
40 KURIER

Kalendarium Powiatu
Biłgorajskiego

                                    lipiec – gr                                    lipiec – gr                                    lipiec – gr                                    lipiec – gr                                    lipiec – grudzieńudzieńudzieńudzieńudzień 2005 2005 2005 2005 2005

LipiecLipiecLipiecLipiecLipiec

Obchody XXV-lecia
Niezale¿nego Samorz¹dnego

Zwi¹zku Zawodowego
�Solidarno�æ�

Mieszkañcy Bi³goraja nie zapomnieli o rocznicy �So-
lidarno�ci� o wydarzeniach dziêki którym dzi� ¿yje-
my w wolnym kraju. Warto przypomnieæ, ¿e droga
do narodzin �Solidarno�ci� i wolno�ci wiod¹c przez

Lubelski Li-
piec 80�, nie
ominê³a tak-
¿e Bi³gora-
ja. W prote-
stach ludzi
pracy, straj-
kach lubel-
skich, które
poprzedzi³y
sierpniowe
strajki na

wybrze¿u, uczestniczy³o 50 tys. robotników ze 150
zak³adów pracy Lubelszczyzny. Te wydarzenia i fak-
ty przypominaj¹ nam tych, którzy zw³aszcza w cza-

sach represji
i prze�lado-
wañ stanu
wojennego,
nie zawaha-
li siê po-
� w i ê c i æ
swego ¿y-
cia, zdrowia
i zawodo-
wej kariery
w walce

o wolno�æ i sprawiedliwo�æ. Zrodzona wówczas �So-
lidarno�æ� sta³a siê warto�ci¹ uniwersaln¹ dzi� nale-
¿¹c¹ do dziedzictwa �wiatowego. Polskie wydarze-

nia by³y najsilniejszym impulsem i drogowskazem na
drodze do obalenia komunizmu w �rodkowej Europie.
13 grudnia 2004r. w Ko�ciele p.w. �w. Marii Magda-
leny wspóln¹ Msz¹ �w. koncelebrowan¹ w intencji
Ojczyzny i �Solidarno�ci� przez ks. Biskupa Jana �ru-
twê, ks. Infu³ata Bronis³awa Markiewicza oraz ks. Ka-
nonika Floriana Fornala rozpoczê³y siê obchody 25-
lecia �Soli-
darno�ci�.
W obecno-
�ci zwi¹z-
kowców, in-
t e r n o w a -
nych i pa-
triotycznej
m³odzie¿y
szkó³ bi³go-
r a j s k i c h
wspania³¹
okoliczno�ciow¹ homiliê wyg³osi³ ks. Infu³at Broni-
s³aw Markiewicz. Z wielkim zainteresowaniem przy-
jêty zosta³ wystawiony po Mszy �w. monta¿ poetyc-
komuzycz-
ny przypo-
m i n a j ¹ c y
rocznicowe
wydarzenia
przygoto-
wany przez
m ³ o d z i e ¿
pod kierun-
kiem na-
u c z y c i e l i
z Regional-
nego Centrum Edukacji Zawodowej w Bi³goraju. Po-
dziêkowania ksiê¿om, internowanym z³o¿y³ Starosta
Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski honoruj¹c ich oko-
liczno�ciowymi dyplomami.

31 maja 2005 roku o godzinie 16.00 w Ko�ciele
p.w. �w. Jerzego, w rocznicê powstania �Solidarno-



41KURIER

�ci� odprawiono uroczyst¹ Mszê �w. z udzia³em pocz-
tów sztandarowych, z³o¿ono kwiaty przy tablicy po-
�wiêconej Ksiêdzu Jerzemu Popie³uszce i przy p³ycie

�Solidarno-
�ci�.
Dziêki wspó³-
pracy Komite-
tu Obywatel-
skiego Ziemi
Bi³gorajskiej,
Starostwa Po-
w i a t o w e g o
i Zarz¹du Re-
gionu �rodko-
wo-Wschod-

niego NSZZ �Solidarno�æ� zosta³a wydana ksi¹¿ka au-
torstwa Mariana Jagusiewicza pt. �Kalendarium Bi³-
gorajskiej Solidarno�ci cz. II.�
31 maja 2005r. monta¿em poetycko- historyczno- pa-
triotycznym w wype³nionej po brzegi sali kina rozpo-
czê³y siê uroczysto�ci ods³oniêcia i po�wiêcenia
umieszczonych na frontowej �cianie budynku staro-
stwa Tablic Dekalogu: w ho³dzie Janowi Paw³owi II,
w 25 rocznicê �Solidarno�ci�, w 15 rocznicê powsta-
nia samorz¹dów oraz w 4 rocznicê Intronizacji Chry-
stusa Króla w mie�cie Bi³goraj. Ods³oniêcia i po�wiê-
cenia Tablic Dekalogu dokonali: kapelan �Solidarno-
�ci� ks. Kanonik Zdzis³aw Kuczko, ks. Kanonik Cze-

