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5 grudnia 2022 roku w Szkole 
Podstawowej w Woli Dereźniań-
skiej odbyły się uroczyste ob-
chody Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza. Był to doskonały 
moment dla samych wolontariu-
szy, by pochwalili się zrealizowa-
nymi inicjatywami i zachęcili do 
współdziałania tych, którzy do tej 
pory nie podejmowali żadnych 
działań bądź wahali się. 

 str. 22

 str. 43

 str. 46

Zioła to prawdziwy skarb przy-
rody, który pomaga w dobrym 
funkcjonowaniu organizmu. To 
sposób na bycie bliżej natury 
i  czerpanie z bogactwa otacza-
jącego nas świata. Zioła to nie 
tylko ozdoba potrawy, zioła po-
prawiają jej smak oraz posiadają 
wiele wartości prozdrowotnych 
i leczniczych.

Wanda Kuczma wspomina burz-
liwe dzieje ludności cywilnej 
Bidaczowa Nowego, czyli o cza-
sie wysiedlenia, ukrywania się 
w  schronach ziemnych, ucieczek 
przed Niemcami oraz ciężkiej 
codziennej doli, wypełnionej 
pacyfikacjami i strachem. Poni-
żej fragment wspomnień Wandy 
Kuczmy, których całość znajdzie-
cie w książce „Zabrali nam dzie-
ciństwo – część III”.

 str. 36
Któż z nas nie lubi 6 grudnia?  
Dnia, którego patronem jest św. 
Mikołaj z Miry, katolicki biskup 
żyjący na przełomie III i IV wie-
ku, wrażliwy na biedę, zwłaszcza 
wdów i sierot, chętnie dzielący się 
z biednymi swoim majątkiem. Pa-
miątką po tej pięknej postaci jest 
zwyczaj obdarowywania się w tym 
dniu różnymi prezentami.

 str. 28
Po spokojniejszym okresie 
w  pierwszej połowie roku, latem 
i jesienią w mieście i gminie Bił-
goraj lokalni społecznicy - ci do-
świadczeni, ale też początkujący 
– wznowili aktywność. Fundacja 
Bliżej Pasji kontynuuje realizację 
projektów społecznych i zno-
wu, ku naszej radości, znalazło 
się wielu chętnych, by uczyć się 
i działać na rzecz swoich społecz-
ności lokalnych i grup rówieśni-
czych.
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Bieg 10-tka Po Ziemi Biłgorajskiej
Po raz XXXIV w dniu 2 października odbył się bieg uliczny, którego meta została zlokalizowana 
w Nadrzeczu.

Początkowo na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Biłgoraju rywalizowały dzieci, oraz młodzież na dy-
stansach 400, 600, 800 i 1000 metrów, a także odbyły się 
Biegi Pierwszaka i Przedszkolaka. Następnie punktualnie 
o 12:30 wystartowało w głównym biegu 104 biegaczy. 
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Sylwester Lepiarz, 
a Katarzyna Albrycht zwyciężyła w klasyfikacji kobiet.

Gmina Biłgoraj była jednym ze współorganizatorów 
tego wydarzenia. Zmagania bacznie obserwował Wójt 

Wiesław Różyński, który po zakończeniu powiedział – 
Cieszę się, że po raz kolejny jako samorząd mogliśmy wspo-
móc tą sportową inicjatywę. Liczne grono zawodników 
pokazało, że sport daje wiele radości i buduje silny charak-
ter. Dziękuję wszystkim biegaczom za obecność. Składam 
również podziękowania druhom strażakom z Nadrzecza 
i Gromady, oraz Pani Sołtys z Nadrzecza, a także Paniom 
ze Smólska za pomoc przy organizacji tego wydarzenia.

Sebastian Chyl
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Piknik Historyczny w Brodziakach
2 października w Brodziakach odbył się Piknik Historyczny. Organizatorami wydarzenia byli Ochot-
nicza Straż Pożarna w Brodziakach, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Wir”. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Wójta Gminy Biłgoraj w konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego. 

W ramach pikniku zorganizowa-
no Konkurs Piosenki i Poezji Patrio-
tycznej. Wzięli w nim udział ucznio-
wie sześciu Szkół Podstawowych 
z terenu gminy Biłgoraj. Komisja 
złożona z pracowników GOK w Bił-
goraju: Celina Skromak, Irmina Zię-
tek i Jerzy Odrzywolski postanowiła 
nagrodzić wszystkich uczestników 
konkursu. Nagrody wręczył Wójt 
Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.

W konkursie piosenki patriotycz-
nej I nagrodę wyśpiewała Milena 
Jargieło ze SP w Bukowej, II nagro-
dę: Magdalena Kołpa SP w Dereźni 
Solskiej, Michał Kusz SP w Korytko-
wie Dużym i Katarzyna Grabias SP 
w Korczowie, III nagrodę otrzymała: 
Nela Rapa ze SP w Dereźni Solskiej, 
Hanna Wawszczak SP w Korytkowie 
Dużym, Gabriala Jargieło SP w Bu-
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kowej, Cyprian Mielech SP w Gro-
madzie i Julia Sawa SP Starym Bida-
czowie.

W konkursie poezji patriotycznej 
I nagrodę otrzymała Martyna Kowal, 
II nagrodę Nina Ćwikła, a dwie trze-
cie nagrody otrzymały: Laura Rapa 
i Marzena Dziura. Wszystkie dziew-
czynki są uczennicami Szkoły Pod-
stawowej w Dereźni Solskiej.

Z koncertem nastrojowych piose-
nek patriotycznych wystąpił zespół 
„Lawenda” ze Smólska, a w wido-
wisku „Kiszenie kapusty” będącym 
epizodem widowiska historycznego 
wzięli udział członkowie zespołu 
„Czeremcha” z Gromady. Widowi-
sko historyczne przypomniało tra-
giczne losy Franciszka Przysiężniaka 
ps. Ojciec Jan i jego żony Janiny ps. 
Jaga. Była to kontynuacja historii 
opowiedzianej przed rokiem, kiedy 
to uczestniczyliśmy w weselu party-
zanckim Ojca Jana i Jagi.

Podczas pikniku odbył się cha-
rytatywny kiermasz ciast połączony 
ze zbiórką na rzecz Igi Kaczmarczyk, 
która choruje na rdzeniowy zanik 
mięśni. Dla najmłodszych uczestni-
ków animacje poprowadziła Grupa 
Familijka.

Celina Skromak
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W spotkaniu uczestniczyli wszy-
scy uczniowie oraz kadra pedago-
giczna wraz z dyrektorem szkoły 
Mariuszem Łęckim. Dla młodzieży 
zorganizowano warsztaty teatralne, 
które poprowadziła Teresa Kornik, 
członkini zespołu i autorka sce-
nariuszy widowisk realizowanych 
przez Zespół „Czeremcha” z Gro-
mady. Następnie zespół zaprezento-
wał widowisko „Kiszenie kapusty”.

Wszyscy z zapartym tchem 
uczestniczyli w tej żywej lekcji hi-
storii lokalnej, poznając zwyczaje 
i obrzędy dawnej biłgorajskiej wsi, 
które odtwarzali ich dziadkowie, 
babcie, czy też sąsiedzi z Groma-
dy. Przeniesieni w czasie do wiej-
skiej izby, wyposażonej w sprzęty 
i rekwizyty, których współcześnie 
nikt nie używa, poznawali tradycje 

Spotkanie z tradycją w szkole 
w Gromadzie
W ramach projektu „Teatr obrzędowy przekaźnikiem lokalnej tradycji” dofinansowanego 
z Działaj Lokalnie 2022, a realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Zespół 
„Czeremcha” z Gromady, 5 października w Szkole Podstawowej w Gromadzie odbyło się spo-
tkanie z młodzieżą. 

obieraczek kapuścianych i kisze-
nia kapusty oraz okolicznościowe 
przyśpiewki towarzyszące tej pracy. 
Żywo reagowali na co zabawniejsze 
sytuacje i dialogi prowadzone wiej-
ską gwarą. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy poczęstowani zostali 
pizzą. 

Celina Skromak
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Ten międzypokoleniowy żywy przekaz tradycji był 
możliwy dzięki warsztatom teatralnym i prezentacji wi-
dowiska obrzędowego przygotowanego przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Zespół „Sąsiadeczki” 
z  Korczowa i Okrągłego, które zorganizowano 7 paź-
dziernika.

Ciekawostką wydarzenia, ale i znaczącym sukcesem 
zespołu „Sąsiadeczki” jest fakt, że do współpracy przy 
tworzeniu tej sztuki teatralnej udało się zaangażować za-
równo przedszkolaków i uczniów miejscowej szkoły, jak 
i młodszych i troszkę starszych jej absolwentów. Był to 
więc szeroki zakres pokoleniowy występujących na sce-
nie artystów.

Warsztaty dla młodzieży szkolnej poprowadziła Ma-
ria Dziura z Korczowa, a zaprezentowane widowisko nosi 

tytuł „Proszenie na wesele”. Przypomina się tutaj dawny 
zwyczaj zapraszania gości na wesele przez pannę młodą 
i jej druhnę. 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, 
wraz z gronem pedagogicznym i dyrektorem szkoły Te-
resą Mazurek, i wszyscy uważnie i z ciekawością śledzili 
akcję na scenie. Na zakończenie spotkania były słodycze 
i pizza dla wszystkich.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Teatr ob-
rzędowy żywym przekazem lokalnej tradycji” dofinan-
sowanym z Działaj Lokalnie 2022, a realizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Zespół „Sąsia-
deczki” z Korczowa i Okrągłego.

Celina Skromak

Dawne zwyczaje biłgorajskiej wsi
W Szkole Podstawowej w Korczowie odbyły się zajęcia z edukacji regionalnej. Spotkanie do-
tyczyło kultury ludowej, zapomnianych lokalnych zwyczajów i wiejskich obrzędów. 



9KULTURA 44/2022

12 października w Domu Parafialnym w Powsinie 
odbyła się Powsińska Wieczornica 2022 z tradycyjnym 
kiszeniem kapusty. Zespół „Czeremcha” z Gromady 
przedstawił widowisko „Kiszenie kapusty”, prezentując 
warszawskiej publiczności tradycje wsi biłgorajskiej. 

Widowisko zostało bardzo ciepło przyjęte, budząc 
wiele pozytywnych emocji i żywe reakcje uczestników 
spotkania. Przy wspólnych okolicznościowych przy-
śpiewkach 100 kg zszatkowanej kapusty trafiło do beczki. 
Odbyło się to wspólnym wysiłkiem zespołu i mieszkań-
ców Powsina, przy wtórze wspólnego śpiewania przyśpie-
wek „kapuścianych” i muzyce powsińskiej kapeli. Na ko-
niec, zgodnie z powsińskim zwyczajem, kapusta w beczce 

została udeptana przez starościnę. Zakiszona, trafi na 
świąteczne stoły w postaci bigosu i pierogów z kapustą.

W części biesiadnej spotkania odbyło się wspólne 
śpiewanie z tańcami i degustacja smaków regionalnych, 
zarówno tych powsińskich, jak i przywiezionych przez 
zespół w postaci gryczanego pieroga, czy biłgorajskich 
krążałek.

Otwartość i gościnność gospodarzy, przyjazna at-
mosfera oraz możliwość poznania lokalnych zwyczajów 
sprawiła, że było to niezwykle miłe spotkanie i na długo 
pozostanie w pamięci.

Celina Skromak

Kiszenie kapusty w Powsinie
Na zaproszenie Centrum Kultury  Wilanów zespół „Czeremcha” z Gromady gościł w Warsza-
wie, a dokładnie w Powsinie, gdzie wspólnie z Powsinianami kisili kapustę. 

Występ zespołu „Zorza” z Dereźni na 
Święcie Seniora w Tereszpolu
9 października w remizie OSP w Tereszpolu Kukiełki zaprezentował się Zespół „Zorza” z De-
reźni. Zespół był gościem uroczystości z okazji Dnia Seniora zorganizowanego przez Koło Go-
spodyń Wiejskich „Kukiełczanki” wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Tereszpolu. 

Zespół „Zorza” zaprezentował mieszkańcom sąsied-
niej gminy nie tylko swoje najnowsze widowisko, ale też 
wystąpił z koncertem piosenek ludowych. Występ „Zo-
rzy” został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność. Widowisko pt. „Lanie wosku u Kowalki” 
wg scenariusza Józefy Oszajcy wprost oczarowało pu-
bliczność, która z entuzjazmem przyjęła sztukę, śledząc 
w skupieniu akcję na scenie i bardzo żywo reagując na 
co zabawniejsze sytuacje. Wraz z podziękowaniem za wy-
stęp zespół otrzymał zaproszenie na kolejne spotkanie. 

Celina Skromak
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Dzień Edukacji Narodowej
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodzony był  w Starym Bidaczowie. Była 
to doskonała okazja do spotkania się gminnych władz, dyrektorów i nauczycieli ze szkół pod-
stawowych, którzy mieli okazję z bliska zobaczyć muzyczne, teatralne i taneczne umiejętno-
ści naszej młodzieży.

- Chciałbym podziękować wszyst-
kim za kolejny rok przekazywania 
wiedzy i za ogromny wysiłek, który 
każdego dnia jest wkładany na rzecz 
wychowania i rozwoju najmłodszych 
mieszkańców Gminy Biłgoraj - mó-
wił po uroczystości Wójt Gminy 
Biłgoraj Wiesław Różyński

Za ostatni rok pracy zostało wy-
różnionych 10. dyrektorów i 11. na-
uczycieli, którzy odebrali nagrody 
z rąk Wiesława Różyńskiego i Gra-
żyny Skrzydłowskiej - Prezes Sto-
warzyszenia Inicjatyw Społecznych 
w Gminie Biłgoraj.
Lista nagrodzonych:
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Elżbieta Kaczorowska-Więcław - 
dyrektor szkoły
Monika Frąk - nauczyciel
Szkoła Podstawowa im. Papieża 
Jana Pawła II w Dereźni Solskiej
Zofia Bielak - dyrektor szkoły
Ewa Pietrzniak - nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Gromadzie
Mariusz Łęcki - dyrektor szkoły
Anna Lisiczka - nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
Małgorzata Wasilewska - dyrektor szkoły
Ewa Łosiewicz - nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Korczowie
Teresa Mazurek - dyrektor szkoły
Justyna Jurewicz - nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym
Paweł Grabias - dyrektor szkoły
Paweł Kudzia - nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Smólsku
Barbara Wojciechowska - dyrektor szkoły
Halina Maciocha - nauczyciel
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczy-
sława Pasiaka w Soli
Jolanta Piekarczyk - dyrektor szkoły

Dariusz Zapora - nauczyciel
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bu-
kowej i Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie:
Małgorzata Kanar - dyrektor szkoły
Iwona Lepa – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Bukowej
Joanna Koper – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Bidaczowie
Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
Waldemar Zajączkowski - dyrektor szkoły
Beata Niemiec - nauczyciel

Sebastian Chyl
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Nasi uczniowie zaprosili gości do poznania nieco 
bliżej społeczności szkolnej. Dzieci zaprezentowały, co 
lubią robić, jacy są. Twierdzili, że każdy jest inny. Jed-
ni żyją nauką, inni śpiewem opowiadają o sobie. Są też 
tacy, którzy tanecznym krokiem idą przez życie, czy też 
realizują się jako aktorzy. Wszyscy są indywidualni, ale 
łączy nas szkoła, wspólne wartości i chęć realizowania 
siebie.       

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i pa-
sje, podczas pięknego śpiewu, tańca, czy też prezentując 
swoje zdolności teatralne. Dzieci stwierdziły, że dzięki 
Nauczycielom, wynoszą ze szkół wiedzę, wiarę i pew-
ność siebie. Pedagodzy tworzą dla nich stabilny funda-
ment, na którym budują swoją przyszłość. Dziękowali 
tym wszystkim, którzy umożliwiają im realizować swoje 
pasje i zdobywać fundamentalną wiedzę. Z przekona-
niem oznajmili, iż z takim kapitałem, są w stanie wejść 
na wyżyny. Ponadto oznajmili, że to praca Nauczycie-
li współtworzy szlachetne serca uczniów, wszystkich 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE BIŁGORAJ. 

Na zakończenie programu zaśpiewali piosenkę z de-
dykacją dla wyjątkowych Gości, od wszystkich uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we współ-
tworzenie tej wyjątkowej uroczystości, ale szczególnie 
jesteśmy wdzięczni naszym gościom, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością. 

Joanna Portka

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 
w Starym Bidaczowie
Dnia 13 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Starym Bidaczowie, obchodziliśmy 
Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Zaszczycili nas swoją obecnością dyrektorzy oraz wyróż-
nieni  nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu gminy Biłgoraj. 
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W tym roku była to III Międzynarodowa, a VII Ogól-
nopolska edycja akcji bicia rekordu w czytaniu na prze-
rwie. Jak każdego roku wzięli w niej udział uczniowie, 
nauczyciele oraz przedszkolaki. 

