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W tym roku Chór Mźski Ziemi 
Bi³gorajskiej "Echo" obchodzi³ 
50 - lecie istnienia, a od powo³ania 
Bi³gorajskiej Orkiestry Dźtej minź³o 
90 lat. W zwi¹ zku z tym zamie ú ciliú my 
w numerze materia³ zdjźciowy i teksto-
wy, dziźki którym bździe moæna prze-
ú ledzię ich historiź od powstania, aæ do 
dnia dzisiejszego.

Już od czasów erygowania pierw-
szego klasztoru pod Biłgorajem, 
należącego do Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych Świętego Ojca 
Franciszka, mnisi mieszkający na 
skraju tutejszej puszczy, byli wspierani 
finansowo przez wielu Dobrodziejów. 

Kim byli ci szczodrzy fundatorzy? 
Okazuje się, że byli to przedstawiciele 
wybitnych rodów arystokratycznych, 
z elekcyjnym królem Polski włącznie. 

Szczegóły w artykule Piotra Flora.
Miłośnikom sztuki na całym 

świecie doskonale znana jest postać 
Stefana Knappa, wybitnego malarza. 
Losy całego rodu Knapów to niezwy-
kła historia, którą opowiada w tym 
numerze Kazimierz Szubiak. 

Wiktoria Klechowa również wraca 
wspomnieniami do lat minionych, 
kiedy jako mała dziewczynka wraz 
z całą rodziną, drabiniastym wozem 
jechała na odpust do pobliskiego 
Tarnogrodu. Barwne i uroczyste 
tradycje obchodzenia świąt kościel-
nych kultywowano również w Biłgo-
raju, o czym można się przekonać 
sięgając do artykułu na stronie 36.
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Dorota Skakuj zabierze Państwa 
w  p o d r ó ż  d o  S a n t i a g o  d e  
Compostela, miejsca, gdzie znajduje 
się grób św. Jakuba Starszego i gdzie 
od wieków pielgrzymują ludzie z 
całego świata. „Camino” w języku  
hiszpańskim to po prostu „droga”, 
jest to także określenie kilku tras 
wiodących właśnie do tego miejsca. 
Dlaczego warto się w nią wybrać? 
Odpowiedzi należy szukać w tym 
numerze „Tanwi” w artykule: 
„Byłam na Camino”.

Henryk Wujec, o. Tomasz Dosta-
tni, prof. Jan Adamowski , czy Adam 
Sikorski - to pióra doskonale znane 
już naszym czytelnikom; nie mogło 
ich zabraknąć w jesiennym wydaniu 
naszego kwartalnika. 

Ponowne spotkanie z zimową 
„Tanwią” tuż po Nowym Roku.

Póki co - przyjemnej lektury. 

od redakcji

Fot. okladka: 
Andrzej Czacharowski,

Szlak Turystyczny im. Wandy 
Wachniewskiej na Roztoczu
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Biłgoraj - 
po wyborach

opracowanie o politykach biłgoraj-
skich (kto je zrobi?) począwszy od 
Adama Gorajskiego - założyciela 
miasta, aż po  Palikota.

Akurat Biłgoraj nie jest repre-
zentatywny dla wyborów ogólno-
polskich, w których zwyciężyła 
Platforma, przed PiS-em, Ruchem 
Palikota, PSL-em i SLD - w Biłgoraju 
pierwszy był PiS przed Ruchem 
Palikota (do Sejmu wszedł Marek 
Poznański z Hrubieszowa) i Pla-
tformą. Biłgoraj będzie więc musiał 
sobie poradzić z fenomenem Ruchu 
Poparcia Palikota. No bo jak to 
możliwe, nasz krajan, krew z krwi, 
kość z kości, a takie bezeceństwa 
wypowiada lub wyczynia! Popierać 
więc, czy nie popierać? Bronić, czy 
potępiać? Jak sobie poradzą z tym 
mieszkańcy, zwłaszcza obrońcy war-
tości, konkretnie jeden, który bronił 
biłgorajan nawet przed zgubnym 
wpływem I.B.Singera.

