrzędowe pieśni weselne,
Zespół „Zorza” z Dereźni - działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Biłgoraju, który wystąpił z widowiskiem pt. „Lanie wosku u Kowalki”,
Zespół „Czeremcha” z Gromady - działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju zaprezentował widowisko pt. „Jak córke szewca swatali”,
Zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego - działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biłgoraju – wystawił widowisko pt. „Proszenie na wesele”,
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa zaśpiewał pieśni ludowe z regionu biłgorajskiego, a szczególnie z Aleksandrowa,
Kapela Ludowa „Krążałka”, działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Biłgoraju zaprezentowała bogaty repertuar muzyczny regionu biłgorajskiego.
Organizatorem Przeglądu Zespołów Obrzędowych
jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pamiątkowe grawertony dla zespołów
ufundował powiat biłgorajski.
Celina Skromak
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Zespół „Zorza” z Dereźni
koncertował na Święcie Rodzin w Lublinie

Uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin odbyły się 7 września 2022 r. w Muzeum Wsi
Lubelskiej. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczył Zespół „Zorza” z Dereźni
i Delegacja z Dziennego Domu Senior+ w Bukowej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w zabytkowym kościele na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej odprawionej pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium Św. Rodziny ks. dr
Tadeusza Pajurka.
W kolejnej części obchodów uhonorowano dyplomami uznania rodziny zastępcze, adopcyjne i rodzinne
domy dziecka oraz laureatów konkursów „Aktywny Senior” i „Gmina przyjazna Seniorom”. Dla uczestniczących
dzieci przygotowano gry i zabawy
integracyjne, a dla wszystkich zorganizowano wspólne grillowanie.
W części artystycznej prezentowały się zarówno zespoły dziecięce,
jak i dorośli artyści. Na zakończenie z koncertem piosenek ludowych
wystąpił zespół „Zorza” z Dereźni
z akompaniamentem akordeonowym
Jana Szymaniaka.

Na Wojewódzki Dzień Rodzin
w Muzeum Wsi Lubelskiej zaprosił
Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-

nej w Lublinie i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Celina Skromak

„Ballady i Romanse” w Starym Bidaczowie
Dnia 12 września 2022 roku nasza Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie brała udział
w ogólnopolskiej akcji „NARODOWE CZYTANIE”.
Dyrektor szkoły Małgorzata Kanar, pracownicy szkoły
i uczniowie z dużym zaangażowaniem odczytali poszczególne utwory zgromadzone w tegorocznej lekturze. „Ballady i Romanse”, które wyrecytowaliśmy tego dnia były dla
nas skarbnicą życiowych mądrości. Za radą wybitnego poety – Adama Mickiewicza „miejmy serca i zaglądajmy do
ich wnętrza”. Polegajmy na swojej wierze i intuicji. Bądźmy
wierni złożonym obietnicom i niczym dzieci, ufajmy w siłę
modlitwy.
Udział w akcji pomaga nam rozbudzić w sobie wrażliwość na piękno literatury oraz czerpać mądrość i wzorce
z wybitnych dzieł polskich pisarzy i poetów.
Joanna Portka
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Wakacje w bibliotece
W czasie ostatnich dwóch tygodni wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli
przygotowała dla dzieci zajęcia pod hasłem "Wakacyjne zabawy z książką."

Celem tegorocznych spotkań była promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzenie kreatywnego
myślenia oraz uświadomienie najmłodszym uczestnikom, że biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, ale także spotkać swoich rówieśników
i ciekawie spędzić czas wolny dzięki różnorodnym zabawom przygotowanym z myślą o nich. Dzieci uczestniczyły w zajęciach czytelniczych i technicznych, podczas których oprócz głośnego czytania wykonały prace plastyczne
takie jak: gniotki z balonów i mąki ziemniaczanej, tekturowe wiatraczki oraz kolorowe papierowe kwiaty. Odbyły
się również zajęcia o tematyce ekologicznej, których rolą
było pokazanie dzieciom jak ważna jest ochrona środowiska i działania proekologiczne. Podczas warsztatów
powstał plakat, wspólna praca wszystkich uczestników,
nawołująca do dbania o naszą planetę. Spotkania odby-

wały się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00
– 14.00, a ostatnie 40 min. każdych zajęć przeznaczone
było na spacer na pobliski plac zabaw i ruch na świeżym
powietrzu. W czasie ostatnich warsztatów uczestnicy wykonali ramki na zdjęcia z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów i technik plastycznych, aby każdy z nich mógł
włożyć zdjęcie z mijających wakacji. Ponadto codziennie dzieci mogły korzystać z gier planszowych, tabletów
i komputerów znajdujących się w czytelni.
Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami okazał się
atrakcyjną alternatywą spędzenia czasu wolnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszymi zajęciami i zapraszamy do przychodzenia do biblioteki jak najczęściej.
Małgorzata Andrzejewska