W tym dniu postanowiliśmy też uczcić przypadający 
w listopadzie Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie mogli się 
przebrać za ulubioną postać z bajki lub książki. Samorząd 
Uczniowski nagrodził wszystkich, którzy wzięli udział 
w biciu rekordu. Szczególnie wyróżniono: Milenę Jargie-
ło, Igora Kość oraz Mateusza Chojnę, jak również Dianę 
Małek, Szymona Chorebałę i Natalię Habza. Nagrodzo-
nym gratulujemy kreatywności i pomysłowości.

Joanna Radawiec
Dorota Malec

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 3 listopa-
da b.r. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali
w kategorii przedszkole:
I miejsce - Klara Tryka
II miejsce - Wojciech Kiełbasa
III miejsce - Marcelina Kość
Klasy I- III
I miejsce - Diana Małek
II miejsce - Jakub Słowik
III miejsce - Antoni Słowik
Klasy IV- VIII
I miejsce - Zuzanna Małysza
II miejsce - Lidia Małek
III miejsce - Maja Zakrzewska

Uczniom dziękujemy za udział w konkursie, laure-
atom gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w ko-
lejnych konkursach.

Dyrektor szkoły Małgorzata Kanar dziękując uczniom 
za udział w konkursie, zaznaczyła jednocześnie, że postać 
patrona ks. Jerzego Popiełuszki powinna być dobrze zna-
na uczniom naszej szkoły. 

Stanisława Jargieło
Joanna Radawiec

Przerwa na czytanie w Bukowej

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu
„Ks. Jerzy Popiełuszko w oczach dzieci”

28 października w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej we współpra-
cy z Biblioteką Szkolną, Publiczną oraz Samorządem Uczniowskim, wzięliśmy udział w akcji 
„Przerwa na czytanie”.

Każdego roku, by uczcić patrona naszej szkoły ks. Jerzego Popiełuszkę, w Szkole Podstawo-
wej w Bukowej organizowany jest konkurs plastyczny „Ks. Jerzy Popiełuszko w oczach dzieci”.
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Cała społeczność szkolna wraz 
z rodzicami wspólnie świętowała 
Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 
Patrona Szkoły ks. Jerzego Popie-
łuszki  i  Ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. 

Ten wyjątkowy dzień dla naszej 
szkolnej społeczności rozpoczęliśmy 
przemarszem ze sztandarem szkoły 
do kościoła parafialnego, gdzie w Eu-
charystii dziękowaliśmy Panu Bogu, 
a zarazem prosiliśmy o potrzebne 
dla wszystkich uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły, łaski i dary.

Po powrocie do szkoły odbyła 
się akademia, połączona z prezen-
tacją życiorysu naszego Patrona Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki. Uczniowie 
podziękowali Pani Dyrektor, swoim 
nauczycielom i pracownikom szkoły 
za edukację, wsparcie, pomoc, oraz 
organizację działania szkoły. 

Korzystając z okazji składamy 
serdeczne podziękowania dla Rady 
Rodziców SP w Bukowej za życze-
nia i tort przygotowany na to ważne 
szkolne wydarzenie. 

W ramach uroczystości odby-
ło się również ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej, której wychowawcą 
jest Małgorzata Małek. Pierwszokla-
siści zdawali egzamin na dobrych 
uczniów naszej szkoły, a ślubowa-
nie złożyli przed sztandarem szkoły 
w  obecności pani Dyrektor, Rodzi-
ców, Nauczycieli i kolegów. W sze-
regach szkoły pierwszaków uroczy-
ście powitali uczniowie klasy drugiej 
i trzeciej. 

Aneta Pelc

Joanna Radawiec

Szkolne uroczystości w Bukowej
Wyjątkowe uroczystości odbyły się 19 października w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bukowej.   
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Międzynarodowy projekt 
przedszkolaków
Grupa przedszkolna 3- 4 latków w Bukowej uczestniczy w projekcie międzynarodowym „Kre-
atywne prace plastyczne”. 

Celem projektu jest rozwijanie dziecięcych zaintereso-
wań, wyobraźni i zgłębianie wiedzy oraz rozwój językowy, 
a jednocześnie doskonalenie sprawności manualnej po-
przez prace plastyczne wykonywane różnorodnymi tech-
nikami plastycznymi . 

Zgodnie z harmonogramem projektu w miesiącu  
wrześniu pracowaliśmy techniką „mokre w mokrym”, czy-
li malowanie jesieni na mokrej kartce, mokrą akwarelą. 
W  październiku posługiwaliśmy się techniką mieszaną. 
Prace polegały na malowaniu słoneczników na podkładzie 
z ręcznika papierowego, gdzie zamiast pędzla dzieci uży-
wały piętki wypełnionej farbą. W listopadzie opanowywa-
liśmy technikę frotażu z liści. Te prace wykonywano kred-
ką woskową i akwarelą. 

W projekcie najistotniejsze jest, że jest on oparty na 
prawdziwych dziecięcych pomysłach wykonania pracy 
i zrozumieniu tematu, ponieważ nie ma tu gotowych sza-
blonów, kserówek, czy szkiców przygotowanych przez na-
uczyciela. Tutaj dziecko otrzymuje „białą kartkę” i zaczyna 
tworzyć realizując swoją własną wizję artystyczną. Przed-
szkolaki to uwielbiają i już nie mogą doczekać się tego, co 
będą robić w kolejnych miesiącach projektu „kreatywne 
prace plastyczne”. Tu ogranicza nas tylko nasza wyobraź-
nia. 

Aneta Pelc
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Towarzysz dziecięcych zabaw
25 listopada swoje święto obchodzą pluszowe misie, ulubiona maskotka dzieci na całym 
świecie. Chyba nie ma domu, w którym nie pojawia się ten towarzysz dziecięcych zabaw, 
radości, smutków oraz przytulanka do zasypiania. Nic więc dziwnego, że zabawka ta docze-
kała się swojego święta. 

Historia narodzin pluszowego mi-
sia ma 120 lat i związana jest z jednym 
z amerykańskich prezydentów The-
odorem Rooseveltem, który podczas 
polowania ocalił małego niedźwiadka. 
Dlatego też, pierwszy pluszowy miś na 
cześć prezydenta otrzymał imię Ted-
dy i przypominał leśnego brązowego 
niedźwiadka. Dopiero na przestrzeni 
lat pojawiły się różne wersje i kolory 
pluszowego misia. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego plu-
szowe zabawki są tak ważne w roz-
woju dziecka, choć wydawać by się 
mogło, że to tylko dziecięca zabaw-
ka. Na te i  inne pytania odpowiadały 
dzieci z  Bukowej, podczas imprezy 
zorganizowanej w Dniu Pluszowego 
Misia. Jak co roku, dzieci w tym dniu, 
przyniosły  swoje kochane misie, aby 
wspólnie uczestniczyć w misiowym 
świętowaniu. Na początku dzieci za-

poznały się z historią powstania ma-
skotki. Były śpiewane misiowe piosen-
ki i czytane wierszyki o misiach. Nie 
zabrakło też  ćwiczeń i tańców, oczy-
wiście przy misiowej muzyce. Starsze 
dziewczynki pomagały dzieciom w za-
bawach ruchowych naśladując misie. 
W ramach głośnego czytania dyrektor 
szkoły Małgorzata Kanar przeczytała 
dzieciom bajkę „O misiu Łasuchu….”. 
Były zagadki i pytania dotyczące baj-
kowych misiów i  niedźwiedzi dziko 
żyjących. Dzieci bardzo miło i wesoło 
spędziły czas ze swoimi ulubionymi 
przytulankami. Oczywiście na koniec 
nie zabrakło słodkiego „małego co nie 
co”. 

Święto Pluszowego Misia zorga-
nizowała biblioteka szkolna i Filia Bi-
blioteczna w Bukowej.

Dorota Malec
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Spacerem do leśniczówki

Podczas spaceru uczniowie 
uczestniczyli w sprzątaniu świata, 
a  spotkanie z Panem Leśniczym 
sprawiło im dużo radości. Ucznio-
wie mieli okazję wziąć udział w ma-
łej próbie gaszenia lasu. Wszyscy 
bardzo chętnie brali udział w le-
śnym quizie. Każde dziecko w na-
grodę otrzymało mały prezent od 
Nadleśnictwa w postaci linijki oraz 
długopisu. Był to również wspania-
ły Dzień Pieczonego Ziemniaka, bo 
zakończył się wspólnym ogniskiem 
oraz zabawami, w których głów-
nym rekwizytem był ziemniak.

Ewelina Domaradzka

Korzystając z pięknej pogody 28 września dzieci z oddziału szkolnego w Ciosmach wybrały 
się na spacer do pobliskiej leśniczówki. 
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Wydarzenie to wzbudziło wiele emocji wśród uczniów, 
rodziców, a także nauczycieli. Uczniowie przygotowali 
inscenizację, w której to zaprezentowali swoje umiejętno-
ści recytatorskie oraz wokalne. Udowodnili, że są gotowi 
podejmować szkolne wyzwania. 

Najbardziej doniosłym momentem uroczystości było 
ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała 
dyrektor szkoły Małgorzata Kanar. Tym samym pierw-
szaki zostały oficjalnie przyjęte do grona społeczności 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Bukowej. 

W tym dniu również wszyscy zgromadzeni obchodzili 
bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Edukacji Narodo-
wej. Z tej okazji uczniowie przygotowali krótkie przedsta-
wienie oraz wręczyli upominki wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom oraz pedagogom, życząc by każdego dnia 
z optymizmem i pasją podchodzili do swojej pracy i dzię-
kując, że są i kształtują młode pokolenia. 

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Iwona Lepa

Pasowanie na ucznia
Dnia 12 października w Zamiejscowym Oddziale w Ciosmach odbyła się uroczystość Pasowa-
nia na Uczniów Klasy Pierwszej.

Moja ulubiona postać z bajki
Z okazji Światowego Dnia postaci z Bajek Filia Biblioteczna w Hedwiżynie ogłosiła konkurs 
plastyczny ph „Moja ulubiona postać z bajki”. 

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni pla-
stycznej dzieci, pomysłowości, wrażliwości artystycz-
nej, kreatywności  oraz rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych. 

Konkurs został zorganizowany przez Filię Biblio-
teczną w Hedwiżynie przy współpracy Marty Szuper 
- nauczyciela języka polskiego. Do udziału w konkur-
sie zostali zaproszeni uczniowie klas I-III. Warunkiem 
udziału w konkursie było wykonanie ulubionej postaci 
bajkowej. Wpłynęło 27 pięknych prac, pomysłowych 
i  oryginalnych. Młodzi artyści tworząc ulubione po-
stacie  bajkowe wykazali się niezwykłą kreatywnością. 

24 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste podsu-
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Misie zawitały do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli
W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada, 
jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli zorganizowała konkurs pla-
styczny pt. „Mój przyjaciel Miś”

MIŚ to najsympatyczniejsza zabawka, najwierniejszy 
przyjaciel wszystkich dzieci i niezastąpiona przytulanka, 
która towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc 
z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smut-
ków i słabości.

Celem konkursu było przybliżenie najmłodszym histo-
rii powstania pluszowego misia, inicjowanie zainteresowań 
czytelniczych poprzez przedstawienie sylwetki misia jako 
bohatera literackiego, promowanie spontanicznej ekspre-
sji plastycznej dziecka, rozwijanie kreatywności i talentów 
dziecięcych oraz rozwijanie umiejętności manualnych 
dzieci.

Podsumowanie konkursu odbyło się 30 listopada 
2022 r. w siedzibie biblioteki. Oceny prac dokonała komisja 
w składzie: Celina Skromak – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Biłgoraju, Jerzy Odrzywolski – instruktor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Zofia Nizio – dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli. Dzieci 
pokazały jak wiele mają pomysłów, by przedstawić swoje-
go ulubieńca „Misia”. Prace  wykonane były przeróżnymi 
technikami plastycznymi: rysunek, wyklejanki z bibuły, 
plasteliny, płatków kosmetycznych, waty, koralików, kaszy 
itp., były również prace przestrzenne. Na konkurs wpły-
nęły 123 prace ze wszystkich przedszkoli z terenu Gminy 
Biłgoraj. Komisja po obejrzeniu zgłoszonych prac, zgodnie 
z założeniami konkursu, biorąc pod uwagę dobór technik 
plastycznych i poziom artystyczny poszczególnych grup 
wiekowych przyznała nagrody i wyróżnienia:
w kategorii dzieci 3-4 letnie

I miejsce ex aequo: Hanna Karolak - przedszkole w Dereź-
ni Solskiej, Laura Bednarz – przedszkole w Gromadzie 
II miejsce ex aequo: Miłosz Kaczor – przedszkole w Buko-
wej, Tymon Kołpa – przedszkole w Dereźni Solskiej, Szy-
mon Szpot- przedszkole w Korytkowie Dużym
III miejsce ex aequo: Nela Zań – przedszkole w Groma-
dzie, Helena Grzybek – przedszkole w Dereźni Solskiej, 
Oliwia Solak- przedszkole w Smólsku Dużym
Wyróżnienia: Antoni Król – przedszkole w Gromadzie, 
Ewa Szuper – przedszkole w Gromadzie, Mateusz Blicharz 
– przedszkole w Hedwiżynie   
w kategorii dzieci 5-6 letnie 
I miejsce ex aequo: Daria Niemiec – przedszkole w  De-

mowanie konkursu. Komisja w składzie: Małgorzata 
Wasilewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hedwi-
żynie, Ewa Łosiewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Hedwiżynie i Justyna Wróbel – bibliotekarz Filia 
Biblioteczna w Hedwiżynie, biorąc pod uwagę ogól-
ne wrażenie artystyczne, pomysłowość i oryginalność,  
przyznała następujące nagrody:
I miejsce
Julia Jabłońska kl.I
Wiktoria Benedyczuk kl.II
Adrian Łukasik kl.III
II miejsce

Szymon Pinciurek kl.I
Mikołaj Pinciurek kl.I
Wiktoria Szabat kl.II
III miejsce
Milena Obszyńska kl.II
Karol Surmacz kl II
Błażej Łukasik kl.III

Każdy uczestnik otrzymał skromny upominek.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkur-
sie.

Justyna Wróbel
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Wchodząc w przyszłość pamiętaj o przeszłości
Gminne eliminacje konkursu poświęconego regionalizmowi „Wchodząc w przyszłość pamię-
taj o przeszłości” już za nami. Podsumowanie konkursu odbyło się 07 grudnia 2022 r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli.

Głównym celem tego konkursu było upowszechnia-
nie i promocja wiedzy o ZIEMI OJCZYSTEJ, powięk-
szanie zasobów o tematyce lokalnej i regionalnej, pogłę-
bianie współpracy z lokalnymi partnerami, poznawanie 
i promocja dziedzictwa historycznego, przyrodniczego 
i kulturowego naszych przodków. Tematyka prac była 
wszechstronna: związana z historią własnej rodziny, 
miejscowości, tradycjami, twórcami. Konkurs zorganizo-
wany był, by pobudzić wśród uczestników poczucie do 
wspólnoty lokalnej, dumy z własnej miejscowości, zarów-
no z jej historii, kultury, tradycji, obyczajów jak i walorów 
przyrodniczych oraz zachować to wszystko dla przyszłych 
pokoleń. Z racji tego, iż technika prac była dowolna, na 

konkurs wpłynęły różnorodne prace. Przy ocenie brana 
była pod uwagę zgodność z założeniami konkursu oraz 
oryginalność.

Komisja w składzie: Celina Skromak – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Jerzy Odrzywolski – 
instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Zofia 
Nizio – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgo-
raju z/s w Soli przyznała następujące nagrody:
I miejsce: Wiktoria Głaz kl. VI Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Dereźni Solskiej za pracę „Młyn na Czar-
nej Ładzie”
II miejsce: Izabela Łaba z Dąbrowicy za pracę „Pasja zwy-
kłego człowieka”

reźni Solskiej, Weronika Bednarz – przedszkole w Groma-
dzie, Igor Kobel – przedszkole w Gromadzie, Kacper Dyl 
– przedszkole w Korczowie
II miejsce ex aequo: Antoni Kowal – przedszkole w Dereź-
ni Solskiej, Kaja Skubis – przedszkole w Gromadzie, Natan 
Blacha – przedszkole w Dąbrowicy
III miejsce ex aequo: Adam Mendel – przedszkole w Soli, 
Anna Babij - przedszkole w Starym Bidaczowie, Karol Wlaź 
– przedszkole w Woli Dereźniańskiej, Lena Perek – przed-
szkole w Soli
Wyróżnienie: Sebastian Jarmuł - przedszkole w Korytko-
wie Dużym, Aniela Kaczor – przedszkole w Korytkowie 
Dużym, Oliwia Gaca – przedszkole w Woli Dereźniańskiej, 
Nikola Różyńska – przedszkole w Gromadzie, Jakub Sur-
macz - przedszkole w Ciosmach, 
Prace przestrzenne

I miejsce ex aequo: Stanisław Galant – przedszkole w Kor-
czowie, Melisa Myszak - przedszkole w Soli, Klara Tryka – 
przedszkole w Bukowej
II miejsce ex aequo: Marcin Cybulski – przedszkole w Gro-
madzie, Julia Myszak - przedszkole w Korytkowie Dużym, 
Jan Myszak – przedszkole w Korytkowie Dużym
III miejsce ex aequo: Maria Paluch - przedszkole w Dąbro-
wicy, Jakub Bednarczyk przedszkole w Woli Dereźniańskiej
Wyróżnienie: Roksana Lepa – przedszkole w Ciosmach, 
Lena Zdybel - przedszkole w Woli Dereźniańskiej, Weroni-
ka Mróz – przedszkole w Smólsku Dużym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości 
i  kreatywności w wykonaniu swojego ulubionego misia 
i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Zofia Nizio
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Zabawa andrzejkowa i dynia jak z bajki w Ciosmach
Andrzejki to czas wróżb i dobrej zabawy. W oddziale szkolnym w Ciosmach w dniu 24 listopa-
da odbyła się zabawa andrzejkowa. 