Żarty żartami, ale sprawa jest 
poważna, ogólnopolski wynik wybo-
rów stał się niespodziewanie cieka-
wy, demokracja  sprawia niespo-
dzianki - demokracja zwyczajna, bo 
„demokracja suwerenna”, którą w 
Rosji wprowadza Włodzimierz Putin 
daje wyniki całkowicie przewi-
dywalne. 

Mamy więc niekwestionowaną 
wygraną PO, ale jednocześnie nowy 
fenomen Ruchu Palikota popiera-
nego przez tych, którzy chcą radykal-
nych zmian w obyczajach, a być 
może i w ekonomii. Buntują się 
przeciwko tradycyjnym wartościom 
i denerwuje ich powolne tempo 
zmian gospodarczych, tzw. polityka 
„małych kroków” Tuska.

Dla perspektyw reformatorskich 
w Polsce, to może być dobra wia-
domość, bo jeżeli nawet koalicja PO-

PSL będzie nieskora do zmian, to 
atakować ją może oścień w postaci 
krytyki Ruchu Palikota. Ciekawe 
tylko na czym ten Ruch się skupi, czy 
na promowaniu śmiałych reform 
ekonomicznych, czy na wywoły-
waniu skandali obyczajowych i świa-
topoglądowych. Na razie wygląda na 
to, że Palikota bardziej interesuje to 
drugie: usunięcie krzyża z sali ple-
narnych obrad  Sejmu, pozwolenie na 
posiadanie miękkich narkotyków, 
wyprowadzenie religii ze szkół, itp., 
bo „iwenty” zapewnią mu  większą 
sławę, a na tym zależy mu najbar-
dziej. 

Niestety Polsce pomoże to 
niewiele, raczej wcale: ani zdjęcie 
krzyża w Sejmie, ani prawo do 
miękkich narkotyków, ani usunięcie 
religii ze szkół. Para pójdzie w gwi-
zdek, w happeningi.  

Polska  wymaga  potraktowania 
serio! Jesteśmy w trakcie przecią-
gającego się światowego kryzysu 
ekonomicznego, z którym nikt sobie 
nie radzi, niektórym krajom grozi 
katastrofa gospodarcza: Grecji, Irlan-
dii, Hiszpanii, a mówi się nawet 
o Włoszech. My także nie obronimy 
się przed skutkami tego światowego 
tornada. Możemy tylko skutki kry-
zysu globalnego osłabiać, jak dotąd 
nam się to udawało, ale poważnych 
problemów związanych z deficytem 
naszych finansów publicznych nie da 
się schować pod sukno. Trzeba 
podjąć reformę emerytur mundu-
rowych, zrównać stopniowo wiek 
emerytalny kobiet  do wieku emery-
talnego mężczyzn, zreformować 
KRUS, wprowadzić podatek od 
obrotów kapitałowych i od wysokich 
dochodów.

Jak się to ma do krzyża 
w Sejmie? - nijak! To temat zastęp-
czy, gorzej to temat uniemożli-
wiający zbudowanie porozumienia 
na rzecz koniecznych reform.

Albo - albo! Albo poważne refor-

Urodził się w Podlesiu koło 
Biłgoraja w rodzinie chło-
pskiej. Jako jedyny z całej 
wsi poszedł na studia, 
zarażony miłością do fizyki 
przez biłgorajskiego nau-
czyciela Adama Rotenber-
ga. Działacz opozycji 
demokratycznej w czasach 
PRL, członek KOR-u. 
Sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie, poseł na Sejm z Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego, Unii 
Demokratycznej i Unii Wolności, a także 
wiceminister rolnictwa. 
W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraja. 
Od 2010 roku jeden z doradców prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego

Henryk Wujec

Powiat Biłgorajski zawsze miał 
ciekawych przedstawicieli: już pier-
wszy przedwojenny polityk biłgo-
rajski, poseł Jan Dziduch z Soli zasły-
nął jako radykalny przywódca chłop-
ski, można powiedzieć ówczesny 
Lepper, został zamordowany w cza-
sie wojny przez hitlerowców; po II 
wojnie światowej, a właściwie po 4 
czerwca 1989 roku, bo dopiero od 
tego momentu  możemy mówić 
o demokratycznych wyborach (cho-
ciaż w 1989 jeszcze nie w pełni)  
reprezentowali biłgorajski powiat 
w Sejmie: poseł Jan Kowalik 
z Różańca (ZSL, potem PSL), Janusz 
Palikot (PO) chociaż w tegorocznych 
wyborach - Warszawę z listy …? (no 
zgadnij koteczku z jakiej!, jak 
pisywał w Tygodniku Powszechnym 
Stefan Kisielewski), a także w okre-
sie 1989 - 2001 niechwalący się niżej 
podpisany. Teraz mamy siły zdwo-
jone, kobietę i mężczyznę, parytet 
zachowany - powinni zrobić co 
najmniej dwa razy więcej.

Swoją drogą przydałoby się 

mój Biłgoraj mój Biłgoraj
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Bylo..

26 lipca 2011 r. zarzad powiatu 
w Bilgoraju podjal uchwale w sprawie 
obsadzenia stanowisk dyrektorów jedno-
stek oswiatowych. 

Podczas posiedzenia Zarzadu Powiatu 
stanowisko dyrektora Zespolu Szkól 
Ogólnoksztalcacych w Bilgoraju powierzono 
na okres 5 lat Marianowi Klecha, Marzenie 
Kopacz stanowisko dyrektora Zespolu Szkol-
no – Rewalidacyjnego w Teodorówce powie-
rzono równiez na okres 5 lat; zas Mieczy-
slawowi Królowi stanowisko dyrektora 
Zespolu Szkól Budowlanych i Ogólnoksztal-
cacych w Bilgoraju powierzono - na jego 
wniosek - na okres 2 lat.

Barbara Cholyst i Krzysztof Litwiniuk 
zlozyli jednoczesnie rezygnacje z funkcji 
wicedyrektorów w Zespole Szkól Ogólno-
ksztalcacych w Bilgoraju. Na ich miejsce 
zostali powolani nowi wicedyrektorzy.

Nowego zastepce bedzie mial takze 
Mieczyslaw Król dyrektor ZSBiO

Pismem z dnia 26 sierpnia 2011 r. 
Mieczyslaw Król, dyrektor Zespolu Szkól 
Budowlanych i Ogólnoksztalcacych w Bil-
goraju zwrócil sie do Zarzadu Powiatu z prosba 
o zaopiniowanie wniosku o powolanie na 
stanowisko wicedyrektora szkoly Agnieszke 
Pietak–Faryne. Powolanie mialoby nastapic od 
dnia 1 wrzesnia br. i trwac przez okres 2 lat 
(czas trwania kadencji dyrektora).Nowi 
zastepcy dyrektorów pelnia te funkcje od 1 
wrzesnia

Bylo...

Bilgoraj walczyl z woda. Zbiornik 
retencyjny w Rapach Dylanskich zostal 
przerwany, woda zalala czesc Osiedla 
Bojary. Z zywiolem walczyli mieszkancy 
i 7 jednostek strazy pozarnej. Tak wygladalo 
tegoroczne lato i lipiec podczas którego 
padalo przez 26 dni miesiaca.

Napór wody i kilkumetrowa fala 
przerwala zabezpieczenia na zbiorniku 
retencyjnym. Woda rozlala sie po lesie i 
splynela na Osiedle Bojary, zlewajac posesje 
m. in. przy ul. Moniuszki i Romanowskiego. 
W Urzedzie Miasta i Gminy dzialaly sztaby 
antykryzysowe. Woda zalala Osiedle Nowa-
kowskiego, przybrala Czarna Lada zagrazajac 
ulicom polozonym w Osiedlu Puszcza Solska. 
W Osiedlu Bojary, zalane zostaly domy, 
budynki gospodarcze i ulice. 