Nowości w gminnych bibliotekach
Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych .
Gminna Biblioteka w Biłgoraju z/s w Soli otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze
środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Otrzymano dofinansowanie w kwocie 11000,00 zł.
Nazwa zadania brzmi: „Dofinansowania dla bibliotek
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na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego
dostępu do książek w formatach e-booków i//lub audiobooków i/lub synchrobooków” – Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1. w ramach NPRCz.2.0.
Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych

w lokalnych środowiskach poprzez wzrost atrakcyjności
i dostępności zbiorów. Podstawowym elementem decydującym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest
wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych
w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje
czytelnicze.
Otrzymana dotacja przeznaczona została w całości na
wzbogacenie i uzupełnienie zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli oraz Filii Bibliotecznych
w Bukowej, Dąbrowicy, Dereźni, Hedwiżynie i Korytkowie Dużym.
Zofia Nizio

Narodowe Czytanie w Soli
W środowe popołudnie 7 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli odbyła się jedenasta edycja Narodowego Czytania.

Lektorami w tegorocznej odsłonie literackiego święta były panie z nieformalnej grupy seniorek w Soli, które niezwykle ciekawie i ujmująco przeczytały wybrane
fragmenty. „Świteź”, „Rybka”, „Rękawiczka”, „Dudziarz”
czy „Lilije”. To dzieła, których mieliśmy okazję wysłuchać
i które stały się podłożem do dyskusji na temat różnorodności, barwności i piękna naszego języka ojczystego.
W tym roku jako lekturę wybrano „Ballady i Romanse” jednego z najwybitniejszych polskich poetów – Adama Mickiewicza. Wybór nie jest przypadkowy, bowiem
utwory ukazały się po raz pierwszy w Wilnie dokładnie
dwieście lat temu i wyznaczyły początek romantyzmu
w Polsce. To w tym zbiorze Mickiewicz zawarł program
poetycki nowej estetyki, wyznaczając wzór do naśladowania dla innych twórców epoki.
Małgorzata Andrzejewska
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W Bukowej czytali „Ballady i Romanse”
W roku 2022 obchodzimy dwusetną rocznicę opublikowania „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza, dlatego wybór lektury na tegoroczne Narodowe Czytanie nie był przypadkowy. To już 11 edycja tej pięknej akcji, w której Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Bukowej wraz z Filią Biblioteczną uczestniczy od 2016 roku.

W Bukowej Narodowe Czytanie odbyło się 9 września
o godz. 10.00 w sali remizy OSP. Uczestnikami akcji było
Grono Pedagogiczne na czele z dyrektor szkoły Małgorzatą Kanar, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im.
ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, seniorzy i pracownicy
Dziennego Domu Seniora + z Bukowej na czele z dyrektor
Moniką Zając, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Jagodzianki oraz dwie panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Krótki rys historyczny dotyczący powstania cyklu
przedstawił zebranym na sali Maciej Małysza- uczeń klasy
6. Publiczność mogła posłuchać kilku ballad wybranych
do głośnego czytania. Zaprezentowano następujące utwory: „Rękawiczkę”, którą czytała Sylwia Ciecierska -nauczyciel wf ze Szkoły Podstawowej, „Świteziankę”, usłyszeliśmy
dzięki uczniom klasy ósmej, kiedy to Gabrysia Jargie-

ło oraz Dawid Małek genialnie wprowadzili wszystkich
w klimat epoki romantyzmu. „Powrót taty” czytali Krzyś
Zakrzewski oraz Zuzanna Małysza. Jak zwykle mogliśmy
liczyć również na uczestników Seniora +, którzy przeczytali nam „Romantyczność” oraz „Kurhanek Maryli”. Niezapomnianych przeżyć dostarczyły nam Izabela i Gabriela
Chojna- przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Jagodzianki z Bukowej, a spontanicznie do Narodowego Czytania przyłączyły się panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
które przeczytały balladę „To lubię”. Akcja jak co roku należała do udanych.
Dorota Malec
Joanna Radawiec

Spotkanie z kulturą ludową
w Dereźni Solskiej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie tradycji i obrzędów wsi biłgorajskiej poprzez bezpośredni przekaz międzypokoleniowy przyświecało spotkaniu z młodzieżą
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dereźni Solskiej.
Stało się to za przyczyną projektu
„Teatr obrzędowy przekaźnikiem lokalnej tradycji” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury i zespół
„Zorza” z Dereźni. Projekt ten, dofinansowany przez Działaj Lokal-
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nie 2022, zakłada przeprowadzenie
w trzech szkołach podstawowych
warsztatów teatralnych wraz z prezentacją trzech widowisk obrzędowych zrealizowanych przez gminne
zespoły śpiewaczo – obrzędowe.