Uczniowie wraz z wychowawcami 
brali udział w tańcach oraz wróżbach. 
Jedną z głównych atrakcji było lanie 
wosku. Dzieci miały okazję sprawdzić 
swoją przyszłość i  jak na imię będzie 
miał ich przyszły mąż lub żona. Tego 
dnia nie mogło również zabraknąć 
pysznego poczęstunku. Był to radosny 
dzień, kiedy wszyscy świetnie się ba-
wili w rytm skocznej muzyki.

Wtym dniu odbyło się również 
rozstrzygnięcie konkursu pt. „Dynia 
jak z bajki”. Głównym zadaniem dzie-
ci było wykonanie z dyni lampionu 
przypominającego ulubionego bo-
hatera z bajki. Dzieci prześcigały się 
w  pomysłach i wykazały się niezwy-
kłą  kreatywnością. Najlepsze prace 
zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce 
w konkursie zdobył Antoni Marczak, 

drugie  Roksana Lepa,  trzecie Lena 
Kijko oraz Kuba Surmacz, a wyróż-
nienie otrzymała Rita Małek. 

Wszystkim dzieciom gratulujemy 
wspaniałych pomysłów i zachęcamy 
do brania udziału w kolejnych kon-
kursach.

Edyta Kijko

III miejsce: Laura Rapa kl. VIII 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Dereźni Solskiej za pracę „Historia 
życia Janiny Dzido”
Wyróżnienia:
Natalia Hołyst kl. VI Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Dereźni 
Solskiej za pracę - „Obary. Torfowi-
skowy Rezerwat Przyrody w Gminie 
Biłgoraj”,
Martyna Blacha kl. VI Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Dereźni 
Solskiej za pracę - „Krzyże i kapliczki 
w Dereźni”,
Kalina Jargieło kl. VII Szkoła Podsta-
wowa w Dąbrowicy za pracę - „Stół 
lubelski w dawnych czasach”, Zuzan-
na Wasąg, kl. IV Szkoła Podstawo-
wa w Dąbrowicy, za pracę „Chustki 
kwiatami malowane”, Irena Surma 
– nauczyciel Szkoła Podstawowa w 
Dąbrowicy, Lucyna Bielak biblio-
tekarz F.B. w Dąbrowicy za pracę - 
„Uroki bagien w okolicy Dąbrowicy” 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy po-

mysłowości i kreatywności przy wykonywaniu prac oraz 
życzymy sukcesów na etapie powiatowym konkursu.

Zofia Nizio
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Dzień Pluszowego Misia w na-
szej szkole to duże wydarzenie Tego 
dnia przedszkolaki i uczniowie klas 
młodszych przyniosły do szkoły 
swoje misie. Dowiedziały się jak miś 
zmieniał się przez lata, opowiada-
ły o swoich misiach, rozwiązywały 
ciekawe zagadki, a na zajęciach pla-
stycznych wykonały piękne prace. 
Przedszkolaki przygotowały również 
pracena konkurs pt ,,Mój Przyjaciel 
Miś" zorganizowany przez  Bibliotekę 
Publiczną w Soli.

Dzień Postaci z Bajek. W listo-
padzie wychowawcy we współpracy 
z nauczycielem biblioteki szkolnej 
oraz Panią bibliotekarką z Bibliote-
ki Publicznej w Soli zorganizowały 
Dzień postaci z bajek. Tego dnia dzie-
ci przebrały się za ulubione postacie 
bajkowe, uczestniczyły w ciekawych 
zajęciach rozwiązując zagadki, ukła-
dając puzzle i słuchając przepięknych 
baśni.

Bal Andrzejkowy 2022. W na-
szym przedszkolu obchodziliśmy 
również ,,Dzień dyni ''. Dzieci po-
znały różnorodność dyń i wzbogaci-
ły wiedzę na ich temat. Dowiedziały 
się o walorach zdrowotnych jak i ku-
linarnych dyni. Przedszkolaki kla-
syfikowały dynie według wielkości, 
koloru, rodzaju i  kształtu. Szerego-
wały od największej do najmniejszej, 
przeliczały, dodawały i odejmowały. 

Zabawy ruchowe dostarczyły dużo 
radości. Powstały piękne prace pla-
styczne i przygotowane samodzielnie 
muffinki… 

Dzień Drzewa obchodziliśmy 10 
października. Przedszkolaki przypo-
minały sobie wcześniej poznane ga-
tunki drzew, ich budowę, znaczenie 
w przyrodzie i dla człowieka. Dowie-
działy się dlaczego drzewa określane 
są ,,płucami świata”. Z materiałów 
przyrodniczych wykonały makietę 
drzewa, która była super zabawą sen-
soryczną. Na koniec dzieci na placu 
szkolnym przeliczały i rozpoznawały 
gatunki drzew.

Mikołajki w przedszkolu. Ponie-
waż nasze przedszkolaki są zawsze 
grzeczne, pamiętał o nich Święty Mi-
kołaj. Przywędrował do dzieci z dale-
kiego kraju, żeby obdarować wszyst-
kich prezentami. To był szczególnie 
radosny dzień w naszym przedszkolu. 

Justyna Dzido

W naszym przedszkolu 
zawsze jest fajnie
Przedszkolaki w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej codziennie czeka coś ciekawego. 
Wspólnie obchodzą dziecięce święta oddając się bez reszty edukacyjnym zabawom.
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Dzień Wolontariusza w Szkole 
Podstawowej w Woli Dereźniańskiej
5 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej odbyły się uroczyste ob-
chody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Był to doskonały moment dla samych wo-
lontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania tych, 
którzy do tej pory nie podejmowali żadnych działań bądź wahali się. 

W Szkole Podstawowej w Woli 
Dereźniańskiej Szkolny Klub Wolon-
tariatu istnieje od 2017 roku i już od 
początku swojej działalności zgro-
madził wielu wolontariuszy. Opie-
kunami SKW są panie: Anna Przy-
tuła-Gol i Magdalena Dołba. Myślą 
przewodnią szkolnego wolontariatu 
są słowa Jana Pawła II: „Ważny jest 
rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale 
jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 
z jakim tej pomocy się udziela”. 

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza rozpoczęły się 
od uroczystego apelu, w którym 
uczestniczyli wszyscy uczniowie 
szkoły, dyrekcja i grono pedago-
giczne. Wolontariusze rozpoczęli 
od krótkiego wystąpienia, podczas 
którego przybliżyli znaczenie słów 
„wolontariat” i „wolontariusz” oraz 
przypomnieli historię wolontariatu 
w Polsce. Następnie zgromadzeni 
mogli obejrzeć prezentację dotyczą-
cą początków Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu w szkole i jego działalno-
ści przez ostatnie lata. 

Od 2019 roku szkoła należy rów-
nież do Klubu Szkół UNICEF, w ra-
mach którego, w porozumieniu ze 
Szkolnym Klubem Wolontariatu 
przeprowadziła dwie duże zbiórki 
pieniędzy na pomoc Afryce. Pod-
czas apelu zaprezentowana została 
historia UNICEF-u w Polsce, do-
datkowo uczniowie obejrzeli film 
o  prawach dziecka. Na zakończenie 
wolontariusze poczęstowali wszyst-
kich zgromadzonych  cukierkami, 
a uczniowie otrzymali pamiątkowe 
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plany lekcji z logo UNICEF-u. Wolontariusze przygoto-
wali również serce, na którym uczniowie mogli umieścić 
nazwy akcji charytatywnych, w których brali udział. Ob-
chody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza stały się 
okazją do poszerzenia grona wolontariuszy. Tego dnia 
wielu uczniów z klas IV-VIII wyraziło chęć uczestnictwa 
w Szkolnym Klubie Wolontariatu. 

5 grudnia był niezwykłą okazją by przypomnieć 
wszystkie dotychczasowe działania. Przez ostatnie lata 
wolontariusze angażowali się w rozliczne akcje charyta-
tywne, zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim 
jak i międzynarodowym. Akcje takie jak zbiórka pienię-
dzy na „Górę Grosza” czy sprzedaż kalendarzyków w ra-
mach akcji fundacji „Pomóż i Ty” realizowane są co roku, 
bo co roku zebrane pieniądze pomagają kolejnym oso-
bom. Ponadto wolontariusze angażowali się w zbiórki na 
budowę studni w Afryce. W okresie świątecznym szko-
ła wielokrotnie przystępowała do akcji „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę”. Wolontariusze nie zapominali też 
o zwierzętach. W 2019 roku zaangażowali się w zbiórkę 
karmy dla porzuconych psów i kotów - mieszkańców 
Przytuliska w Józefowie. W ubiegłym roku zbierano kor-
ki, artykuły higieniczne i słodkości dla podopiecznych 
„Hospicjum imienia Małego Księcia” w Lublinie.Wolon-
tariusze brali też udział w pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Zbierano niezbędne produkty spożywcze i materialne, 
które trafiły do Lwowa. 

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza podsumowano zbiórkę, która zakończyła się 
1 października tego roku. Była to zbiórka na rzecz Deni-
sa – chłopca pochodzącego z Ukrainy, który w ubiegłym 
roku szkolnym uczęszczał do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej. W związ-
ku z trudną sytuacją po śmierci taty Denisa - Aleksandra, 
który jako żołnierz zginął na wojnie, rodzice, nauczycie-
le i uczniowie włączyli się do zbiórki pieniędzy, za które 
zostały zakupione potrzebne przybory szkolne i ubrania. 
W listopadzie mama Denisa przysłała nagranie, w którym 
podziękowała wszystkim za pamięć i pomoc. Podsumo-
wana została również zbiórka karmy, kocyków i żwirku 
dla podopiecznych Stowarzyszenia „Podaj łapę” w Biłgo-
raju w ramach akcji „Paczka dla małego przyjaciela”.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do 
tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby 
zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na 
poziomie szkolnym, lokalnym, krajowym i międzynaro-
dowym. To również doskonały moment by zachęcić in-
nych do działania. To w końcu dobra okazja by powie-
dzieć innym, że warto pomagać. 

Anna Przytuła-Gol
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Jestem Przedszkolakiem!
Dzień 25 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci z naszych oddziałów przedszkol-
nych i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość 
– pasowanie na przedszkolaka.

Najprawdopodobniej wszedł „oknem”… przy uśpionej czujności wszystkich uczniów i przed-
szkolaków, w samo południe o godzinie 12.00 przybył do naszej szkoły z wielkimi workami pre-
zentów Mikołaj. Wszystkim milusińskim towarzyszyła radość nie do opisania… Czekali prze-
cież od samego rana.

Uroczystość rozpoczęła się od po-
witania gości i przedstawienia krótkiej 
części artystycznej, w której maluszki 
zaprezentowały swoje umiejętności 
– dając tym samym dowód, jak dużo 
już potrafią. Były piosenki, wierszyki, 
zabawy ruchowe i taniec. Po części 
artystycznej dzieci obiecały: zgodnie 
bawić się w przedszkolu, przychodzić 
każdego dnia z uśmiechem, słuchać 
pani i pomagać kolegom, a także być 
dzielnym przedszkolakiem. Następ-
nie dyrektor szkoły  Teresa Mazurek 
dokonała uroczystego pasowania każ-
dego dziecka na Przedszkolaka. Na 
pamiątkę tego ważnego wydarzenia 
każdy przedszkolak otrzymał dyplom 
oraz słodki upominek. Teraz dzieci 
z  dumą mogą powiedzieć – Mamo, 
tato – jestem Przedszkolakiem!

Katarzyna Tekiela

Obdarowane dzieci wyznały Mi-
kołajowi, że były grzeczne i liczyły 
na prezenty. Przygotowały też piękne 
występy. Recytowane wierszyki, tańce 
oraz świąteczne piosenki bardzo po-
dobały się Mikołajowi. Uczta trwała 
około godziny, a podziękowaniom 
nie było końca… 

Od nas wyruszył w kierunku Bił-
goraja, potem straciliśmy Go z oczu. 
Chyba pobiegł do naszej Gminy…

Katarzyna Buczek

To się naprawdę zdarzyło… Mikołaj w Korczowie
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Zajęcia miały formę konferencji prasowej, uczniowie 
naśladując dziennikarzy telewizyjnych i radiowych repre-
zentowali krajowe i regionalne media. Celem lekcji było 
pogłębienie wiedzy o samym poecie jak również przy-
bliżenie epoki romantyzmu z okazji Roku Romantyzmu 
Polskiego, obchodzonego ze względu na 200. rocznicę 
wydania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza.

Konferencji przyglądali się uczniowie starszych klas – 
VII i VIII. Taki pomysł na przyswajanie wiedzy bardzo 
przypadł im do gustu. Zebrane w pigułkę informacje za-
padły głęboko w naszą pamięć, zwłaszcza że recytowana 
przez uczniów klasy VI poezja A. Mickiewicza przeniosła 

wszystkich w fantastyczny nastrój. Uczniowie pokazali 
się od najlepszej strony jako Ci, którzy mają wiedzę i po-
trafią ją przekazać innym. 

Zajęcia prowadziła nauczycielka języka polskiego 
i dyrektor szkoły Teresa Mazurek.

… I ja tam byłam miód i wino piłam…
PS. Doszły mnie słuchy, iż klasa VIII już zapowiedzia-

ła chęć podobnych zajęć, których bohaterem będzie C. K. 
Norwid, a więc… do usłyszenia wkrótce.

Grażyna Czyżo

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było 
upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla toż-
samości regionalnej, promowanie walorów przyrodni-
czych, krajobrazowych i kulturowych naszego powiatu, 
kształtowanie postaw patriotycznych, więzi z regionem 
oraz integrowanie  społeczności szkolnych, lokalnych, tu-
rystów, krajoznawców, stowarzyszeń, instytucji samorzą-

dowych organizujących i wspierających turystykę.
Konkurs został zorganizowany przez Oddział Polskie-

go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgora-
ju, Wójta Gminy Biłgoraj i Szkołę Podstawową im. Papie-
ża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej. Nagrody książkowe 
zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Biłgo-
raju.

Niecodzienna lekcja w szkole w Korczowie 
– Dzień Polskiego Romantyzmu

XXXIII Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Ziemi Biłgorajskiej

7 grudnia w naszej szkole uczniowie klasy VI wraz z polonistką przygotowali spotkanie z Ada-
mem Mickiewiczem. W rolę wieszcza wcieliło się dwóch uczniów – Kuba i Franek. 

7 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, około 70 
uczniów ze szkół powiatu biłgorajskiego uczestniczyło w XXXIII Konkursie Wiedzy o Ziemi Bił-
gorajskiej. 
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Oficjalnego otwarcia konkursu w imieniu organizato-
rów dokonała dyrektor SP w Dereźni Solskiej Zofia Bie-
lak.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli przedsta-
wiciele biłgorajskich szkół ponadpodstawowych: Katolic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Paw-
ła II, I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ, Zespołu 
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnego Cen-
trum Edukacji Zawodowej. 

Reprezentanci szkół podstawowych to uczniowie: 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskie-
go w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bo-
żego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II 
w Księżpolu, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej 
w Majdanie Starym, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Powstania Styczniowego w Po-
toku Górnym, Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, Szkoły 
Podstawowej w Smólsku, Szkoły Podstawowej w Gro-
madzie i Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II 
w Dereźni Solskiej.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej, dru-
żynowej wszyscy uczestnicy rozwiązywali  test opracowa-
ny przez Piotra Kiełbasę, prezesa Zamojskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Bił-
goraju.