s³aw Szuran oraz wspó³twórca bi³gorajskiej �Solidar-
no�ci� Stanis³aw Schodziñski.
W dniu 31 sierpnia 2005r. na sesji w imieniu samorz¹-
dów terytorialnych Rada Miasta i Rada Powiatu w Bi³-
goraju przy-
jê³y wspólnie
u r o c z y s t e
o�wiadcze-
nie wyra¿a-
j¹ce wielki
wk³ad �Soli-
d a r n o � c i �
w rozwój de-
m o k r a c j i
i godno�c i
l u d z k i e j .
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zbigniew Kita wrêczy³
podziêkowania radnym wszystkich kadencji, bêd¹cym
jednocze�nie cz³onkami zwi¹zku �Solidarno�æ�. Na-
tomiast Starosta Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski,
cz³onek Komitetu Honorowego Regionu �rodkowo-
Wschodniego Obchodów 25-lecia istnienia �Solidar-
no�ci�, wrêczy³ Zarz¹dowi Oddzia³u bi³gorajskiej �So-
lidarno�ci� okoliczno�ciowy ryngraf. Wydarzenia te
by³y odpowiedzi¹ mieszkañców Ziemi Bi³gorajskiej
na apel Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia
wydarzeñ Lubelskiego Lipca i powstania NSZZ �So-
lidarno�æ�.

300 Lat Frampola

Miasto Frampol za³o¿one
zosta³o w 1705 roku przez
hrabiego Marka Antoniego
Butlera w³a�ciciela dóbr ra-
dziêckich. Wyró¿nia siê uni-
katowym na skalê �wiatow¹
uk³adem urbanistycznym,
opartym na renesansowej
koncepcji miasta idealnego.
Frampol bogaci³ siê na pro-
dukcji tzw. �p³ótna frampol-
skiego� wówczas miasto li-
czy³o oko³o 1000 mieszkañ-
ców z prawem do piêciu jar-
marków w roku. Na mocy
ukazu carskiego w 1870 roku
Frampol traci prawa miejskie
a, odzyskuje je dopiero
w 1993 roku. Tadeusz Nie-
d�wiecki Burmistrz Frampo-
la witaj¹c ks. biskupa Jana
�rutwê w trakcie uroczysto- Powitanie na Rynku Frampola
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�ci po�wiêcenia i odnowienia Pomnika Niepodle-
g³o�ci i Tablicy ufundowanej przez spo³eczno�æ
Frampola w 300 rocznicê powstania miasta przypo-
mina³: �Dwana�cie pokoleñ Frampolan zajmowa³o
siê tutaj rzemios³em i rolnictwem. Walczy³o w cza-
sach rozbiorów i okupacji o woln¹ Polskê. Mi³o�æ
Boga i Ojczyzny a tak¿e codzienna ciê¿ka praca sta-
nowi³y tre�æ i sens ¿ycia. Dzisiaj chcemy kontynu-
owaæ to wspania³e dziedzictwo. Zewnêtrznymi zna-
kami tej tradycji jest odnowiony Pomnik Niepodle-
g³o�ci, postawiony w 10 lat po odzyskaniu przez Pol-
skê wolno�ci, a tak¿e Szko³a Podstawowa im. Józe-
fa Pi³sudskiego. Obecnie wk³adamy wiele wysi³ku
i trudu, aby naszemu 300 letniemu miastu przywró-
ciæ jego okaza³o�æ i piêkno, aby jego wygl¹d by³
�wiadectwem naszego pokolenia i ¿ycia�.
Cykl imprez i uroczysto�ci zorganizowanych dla
uczczenia 300-lecia Frampola rozpocz¹³ siê w so-
botê 30 lipca blokiem imprez sportowo-sprawno-
�ciowych. Natomiast 31 lipca w niedzielê uroczy-
sto�æ zainaugurowa³a Msza �wiêta w ko�ciele
p.w. �w. Jana Nepomucena koncelebrowana przez

Pomnik Odzyskania Niepodleg³o�ci

Ks. biskupa Jana �rutwê w asy�cie ksiê¿y pocho-
dz¹cych z Frampola, zakoñczona po�wiêceniem Po-
mnika Jana Paw³a II ufundowanego przez wywo-
dz¹ce siê z Frampola ma³¿eñstwo Miazgów. Czê�æ
druga obchodów wype³ni³a uroczysta Sesja Rady
Miejskiej a w niej: sympozjum historyczne �Ma³e
miasta Lubelszczyzny� oraz wrêczenie odznaczeñ
zas³u¿onym dla Miasta Frampola. By³y tak¿e im-
prezy towarzysz¹ce: wystawy fotograficzne, rêko-
dzie³a ludowego i artystycznego, ksi¹¿kowe, prac
plastycznych. Na terenie O�rodka Rekreacji licz-
nie zgromadzeni mieszkañcy oraz go�cie a w�ród
nich ks. biskup Jan �rutwa, Wojewoda Lubelski An-
drzej Kurowski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Franciszek Piêtak, Starosta Bi³gorajski Stanis³aw
Schodziñski, parlamentarzy�ci, uczestnicy mogli
ogl¹daæ widowisko historyczne �Nasze Korzenie�,
pokaz walk rycerskich, licznie wystêpuj¹ce zespo-
³y artystyczne. Najwiêkszy aplauz wywo³a³ prze-
lot nad Frampolem tuz nad g³owami ogl¹daj¹cych
eskadry samolotów odrzutowych �Iskra�.