Pierwsze takie spotkanie odbyło
się 27 września b.r. w szkole w Dereźni, gdzie zespół „Zorza” przeprowadził warsztaty i zaprezentował sztukę
pt. „Lanie wosku u Kowalki”. W spotkaniu wzięła udział cała społeczność

szkolna, uczniowie i grono pedagogiczne wraz z dyrektor szkoły Zofią
Bielak. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach teatralnych, a następnie w ciszy
i w skupieniu obejrzała widowisko
przygotowane przez zespół „Zorza”.
A zwłaszcza, że tym widowisku
wzięły udział dwie ich starsze koleżanki, ubiegłoroczne absolwentki Szkoły Podstawowej w Dereźni
Solskiej, Klaudia Legieć i Julia Surma. Uczniowie z podziwem patrzyli
więc na teatralną scenkę, na swoje
babcie i dziadków, którzy w scenerii wiejskiej chaty, dawnych sprzętów domowych, w odmiennych od
współczesnych strojach, mówią gwarą i wymieniają chrześcijańskie pozdrowienia, a przede wszystkim zajmują się sprawami, które już dawno
przeszły do historii. Młodzież z zainteresowaniem śledziła wiarę ludzi
potrzebujących pomocy w leczniczą
moc wosku i ziół, przyglądała się
wykonywaniu kolorowych kwiatów
z bibuły, które dawniej służyły do
przystrajania domostw na święta, czy
dawnym zwyczajom andrzejkowym.
Na zakończenie spotkania odbyły się
swobodne rozmowy młodzieży z zespołem i wszyscy zostali poczęstowani pizzą z Pizzeri Safari w Soli.
Kolejne takie spotkania zespołów z młodzieżą szkolną odbędą się
w Gromadzie, gdzie zaprezentuje
się zespół „Czeremcha” i w Korczowie za sprawą zespołu „Sąsiadeczki”
z Korczowa i Okrągłego.

Celina Skromak
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Ćwiczenia pod kryptonimem
"Korczów 2022"
23. września na terenie Gminy Biłgoraj rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „Korczów
2022”.

Celem ćwiczeń, które rozpoczęły się od zbiórki poszczególnych jednostek w Okrągłym było sprawdzenie
założeń planu operacyjno-ratowniczego, a także rozwój
współpracy służb i instytucji podczas pożaru na terenie
dużego obiektu. W tym przypadku był to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.
Poza jednostkami JRG i OSP z powiatu biłgorajskiego
w ćwiczeniach udział wzięli żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
Swoje umiejętności doskonalili również strażacy

ochotnicy reprezentujący Gminę Biłgoraj. Były to jednostki OSP Smólsko, OSP Sól oraz OSP Bidaczów.
Cieszymy się, że tegoroczne ćwiczenia przebiegły
sprawnie i były doskonałą okazją do przetestowania
współpracy służb i wymianę wzajemnych doświadczeń.
Z pewnością wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców
nie tylko Gminy Biłgoraj, ale i całego Powiatu Biłgorajskiego.W imieniu Wójta Wiesława Różyńskiego ćwiczenia z ramienia samorządu oglądał jego zastępca Wojciech
Dziduch.
Sebastian Chyl