Wyniki w rywalizacji zespołowej przedstawiają się na-
stępująco:
Uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce – Emilia Raduj, Marzena Dziura, Laura Rapa  
(SP im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, opiekun  
Małgorzata Palikot),
II miejsce – Nina Ćwikła, Martyna Blacha, Natalia Hołyst  
(SP im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, opiekun  
Małgorzata Palikot),
III miejsce – Maja Łokaj, Szymon Borek, Dawid Zdanow-
ski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Stycz-

niowego w Potoku Górnym, opiekun Anna Lipiec),
IV miejsce - Amelia Pszczoła, Marcelina Pyzio, Oskar So-
cha (SP im. Jana Pawła II w Księżpolu, opiekun Tomasz 
Żuk),
IV miejsce - Maciej Pawelec, Julia Zwolak, Łukasz Szpyt  
(Publiczna SP im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach 
Dolnych, opiekun Anna Lipiec),
V miejsce – Aniela Sarzyńska, Anna Klucha, Nikodem 
Czarny (SP im. Jana Pawła II w Księżpolu, opiekun To-
masz Żuk),
VI miejsce – Andżelika Smoter, Aleksandra Kalinowska, 
Weronika Kasperska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księ-
dza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, opiekun Marta Cu-
dziło),
VI miejsce – Weronika Dziura, Błażej Osuch, Wiktoria 
Dziura (Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Maj-
danie Starym, opiekun Grażyna Rymarz).
Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Andżelika Popławska, Michalina Tworzew-
ska, Natalia Skrok (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Biłgoraju, opiekun Beata Pieczonka)
II miejsce ex aequo – Karolina Łucja Staroń, Dominika 
Winnicka, Paweł Pędziwiatr (Zespół Szkół Budowlanych 
i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun Dariusz Py-
zio), Otylia Kobielarz, Aleksandra Solak, Patryk Przytuła 
(I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, opie-
kun Krzysztof Rudy),
III miejsce – Oliwia Łupina, Justyna Grzywna, Liliya 
Yuntsevich (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Biłgoraju, opiekun Beata Pieczonka), 
IV miejsce – Karol Łuczyn, Wojciech Sokal, Michał Gmyz 
(Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana 
Pawła II w Biłgoraju, opiekun Kinga Birut-Solak),
V miejsce – Amelia Dec, Natalia Magoch, Paulina Zając 
(Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana 
Pawła II w Biłgoraju, opiekun Kinga Birut-Solak),
VI miejsce – Wiktor Banach, Dominika Szubiak, Anna 
Szubiak (I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgora-
ju, opiekun Krzysztof Rudy).
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Uczniowie poprzez udział w konkursie nie tylko ry-
walizowali ze sobą ale także zdobywali wiedzę, gdyż pod-
czas przerwy pomiędzy etapami Andrzej Czacharowski, 
wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju przedstawił pre-
zentację „Biłgoraj w starej fotografii”.

W drugim, indywidualnym etapie konkursu uczestni-
czyli uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbą punk-
tów w eliminacjach pisemnych. Ich zadaniem było roz-
poznawanie na fotografiach miejsc pamięci narodowej 
Ziemi Biłgorajskiej.
Wyniki w kategorii indywidualnej: 
Uczniowie szkół podstawowych (45 uczestników):
I miejsce – Nina Ćwikła (SP im. Papieża Jana Pawła II 
w Dereźni Solskiej),
II miejsce – Marzena Dziura (SP im. Papieża Jana Pawła 
II w Dereźni Solskiej),
III miejsce – Martyna Blacha (SP im. Papieża Jana Pawła 
II w Dereźni Solskiej),
IV miejsce – Laura Rapa (SP im. Papieża Jana Pawła II 
w Dereźni Solskiej),
V miejsce ex aequo – Emilia Raduj (SP im. Papieża Jana 
Pawła II w Dereźni Solskiej),
Julia Zwolak (PSP im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach 
Dolnych), 
VI miejsce – Maja Łokaj (PSP im. Powstania Styczniowe-
go w Potoku Górnym

Uczniowie szkół ponadpodstawowych (24 uczestników):
I miejsce ex aequo – Otylia Kobielarz (I LO im. ONZ 
w Biłgoraju), Paulina Zając (KLO im. Papieża Jana Pawła 
II w Biłgoraju),
II miejsce ex aequo – Dominika Winnicka (ZSBiO w Bił-
goraju), Michalina Tworzewska (ZSZiO w Biłgoraju),
III miejsce ex aequo – Justyna Grzywna (ZSZiO w Biłgo-
raju), Oliwia Łupina (ZSZiO w Biłgoraju). 

Nagrody książkowe zwycięzcom, pamiątkowe dyplo-
my i podziękowania dla nauczycieli wręczali Wiesław 
Różyński, Wójt Gminy Biłgoraj oraz Celina Skromak, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat 
swojego regionu, co dowodzi, że posiadają duże wiado-
mości z zakresu geografii, historii, przyrody, zabytków, 
tradycji i zasłużonych postaci Ziemi Biłgorajskiej. 

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom,  
opiekunom składają wyrazy uznania za wspaniałe przy-
gotowanie swoich podopiecznych.

Małgorzata Palikot
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Ponownie udało się zaangażować pokolenia od junio-
ra do seniora. Wbrew dotychczasowym praktykom do-
rosłych, kiedy to raczej hamowano młodzież przed nie-
rozważnymi pomysłami, za to zachęcano osoby starsze, 
żeby robiły coś więcej niż zdawałoby się wiek im pozwala, 
w naszych projektach wyzwalamy burzliwy i niepohamo-
wany potencjał młodzieży, seniorów natomiast hamuje-
my przed ryzykownymi decyzjami ze względu na zagro-
żenia czyhające w ciągle zmieniającym się świecie. 

Każdy jednak decyduje o sobie, stąd tytuł senioralne-
go projektu: „Bezpieczeństwo – mój wybór!”, współfinan-
sowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. 

Szkolenia oraz inicjatywy promujące wiedzę i umie-
jętność unikania zagrożeń czy radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach to stały element projektów, jednak pomysły 
na poszerzanie wiedzy rodzą się wciąż nowe. Spotkania 
z przedstawicielami służb, tworzenie sytuacji wymaga-
jących przestrzegania zasad bezpieczeństwa to główne 
wątki inicjatyw, które odbyły się w ramach projektu. Np. 
dnia 13 października w Szkole Podstawowej w Korczowie 
odbyło się spotkanie podsumowujące inicjatywę Senio-
rek z Korczowa i Okrągłego. Prowadząca liderka - Maria 
Różańska - podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa w życiu 
seniorów i konieczność działania na rzecz jego poprawy.
Podkreśliła także znaczenie bezpiecznej aktywności fi-
zycznej. Stąd też w ramach inicjatywy zorganizowany 
został m.in. rajd rowerowy po najbliższej okolicy wraz 
z ogniskiem integracyjnym. Stał się też okazją do nauki 
bezpiecznego poruszania się po drodze.

W spotkaniu w Korczowie wzięli udział goście: Moni-

ka Dominik Prezes Fundacji Bliżej Pasji, Sołtysi Korczo-
wa i Okrągłego - Tomasz Bury i Krystyna Różańska, Ze-
spół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego i przyjaciele, 
Tadeusz Mielnik - Przedsiębiorca, Jan Szymaniak i Celina 
Skromak – GOK w Biłgoraju. Spotkanie zakończyło się 
poczęstunkiem i integracyjnym wspólnym śpiewaniem 
przy stole.

W inicjatywach nie zabrakło więc możliwości ujścia 
senioralnej energii w sposób przyjemny i luźny: wyprawy, 
śpiewy, zabawy, poczęstunki łagodziły poważny wymiar 
podejmowanych działań.

Jak ukierunkować energię i zapał młodych ludzi, aby 
swoje dążenie do zmiany świata zrealizowali w połącze-
niu z umiejętnością dostrzegania rzeczywistych proble-
mów i wiedzą, jak poprawić świat metodami skuteczny-
mi i społecznie dostępnymi. „Jesteśmy młodzi – o kulturę 
nam chodzi”, taki tytuł projektu zobowiązuje do zaanga-
żowania, współdecydowania, zainteresowania. Młodzież 
rzeczywiście wykazała ogromne zaciekawienie wiedzą, 
odwiedzając miejsca z pozoru niedostępne, gdzie zapa-
dają decyzje wpływające na całą społeczność.

- Jak to jest przemawiać z mównicy, usiąść na miejscu 
radnego lub odwiedzić gabinet Pana Wójta? – pyta koor-
dynatorka projektu, Monika Dominik.

- To bardzo ciekawe i zaskakujące doświadczenie – od-
powiadają młodzi z Korczowa.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Biłgoraju, dnia 
6 października b.r. pani Joanna Szkutnik – Inspektor ds. 
Kultury, Sportu i Turystyki zaznajomiła młodzież m.in. 

Bliżej pasji – bliżej społeczności
Po spokojniejszym okresie w pierwszej połowie roku, latem i jesienią w mieście i gminie Bił-
goraj lokalni społecznicy - ci doświadczeni, ale też początkujący – wznowili aktywność. Fun-
dacja Bliżej Pasji kontynuuje realizację projektów społecznych i znowu, ku naszej radości, 
znalazło się wielu chętnych, by uczyć się i działać na rzecz swoich społeczności lokalnych 
i grup rówieśniczych. 
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z  tym, w jaki sposób mogą dbać o własne interesy, za-
spokajać własne potrzeby oraz rozwiązywać problemy 
w szkole, wiosce, na terenie Gminy na przykładzie fun-
duszu sołeckiego, czyli puli środków zarezerwowanej dla 
sołectw w budżecie gminy.

Konkretne sołectwa mają prawo wskazać, na co na-
leży wydatkować kwoty przypadające im z tej puli, np. 
może to być modernizacja dróg do pól, budowa oświe-
tlenia ulicznego, przebudowa świetlic wiejskich, budo-
wa lub ulepszenie placów zabaw. Młodzież poznała, jak 
przebiega zebranie sołeckie, czym jest fundusz sołecki. 
Młodzi dowiedzieli się też, że choć jeszcze nie mają prawa 
głosu, mogą zgłaszać postulaty poprzez swoich rodziców, 
uczestniczących w spotkaniach. Po spotkaniu młodzież 
zwiedziła Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz Filię nr 1 dla 
Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Biłgoraju.

Co to jest sesja Rady Miasta, kto ją zwołuje i jak li-
czone są głosy – na te i inne pytania młodzież otrzymała 
odpowiedź podczas wizyty w Urzędzie Miasta Biłgoraja 
w dniu 4 października b.r. Siedzibę samorządu lokalnego 
odwiedziło 16 młodych ludzi z Soli, ciekawych, kreatyw-
nych i patrzących bystrym okiem na otaczającą rzeczywi-
stość.  Spotkanie z Sekretarzem Miasta Panem Bogdanem 
Kowalikiem i Kierownikiem Referatu Organizacyjnego 
Panem Markiem Kluzem zaznajomiło młodzież ze spe-
cyfiką funkcjonowania urzędu i pracą biłgorajskich wło-
darzy.

Sala konferencyjna, gdzie odbywają się sesje Rady 
Miasta, zachęciła do wypróbowania na sobie, jak wygląda 
udział w sesji: odważyli się przemawiać z mównicy, za-
siąść na miejscu Przewodniczącego Rady oraz głosować.

Młodzi dowiedzieli się, jak można zabrać głos w najbar-
dziej aktualnych dla społeczności tematach, jak można 
zgłaszać projekty uchwał, dyskutować i głosować. 

Grupa młodzieży z Korytkowa udała się na wizytę do 
Nadrzecza do lokalnego miejsca kultury, gdzie odbyło się 
spotkanie z pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Biłgoraju. Podczas spotkania młodzież miała okazję 
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy nt. lokalnej 
tradycji np. stroju ludowego biłgorajskiego, tradycji sitar-
skiej oraz historii wielokulturowości tego Regionu. Wi-
zyta była okazją do skonsultowania z młodzieżą, jakie są 
ich pomysły, potrzeby w zakresie lokalnej kultury. Istnieje 
dużo możliwości, aby aktywnie włączać się w tworzenie 
kultury, począwszy od zespołów i grup wokalnych, ta-
necznych po udział w konkursach, wystawach, warszta-
tach, ale także możliwość dawania własnych propozycji.  
Do udziału młodzieży w lokalnej kulturze i jej współtwo-
rzenia zachęcała Pani Irmina Ziętek - pracownica Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

Ze szczegółowymi inicjatywami realizowanych przez 
Polski Czerwony Krzyż oraz konkretnymi możliwościa-
mi udziału w nich zapoznała się grupa młodzieży z Bu-
kowej, podczas wizyty w biłgorajskim oddziale PCK 25 
października br. Młodzież poznała codzienną działal-
ność, np. rozdawanie pomocy żywnościowej potrzebują-
cym, kursy dla uchodźców itp. Grupę szczególnie zainte-
resowała inicjatywa związana ze szkolnymi kołami PCK. 
Pytania dotyczyły tego, jak funkcjonują, jaka jest ich rola 
w społecznościach lokalnych.

Młodzież chce rządzić! Może to hasło wydać się nieco 
zuchwałe, ale za nim kryje się ogromna chęć i energia do 
działania. Jednak żeby tę pozytywną energię wyzwolić, 



30 KULTURA 44/2022

a nie „zabić”, należy młodym to umożliwić. 
Miejsca i przestrzeni sprzyjającej swobodnym wypo-

wiedziom doświadczyła młodzież podczas pobytu w Hej! 
- jest to nowa przestrzeń młodzieżowa, powstała w Lubli-
nie w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 
2023, której Lublin będzie stolicą w 2023 r. Za tytułem 
tym idą starania, aby Lublin był miastem przyjaznym 
młodzieży, tj. aby skutecznie ją wspierać i zachęcać do 
aktywności obywatelskiej, a także zachęcać do mówienia 
o sobie w swoim imieniu i podejmowania działań zgod-
nie z własnymi potrzebami.

Ta wielka potrzeba bycia usłyszanym przez młodzież, 
co więcej, mówienia, działania, decydowania o sobie wy-
brzmiała podczas wizyty. Młodzież mówiła o swoich po-
trzebach, pomysłach na działania w swojej społeczności 
lokalnej, o tym jakie chciałaby wprowadzić zmiany, czy 
też zupełnie nowe pomysły. Swobodny klimat, w tym 
np. swoboda korzystania z tej przestrzeni, to w opinii 
młodzieży istotne czynniki, które młodym pomagają się 
otworzyć, poczuć bezpiecznie, a tym samym otwiera się 
przestrzeń do kreatywności i zaangażowania.

Miejsca mogące stanowić idealną przestrzeń spo-
tkania młodych odwiedziła grupa młodzieży z Bukowej 
w  Lublinie. Było to Centrum Rozwoju Młodzieży oraz 
Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży, prowadzone 
przez Fundację Sempre a Frente w Lublinie. W pierw-
szym miejscu młodzież zobaczyła jak wygląda taka prze-
strzeń, jakie działania są prowadzone. Największe zain-
teresowanie wzbudził wolontariat młodzieżowy, który 
różni się od wolontariatu „tradycyjnie” rozumianego jako 
pomoc w akcjach charytatywnych. W zasadzie wolonta-
riat to ścieżka rozwoju młodego człowieka w dorosłość, 
z dużym akcentem położonym na odpowiedzialność i za-
angażowanie obywatelskie. Wolontariusze są animatora-
mi, edukatorami dla innych grup dzieci i młodzieży, dają 
coś z siebie, ale także zyskują. A „zyski” to doświadczenie, 
odpowiedzialność, jak też możliwość poznania ludzi z ca-
łej Europy w ramach różnych programów międzynaro-
dowych realizowanych przez Fundację.

Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży to wyjątko-
we miejsce kompleksowej pomocy i wsparcia dla dzieci 

i młodzieży w kryzysie, gdzie na miejscu są specjaliści, 
począwszy od psychologów, psychoterapeutów po praw-
ników itp. Co ciekawe, każde z miejsc jest przyjazne dla 
młodych, bez sztywnych ławek i krzesełek, co powoduje, 
iż sama forma zewnętrzna jest przyjazna dla młodzieży.
Doświadczenie tej wizyty pokazało grupie możliwości 
i dało przekonanie, iż warto „sięgać po marzenia, nawet 
te najśmielsze”.

Spotkania i wizyty odbyły się w ramach projektu „Je-
steśmy młodzi – o kulturę nam chodzi!” współfinansowa-
nego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach 
Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich NOWEFIO na lata 2001-2030.

Jak widać, lokalni liderzy i społecznicy nie zatrzymują 
się we własnej miejscowości. Wychodzą po wiedzę i czer-
pią doświadczenia poza własną miejscowością i  gminą. 
Zwłaszcza młodzież oswajająca się z dużym miastem 
i  osobami decyzyjnymi zyskuje szansę na skuteczne, 
śmiałe kontakty z osobami dotąd kojarzonymi z nieprzy-
stępnym autorytetem. 

Ożywienie środowisk lokalnych, otwarcie na potrzeby 
społeczności i umiejętność dostrzegania problemów. Do 
tego wiedza, jak im zaradzić, jak zaangażować osoby bier-
ne, to pozytywny rezultat działań Fundacji Bliżej Pasji, 
rozszerzającej zasięg oddziaływania na powiat biłgoraj-
ski, poza Gminę Biłgoraj. Oby kolejny rok przyniósł roz-
wój społecznych inicjatyw zaplanowanych i realizowa-
nych przez przedsiębiorczych i energicznych lokalnych 
liderów, niezależnie od wieku.

Elżbieta Mielniczuk
Fundacja Bliżej Pasji

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

Dzienny Dom „Senior+” w Bukowej 
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I choć pogoda nad Soliną nie rozpieszczała, nie prze-
szkodziło to jednak naszym turystom w podziwianiu 
pięknych widoków podczas rejsu statkiem po Zalewie 
Solińskim.

Kolejnym punktem był spacer po tamie oraz zwie-
dzanie jej wnętrza, które zostało poprzedzone projekcją  
ciekawego filmu o budowie tamy, jej znaczeniu energe-
tycznym i hydrologicznym. 