Burmistrz Janusz Roslan powiedzial 
w rozmowie z BTK: “W Urzedzie Miasta 
zostaly powolane trzy komisje. Jedna z nich 
bedzie szacowac straty w okolicy ul. Moniu-
szki, dwie pozostale ocenia szkody jakie 
wyrzadzil zywiol na ul. Granicznej i Nowa-
kowskiego. W sklad takiego zespolu wchodza 
pracownicy Urzedu Miasta i Miejskiego 
Osrodka Pomocy Spolecznej. Takie protokoly 
sa nam niezbedne bysmy mogli ubiegac sie o 
pomoc z budzetu panstwa. Wszystkich 
mieszkanców, którzy szukaja pomocy w zwia-
zku z zalaniem Bilgoraja prosze o kontakt 
z tymi komisjami, do panstwa dyspozycji sa 
takze telefony UM oraz dzialajacy przez 
24 godziny na dobe sztab kryzysowy.”

Poczatek sierpnia przyniósl poprawe 
pogody, nadszedl czas na szacowanie strat. 
Wypompowywano wode z zalanych budyn-
ków, mieszkancy którzy poniesli straty 
ubiegali sie w MOPS o zapomoge, która 
pochodzila ze srodków budzetu panstwa.

Bylo...

W Bilgoraju zmieniono nazwy dwóch 
ulic. Podczas sierpniowej sesji radni podjeli 
uchwale, która zmienila nazwe ulicy Nad-
rzecznej na ulice imienia I.B. Singera, a ulice 
Stawiska na Berka Joselewicza.

Glosowanie podczas sesji rady miasta 
odbylo sie nie bez emocji i goracych dyskusji. 
Radni opozycji pytali o sens zmian nazw ulic, 
które juz istnieja ,skoro w miasteczku beda 
nowe którym mozna nadac nazwy wedle 
uznania. Ostatecznie jednak propozycje 
zostaly przeglosowane, a zgode na zmiany 
wyrazili równiez mieszkancy tych ulic.

Bylo...

Przedstawiciele wszystkich Gmin po-
wiatu, wraz z zaproszonymi goscmi 
i wladzami Starostwa Powiatowego, wspól-
nie z bp Janem Srutwa dziekowali Bogu za 
tegoroczne plony. Wsród gosci byli min: 
Genowefa Tokarska, Arkadiusz Bratkowski 
i Tomasz Pekalski .

Zebranych na stadionie dozynkowych 
gosci przywital Jan Mielnik - wójt Gminy 
Tereszpol. Nastepnie odbyly sie prezentacje 
poszczególnych Gmin Powiatu Bilgorajskiego 
i przemarsz korowodu z wiencami. Wsród 
przybylych na uroczystosc gosci znalezli sie m. 
in. m. in. Wojewoda Lubelski Genowefa 
Tokarska, czlonek Zarzadu Województwa 
Lubelskiego Tomasz Pekalski i Przewodni-
czacy Sejmu Wojewódzkiego Arkadiusz 
Bratkowski. Obecny byl równiez Starosta 
Bilgorajski, oraz przedstawiciele instytucji 
dzialajacych na terenie powiatu i wladze 
samorzadowe. Na powiatowym swiecie 
plonów nie zabraklo równiez tych, dla których 
dozynki to wyjatkowy czas - rolników.
Starostami bilgorajskich dozynek byli mie-
szkancy Gminy Tereszpol Stanislawa Lewan-
dowska i Zbigniew Kiesz. Genowefa Tokarska 
mówila o goscinnosci tej czesci bilgorajski 
ziemi i trudzie rolników oraz perspektywie 
jego rozwoju. 