Zmarła najstarsza mieszkanka gminy Biłgoraj
25 sierpnia zmarła śp. Agnieszka Strzałka. Mieszkanka miejscowości Sól, w gminie Biłgoraj.
Najstarsza mieszkanka gminy Biłgoraj. Miała 110 lat.
1 sierpnia br. obchodziła 110.
urodziny. Z tej okazji odwiedził ją
wójt Wiesław Różyński i w imieniu
całej społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył
list gratulacyjny, prezent i urodzinowe kwiaty.
Śp. Agnieszka Strzałka od urodzenia mieszkała w Soli, a po wyjściu
za mąż wybudowała wraz z małżonkiem własne gospodarstwo w Kolonii Sól. Była najstarszą mieszkanką
gminy Biłgoraj.
Sebastian Chyl
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Wspomnienia wojenne z Dereźni
i z wygnania – Janina Łubiarz
Janina Łubiarz opowiada o wywózce do Niemiec w lecie 1943 r., o życiu na robotach przymusowych, o przygodach siostry i wielu innych wydarzeniach. Wspomnienia znajdują się także
w książce „Zabrali nam dzieciństwo – część II”.
W czasie wysiedlenia miałam
9 lat i mieszkałam w Dereźni Zagrodach, na tzw. Morgach, czyli w części
wsi od szkoły w stronę Soli. Pamiętam, że w czasie wojny przyjechali Niemcy i zegnali wszystkich na
pasternik Oleszczaka. Tam byliśmy
całą wioską długo, staliśmy, trochę
siedzieliśmy. Te szwaby cały czas coś
tam pisali i liczyli nas. Wtedy z mojej
rodziny byłam tam z tatą Wawrzyńcem, starszym bratem Józefem, siostrą Mańką i młodszą 4-letnią siostrą
Julką. Mama umarła tuż przed wysiedleniem. Później Niemiec powiedział: Puszczamy was na godzinę do
domów, żebyście coś sobie wzięli na
wyjazd. Tata jeszcze żył wtedy, spytał
się co brać. Odpowiedział Niemiec:
Co macie, graty, baniaczki do gotowania… Przyszliśmy do domu i tata
mówi: szukajcie jakich baniaków, bo
bida będzie. Jedziem do obozu, a tam
może trzeba będzie wam coś ugotować
czy coś. Znaleźliśmy dwa baniaczki,
jeden większy, drugi mniejszy. Tata
wziął je w worek, a na nas nie patrzył,
bo my gówniarze byliśmy.
Wróciliśmy z powrotem na ten
plac, Niemcy sprawdzili czy wszyscy
wrócili. Byli wszyscy. Wtedy przyjechały po nas samochody, którymi
zawieźli nas do obozu na Majdanek.
W obozie się okazało, że baniaki się
bardzo przydały. Na drugi dzień jak
przyjechaliśmy do obozu, Niemcy
zabierali chłopów i osobno za drutami trzymali. My dzieci płakaliśmy:
Nie bierzcie nam taty, same zostajemy, mamy nie mamy. Ale kto na to

patrzył? Powiedzieli tylko, że sąsiedzi
też są i nie wyginiemy. Było trochę
ludzi z naszej wioski, ale i dużo nieznajomych.
Tata był z innymi chłopami za
takimi wysokimi drutami. Ja z siostrą Julą chodziliśmy po placu i pod
te druty przychodziliśmy. Tata nas
wołali po cichu, ale on mógł tylko
z daleka z nami rozmawiać. Mówił
do mnie: Chodź, chodź Janka, coś ci
powiem. Podeszłam, a on mówi: Ma-