Ostatnim punktem wycieczki był przejazd kolejką 
gondolową, podczas którego mogliśmy podziwiać kra-
jobrazy Bieszczad, Jezioro Solińskie oraz zaporę z lotu 
ptaka. Wszyscy wrócili do domu w dobrych humorach 
i pełni wrażeń.

Dzienny Dom „Senior+” w Bukowej

W części artystycznej gospodarze zaprezentowali 
skecz „W poczekalni u doktora”. 

Seniorów odwiedziła również wróżka Marta. Przepo-
wiadała zainteresowanym najbliższą przyszłość - „czeka 
cię przypływ gotówki”, „zakochasz się”, „spotka cię coś 
miłego”, słyszeli od wróżki, ale też udzieliła dobrych rad -  
„zadbaj o stan uzębienia”, „zadbaj o włosy i cerę”, „ubieraj 
się ciepło”.

Kolejna wróżba to losowanie filiżanek z przepowied-
nią - „będziesz pilnować wnuków”, „będziesz więcej się 
modlić”, „wyjedziesz za granicę”, bo przecież Seniorzy 
wciąż są potrzebni i żadnej pracy się nie boją.

Spotkanie zakończyło się integracyjną zabawą tanecz-
ną. Dziękujemy za kolejne miłe spotkanie.

Dzienny Dom „Senior+” w Bukowej

Wycieczka w Bieszczady

Spotkanie Andrzejkowe

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Bukowej uwielbiają aktywny wypoczynek i towarzy-
szące mu atrakcje. Pojechali więc na wycieczkę w Bieszczady. 

23 listopada 2022 odbyło się spotkanie andrzejkowe, na którym Seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” w Bukowej gościli Uczestników i Pracowników z  zaprzyjaźnionego Domu Pomocy 
dla Seniorów w Biłgoraju. 
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Celem projektu  jest zwiększenie aktywności spo-
łecznej 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 01.05.2022r. do 
31.12.2022r.

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi star-
szych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinte-
resowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze 
pokolenia. Piękną uroczystość  Dnia Seniora, zorganizo-
wano w niedzielę 23 października w remizie OSP w Cio-
smach.

Liczni goście, doskonały humor, świetna zabawa,  
wspólne świętowanie oraz piękna słoneczna pogoda – tak 
pokrótce można scharakteryzować ten dzień. Było pięk-
nie, uroczyście i wesoło. A wszystko po to, by seniorzy 
w  tym dniu poczuli się naprawdę wyjątkowo, by mieli 
świadomość, że nadal są potrzebni, a ich mądrość i do-
świadczenie uczy kolejne pokolenia.

Program spotkania był wyjątkowy, pełen niespodzia-
nek. Na początek odbył się wyjątkowy koncert w wyko-
naniu zespołu „Gdzie diabeł nie może”. Specjalnością 
zespołu jest muzyka retro, filmowe przeboje lat 20-tych 
i 30-stych oraz najpiękniejsze melodie tego okresu. Już 
od pierwszych dźwięków artyści oczarowali uczestników  
swoją muzyką i porwali do tańca. Piękny śpiew, dopra-
cowane aranżacje, wspaniała muzyka to prawdziwa uczta 
duchowa tej uroczystości.

Na przybyłych gości czekał też przepyszny poczęstu-
nek i czas na wspólne rozmowy oraz wspomnienia. War-
to aby to wydarzenie  na stałe  wpisało się w kalendarz 
lokalnych uroczystości adresowanych do mieszkańców 
Ciosmów, szczególnie do osób starszych.

 

Helena Szado - Oleksak

Dzień Seniora w Ciosmach
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt  „Na Seniora czas, bo aktywność jest 
w Nas!”, który jest dofinansowany ze środków  Programu Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
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Pełna sala, doskonałe nastroje, 
wielu gości, w tym Wiesław Różyński 
– Wójt Gminy Biłgoraj. Na początek 
widowisko „Jak córkę szewca swata-
li” w wykonaniu zespołu „Czerem-
cha” z Gromady. Tematem przedsta-
wienia były tak zwane „zmówiny” 
czyli pierwsze spotkanie rodziców 
pary młodej. Jest to staropolski zwy-
czaj, ale coraz rzadziej lub inaczej 
pielęgnowany. W przeszłości zmó-
winy były okazją do porozmawiania 
o kwestii wiana lub podziału mająt-
ku. W trakcie zmówin dyskutowano 
również o weselu, gdzie i kiedy odbę-
dzie się przyjęcie oraz kto i w jakich 
częściach będzie je finansował. Po 
barwnym i dynamicznym widowisku 
rozpoczęło się spotkanie integracyj-
ne. Uczestnicy projektu sami przy-
gotowali poczęstunek. Były wspólne 
śpiewy, rozmowy i wspomnienia.  
Biorący udział zgodnie twierdzili, że 
bardzo brakuje takich przedsięwzięć, 
że Seniorzy mają mało okazji do wyj-
ścia z domów i wspólnych spotkań 
w swoim gronie. Stąd ich wyrazy 

wdzięczności i sugestie, aby konty-
nuować takie działania.

Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu Stowarzyszenia „Dąb” 
w  Ciosmach „Na Seniora czas, bo 
aktywność jest w Nas!”, który jest do-
finansowany ze środków Programu 
Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021–2025.  
Celem projektu jest zwiększenie ak-
tywności społecznej oraz wspieranie 
działań na rzecz samopomocy i roz-
wijanie 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.

Stowarzyszenie „Dąb” składa wy-
razy podziękowania Wójtowi Gmi-
ny Biłgoraj, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Biłgoraju a także Zespoło-
wi z Gromady za współpracę w reali-
zacji Dnia Seniora w Dąbrowicy!

Helena Szado - Oleksak

Integracyjne popołudnie w Dąbrowicy
W sobotnie popołudnie 19 listopada 2022 r. w remizie OSP w Dąbrowicy zgromadziło się około 
70 osób. Uczestnicy projektu zorganizowali spotkanie z okazji „Dnia Seniora”.
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„Nieznajomość prawa szkodzi” oraz „Nieznajomość 
prawa nie zwalnia z jego przestrzegania” to dwa popu-
larne, ale jakże prawdziwe  powiedzenia. Dla człowieka 
w  każdym wieku znajomość prawa jest bardzo ważna.  
Organizując takie spotkania mamy na uwadze wymiar  
profilaktyczny. Ważne jest, aby każda starsza osoba 
w  trudnej sytuacji życiowej nigdy nie została z proble-
mem sama, ale  wiedziała, gdzie i do kogo się zwrócić.

Tematem prelekcji było bezpieczeństwo finansowe 
we współczesnym świecie, sprawy spadkowe oraz testa-
menty. Na co Senior powinien zwracać uwagę? Jakie wia-
domości z zakresu prawa powinien znać? Szczegółowo 
zostały omówione rodzaje testamentów, warunki jakie 
muszą spełnić, aby były prawomocne. Zasady związane 
z darowiznami i problem zachowku. Darowizny i spadki 
a podatki. Umowy konsumenckie i zasady ich rozwiązy-
wania. Ochrona interesów konsumentów - w dobie no-
woczesnych rozwiązań coraz częściej zawieramy umowy 
na odległość. Jest to wygodne i dlatego tak wielu z nas 
korzysta z tego sposobu zawierania umów. Jak prawo od-
nosi się do tych rozwiązań i co nam w takich sytuacjach 
wolno, a co jest nam zabronione? Ponadto poruszane 
były kwestie obowiązków dorosłych dzieci wobec rodzi-
ców w podeszłym wieku, w tym alimentowanie. Kiedy 
i czy warto pozwać syna lub córkę o alimenty?

Na te i wiele innych pytań odpowiadał naszym Senio-
rom Amadeusz Małysza.

Zajęcia tradycyjnie odbyły się w remizach OSP w Cio-
smach i w Dąbrowicy. Uczestnicy – Seniorzy chętnie roz-
mawiali na tematy poruszane podczas prelekcji. Mieli też 
możliwość zadawanie pytań na interesujące ich tematy. 
Dodatkowo przedstawione zostały zasady bezpieczeń-
stwa publicznego, ochrony osób i mienia w świetle współ-
czesnych zagrożeń wymierzonych w Seniorów. Uczest-
nicy spotkań bardzo chętnie dyskutowali oraz dzielili 
się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Takie rozmowy 
zawsze owocują poszerzeniem wiedzy, która niejedno-
krotnie może okazać się niezwykle przydatną, a czasami 
wręcz bezcenną. Seniorzy, jak sami stwierdzili pożytecz-
nie spędzili ten czas. Miejmy nadzieję, że po tych spotka-
niach chociaż część ich problemów będzie łatwiejsza do 
załatwienia.

Spotkania zrealizowane zostały przez Stowarzyszenie 
„Dąb” w Ciosmach w ramach projektu „Na Seniora czas, 
bo aktywność jest w Nas!”, który jest dofinansowany ze 
środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „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 senio-
rów w wieku 60+ z Ciosmów, Dąbrowicy i Kolonii Sól 
w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Helena Szado - Oleksak

Jak aktywny senior może zadbać o swoje 
bezpieczeństwo we współczesnym świecie? 
W dniach 23, 24, 30 listopada oraz 1 grudnia 2022 r. grupy seniorów z Ciosmów i Dąbrowicy 
uczestniczyły w spotkaniach z radcą prawnym Amadeuszem Małyszą.  
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Nieomal codziennie można spotkać w środkach ma-
sowego przekazu informacje o oszukanych seniorach 
metodą „Na wnuczka”, „Na lekarza” a nawet „Na poli-
cjanta”. Zatroskani o los najbliższych seniorzy często po-
noszą dotkliwe straty finansowe przekazując oszustom 
duże  sumy pieniędzy. Te problemy były tematem spotka-
nia z policjantami zorganizowanego 18.11.2022 r. w Cio-
smach. Funkcjonariusze odnosząc się do doświadczeń 
zawodowych wyjaśniali jakich zachowań unikać bądź 
jakie podejmować działania w określonych sytuacjach. 
Podnoszone były kwestie przechowywania gotówki pod-
czas zakupów w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa 
na drogach, przede wszystkim w ruchu pieszym i rowe-
rowym, znaczenia oświetlenia oraz elementów odbla-
skowych. Kolejnymi tematami były płatności interne-
towe i  najczęściej spotykane oszustwa z tym związane. 
Uczestniczki spotkania wymieniały się też swoimi do-
świadczeniami i obserwacjami związanymi z tematem 
bezpieczeństwa seniorów. Prezentowane były również 
materiały związane z innymi zagadnieniami jak np. prze-
moc domowa.

Z pewnością zdobyta wiedza wzmocni poczucie bez-
pieczeństwa seniorów. Stowarzyszenie „Dąb” serdecznie 
dziękuje funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji 
w Biłgoraju za przeprowadzone spotkanie informacyjne.

Spotkanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Dąb” 
w Ciosmach w ramach projektu „Na Seniora czas, bo 
aktywność jest w Nas!”, który jest dofinansowany ze 
środków  Programu Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „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 senio-
rów, w  wieku 60+ z Ciosmów, Dąbrowicy i Kolonii Sól 
w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach

„Senior silny jak DĄB” – spotkanie 
z Policjantami
Utworzone i funkcjonujące w projekcie grupy wsparcia seniorów „Senior silny jak DĄB”, każ-
dorazowo gromadzą się wokół ważnego dla nich problemu np. bezpieczeństwo. 
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W Wigilię Świętego Mikołaja 
w remizie OSP w Dąbrowicy odbyło 
się spotkanie pod nazwą „Mikołajko-
wa integracja Seniorów”. Wydarzenie  
to, było wspaniałą okazją do dawania  
świadectwa przywiązania do chrze-
ścijańskiej tradycji i do pokazania, 
że ten dzień niesie w sobie znacznie 
głębszą treść niż banalne wezwanie 
do poddania się zakupowej gorączce.

Atrakcją spotkania były występy 
seniorów z Dziennego Domu „Se-
nior+” z Bukowej. Kabaret pt. „U le-
karza” był bardzo autentycznie i pięk-
nie zagrany przez aktorów-Seniorów, 
był też dowodem na to, że w każdym 
wieku aktywność przynosi niezwykłe 
efekty. Cudowne występy nagrodzo-
ne zostały gromkimi brawami. Swoją 
obecnością zaszczyciła  nas Monika 
Zając – kierownik Dziennego Domu 
Seniora w Bukowej wraz ze współ-
pracownikami. Dopisali również Se-
niorzy - mieszkańcy Dąbrowicy. Dla 
wszystkich przygotowano wspaniały 
poczęstunek. Humory dopisywa-
ły wszystkim uczestnikom. Bardzo 
dziękujemy za miłe wrażenia arty-
styczne, możliwość integracji i  wy-
miany doświadczeń. Aktywizacja 
i integracja Seniorów w społeczności 
lokalnej to cel inicjatywy, który zo-
stał w pełni osiągnięty.

Wszystkim Seniorom składamy 
więc mikołajkowe życzenia dużo ra-
dości i słońca mimo grudnia. Niech 

ten piękny dzień zapoczątkuje czas 
wyjątkowej świątecznej atmosfery. 
Rozwijajcie swoje pasje, bądźcie oto-
czeni życzliwością i miłością.

Chociaż wiemy, że często podar-
ki są dla seniorów spełnieniem wielu 
ich podstawowych potrzeb, to wie-
rzymy, że prawdziwym prezentem 
realizowanym w ramach tej akcji są 
łzy wzruszenia, pokonywanie samot-
ności, budowanie relacji i dostrzeże-
nie drugiego człowieka. Nie mamy 
wątpliwości, że to właśnie te prezenty 
są najważniejsze na święta i spełniają 
marzenia Seniorów.

Wydarzenie zrealizowane w ra-
mach projektu „Na Seniora czas, bo 
aktywność jest w Nas!” Stowarzysze-
nia „Dąb” w Ciosmach, który jest do-
finansowany ze środków Programu 
Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Celem projektu jest zwiększenie ak-
tywności społecznej oraz wspieranie 
działań na rzecz samopomocy i roz-
wijanie wolontariatu osób starszych 
w środowisku lokalnym przez 30 
seniorów  w wieku 60+ z Ciosmów, 
Dąbrowicy i Kolonii Sól w okresie od 
01.05.2022r. do 31.12.2022r.

Stowarzyszenie „Dąb” 
w Ciosmach

Mikołajkowa integracja Seniorów
Któż z nas nie lubi 6 grudnia? Dnia, którego patronem jest św. Mikołaj z Miry, katolicki biskup 
żyjący na przełomie III i IV wieku, wrażliwy na biedę, zwłaszcza wdów i sierot, chętnie dzielący 
się z biednymi swoim majątkiem. Pamiątką po tej pięknej postaci jest zwyczaj obdarowywa-
nia się w tym dniu różnymi prezentami. 

 
Projekt „Na Seniora czas, bo aktywność jest w nas” dofinansowany ze środków rządowego 

programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

 

Stowarzyszenie “Dąb” w Ciosmach 
                                                                        Ciosmy 77 
    23-400 Biłgoraj 

 

 
Dzieo Seniora w Ciosmach 
 
Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach realizuje projekt  „Na Seniora czas, bo aktywnośd 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 działao 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 01.05.2022r. do 31.12.2022r. 
Dzieo Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za 
bezinteresowną miłośd i mądrośd, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Piękną uroczystośd  Dnia Seniora, 
zorganizowano w niedzielę 23 października w remizie OSP w Ciosmach. 
Liczni goście, doskonały humor, świetna zabawa,  wspólne świętowanie oraz piękna słoneczna pogoda – tak 
pokrótce można scharakteryzowad ten dzieo. Było pięknie, uroczyście i wesoło. A wszystko po to, by seniorzy w 
tym dniu poczuli się naprawdę wyjątkowo, by mieli świadomośd, że nadal są potrzebni, a ich mądrośd i 
doświadczenie uczy kolejne pokolenia. 
Program spotkania był wyjątkowy, pełen niespodzianek. Na początek odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu 
zespołu „Gdzie diabeł nie może”. Specjalnością zespołu jest muzyka retro, filmowe przeboje lat 20-tych i 30-
stych oraz najpiękniejsze melodie tego okresu. Już od pierwszych dźwięków artyści oczarowali uczestników  
swoją muzyką i porwali do taoca. Piękny śpiew, dopracowane aranżacje, wspaniała muzyka to prawdziwa uczta 
duchowa tej uroczystości. 
Na przybyłych gości czekał też przepyszny  poczęstunek i czas na wspólne rozmowy oraz wspomnienia.  Warto 
aby to wydarzenie  na stałe  wpisało się w kalendarz lokalnych uroczystości adresowanych do mieszkaoców 
Ciosmów, szczególnie do osób starszych. 
                                                                                                                             Helena Szado - Oleksak 
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Projekt ma na celu wsparcie i po-
nowne włączenie do lokalnej społecz-
ności osób starszych i samotnych, po-
przez integrację międzypokoleniową 
i stworzenie przyjaznej atmosfery, wa-
runków do otwartych kontaktów mię-
dzyludzkich i możliwości swobodnej 
rozmowy. Ma sprawić, aby adresaci 
spotkań poczuli się ważni, potrzebni 
i docenieni. 