Msze swieta dziekczynna odprawil ks bp 
Jan Srutwa, wspólnie z proboszczem teresz-
polskiej parafii, przy koncelebrze Józefa Flisa 
dziekana z Bilgoraja. Biskup mówil o trudzie 
ludzkiej pracy i niezlomnej postawie rolników, 
którzy w sposób szczególny ukochali ziemie. 
Byly ordynariusz Diecezji Zamojsko - Luba-
czowskiej poswiecil takze chleb i dozynkowe 
wience - wykonane z tegorocznych plonów.
Po oficjalnej czesci obchodów swieta dzie-
kczynienia za plony przyszedl czas na wystepy 
artystyczne zespolów dzialajacych na terenie 
Powiatu. 

JESIEŃJESIEŃ

Jeszcze na słupach ogłosze-
niowych pełno plakatów wybor-
czych, zachęcają nas: Stanibuła, 
Mulawa, Żmijan, Gmyz, Szeli-
ga, Tokarska, Grad,…- bogac-
two kandydatów i kandydatek, 
trudno spamiętać wszystkich. 
Ale stawka już rozstrzygnięta, 
dwójka wybrańców (dosło-
wnie!) będzie reprezentować 
w Sejmie powiat biłgorajski: 
Genowefa Tokarska (PSL) 
i Piotr Szeliga (PiS). Formalnie  
będą reprezentować Okręg Wy-
borczy Chełmski, ciągnący się 
od Białej Podlaskiej, aż po 
Biłgoraj, ale nas interesują 
głównie nasi reprezentanci. Są 
nowicjuszami w Sejmie chociaż 
nie nowicjuszami na scenie pu-
blicznej, zwłaszcza pani poseł 
Genowefa Tokarska, która 
wcześniej była wielokrotnym 
wójtem gminy Biszcza, a ostat-
nio Wojewodą Lubelskim.W 
każdym razie na początek 
życzymy im wszystkiego dobre-
go, wszak są wybrańcami 
narodu.
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Biłgoraj - 
po wyborach

opracowanie o politykach biłgoraj-
skich (kto je zrobi?) począwszy od 
Adama Gorajskiego - założyciela 
miasta, aż po  Palikota.

Akurat Biłgoraj nie jest repre-
zentatywny dla wyborów ogólno-
polskich, w których zwyciężyła 
Platforma, przed PiS-em, Ruchem 
Palikota, PSL-em i SLD - w Biłgoraju 
pierwszy był PiS przed Ruchem 
Palikota (do Sejmu wszedł Marek 
Poznański z Hrubieszowa) i Pla-
tformą. Biłgoraj będzie więc musiał 
sobie poradzić z fenomenem Ruchu 
Poparcia Palikota. No bo jak to 
możliwe, nasz krajan, krew z krwi, 
kość z kości, a takie bezeceństwa 
wypowiada lub wyczynia! Popierać 
więc, czy nie popierać? Bronić, czy 
potępiać? Jak sobie poradzą z tym 
mieszkańcy, zwłaszcza obrońcy war-
tości, konkretnie jeden, który bronił 
biłgorajan nawet przed zgubnym 
wpływem I.B.Singera.

Żarty żartami, ale sprawa jest 
poważna, ogólnopolski wynik wybo-
rów stał się niespodziewanie cieka-
wy, demokracja  sprawia niespo-
dzianki - demokracja zwyczajna, bo 
„demokracja suwerenna”, którą w 
Rosji wprowadza Włodzimierz Putin 
daje wyniki całkowicie przewi-
dywalne. 

Mamy więc niekwestionowaną 
wygraną PO, ale jednocześnie nowy 
fenomen Ruchu Palikota popiera-
nego przez tych, którzy chcą radykal-
nych zmian w obyczajach, a być 
może i w ekonomii. Buntują się 
przeciwko tradycyjnym wartościom 
i denerwuje ich powolne tempo 
zmian gospodarczych, tzw. polityka 
„małych kroków” Tuska.