cie te baniaczki, to co wam trzeba,
to sobie gotujcie. Jakeś zupę, Mańka
umie, to zrobi. Później jeszcze powiedział: Nie chodźcie z Julą do ustępu,
tylko jak wam się chce, to za ustęp.
W ustępie już się kilka dzieci utopiło
i nie uratowali. Powiedziałam tacie,
że dobrze, że nam powiedział, bo
miałyśmy iść.
Siostra jakoś sobie radziła, wodę
gotowała i coś wrzucała do niej.
Gdzieś chodziła, jakoś kartofle znajKULTURA 43/2022
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dowała, radziła sobie i dzięki temu
coś jedliśmy. Bo to, co nam Niemcy dawali, to były głodowe racje.
Jakbyśmy sami sobie nie radzili, to
pewnie z głodu byśmy poumierali.
Pamiętam też, że jakaś sąsiadka nam
powiedziała: Idźcie pod tamtą szopę,
tam podobno małym dzieciom chleb
rzucają. No to ja mówię, że idziemy.
Julkę za rękę wzięłam i poszłyśmy.
Jak nas tam zobaczyli, to od razu nas
zawołali: Chodźcie tu dzieci bliżej,
chodźcie! I pamiętam, że dwa czy trzy
razy nam rzucali po kawałku chleba.
Jeszcze do nas zawołali: Schowajcie
sobie, będziecie mieć co jeść, dobrze?
Ja odpowiedziałam, że dobrze, podziękowałam im i poszłyśmy.
Tam w obozie jak ktoś był chory,
to umierał, ratunku już nie było dla
niego. W piec wrzucali i po człowieku. Pamiętam, że z Dereźni to chyba
dwóch starszych dziadków tam zostało, ale dokładnie nie wiem. Tam
jeść się chciało strasznie, brudno było
i taki owad straszny. Mi się wydawało, że długo nie da się tu wytrzymać.
Byliśmy tam kilka tygodni chyba,
już dobrze nie pamiętam. Pamiętam,
że byliśmy w takim długim baraku
i prycze były jedne na drugich, bardzo wysoko. Dzieci byliśmy, w nocy
baliśmy się do ustępu chodzić. Dobrze, że starsza siostra powiedziała,
że zostawi naprzeciw naszego łóżka baniak i żeby do niego robić, jak
coś. Później już chodziliśmy też pod
ustęp.
Na szczęście później już tatę puścili i z nami złączyli. Wtedy zaczęli
przyjeżdżać Niemcy do obozu i wybierali sobie rodziny do pracy na
gospodarstwach. Brat miał 15 lat,
siostra 13, ja miała 9, młodsza siostra
miała 4, no i tata. Mówię do niego:
Tato, kto nas weźmie, jak my takie
małe jesteśmy. Ale tata uspokajał: Wezmą nas, wezmą.
No i Bozia dała, że przyszły jakieś
dobre Niemcy i nas wzięli. Jak nas zobaczyli, to mówią: Ona będzie dzieci
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bawić, a ona będzie pomagać przy
domu w kuchni. A brat miał konie
brać i w polu nimi robić. Tata też miał
coś tam pomagać. W tej miejscowości był tylko jeden gospodarz Wolfram Dahen, ten nasz baor, a większa
wioska była niedaleko. Gospodarz
niby nie był ladacy, niby też nam jeść
uczciwie dawał. Mieliśmy swoje dwa
małe pokoiki. Tam nie było źle, piec
był w obu pokojach.
Pamiętam jak starsza siostra pomagała w domu baorce. Raz poszła
do studni po wodę. Pamiętam, że
bardzo długo nie wracała z tym wiadrem. Wtedy starszy brat wyrzucał
gnój w stodole, też się już martwił,
że jej tak długo nie ma. Pobiegł zobaczyć, aż tu słyszy, że coś krzyczy.
Siostra do studni wpadła i krzyczała.
Na szczęście wiadro osobno poleciało, a ona za nim. Brat na początku nie
wiedział, skąd te krzyki. Opowiadał,
że jak zbliżał się do studni, to coraz
głośniej krzyczała. W końcu zagląda
do środka, a tam ona się topi i krzyczy: Oj ratujta mnie, ratujta. Brat poleciał po tatę, po baora i po baorkę,
a baor przyniósł długą drabinę. Baor
sam wszedł, bo powiedział, że tata
starszy jest i może wpaść. Zszedł, za
rękę ją złapał i jakoś wyciągnął. Bardzo się nie potłukła, tylko rękę miała
jakąś chorą.
Na drugi dzień tata z baorem
i z Mańką pojechali do lekarza. Lekarz zobaczył, powiedział, że ręka
złamana nie jest, tylko potłuczona
bardzo i że trzeba w szpitalu zostać.
Ona bardzo się bała, bo wtedy samoloty codziennie prawie szpital bombardowały. Ale lekarz uparł się, że
ona musi zostać. No to jak baor z tatą
ją tam zostawili i pojechali, to ona ze
szpitala uciekła. Gdzieś tam przenocowała w okolicy i wróciła na drugi
dzień do domu. Miała już 15 lat, więc
jakoś sobie radziła. Gdzieś Pan Bóg
dał jej rozum, bo za dwa dni znowu
szpital zbombardowali. Kto uciekł to
żył, a kto nie, to zginął.

Pamiętam, że jak już byliśmy
u nich jakiś czas, to brat pojechał
z końmi w pole, a pole było pod samym lasem. Wtedy, jak on był tam,
to gdzieś dzikie świnie w jego stronę
biegły; on się przestraszył, konie puścił, a sam uciekł na drzewo. Te konie
z pługiem ze strachu przyszły same
do domu. Baor to zobaczył i woła:
Verfluhten Józef, co on narobił! Janina
komen! Patrz, dobrze, że koniom nóg
nie poucinało. Później brat przybiegł
z lasu. Jak się go baor zapytał, co się
stało, odpowiedział: Już nie miałem
czasu odpinać, bo się bałem. Świnie
przybiegły i konie obleciały trzy razy,
ale im nic nie robili. Ja z tym baorem
umiałam się jakoś porozumieć. Nawet tłumaczyłam tacie, co ten baor
chce. On wołał mnie wtedy: Janina
komen, sprechen tacie. Taka jakaś pojętna byłam wtedy, a do tej pory też
pamiętam. Tam u baora w gospodarstwie mieszkali też starsze dziadki,
Ukrainiec robotnik i uciekinierzy
chyba z Berlina, nauczyciel i nauczycielka, to byli ojcowie baora. Ale oni
nie byli do roboty, bo to nauczyciele.
Pamiętam, że ja miałam się zajmować tymi niemieckimi dziećmi
i moją Julką. Raz coś mię skusiło,
żeby pójść z nimi do lasu na jagody.
No i doszliśmy do lasu, ale zobaczyliśmy znowu te świnie i dyla, uciekliśmy do domu z powrotem. Pamiętam, że tata mówił: Po coś ta tam szli,
wyjadłyby was te dziki. Jak to Bozia
dał, że my z siostrą jakoś szczęśliwie
to przeżyliśmy. Tych dzieci małych
niemieckich było dwoje. Pamiętam,
nieraz jak mi się uprzykrzyło pilnować ich, to się chowałam przed nimi.
Raz baorka przyszła po mnie, szuka
i woła: Janina, Janina, komen! Ale ja
się schowałam i nie odzywałam, poszła dalej.Tam nie chorowaliśmy, ani
nas pilnować nie trzeba było.
Święta obchodziliśmy osobno,
a Niemcy osobno. Ale pamiętam, że
baor przychodził i patrzył, jak my
świętujemy. Tata poszedł do lasu