Dotychczas odbyły się dwa takie 
spotkania. Panie z KGW przygotowa-
ły na te okazje smaczne i dekoracyjne 
potrawy, przestrzegając jednocześnie 
zaleceń dietetyka  dotyczących żywie-
nia osób starszych. Przygotowałyśmy 
przede wszystkim zdrowe i lekko-
strawne dania. Chcemy aby dzięki ta-
kim wydarzeniom te osoby nadal się 
integrowały, a możliwość zjedzenia 
obiadu, czy wypicia herbatki w szer-
szym gronie sprawiła, że mimo co-
dziennych domowych spraw podtrzy-
mywane są dobre sąsiedzkie relacje. 
W spotkaniach licznie uczestniczyli 
mieszkańcy wsi, a umilały je koncer-
ty dzieci z miejscowej szkoły pod-
stawowej. Cieszymy się z tak udanej 
frekwencji, która nie byłaby możliwa 

gdyby nie zaangażowanie całej naszej 
społeczności. 

Kolejne spotkanie zaplanowano 
na styczeń przyszłego roku, kiedy to 
wspólnie ze szkołą podstawową zo-
stanie zorganizowany Dzień Babci 
i Dziadka. 

Dzięki Fundacji Biedronki oraz 
zaangażowaniu członków KGW mo-
żemy integrować pokolenia, wspólnie 
spędzać czas i sprawić, by choć na 
chwilę udało się zapomnieć o samot-
ności, która często dotyka to starsze 
pokolenie. 

Pamiętamy też o zbliżających się 
Świętach Bożego Narodzenia. KGW 
Jagodzianki wzięło udział w Kierma-
szu Świątecznym w Zamościu, gdzie 
prezentowało własnoręcznie wyko-
nane ozdoby choinkowe, pięknie 
zdobione pierniczki, oraz potrawy wi-
gilijne, m.in. tradycyjne pierogi z ka-
pustą i grzybami. W kiermaszowym 
konkursie na najpiękniejszą tradycyj-
nie przystrojoną choinkę zajęłyśmy I 
miejsce. 

Izabela Chojna

Kreatywne Jagodzianki
Koło Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” z Bukowej nie zwalnia tempa i realizuje kolejny pro-
jekt. Razem z Fundacją „Biedronka” organizuje serię spotkań dla seniorów i osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym pod hasłem „Danie wspólnych chwil”. 
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Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna w skła-
dzie prof. Lech Śliwonik – teatrolog, prof. dr hab. Piotr 
Dahlig – etnomuzykolog, dr hab. Katarzyna Smyk – folk-
lorysta, kulturoznawca, dr hab. Bożena Suchocka – reżyser 
i dr hab. Edward Wojtaszek – reżyser, która po występach 
spotykała się z zespołami na zajęciach warsztatowych.

W niedzielę podczas uroczystego zakończenia Sejmiku 
zespoły odebrały nagrody. Zespół „Zorza” z Dereźni (pow. 
Biłgorajski, woj. Lubelskie) otrzymał Nagrodę Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie za interesujące poznawczo 
przedstawienie oryginalnej, tajemnej zwyczajowości zwią-
zanej z wigilią św. Andrzeja oraz ciekawe przedstawienie 
społecznej roli szeptaczki w widowisku „Lanie wosku 
u kowalki”.

Sejmikowi towarzyszyły – jak zawsze – wystawy foto-
graficzne: Zobaczymy ich na scenie – zespoły i spektakle 
Sejmiku 2022, VIII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWY-
KI – reportaż fotograficzny Lecha Laskowskiego, Znowu 
z nami – zespoły z lat dziewięćdziesiątych. W oprawie sej-
miku znalazły się także stoiska z rękodziełem i kulinarne. 
W przerwach między spektaklami można było posłuchać 
koncertów kapel ludowych, zespołów śpiewaczych i opo-
wieści gawędziarzy. Z koncertem piosenek ludowych za-
prezentował się również zespół „Zorza”. 

Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Kultury 
Teatralnej Zarząd Główny, Tarnogrodzki Ośrodek Kultu-
ry, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Towarzystwo 
Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Celina Skromak

Zorza z Dereźni na Ogólnopolskim 
Sejmiku w Tarnogrodzie
W dniach 21-23 października w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbywał się 39. Ogólnopolski 
Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Na scenie w Tarnogrodzie zaprezentowano 11 spektakli. Powiat 
biłgorajski reprezentował Zespół „Zorza” z Dereźni.
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W Gminie Biłgoraj świętowanie 
104 rocznicy wolnej Polski odbyło 
się we wszystkich parafiach, gdzie 
mieszkańcy spotkali się na modli-
twie w intencji Ojczyzny oraz odda-
jąc hołd tym, dzięki którym żyjemy 
w wolnym kraju.

Gminne obchody rocznicowe od-
bywają się rokrocznie w Soli, gdzie 
w  kościele pw. Świętego Michała 
Archanioła w asyście pocztów sztan-
darowych odprawiana jest uroczysta 
msza święta. Po nabożeństwie dele-
gacja samorządu, z udziałem Wójta 
Gminy Biłgoraj Wiesława Różyń-
skiego, wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Marka Małka i Sołtysa Soli 
Wiesława Niemca złożyła wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Wiązanki 

Celem działania jest rozwijanie wiedzy na temat świadome-
go poruszania się po zmroku i poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

O wnikliwe wyjaśnienie wszelkich wątków na temat bez-
pieczeństwa zadbał płk Bogdan Kiełbasa, oraz funkcjonariusze 
biłgorajskiej Policji z sierżant sztabową Joanną Pilarską na cze-
le. Do najmłodszych zwrócił się również Wójt Gminy Biłgoraj 
– Jestem przekonany, że po tym spotkaniu zyskacie nie tylko ga-
dżety dzięki którym będziecie widoczni po zmroku, ale również 
poszerzycie swoją wiedzę, którą będziecie przekazywać kolegom, 
ale i po powrocie do domu najbliższej rodzinie – mówił Wiesław 
Różyński.

Składamy Pani Dyrektor Małgorzacie Wasilewskiej i pozo-
stałym nauczycielom serdeczne podziękowania za wzorową or-
ganizację tego spotkania!

Sebastian Chyl

Uroczystości rocznicowe w Soli

Bezpieczeństwo wśród najmłodszych

Rokrocznie dzień 11 listopada, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzony 
jest bardzo uroczyście. 

Nasza gmina dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Biłgorajski, oraz Ko-
mendą Powiatową Policji w Biłgoraju przeprowadziła akcję edukacyjną dla najmłodszych 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie.

złożyli również przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Soli i Dereźni Solskiej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli i Nadleśnictwa Biłgoraj.

Celina Skromak
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Uroczystości rozpoczęły się wzru-
szającym programem patriotycznym 
przygotowanym przez nauczycieli i 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej 
pt. Wolna i Niepodległa. 

Tradycyjnie też odbył się Konkurs 
o Nagrodę im. Ireny Potockiej. Na-
groda im. I. Potockiej przyznawana 
jest od 2009 r., w tym roku (po dwu-
letniej przerwie, kiedy to biesiada się 
nie odbyła) przyznana została po raz 
12 – ty. W konkursie zaprezentowało 
się 12 zespołów. Na scenie w Dereź-
ni wystąpili: zespół „Zorza” z Dereź-
ni, zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa 
i Okrągłego, „Czeremcha” z Gromady, 
„Jarzębina” z Bukowej, Męski Zespół 
Śpiewaczy z Bukowej, „Lawenda” ze 
Smólska, „Stok” z Hedwiżyna, zespół 
KGW z Dąbrowicy, „Więź” z  Soli, 
„Moje Nadrzecze” z Nadrzecza, „Po-
lne kwiaty” z Dyl i Chór z Korytkowa 
Dużego. Na wstępie wszystkie zespoły 
wspólnie odśpiewały ulubioną pio-
senkę Pani Ireny „Przy starym mły-
nie”.

Prezentacjom konkursowym przy-
słuchiwała się komisja w składzie: Ka-
tarzyna Figura, Anna Hawro i Michał 

Giza. Nagrodę im. I. Potockiej 2022 
otrzymał Chór z Korytkowa Dużego. 
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić: 
Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Ja-
rzębina” z Bukowej, zespół „Lawen-
da” ze Smólska, zespół „Sąsiadeczki” 
z Korczowa i Okrągłego oraz  zespół 
„Moje Nadrzecze” z Nadrzecza. Ko-
misja zarazem podkreśliła wysoki po-
ziom wykonawczy prezentacji. 

Z  koncertem RETRO, najpięk-
niejszych polskich piosenek z lat 20, 
30 i 60-tych wystąpił Zespół Wokalny 
z Zamościa „Gdzie diabeł nie może”, 
a  do tańca zaprosił  wszystkich Ze-
spół 4HEVEN. Biesiada przy muzyce 
i  smacznym poczęstunku przygoto-
wanym przez Zespół „Zorza” z De-
reźni trwała do późnych godzin. Była 
to bowiem okazja do spotkania i in-
tegracji, a liczna frekwencja i przyja-
zna atmosfera spotkania sprawiły, że 
mieszkańcy gminy radośnie spędzili 
ten uroczysty listopadowy dzień. 

Dziękujemy Mieszkańcom Dereź-
ni za ogromne zaangażowanie w przy-
gotowanie tego przedsięwzięcia oraz 
okazaną wszystkim gościnność.

Celina Skromak

Jubileuszowa Biesiada Kulturalna
11 listopada w Dereźni Solskiej odbyła się XXV Jesienna Biesiada Kulturalna. Mieszkańcy gmi-
ny Biłgoraj wspólnie świętowali 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
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Następnie historię jednostki 
przedstawił Prezes Druh Piotr Ol-
szówka. Podczas tego jubileuszowe-
go wydarzenia doszło również do 
przekazania druhom nowego samo-
chodu ratowniczo-rozpoznawczego, 
a także zaprzysiężenia Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.

W uroczystościach udział wziął 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Ró-
żyński. Wszystkim strażakom gratu-
lujemy jubileuszu!

Sebastian Chyl

Cele konkursu to podtrzymywanie 
i upowszechnianie idei kultury języ-
ka oraz kultury żywego słowa, pro-
mocja czytelnictwa oraz rozbudzanie 
zainteresowania literaturą i poezją,  
tworzenie warunków do rozwijania 
aktywności twórczej recytatorów, in-
tegracja środowiska amatorskiego ru-
chu recytatorskiego, tworzenie możli-
wości wymiany doświadczeń między 
pedagogami i instruktorami recytacji, 
a także między uczestnikami konkur-
sów recytatorskich.

Komisja w składzie: Ewa Bordzań 
i Halina Ewa Olszewska, po przesłu-
chaniu 19 uczestników z 8 Szkół Pod-
stawowych z terenu Gminy Biłgoraj 

postanowiła nominować do etapu po-
wiatowego następujące osoby: Milenę 
Jargieło ze SP w Bukowej, Filipa Kucz-
mę ze SP w Korczowie oraz Milenę 
Grab ze SP w Dąbrowicy.

Wyróżnienia otrzymali: Milena 
Markowicz ze SP w Smólsku, Nina 
Ćwikła ze SP w Dereźni, Laura Rapa 
ze SP w Dereźni, Filip Kaczor ze SP 
w Korytkowie Dużym, Maciej Bogda-
nowicz ze SP w Hedwiżynie, Zuzanna 
Bielak ze SP w Dąbrowicy oraz Fran-
ciszek Bienia ze SP w Soli.

W finale powiatowym 26. JKR, 
który zorganizowano 19 listopada 
w sali kameralnej Biłgorajskiego Cen-
trum Kultury wzięło udział 27 mło-

dych recytatorów z terenu powiatu 
biłgorajskiego. Wśród wyróżnionych 
byli recytatorzy z gminy Biłgoraj: Mi-
lena Grab uczennica SP w Dąbrowicy 
i Filip Kuczma uczeń SP w Korczowie. 
Gratulujemy! 

Celina Skromak

Jubileusz 25-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starym Bidaczowie

26. Jesienny Konkurs Recytatorski 
– Współczesność

Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia OSP w Starym Bidaczowie rozpoczęły się 13.listopada 
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym 
Bidaczowie podczas której modlono się w intencji jej członków. 

14 listopada w Remizo - Świetlicy w Nadrzeczu odbyły się Gminne Eliminacje 26. Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego.

„Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi!” 
Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fr.)
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W sobotni wieczór  19 listopa-
da odbył się w Instytucie wieczór 
andrzejkowy. Na scenie Instytutu 
przedstawiono dwa spektakle na-
wiązujące do obrzędów nocy św. 
Andrzeja. Wystąpił zespół „Zorza” 
z Dereźni i zespół „Kujawy Bachorne 
Nowe” z Osięcin. 

Na andrzejkowej potańcówce na 
ludową nutę zagrały najlepsze kape-
le prezentujące muzykę  z różnych 
regionów Polski. Do tańca przygry-
wała Warnijsko Kapela z Warmii,  
Kapela Trampolka, czyli muzycy 
z  Zespołu Pieśni i Tańca Politech-
niki Warszawskiej, Kapela Bursów 
z Opoczna, Kapela Koźlarska Adama 
Kaizera z Wielkopolski  oraz Kapela 
Butrynów z woj. lubelskiego.

Stoiska kulinarne z regionalny-
mi potrawami i słodkimi wypiekami 
przygotowały Koła Gospodyń Wiej-
skich. 

Celina Skromak

Zbierała się więc młodzież, aby wspólnie spędzić ten 
wyjątkowy wieczór. Dziewczęta lały wosk by wyczytać 
z niego przyszłość dla siebie, najlepiej tą szczęśliwą. Pa-
nienki były szczególnie zainteresowane, czy szybko znaj-
dą męża, nasłuchiwały więc, z której strony pies zaszcze-
ka, bo z tej miał pojawić się ich przyszły mąż.

Pies był niezwykle pomocny też przy innych wróż-
bach. Kiedy dziewczęta wróżyły z butów, wpuszczano 
do izby psa. W zależności od tego, czyjego buta pies naj-
pierw chwycił w zęby, tego właścicielka miała jako pierw-
sza wyjść za mąż. Ponieważ każdej pannie zależało na 

szybkim ożenku, piekły też placki i kolejnym zadaniem 
psa, było wybrać ten jeden. Tej szczęściarze, której pies 
pożarł placek jako pierwszy wróżono szybkie zamążpój-
ście. Było więc przy tym dużo śmiechu, ale i emocji co 
nie miara, ponieważ każda panienka pragnęła, żeby to jej 
placek piesek zjadł jako pierwszy.

Dziewczęta zrywały też gałązki wiśni i wstawiały do 
wody, żeby później czekać do wigilii, której gałązka za-
kwitnie, co również wróżyło rychłe zamążpójście. 

Były też i inne wróżby, np. młodzież ciągnęła losy, na 
których były wypisane imiona dziewcząt i chłopców, żeby 

Andrzejki w Warszawie z zespołem 
Zorza z Dereźni

Dawne zwyczaje andrzejkowe

Na zaproszenie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie Zespół Zorza 
uczestniczył w Andrzejkach z Potańcówką. W Sali Odczytowej Instytutu zaprezentował wido-
wisko „Lanie wosku u kowalki”.

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, które poprzedzał czas Adwentu. Na katarzynkach 
i andrzejkach kończył się czas zabaw zgodnie z przysłowiem „Święta Katarzyna adwent za-
czyna” i „Katarzyna mosty kuje, Andrzej Adwent zawiązuje”. Wcześniej jednak były ostatki, 
czyli czas na ostatnie tańce, zabawy i wieczorki andrzejkowe z wróżbami. 
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poznać imię przyszłej żony lub przyszłego męża. Więk-
szość z tych wróżb miała bowiem charakter matrymo-
nialny.  

W czasie kiedy dziewczęta były zajęte wróżbami, 
grupka kawalerów miała zgoła inne zajęcie. Było to malo-
wanie szyb w oknach każdej dziewczyny we wsi, szczegól-
nie tej, która uchodziła za bardziej interesującą i urodzi-
wą. Zdarzało się, że i stare panny po siedemdziesiątce też 
miały pomalowane szyby w oknach, ale to tak dla żartu. 
Tego rodzaju psikusy sprawiały mieszkańcom dużo kło-
potu, ponieważ za farbę do malowania służyło rozrobio-
ne w wiadrze wapno i pomalowane tą gęstą mazią szyby 
w oknach były równo „zachlastane”, więc było nie lada 
kłopotem umyć później te szyby. Niekiedy była to nawet 
farba olejna, z którą też trzeba było sobie jakoś poradzić. 
Aby jakoś zapobiec temu malowaniu i chcąc oszczędzić 
córce roboty, pewien zapobiegliwy gospodarz, uwiązał 
psa przy chałupie żeby chłopaki nie mogli podejść do 
okien. Chłopcy okazali się jednak przebiegli, także kiedy 
chłop rano wstał  z łóżka ujrzał nie tylko wybielone szyby 
w oknach ale  i nieszczęsnego psa pomalowanego rów-
nież na biało.