Dla perspektyw reformatorskich 
w Polsce, to może być dobra wia-
domość, bo jeżeli nawet koalicja PO-

PSL będzie nieskora do zmian, to 
atakować ją może oścień w postaci 
krytyki Ruchu Palikota. Ciekawe 
tylko na czym ten Ruch się skupi, czy 
na promowaniu śmiałych reform 
ekonomicznych, czy na wywoły-
waniu skandali obyczajowych i świa-
topoglądowych. Na razie wygląda na 
to, że Palikota bardziej interesuje to 
drugie: usunięcie krzyża z sali ple-
narnych obrad  Sejmu, pozwolenie na 
posiadanie miękkich narkotyków, 
wyprowadzenie religii ze szkół, itp., 
bo „iwenty” zapewnią mu  większą 
sławę, a na tym zależy mu najbar-
dziej. 

Niestety Polsce pomoże to 
niewiele, raczej wcale: ani zdjęcie 
krzyża w Sejmie, ani prawo do 
miękkich narkotyków, ani usunięcie 
religii ze szkół. Para pójdzie w gwi-
zdek, w happeningi.  

Polska  wymaga  potraktowania 
serio! Jesteśmy w trakcie przecią-
gającego się światowego kryzysu 
ekonomicznego, z którym nikt sobie 
nie radzi, niektórym krajom grozi 
katastrofa gospodarcza: Grecji, Irlan-
dii, Hiszpanii, a mówi się nawet 
o Włoszech. My także nie obronimy 
się przed skutkami tego światowego 
tornada. Możemy tylko skutki kry-
zysu globalnego osłabiać, jak dotąd 
nam się to udawało, ale poważnych 
problemów związanych z deficytem 
naszych finansów publicznych nie da 
się schować pod sukno. Trzeba 
podjąć reformę emerytur mundu-
rowych, zrównać stopniowo wiek 
emerytalny kobiet  do wieku emery-
talnego mężczyzn, zreformować 
KRUS, wprowadzić podatek od 
obrotów kapitałowych i od wysokich 
dochodów.

Jak się to ma do krzyża 
w Sejmie? - nijak! To temat zastęp-
czy, gorzej to temat uniemożli-
wiający zbudowanie porozumienia 
na rzecz koniecznych reform.

Albo - albo! Albo poważne refor-

Urodził się w Podlesiu koło 
Biłgoraja w rodzinie chło-
pskiej. Jako jedyny z całej 
wsi poszedł na studia, 
zarażony miłością do fizyki 
przez biłgorajskiego nau-
czyciela Adama Rotenber-
ga. Działacz opozycji 
demokratycznej w czasach 
PRL, członek KOR-u. 
Sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie, poseł na Sejm z Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego, Unii 
Demokratycznej i Unii Wolności, a także 
wiceminister rolnictwa. 
W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraja. 
Od 2010 roku jeden z doradców prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego

Henryk Wujec

Powiat Biłgorajski zawsze miał 
ciekawych przedstawicieli: już pier-
wszy przedwojenny polityk biłgo-
rajski, poseł Jan Dziduch z Soli zasły-
nął jako radykalny przywódca chłop-
ski, można powiedzieć ówczesny 
Lepper, został zamordowany w cza-
sie wojny przez hitlerowców; po II 
wojnie światowej, a właściwie po 4 
czerwca 1989 roku, bo dopiero od 
tego momentu  możemy mówić 
o demokratycznych wyborach (cho-
ciaż w 1989 jeszcze nie w pełni)  
reprezentowali biłgorajski powiat 
w Sejmie: poseł Jan Kowalik 
z Różańca (ZSL, potem PSL), Janusz 
Palikot (PO) chociaż w tegorocznych 
wyborach - Warszawę z listy …? (no 
zgadnij koteczku z jakiej!, jak 
pisywał w Tygodniku Powszechnym 
Stefan Kisielewski), a także w okre-
sie 1989 - 2001 niechwalący się niżej 
podpisany. Teraz mamy siły zdwo-
jone, kobietę i mężczyznę, parytet 
zachowany - powinni zrobić co 
najmniej dwa razy więcej.