i choinkę przyniósł, a jak ją przystroiliśmy, to baor mówił: O gut, gut. Oni
na choince ozdób nie mieli, a u nas
były.
Kościół był bardzo daleko, może
gdzieś jeszcze za tą sąsiednią wioską,
która było niedaleko nas, dlatego nie
chodziliśmy tam. Tata uczył mnie
i siostrę pacierza i tak się modliliśmy.
W tych Niemczech byliśmy prawie dwa lata, a ile było strachu, jak się
wojna kończyła… Tam strach było
wyjść na podwórze wtedy, samoloty
latały, czy to ruskie, czy jakieś inne.
Nieraz i w dzień i w nocy baor przychodził po nas i razem uciekaliśmy
w rów za stodołą, bo baliśmy się, że
tu zbombardują. Jak już się front zbliżał, to przyszedł do nas baor i mówi:
I my będziemy uciekać i wy za tę górę
wysoką. I do taty powiedział, że jak
chce, niech sobie jakiś schron wykopie. Tata poszedł, a jeszcze jacyś
Polacy jechali i oni też do niego się
przyłączyli. Wykopali większe schrony, długie takie. Jak tam poszliśmy,
to baor był w osobnym schronie, ale
wołał tatę do siebie. Tata nie chciał
iść, wolał być osobno.
Za jakieś dwie godziny lecą bardzo nisko samoloty i obserwują teren. Patrzyli chyba, czy to Niemcy,
czy Polacy się ukrywają. Polecieli, nie
strzelali. Później, pod wieczór, przyszli do nas inni Polacy i mówią do
taty: Wlaź, chodź zobaczymy pod górę
kto jedzie tą drogą koło nas. Może tam
już ruskie zajęły. Poszli i patrzyli tam.
A wtedy jak te ruskie ich zobaczyli,
to oni zaczęli uciekać, bo myśleli, że
to Niemcy. Ale później zawrócili i idą
do taty i tych dwóch Polaków. Przyszli do nich, a tata po rusku umiał
dobrze, bo kiedyś w carskim wojsku
był. Pytają się go, czy jest sam, czy ma
jakieś dzieci, dziewczyny. Tata mówi,
że ma. Kazali zawołać, przyszliśmy.
Te ruskie popatrzyli na nas, my z siostrą młode byłyśmy. Mówią: Nie, za
młode… uciekajcie stąd, bierzcie jedzenie co tam u baora jest. Bo później

przez drogę możecie z głodu zginąć.
Tata odpowiedział, że baor niedawno
świnie bił. A oni: To i my pójdziemy
i weźmiemy, bo też nie mamy co jeść.
Poszli, baora nie było w domu, bo
w lesie się ukrywał. Poszli na górę,
ruskie kiełbasę zabrali, ale boczku
nie chcieli. Tata mówi im, żeby z kilogram baorowi zostawili, no i nawet
się posłuchali. Tata też ze dwa kila
wziął i przyniósł. Jeszcze na koniec,
bo już wieczór był, ruskie mówią:
Nie bądźcie tu długo, tylko szykujcie
co możecie i uciekajcie już do Polski.
Jakby tu Niemcy napadli, to mogliby
was wybić. A tata się pytał: Ale za co?
My z niewoli jedziemy, narobiliśmy się
u nich…. Ale ruscy odpowiedzieli, że
nigdy nic nie wiadomo… Pamiętam
jeszcze, że ruskie się taty pytali, czy
baor dobry był. Tata odpowiedział:
Dobry był, dobry, widzicie ile kiełbasy żeśmy wzięli. Dobry był. Na nich
nie ma co powiedzieć i nieźle nam tu
u nich było. Robić musieliśmy ale i jeść
dobrze dawali. Oni przyjęli to do wiadomości.
Z nami był też na tych robotach
Ukrainiec. Pamiętam, że tata konia
zaprzągł i mieliśmy z tym całym dobytkiem jechać na drugą wieś. Baor
powiedział: Tego konia puść gdzieś
tam, ja już nie dbam o to. No i dojechaliśmy, pamiętam na wieczór do
tej drugiej wsi, gdzie się Polacy zbierali i stamtąd pojechaliśmy w stronę
Polski, tylko nie pamiętam już, czy to
były samochody, czy pociągi, które
nas zabrały.
Jak wróciliśmy do domu, to tutaj wszystko było spalone. Jak nas
zabrali, to dwie krowy i koń zostały
w domu bez opieki. Tata już z Niemiec napisał list do ciotki z Bidaczowa, żeby zabrała te krowy do siebie,
bo może kiedyś wrócimy, to będzie
co jeść na początek. Ona wzięła te
zwierzęta i się nimi opiekowała, więc
mieliśmy po powrocie bydło i konia.
No, ale chałupa i chlew spalone. Nie
pamiętam już, kiedy dokładanie to