Psikusom nie było końca, i jakby tego było mało, zu-
chwale wywracali wychodki, czy wyjmowali z ogrodzeń 

wrota i bramy, by je utopić w Ładzie. U mojego sąsiada 
nawet wóz drabiniasty utopili w rzece, a w sąsiedniej wio-
sce to ładunek cegieł razem z wozem wylądował na sto-
dole. 

Rozbrykana kawalerka nie miała umiaru w swoich 
pomysłach, i chociaż było to czasem bardzo uciążliwe 
dla mieszkańców, nikt na nikogo się nie gniewał. Taki był 
zwyczaj, więc  było i ciche przyzwolenie na takie wybryki. 

Marianna Gęborys

Gdy pojawiają się pierwsze objawy przeziębienia lub 
inne drobne dolegliwości nie zawsze musimy od razu 
biec do lekarza, czy sięgać po apteczne farmaceutyki. 
Często żeby zapobiec rozwinięciu się infekcji, wystarczy 
zastosować sprawdzone domowe sposoby, sięgnąć po do-
stępne w domu zioła, czy naturalne lekarstwa.

Do ziół nasz organizm jest przyzwyczajony od dziec-
ka. I choć terapia naturalna często trwa dłużej niż kon-
wencjonalna, jest za to mniej obciążająca dla organizmu. 
Gdy jednak potrzebujemy szybkiego i efektywnego lecze-
nia nic nie zastąpi leków farmakologicznych. Jednak przy 
zwykłych niedyspozycjach czy schorzeniach przewle-
kłych, które nie wymagają natychmiastowej interwencji 
medycznej, a także w profilaktyce, zioła i metody natu-
ralne są lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne leki. Jest 
wiele ziół i sposobów naturalnych, które wzmacniają nasz 
organizm i regenerują po antybiotykach. Są i takie, które 

Wróćmy do ziół, naturalnych lekarstw 
z pól i ogrodów
Zioła to prawdziwy skarb przyrody, który pomaga w dobrym funkcjonowaniu organizmu. To 
sposób na bycie bliżej natury i czerpanie z bogactwa otaczającego nas świata. Zioła to nie 
tylko ozdoba potrawy, zioła poprawiają jej smak oraz posiadają wiele wartości prozdrowot-
nych i leczniczych.
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nieodpowiednio dobrane i długo stosowane mogą nam 
zaszkodzić. Dobrze jest zatem zawsze ich rodzaj i sposób 
stosowania skonsultować ze specjalistą. Jest jednak wiele 
ziół, z których możemy korzystać samodzielnie. Zawsze 
też możemy wspomóc się wiedzą z fachowych książek 
i  poradników zielarskich, dostarczających informacji 
o zastosowaniu ziół, lub kupić gotowe mieszanki w skle-
pach zielarskich. 

Największą satysfakcję poczujemy jednak dzięki upra-
wie i samodzielnym  zbieraniu ziół. Należy przy tym pa-
miętać, że zbieramy je w odpowiednim czasie i miejscach. 
Nie zbieramy ziół np. przy ruchliwych trasach, czy zakła-
dach produkcyjnych, ze względu na panujące tam zanie-
czyszczenia powietrza. Zioła można zbierać przez cały 
rok, ale każde w pewnym określonym czasie wzrostu, kie-
dy roślina posiada najwięcej wartości. I tak np. pokrzywę 
najlepiej zbierać do 20 kwietnia. Zebrane zioła suszymy, 
oczywiście nie na pełnym słońcu. Później robimy z nich 
napary, herbatki, lecznicze nalewki i maści. Wiele ziół 
można uprawiać w przydomowych ogródkach, nawet na 
balkonach czy parapetach okiennych. Są to różne gatunki 
mięty, oregano, macierzanka, melisa, lubczyk, szałwia, ru-
mianek. Wszędobylska pokrzywa rośnie wszędzie, a pita 
jako napar oczyszcza nam organizm. W ziołolecznictwie 
wykorzystywane są też nasze kwiaty ogrodowe. Takim 
bardzo dobrym lekiem na różne choroby jest nagietek. 
Z ususzonych kwiatów nagietka, tylko pomarańczowych, 
robi się maść na żylaki, a napar z nagietka stosuje się na 
różne dolegliwości skórne, posiada bowiem właściwości 
przeciwzapalne. Namoczone w wódce i przechowywane 
w buteleczkach kwiaty lilii Św. Antoniego posiadają war-
tości kosmetyczne. Przecieranie tym płynem twarzy daje 
gładką, pozbawioną pryszczy cerę. 

Mamy późną jesień, więc na zbieranie większości ziół 
już trochę za późno, ale…. Możemy wciąż nazbierać kali-
ny koralowej i zrobić z niej sok i nalewkę, która jest  ide-
alna na przeziębienia i kaszel oraz pomocna w leczeniu 

objawów astmy. Ponieważ jest już po pierwszych przy-
mrozkach, więc nawet nie musimy jej zmrażać, by wytrą-
cić goryczkę. Kalina ma specyficzny zapach i smak, więc 
żeby go trochę zniwelować, dodajemy soku z cytryny. 
Nadal możemy też zrobić dżem, czy konfiturę  z pigwy, 
doskonały dodatek do herbaty. Przetworzona lub ususzo-
na pigwa zastąpi cytrynę i jeszcze ten jej zapach.... Jesień 
to deszcze i słoty, a więc przeziębienia i  grypy. Wtedy  
znowu kłaniają się ziółka: kwiat lipowy z sokiem malino-
wym, kwiat bzu czarnego z sokiem z czarnego bzu, syrop 
z mniszka lekarskiego, czyli popularnego mlecza, syrop 
z pączków sosny, lub nalewka sosnowa dla dorosłych, 
sok lub nalewka z kaliny, z tymże w małych ilościach, bo 
delikatnie rozrzedza krew. Na uporczywy kaszel robimy 
syrop z cebuli z dodatkiem czosnku i zalewamy mio-
dem. Pamiętajmy o inhalacjach i parówkach z szałwii 
i rumianku. Kolejnym niezastąpionym domowym sposo-
bem na przeziębienie jest zjedzenie przed snem kanapki 
z masłem i drobno pokrojonym czosnkiem oraz wypicie 
na noc szklanki gorącego mleka z masłem i miodem. Do 
tego wymoczyć  nogi w gorącej wodzie z solą lub w napa-
rze z ziółek (szałwia, rumianek, nagietek), i do łóżka. Na-
stępnego dnia budzimy się jak nowo narodzeni i jest już 
po chorobie. Dla wzmocnienia efektu, rano dobrze jest 
wypić po łyżce syropu, albo herbatkę z czarnego bzu. Dla 
tych co nie tolerują czosnku polecam kieliszek nalewki 
sosnowej, herbatkę z kwiatu lipowego z sokiem malino-
wym i syrop, może być z kaliny, sosny, mniszka lub ce-
buli. Jeżeli w porę zaczniemy się wspomagać ziołami to 
prawdopodobnie uda nam się pozbyć przeziębienia, czy 
grypy bez komplikacji.

Wróćmy do ziół, do praktycznych porad naszych 
mam i sprawdzonych metod naszych babć. Skorzystajmy 
z dobrodziejstwa otaczającej nas przyrody, darów lasów, 
łąk i pól.

Józefa Oszajca
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Nasze województwo reprezen-
towały 3 zespoły, wszystkie z gminy 
Biłgoraj. Zespół „Czeremcha” z Gro-
mady wystąpił z widowiskiem „Ki-
szenie kapusty”, Zespół „Sąsiadeczki” 
z Korczowa i Okrągłego zaprezento-
wał „Proszenie na wesele”, a Zespół 
„Zorza’ z Dereźni wystawił sztukę pt. 
„Lanie wosku u kowalki”.

Nasi artyści i tym razem spisali 
się doskonale, wracając z przeglądu 
w  Starym Dzikowie z nagrodami. 
Dwie równorzędne drugie nagrody 
przypadły w udziale Zespołowi „Zo-
rza” z Dereźni i Zespołowi „Czerem-
cha” z Gromady, natomiast w pełni 
zasłużone wyróżnienie otrzymał 
Zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa 
i  Okrągłego. Gratulacje dla wszyst-
kich artystów!

Celina Skromak

Przedsięwzięcie objęło budowę 
odcinka drogi gminnej nr 109236L 
wraz ze ścieżką rowerową w miej-
scowości Podlesie o długości 719 m, 
a także wykonanie kanalizacji tech-
nicznej na odcinku 673 metrów.

Budowa drogi kosztowała 
1.646.907,89 zł. Kwotę 918.252,52 zł.  
na te zadania przeznaczyła Gmina 
Biłgoraj, a pozostałą część pokryły 
środki z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

Sebastian Chyl

Nagrodzeni na Wątkach Folkloru 

Nowa droga dla mieszkańców

W Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się 20. Międzywojewódzki Przegląd 
Grup Obrzędowych. Wydarzenie zorganizowano w niedzielę 27 listopada. Wzięły w nim udział 
zespoły obrzędowe z woj. podkarpackiego i lubelskiego. 

W naszej gminie zostało zakończone zadanie "Budowa drogi gminnej 109236 L w km robo-
czym 0+000 do km 0+719 wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Podlesie"
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Zadanie będzie współfinansowane ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, 
w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”.

Zakres planowanych prac obejmuje budowę dro-
gi o nawierzchni bitumicznej na długości 1,72 km, wraz 
z chodnikiem jednostronnym i kanałem technologicznym. 
Szacowany koszt całego zadania to około 7,7 mln zł. Wy-
sokość dofinansowanie ze środków PROW 4 761 269 zł.

Celina Skromak

Urodziłam się w Bidaczowie Nowym gdzie w czasie 
wojny było kilka zagród chłopskich, tata był z Rudy i przy-
szedł za zięcia do domu mamy. Tych pierwszych walk 
nie pamiętam, bo miałam tylko trzy lata. Ale już te akcje 
w Bidaczowie w 1943 roku pamiętam dobrze. Mieszkałam 
w piątym domu od strony mostu. Wcześniej, przez wiele lat 
most był na naszym polu, dopiero później zrobili ten duży 
most, który jest do dzisiaj. Miałam siostrę Marię, cztery 
lata różnicy było między pomiędzy nami.

Mieliśmy informacje o wysiedleniu, bo wioska była 
niewielka. Pamiętam, że ludzie chowali się, gdzie kto mógł. 
Kto się nie schował, to go Niemcy zabrali. Tatuś z sąsiadem 
zrobili schron, z pół kilometra od wsi w stronę Banach, 
w  takiej kępce lasu na górce. Był dół, wiadro przykryte, 
i tam żeśmy dwa tygodnie siedzieli. Schron był sporej wiel-
kości. Nas było w nim czworo i też piąty samotny sąsiad. 
Schron był dobrze zbudowany, krokiewki były i wszystko. 
Ściany też były obite, sufit z desek, przykryty był słomą 
i ziemią. Jedliśmy tam suchary, ser suszony, no bo byśmy 
nie przeżyli. Chleb suszony, ser suszony, cukier kawałka-
mi, taki ten w kostkach. Takie rzeczy, które tam mogły być. 

W rogu schronu był dołek i tam wiadro, w które się robiło 
i się zakrywało folią i tam czymś. 

O świcie wychodziliśmy na powietrze, bo tak to cały 
dzień siedzieliśmy w tej norze. Raz wyszliśmy, żeby zoba-
czyć, co się dzieje w okolicy. Za chwilę wróciliśmy z po-
wrotem, bo coś tam szumiało i nie było spokojnie. Na tego 
sąsiada wołaliśmy „wuju”. Pamiętam, że on miał czerwony 
sweter. Jak raz wyjrzał ze schronu przez klapę – ona się 
otwierała, a na jej wierzchu jeszcze nasadziliśmy wrzosu – 
to zobaczył, że jedzie Niemiec na koniu, prościusieńko na 
nas. Rodzice mówią: Już nie będą nas wyciągać stąd, ino wy-
strzelają. Niemiec prosto na nasz schron jechał, a jak wje-
chał to zadudniło. Rodzice mówią: On tu objedzie i przy-
prowadzi więcej. Przecież to słychać było to dudnienie, jak 
koń przejechał. No dzięki Bogu, nie wrócił. Nie wiem czy 
słyszał czy nie, dość że nikt po nas nie przyszedł. Później 
niby się uspokoiło. Nic nie wiedzieliśmy, czy ma być akcja 
dopiero, czy już była. Nie mieliśmy takich  wiadomości, bo 
schron był w dziczy, kawałek od wioski. 

Później w końcu wróciliśmy do domu na Bidaczów. Pa-
miętam, że mama poszła wtedy na Rudę. Tam był schron, 

Dofinansowanie na drogę w Hedwiżynie

Wspomnienia z Bidaczowa Nowego

Gmina Biłgoraj pozyskała 4,7 mln zł. na budowę drogi w Hedwiżynie. W piątek 25 listopada 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Wójt gminy Biłgoraj, Wiesław Różyń-
ski podpisał  umowę o dofinansowanie.

Wanda Kuczma wspomina burzliwe dzieje ludności cywilnej Bidaczowa Nowego, czyli o cza-
sie wysiedlenia, ukrywania się w schronach ziemnych, ucieczek przed Niemcami oraz ciężkiej 
codziennej doli, wypełnionej pacyfikacjami i strachem. Poniżej fragment wspomnień Wandy 
Kuczmy, których całość znajdziecie w książce „Zabrali nam dzieciństwo – część III”.
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w którym wcześniej tatuś krył się z siostrami. Nie wiem, 
w  którym dokładnie miejscu, gdzieś od strony Soli, nad 
rzeką na Starej Rudzie. 

Pamiętam, że raz szłyśmy z siostrą z Bidaczowa na Sta-
rą Rudę, ale nie wiem po co. Wtedy słyszymy odgłosy, że 
akcja niemiecka idzie na wsie. Nie wiedziałyśmy co robić. 
I na Bidaczowie głosy, i na Rudziei.

No i co my zrobimy, co my teraz zrobimy? Jest wysie-
dlenie w Bidaczowie, to słychać  było  takie „ciur”, ciurkot-
ka, i tu dochodzimy, i tu to słychać, a to Niemcy mieli takie 
hasło. Obok nas płynęła rzeka. Tam tylko kulka wpadła 
i zasyczała w wodzie. Nie mieliśmy pojęcia żadnego, gdzie 
się podziejemy. Idziemy i ten ser, i to wszystko niesiemy. 

Już dochodziliśmy do takich pól tych właścicieli, tam 
było trzy takie mieszkania na boku nad rzeką. W  pew-
nym momencie zobaczyłyśmy, że za nami jedzie żołnierz, 
sprawdza gdzie pójdziemy. Na czworakach w zbożu na 
drogę wyszłyśmy. To on się choć ośmiał, że te dzieci myślą, 
że się ukryją. I jedzie, jedzie ale nic nie mówił. A tu dalej 
strzelali, bo robili obławę. On nie chciał wziąć nas do kupy, 
to było szczęście. Słuchamy, jeno gwizd, no ale koło nas 
niby nie strzelają. Dochodzimy do płotu i on zwolnił, bo 
wiedział gdzie my pójdziemy. No i doszliśmy do stryjowe-
go. Drzewo to było stryjka, pod które weszłyśmy, też na 
czworakach. 

Zagrzebaliśmy się het pod drugi bok. Jezu, Niemiec ze-
skoczył, na kolana klęknął i woła: Komm, komm, komm! 
Wyłazimy bo co, wystrzela. Wyszliśmy i wziął nas za ręce 
i prowadzi do chałupy niedaleko. Pyta się po polsku: Gdzie 
stąd ludzie? Siostra odpowiadała, że my nie znamy tej wio-
ski, my nie wiemy, myśmy tędy szli, bo idziemy do kościo-
ła. A nazwiska? My nie wiemy, my nie znamy. My tam nie 
chodziliśmy, tylko do kościoła. Słucha, słucha, jeszcze tro-
chę czy my się gdzie nie spojrzymy, prowadzał nas. A my 
wiedziałyśmy dobrze gdzie rodzina się ukrywa, aleśmy nie 
patrzyli w to miejsce. 

Potem wyprowadził nas na to podwórko i tam był taki 
orzech, pod tym orzechem rosła leszczyna. On popatrzył 
na nas, na dwie płaczące dziewczyny, a siostra znów go się 
pyta: A rozumie pan co ja mówię? Rozumi, rozumi – tak 
powtarzał. Wziął nas obydwie do kupy i popchnął: Idźcie. 
Ale siostra widziała, że tam grupę ludzi gonią, a tu gdzie 
nas popchnął taki rów był i z tego rowu było zejście, ścież-
ka ponad samą rzeką. On nas puścił i poszedł, a my same 
byłyśmy. Wtedy stryjowi ktoś powiedział, że nas Niemiec 
do rzeki poprowadził. Ścieżka prowadziła do samego mo-
stu w Soli. I my żeśmy nie szli na te drogę co się chodzi tą 
ścieżką. Doszłyśmy do mostu w Soli, a tam ludzi banda. Ich 
Niemcy gnali na Rudę, skąd ciężarówką Niemcy wywozili. 