Swoją drogą przydałoby się 

mój Biłgoraj mój Biłgoraj
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�w�o�l���,� �t�o� �k�o�m�p�r�o�m�i�s� �z�a�w�s�z�e� �j�e�s�t� 
�m�o�|�l�i�w�y �,� �t�a�k� �j�a�k� �m�o�|�l�i�w�y� �b�y�B� �w
�S�t�o�c�z�n�i� �G�d�a�D�s�k�i�e�j� �w� �s�i�e�r�p�n�i�u� �`�8�0� � 
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�W�y�b�r�a�l�i�[�m�y� �n�o�w�y� �S�e�j�m�,� �n�o�w�y� 
�S�e�n�a�t�,� �z�a� �c�h�w�i�l��� �p�o�w�s�t�a�n�i�e� �n�o�w�y� 
�R�z���d�,� �n�i�e�c�h� �t�e� �n�a�s�t���p�n�e� �4� �l�a�t�a� �d�o�b�r�z�e� 
�z�a�p�i�s�z��� �s�i��� �d�l�a� �P�o�l�s�k�i�. � � 

Bylo..

26 lipca 2011 r. zarzad powiatu 
w Bilgoraju podjal uchwale w sprawie 
obsadzenia stanowisk dyrektorów jedno-
stek oswiatowych. 

Podczas posiedzenia Zarzadu Powiatu 
stanowisko dyrektora Zespolu Szkól 
Ogólnoksztalcacych w Bilgoraju powierzono 
na okres 5 lat Marianowi Klecha, Marzenie 
Kopacz stanowisko dyrektora Zespolu Szkol-
no – Rewalidacyjnego w Teodorówce powie-
rzono równiez na okres 5 lat; zas Mieczy-
slawowi Królowi stanowisko dyrektora 
Zespolu Szkól Budowlanych i Ogólnoksztal-
cacych w Bilgoraju powierzono - na jego 
wniosek - na okres 2 lat.

Barbara Cholyst i Krzysztof Litwiniuk 
zlozyli jednoczesnie rezygnacje z funkcji 
wicedyrektorów w Zespole Szkól Ogólno-
ksztalcacych w Bilgoraju. Na ich miejsce 
zostali powolani nowi wicedyrektorzy.

Nowego zastepce bedzie mial takze 
Mieczyslaw Król dyrektor ZSBiO

Pismem z dnia 26 sierpnia 2011 r. 
Mieczyslaw Król, dyrektor Zespolu Szkól 
Budowlanych i Ogólnoksztalcacych w Bil-
goraju zwrócil sie do Zarzadu Powiatu z prosba 
o zaopiniowanie wniosku o powolanie na 
stanowisko wicedyrektora szkoly Agnieszke 
Pietak–Faryne. Powolanie mialoby nastapic od 
dnia 1 wrzesnia br. i trwac przez okres 2 lat 
(czas trwania kadencji dyrektora).Nowi 
zastepcy dyrektorów pelnia te funkcje od 1 
wrzesnia

Bylo...

Bilgoraj walczyl z woda. Zbiornik 
retencyjny w Rapach Dylanskich zostal 
przerwany, woda zalala czesc Osiedla 
Bojary. Z zywiolem walczyli mieszkancy 
i 7 jednostek strazy pozarnej. Tak wygladalo 
tegoroczne lato i lipiec podczas którego 
padalo przez 26 dni miesiaca.

Napór wody i kilkumetrowa fala 
przerwala zabezpieczenia na zbiorniku 
retencyjnym. Woda rozlala sie po lesie i 
splynela na Osiedle Bojary, zlewajac posesje 
m. in. przy ul. Moniuszki i Romanowskiego. 
W Urzedzie Miasta i Gminy dzialaly sztaby 
antykryzysowe. Woda zalala Osiedle Nowa-
kowskiego, przybrala Czarna Lada zagrazajac 
ulicom polozonym w Osiedlu Puszcza Solska. 
W Osiedlu Bojary, zalane zostaly domy, 
budynki gospodarcze i ulice. 