spalenie było, ale te Morgi całe płonęły. Pamiętam, że któregoś dnia,
jak jeszcze wieś stała, to uciekaliśmy
w pola, w takie rowki i razem z sąsiadami tam się ukrywaliśmy.
Pamiętam, że tata mówił: Dzieci
nie podnoście głowy, bo nie wiadomo,
czy nie będą strzelać. Wtedy sąsiad do
taty powiedział: O Wlaź, moja stodoła się już pali! O i chałupa! Po chwili
tata mówi: Już i moja się pali! Gdzie
my się podziejemy? Tak oglądaliśmy,
jak nasze domy się palą. Jak się uspokoiło, to poszliśmy na podwórko,
a tam ruina, całe dachy się pozapadały do środka. Musieliśmy wszystko
rozbierać i od nowa stawiać.
Więc jak wróciliśmy, to nie mieliśmy domu. Na szczęście mieliśmy
ciotkę, samotną staruszkę. Ona nie
była wywieziona, bo Niemcom gotowała w czasie wojny. Jak wróciliśmy,
to do niej poszliśmy. U niej przez lato
mieszkaliśmy, a w tym czasie tata
postawił taką skromną chałupkę na
zimę. Później też chlew wybudowaliśmy i przygnaliśmy krowy i konia.
Bieda była, dobrze, że tata zaradny
był, no i już ten brat Józio mu pomagał, my dziewczyny też, jakoś dawałyśmy radę. Tata poszedł do roboty
do Soli, bo umiał garnki robić. Tam
jeździł, dobrze parę złoty zarobił na
tych garnkach, to chociaż na chleb
mieliśmy. Jak sobie teraz pomyślę, to
się dziwię, jak my wtedy przeżyliśmy.

Oprac. Dominik Róg
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Mieszkańcy dawnej Gminy Sól

Mieszkańcy dawnej Gminy Sól w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej(część III
-Okrągłe, Korczów, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska i Dereźnia Zagrody)

w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej (część III - Okrągłe,
Prezentujemy
kolejną Solska,
część wykazu
inwalidówMajdańska
wojennych z czasów
I wojnyZagrody)
światowej z
Korczów,
Dereźnia
Dereźnia
i Dereźnia
dawnej Gminy Sól. Więcej informacji o wykazie znajdziecie w numerze I/2022 „Kultury”.

Prezentujemy kolejną część wykazu inwalidów wojennych z czasów I wojny światowej z dawnej Gminy Sól. Więcej informacji o wykazie znajdziecie w numerze I/2022 „Kultury”.

Wykaz osób, które miały uzasadnienie do otrzymywania zasiłków z tytułu powołania ich
żywiciela do służby wojskowej rosyjskiej z powodu ostatniej wojny światowej [I wojny
światowej – D.R.]
GMINA SÓL
POWIAT BIŁGORAJ
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Imię

i

nazwisko Miejscowość

osoby powołanej do
służby

w

Gdzie

służył/przez Czy powrócił?

kogo powołany

wojsku

rosyjskim
Wojciech Harasim

Okrągłe

Naczelnik

wojsk. Nie powrócił

Zamojski
Andrzej Różański

Okrągłe

6

brygada

Ciężkiej Powrócił

Artylerii
Franciszek Grabias

Okrągłe

w

grudniu

1918

1 p. [niecz.] podczas Powrócił 5.XII.1919
ros.