Myśmy słyszeli jak ludzi wysiedlali na Bidaczowie i lu-
dzi wysiedlili. Bałyśmy się o naszych rodziców, spotkały-
śmy kobietę w Soli, która nam powiedziała: Nie płaczta, 
wasze rodzice nie jechały tędy. Myśmy widzieli jak wieźli 
z Bidaczowa, bo tu patrzeć nie bronili. Później się dowie-
działyśmy, że był w schronie na swoim podwórzu. 

Po tej głównej akcji, co ludzi wysiedlali, to jeszcze inne 
były. Pamiętam, jak raz ludzie mówili: Uciekajcie, bo chy-
ba Niemcy idą, napierają tutaj. No to my do tego schronu 
uciekliśmy, o którym wcześniej mówiłam, a  z  nami wuj 
uciekał. Miałam buty nie sznurowane, a taką rzeczkę trze-
ba  było przejść, taką niedużą. Wuj wziął mnie na plecy, 
żeby szybciej uciekać, wtedy kamasz mi spadł w rzeczkę. 
Wuj szukał chwilę, aż jakoś znalazł. A tu strzały słyszeli-
śmy. Potem się okazało, że to nie byli Niemcy, tylko ban-
dyci szli na wioskę grasować. Strzelali na postrach, żeby się 
ludzie chowali albo uciekali. Ci bandyci byli znani nam, 
z Bidaczowa. Zabrali wtedy z młyna pasy, konia, wóz u Ko-
walów i co tam mogli, to pokradli. Oni się pod partyzantkę 
podszywali.

Partyzantka prawdziwa jak szła to chodaki i podarte 
buty mieli, i prosili chleba, i mleka do chleba. Nie patrzyli 
żeby kraść, że ktoś miał płótno zrobione. A bandyci chus-
teczki wełniane nawet kradli, co się dało. Partyzanci tylko  
chcieli,  żeby dać im jeść. Mówili, że my głodni idziemy. 
Przychodzili też do nas, partyzanci, Polacy. 

A przez tych bandytów, choć już po wojnie było i niby 
się uspokoiło, to u nas chłopy wszystkie na wartach sta-
li. Jeden czuwał, jakby coś się tam w lesie działo, to dawał 
znać po kolei ludziom. Pukał w okno i kazał uciekać. Prze-
cież nikt nie wiedział, kto pod wieś podjeżdża i strzela. 

Boże, tego nie zapomnę do końca życia, jak raz ucie-
kaliśmy, w koszulinie, boso. Jakie było zimno kiedy słon-
ko schodziło, to już będę zawsze pamiętać. Nie wiadomo 
co zrobić. Siedzieliśmy w pszenicy i na tej łące. A we wsi 
strzały. Ale chłopy pouciekali, bandyci nikogo w lesie nie 
znaleźli. Co cenniejsze i tak wykradzione było. 

Jak się ta napaść skończyła, to znowu kolejna. Ale nie 
ma czasu uciekać, więc gdzie kto mógł, tam się chował. 
Moi rodzice mówią: Pójdziemy na górę, drabinę ze sobą 
weźmiemy, a dzieciom to może nic nie będą mówić. A my 
czekamy i słuchamy obie z siostrą. Postawiłyśmy św. An-
toniego w oknie i tak siedzimy w kącie, żeby z tego okna 
nas nie było widać. W pierwszym domu były trzy panny 
i matka. Puskaj! Puskaj! Tłuką w drzwi i krzyczą. Te dziew-
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czyny chciały udawać, że mają tyfus, chlapały denaturat, 
wiązały głowy. Wpuściły ich, ale tłumaczą, że chorują na 
tyfus. Bandyci się przestraszyli, że się zarażą, zostawili je 
i poszli do drugiego mieszkania. Tam mieszkał samotnie 
nasz wuj, który wcześniej z nami uciekał. Znowu tłuką 
w  drzwi i krzyczą: Puskaj, puskaj. Puszczaj kurwa twoja 
mać! Jego nie było w domu, bo też się gdzieś schował. Przy-
szli do nas. Jezu, boimy się. Brum, brum, brum! Do drzwi 
coś tłucze. Nie otwieramy, bo nasze na górze słuchają, co 
to będzie. Spojrzeli do okna, a tam figurka św. Antoniego. 
No i słyszymy po chwili: A chodź, tu nie ma nikogo. Poszli. 
Ja zawsze mówię, że św. Antoni  obroni, ja się do dzisiaj 
modlę do niego.

Jak wybijali tych Wróblów za pomoc Żydom, wtedy 
byłam w domu. Widziałam co się tam dzieje, bo wioska 
mała. Przyjechali Niemcy do wsi, a Wróble mieszkali koło 
sołtysa. Sołtys z nimi poszedł. Wcześniej podobno szła Ży-
dówka z dzieckiem przez Bidaczów i prosiła żeby dać jej 
mleka. Wróble jej dali mleka i chleba. No i poszła dalej. 
I przyszli Niemcy do chałupy, zabili te Wróbliche, a tego 
Wróbla zaprowadzili do stodoły i tam jego zabili. Przy-
nieśli słomę pod kobietę położyli, żeby się dobrze spali-
ła. Niemcy pytali się, gdzie są dzieci tych Wróblów. Tych 
dwójki dzieci spytali się, do kogo chcą pójść i one powie-
działy, że do Wrońskiego. Później warta stała we wsi, koło 
gospodarstwa Wróblów.

Ta Żydówka z dzieckiem i mlekiem poszła do lasu. 
Niemcy zrobili obławę w lesie. Widziałam jak wieźli fur-
manki z Żydami przez Bidaczów. Nie wiem ile tam furma-
nek jechało, może cztery. Z lasu zegnali ich do kupy i na 
wozy. Nie wiem ilu Żydów znaleźli. Wywieźli, ale czy tylko 
z naszego lasu czy jeszcze z tych dalszych? Wieźli ich przez 
Bidaczów, do Soli, na Biłgoraj. Jechali przez nasz most, pa-
miętam jak ci Żydzi siedzieli, te dzieciątka tak patrzyły, my 
niektóre znaliśmy, bo po wsi biegały czasem. Ale się czło-
wiek tam nie przyznawał, bo się każdy bał. Starych Żydów 
poprzywiązywali do dzieci, żeby dzieci nie poszły do ro-
dziców. Moi rodzice krzyczeli na nas żebyśmy nie patrzyły, 
ale my staliśmy  na nawsiu i patrzyliśmy. I byli przywiązani, 
żeby nie uciekli. Chociaż tam Niemiec szedł. Ale nikt tu 
nie uciekał. 

Niemcy kazali chłopom ze wsi obławę w lesie robić, 
a sami z karabinami za nimi szli. Żeby nawet ktoś chciał 

kogoś puścić w lesie, to nie było jak. Niemiec szedł z ka-
rabinem gotowy. Kto uciekł z chłopów wcześniej, to nie 
szedł. Mój tatuś nie chodził, bo się schował na szopę, gdzie 
okoty kiedyś się młóciło. Tam się położył. Choćby Niemiec 
tam zajrzał, to by go i tak nie zdybał.  A potem chłopy ze 
wsi mówili, że tych ze wsi, co tam obławę robili, to w wię-
zieniu później Niemcy zamknęli. 

Pamiętam jak Żydzi chodzili po wsi i sprzedawali igły, 
guziki czy agrafki. Na Starym Bidaczowie była rodzina ży-
dowska, ale nie wiem, co się z nimi stało. Jeden nazywał się 
Hejzyk, mieszkał na górce niedaleko szkoły. Tam też sklep 
chyba jakiś założył. A co się potem z nimi stało, to nie pa-
miętam.

Któregoś razu przyszedł do nas mężczyzna w czarnym 
płaszczu i w kapeluszu. Wieczór był i w domu u nas było 
trzech chłopów ze wsi. Wtedy tak na „wieczorki” się sąsie-
dzi schodzili. On mówi do mamusi: Pani by mi sprzedała 
mleka zsiadłego. On mówi, że: Ja tam przy tym domu pod 
sosenką zostawię pani garnek, szklankę. Chodziło mu o sa-
motną chałupkę na końcu wsi, pod lasem. Chciał płacić, 
ale mamusia nie chciała pieniędzy. Może chciał wyczuć, 
jak tu jest, bo chłopy siedzą i bandują się. No i  już cała 
noc była nieprzespana, bo nie wiadomo czy to nie jakiś 
szpieg niemiecki. Porozglądał się, wziął to mleko i poszedł 
do lasu. W lesie wypili, ale kto tam z nim jeszcze był? Na 
pewno było ich więcej. Potem do tego lasku mamusia bała 
się tam iść po miskę. Ale na drugi dzień wieczorem trzeba 
zobaczyć, bo szkoda garnka. Poszła i było jak mówił: stał 
garnek, szklanki, i tak nawet ładnie poskładane. Kto to był, 
to nie wiem, ale strachu było co niemiara.

Potem chodzili  różni nieznajomi, dziady, co nie miały 
co jeść. I tak chodzili: Może kartofla, może jajko. Żebrali. 
Jeden po drugim. O, już idzie, co teraz dać, chleb? Chleba 
nie było za bardzo, ale zawsze kawałek ukroili i dali. 

Taka jedna została się dziewczyna z ciotką, ojca jej 
zabrali, matka nie żyła, to zawsze tam kiedyś się razem 
przędło. Kądziel brała i przychodziła do nas. Zawsze so-
bie zostawiała kądziel, uprzątnęła i przychodziła znowu. 
I jednego razu gada: A wezmę dzisiaj kądziel. A to w jednej 
godzinie nieraz odmiana. Jak raz rano ojciec przyjechał 
z więzienia. Tak jakby człowiek przeczuwał coś. 

Dominik Róg

i W przeciwieństwie do Soli, Bidaczów Nowy został wysiedlony 
niemal całkowicie. Zabrani zostali wszyscy ci, którym nie udało się 
uciec. Tak te wydarzenia wspomina Janina Buczek-Różańska, której 
relacja znajduje się w zbiorze: Wspomnienia z przymusowych robót 
rolnych 1939-1945, oprac. Ludwik Staszyński, Warszawa 1967, ): 

„Dnia 3 lipca 1943 r. wieś nasza została otoczona przez Niemców. 
Było ich dużo, na motocyklach, na koniach inni jeszcze leżeli ukry-
ci w zbożu. Wydano rozkaz pod karą śmierci opuścić gospodarstwa. 
Dzień był słoneczny, na polu dojrzewało zboże. Ojciec z matką wzięli 
od dawna spakowane rzeczy, dwuletniego mego braciszka i zamykając 
drzwi na klucz, jak gdyby mieli za chwilę wrócić, wyszli z mieszkania. 
Opuszczałam rodzinny dom, wysokie brzozy rosnące wokół nasze-
go podwórza, dzikie grusze i jabłonie, kąciki moich zabaw. Poszłam 

do obory i pożegnałam się z Krasulą, którą przed pół godziną przy-
gnałam z pola. Wypędzona przez Niemców, dołączyłam do rodziców 
i w smutnym pochodzie doszliśmy do placu koło domu sołtysa, gdzie 
już zostało spędzonych wiele ludzi. Siedzieli na tobołkach, które zdą-
żyli zabrać. Byli tam mężczyźni, kobiety i dzieci. Były staruszki, które 
od lat nie schodziły z łóżek z powodu kalectwa, były matki po po-
rodzie. Dziwny musiał być i okropny widok tego placu, skoro nawet 
jeden Niemiec z naszywkami na ramionach ukrył twarz w dłoniach 
i płakał. Mówiono cicho, że to oficer. […] Na zabrano na wozy i wie-
ziono do Biłgoraja. Po drodze widzieliśmy krowy, konie chodzące po 
polach, bezpańskie, którymi nikt się nie zajmował […]” (J. Buczek-
-Różańska, Wspomnienia…, s. 21-22).
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Mieszkańcy dawnej Gminy Sól
w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej (część IV-Brodziaki, 
Ciosmy, Wola Dereźniańska, Smólsko)

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

Mieszkańcy dawnej Gminy Sól w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej (część 

IV-Brodziaki, Ciosmy, Wola Dereźniańska, Smólsko) 

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 

osoby powołanej do 

służby w wojsku 

rosyjskim 

Miejscowość Gdzie służył/przez 

kogo powołany 

Czy powrócił? 

Franciszek Róg  Brodziaki 1 [niecz.] Ciężki 

dywizjon artylerii 

Powrócił 6.I.1919 

Maciej Maciocha Brodziaki 298 pułk 

Mieczysławski 

piechoty 

Powrócił 18.XII.1918 

Jan Brodziak Brodziaki 25 rota fortecznej 

artylerii w Modlinie 

Powrócił 10.12.1918 

Franciszek Róg Brodziaki Wojsk. Naczelnika 

Zamojskiego 

Nie powrócił 

Michał Strzałka Ciosmy Wojsk. Naczel. 

Zamojskiego 

Powrócił 1.XII.1918 

Jan Ciosmak Ciosmy 66 Pułk Piechoty   

Jan Tutka Ciosmy 69 Różański Pułk 

Piechoty 

Powrócił w lipcu 1918 

Marcin Kiełb Ciosmy 277 Karelski pułk 

piech. 

Powrócił w lipcu 1918 

Józef Prucnel Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w list. 1917 

Józef Rajner Ciosmy 18 pułk piechoty Nie powrócił 

Wawrzyniec 

Martycki 

Ciosmy    

Wojciech Ciosmak Ciosmy 66 pułk piechoty   

Józef Małek Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w list. 1917 

Jan Małek Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w sier. 1918 

Zygmunt 

Matyczyński 

Ciosmy 3 pułk piechoty Powrócił w grudniu 

1918 

Antoni Pałubski Wola 

Dereźniańska 

Zamojski naczelnik 

wojskowy, [niecz.] 

  

Tomasz Grabias Wola 

Dereźniańska 

40 p. Kołowajski pułk 

Artylerii 

Powrócił w styczniu 

1919 

Franciszek Kmieć Wola 

Dereźniańska 

Wojskowy Naczelnik 

Zamojski 

Powrócił w kwietniu 

1918 

Franciszek Buczek Wola 

Dereźniańska 

Nacz. Wojskowy 

Zamojskiego 

Powrócił 14.II 1918 

Józef Raduj Wola 

Dereźniańska 

Wojen. Nacz. 

Zamojski 

Nie powrócił 
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Jan Tutka Ciosmy 69 Różański Pułk 

Piechoty 

Powrócił w lipcu 1918 

Marcin Kiełb Ciosmy 277 Karelski pułk 

piech. 

Powrócił w lipcu 1918 

Józef Prucnel Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w list. 1917 

Józef Rajner Ciosmy 18 pułk piechoty Nie powrócił 

Wawrzyniec 

Martycki 

Ciosmy    

Wojciech Ciosmak Ciosmy 66 pułk piechoty   

Józef Małek Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w list. 1917 

Jan Małek Ciosmy Wojsk. Nacz. Zamojski Powrócił w sier. 1918 

Zygmunt 

Matyczyński 

Ciosmy 3 pułk piechoty Powrócił w grudniu 

1918 

Antoni Pałubski Wola 

Dereźniańska 

Zamojski naczelnik 

wojskowy, [niecz.] 

  

Tomasz Grabias Wola 

Dereźniańska 

40 p. Kołowajski pułk 

Artylerii 

Powrócił w styczniu 

1919 

Franciszek Kmieć Wola 

Dereźniańska 

Wojskowy Naczelnik 

Zamojski 

Powrócił w kwietniu 

1918 

Franciszek Buczek Wola 

Dereźniańska 

Nacz. Wojskowy 

Zamojskiego 

Powrócił 14.II 1918 

Józef Raduj Wola 

Dereźniańska 

Wojen. Nacz. 

Zamojski 

Nie powrócił 
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Jan Buczek Wola 

Dereźniańska 

8 pułku Grenadierów 

piechoty 

Nie powrócił 

Jan Koszarny Wola 

Dereźniańska 

Wojskowy Naczelnik 

Zamojski 

  

Józef Żerebiec Smólsko Wojen. Naczelnik 

Zamojski 

Powrócił 10.I.1918 

Szczepan Solak Smólsko Wojskowy nacz. 

Zamojski 

Powrócił w lipcu 1917 

Antoni Górniak Smólsko Wojsk. Nacz. Zamojski   

Franciszek Nizio Smólsko 75 [niecz.] Brygada 

artyler. 

Nie powrócił 

Piotr Kozak Smólsko 9 sapiorny pułk 

piechoty 

Powrócił 89 grudnia 

1918 

Piotr Komada Smólsko 15 art. Brygada Powrócił 1918 

Józef Potocki Smólsko Wojsk. Nacz. Zamojski   

Róg Michał Smólsko 9 Sapiorny pułk. Powrócił w grudniu 

1919 

Bazyli Psiuk Smólsko Wojsk. Nacz. Zamojski   

Józef Solak Smólsko Wojen. naczelnik   

  

Sól, dnia 3 sierpnia 1920 r. 

  

 

Oprac. Dominik Róg 

Zagrody 1 bateria rosyjska 

Józef Ulidowski Dereźnia 

Zagrody 

16 Butyrski pułk 

piechoty 

Powrócił w listopadzie 

1918 

  

Sól, dnia 3 sierpnia 1920 r. 

  

 

Oprac. Dominik Róg 
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