Gmina Aleksandrów

XV Jesienne Spotkanie Przyjaciół Bibliotek Powiatu
Biłgorajskiego
Zabawa „Zabytki architektury drewnianej powiatu biłgorajskiego”
Bibliotekarze, nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz bibliotek publicznych wspólnie z uczniami
spotkali się 8 listopada na XV Jesiennym Spotkaniu Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego w Aleksandrowie.

Wszystkich zgromadzonych w imienia Wójta Gminy Aleksandrów powitała Ewa Maciocha Radna Powiatu
Biłgorajskiego a następnie Maria Stefania Szeliga Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Na
początku uczestnicy obejrzeli występ dzieci z kl. III c ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w
Aleksandrowie pod opieką wychowawczyni Ewy Jastrzębskiej i Cecylii Chyrzyńskiej. Mali artyści przygotowali
przedstawienie „Przygoda Mikołaja z latawcem” na podstawie własnej książki, którą napisali i wykonali do niej
ilustracje w ramach projektu „Za drzwiami wyobraźni” dofinasowanego przez Firmę Model. Wystąpienia gości
rozpoczął Tomasz Brytan przedstawiciel Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Przybliżył on bardzo intersująco
działalność tej instytucji. Zgromadzeni mogli zobaczyć jak ważną misję pełni Muzeum w promowaniu wiedzy o
dziedzictwie Ziemi Biłgorajskiej oraz gromadzeniu najcenniejszych pamiątek dokumentujących nasz dorobek
historyczny i kulturowy. Następnie Stanisława Dzikoń Kierownik Punktu Informacji Kulturalnej i Turystycznej w
Biłgoraju, przedstawiła ciekawą prezentację poświęconą zabytkom architektury drewnianej w naszym powiecie. Dla
wszystkich uczestników wystąpił jeden z najbardziej znanych i cenionych zespołów naszego regionu Ludowy Zespół
Śpiewaczy „Aleksandrowiacy". Charakteryzuje go dbałość o tradycyjny strój oraz starannie dobrany i opracowany
repertuar. Janina Bielak opowiedziała również z jakich elementów składa się strój biłgorajsko- tarnogrodzki.
Przygotowana została także wystawa rękodzieła ludowego Heleny Koszarnej i Teresy Puźniak „Cudeńka z bibuły i
nici”. Uczestnicy mogli podziwiać bibułowe kwiaty oraz hafty i koronki. Artystki kultywują sztukę ludową oraz z
zaangażowaniem starają się ją promować wśród młodych ludzi. Następnie panie zaprosiły wszystkich na mini
warsztaty robienia kwiatów z bibuły. Podczas spotkania została także podsumowana zabawa „Zabytki architektury
drewnianej powiatu biłgorajskiego”. Ogółem wpłynęło 1070 kuponów. Najwięcej głosów zdobył kościół drewniany
„Św. Rocha" z ok. 1600 r. w Tarnogrodzie (370), na drugim miejscu znalazł się kościół modrzewiowy pw. św.
Stanisława Biskupa Męczennika z 1737 r. w Górecku Kościelnym (320). Wśród prawidłowo wypełnionych kuponów
wylosowano 40 laureatów. Nagrody ufundowali: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej- Punkt Informacji Kulturalnej i
Turystycznej w Biłgoraju, Urząd Gminy Aleksandrów oraz Bank Spółdzielczy w Księżpolu.
Wystawa fotografii „Z książki do wyobraźni”, na której pokazano prace młodzieży z Gimnazjum im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Aleksandrowie, kiermasz książki używanej „Książka za uśmiech”, poczęstunek oraz degustacja
przepysznych domowych ciast z Centrum Konferencyjno-Restauracyjnego „Leśna Polana” w Starych Królach,
wymiana doświadczeń, rozmowy zakończyły jesienne spotkanie. Uroczystość zorganizowała Gminna Biblioteka
Publiczna wspólnie z Biblioteką Szkolną i Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny, Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego oraz Urzędem Gminy w Aleksandrowie.
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