Wojny

w

7

gujarskim pułku ros.
Franciszek Dzido

Okrągłe

13 robotniczy batalion

Józef Blicharz

Okrągłe

Wojskowy

Powrócił 27.XII.1918

Naczelnik Powrócił X.1918

Zamojski
Stanisław Sarzyński

Okrągłe

Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił

w

grudniu

1918
Jan Mazurek

Okrągłe

19 [niecz.] transport. Powrócił 2 marca 1919
Wojen. Ros.
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Józef Łuszczek

Korczów

Zamojski

wojsk. Nie powrócił

Naczelnik
Józef Sarzyński

Korczów

Naczel.

Wojsk. Nie powrócił

Zamojski
Antoni Skwarek

Korczów

14

drużyna

piesza Powrócił

robocza
Franciszek Skubis

Korczów
Korczów

Zamojski

wojskowy Powrócił

Korczów

w

grudniu

Wojskowy

1918
naczelnik Powrócił

Zamojski
Józef Okoń

grudniu

1918

naczelnik
Józef Mazurek

w

w

marcu

1919

Wojskowy

naczelnik Powrócił 19 listopada

Zamojski;

1

pułk 1918

[niecz.]
Jan Paluch

Korczów

Zamojski

wojskowy Powrócił

naczelnik
Michał Paluch

Korczów

Zamojski

Korczów

Wojskowy

grudniu

w

grudniu

1918
wojskowy Powrócił

naczelnik
Stanisław Łokaj

w

1918
naczelnik Powrócił w lutym 1919

Zamojski
Wojciech Róg

Korczów

Zamojski

wojen. Nie powrócił

Naczelnik
Andrzej Okoń

Korczów

22

strzelcowy

pułk Powrócił w 1920

piechoty
Jan Łaszczek

Korczów

Wojen.

Nacz. Nie powrócił

Zamojski
Andrzej Rapa

Korczów

Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił we wrześniu
1919

Andrzej Wilkos

Dereźnia

Kulomska komandoria Powrócił w maju 1918

Solska

przez

wojsk.

Nacz.

Zamojskiego
Józef Różański

Dereźnia

Wojskowy

Solska

zam

naczelnik Nie powrócił
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Franciszek Różański
Adam Raduj
Józef Nizio
Andrzej Kozioł
Antoni Różański
Stanisław Piętak
Franciszek Nizio
Jan Różański

Dereźnia

Wojskowy

naczelnik Powrócił w 1919

Solska

Zamojski

Dereźnia

Pograniczna straż w Powrócił 10.XII.1918

Solska

Bakuskiej brygadzie

Dereźnia

Zam.

Solska

naczelnik

Dereźnia

Wojskowy

Solska

Zamojski

Dereźnia

Wojskowy

Solska

zamojski

Dereźnia

Wojsk.

Solska

Zamojski

Dereźnia

Wojskowy

Majdańska

Zamojski; telegrafowy

Dereźnia

256 pułk piechoty

Wojskowy Powrócił

Wawrzyniec Ćwikła
Walenty Szabat

marcu

1915
naczel. Powrócił w styczniu
1918
naczelnik Powrócił

w

grudniu

w

grudniu

1918
Naczel. Powrócił
1918
nacz. Powrócił listopad 1918
Powrócił

Majdańska
Jan Okoń

w

w

grudniu

4

[niecz.]

w

marcu

1918

Dereźnia

12 artyler. Brygada w Powrócił

Majdańska

rosyjsk.

Dereźnia

7

Majdańska

kawalerii rosyjskiej

1918

husarski

pułk Powrócił
1919

Dereźnia
Zagrody

Józef Lelonek

Dereźnia
Zagrody

Jan Rak
Jan Woyda
Andrzej Małek
Stanisław Lelonek
Józef Łeński
38
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Dereźnia

Wojskowy

naczelnik Zmarł

Zagrody

zamojski

Dereźnia

66

Zagrody

Butyrski

Dereźnia

39

Zagrody

Piechoty

Dereźnia

16

Zagrody

piechoty

Dereźnia

3 artyleryjska brygada; Nie powrócił

pułk

piechoty Powrócił

Tomski
Butyrski

w

grudniu

1918
Pułk Powrócił 10.XI.1919
pułk Nie powrócił

Józef
Ulidowski
Józef
Ulidowski

Zagrody
Zagrody
Dereźnia
Dereźnia
Zagrody
Zagrody

1 bateria
rosyjska
1 bateria
rosyjska
Butyrski pułkpułk
Powrócił
w listopadzie
16 16 Butyrski
Powrócił
w listopadzie
piechoty
piechoty

19181918

3 sierpnia
Sól,Sól,
dniadnia
3 sierpnia
19201920
r. r.

Dominik
Oprac.
Oprac.
Dominik
RógRóg
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