Burmistrz Janusz Roslan powiedzial 
w rozmowie z BTK: “W Urzedzie Miasta 
zostaly powolane trzy komisje. Jedna z nich 
bedzie szacowac straty w okolicy ul. Moniu-
szki, dwie pozostale ocenia szkody jakie 
wyrzadzil zywiol na ul. Granicznej i Nowa-
kowskiego. W sklad takiego zespolu wchodza 
pracownicy Urzedu Miasta i Miejskiego 
Osrodka Pomocy Spolecznej. Takie protokoly 
sa nam niezbedne bysmy mogli ubiegac sie o 
pomoc z budzetu panstwa. Wszystkich 
mieszkanców, którzy szukaja pomocy w zwia-
zku z zalaniem Bilgoraja prosze o kontakt 
z tymi komisjami, do panstwa dyspozycji sa 
takze telefony UM oraz dzialajacy przez 
24 godziny na dobe sztab kryzysowy.”

Poczatek sierpnia przyniósl poprawe 
pogody, nadszedl czas na szacowanie strat. 
Wypompowywano wode z zalanych budyn-
ków, mieszkancy którzy poniesli straty 
ubiegali sie w MOPS o zapomoge, która 
pochodzila ze srodków budzetu panstwa.

Bylo...

W Bilgoraju zmieniono nazwy dwóch 
ulic. Podczas sierpniowej sesji radni podjeli 
uchwale, która zmienila nazwe ulicy Nad-
rzecznej na ulice imienia I.B. Singera, a ulice 
Stawiska na Berka Joselewicza.

Glosowanie podczas sesji rady miasta 
odbylo sie nie bez emocji i goracych dyskusji. 
Radni opozycji pytali o sens zmian nazw ulic, 
które juz istnieja ,skoro w miasteczku beda 
nowe którym mozna nadac nazwy wedle 
uznania. Ostatecznie jednak propozycje 
zostaly przeglosowane, a zgode na zmiany 
wyrazili równiez mieszkancy tych ulic.

Bylo...

Przedstawiciele wszystkich Gmin po-
wiatu, wraz z zaproszonymi goscmi 
i wladzami Starostwa Powiatowego, wspól-
nie z bp Janem Srutwa dziekowali Bogu za 
tegoroczne plony. Wsród gosci byli min: 
Genowefa Tokarska, Arkadiusz Bratkowski 
i Tomasz Pekalski .

Zebranych na stadionie dozynkowych 
gosci przywital Jan Mielnik - wójt Gminy 
Tereszpol. Nastepnie odbyly sie prezentacje 
poszczególnych Gmin Powiatu Bilgorajskiego 
i przemarsz korowodu z wiencami. Wsród 
przybylych na uroczystosc gosci znalezli sie m. 
in. m. in. Wojewoda Lubelski Genowefa 
Tokarska, czlonek Zarzadu Województwa 
Lubelskiego Tomasz Pekalski i Przewodni-
czacy Sejmu Wojewódzkiego Arkadiusz 
Bratkowski. Obecny byl równiez Starosta 
Bilgorajski, oraz przedstawiciele instytucji 
dzialajacych na terenie powiatu i wladze 
samorzadowe. Na powiatowym swiecie 
plonów nie zabraklo równiez tych, dla których 
dozynki to wyjatkowy czas - rolników.
Starostami bilgorajskich dozynek byli mie-
szkancy Gminy Tereszpol Stanislawa Lewan-
dowska i Zbigniew Kiesz. Genowefa Tokarska 
mówila o goscinnosci tej czesci bilgorajski 
ziemi i trudzie rolników oraz perspektywie 
jego rozwoju. 

Msze swieta dziekczynna odprawil ks bp 
Jan Srutwa, wspólnie z proboszczem teresz-
polskiej parafii, przy koncelebrze Józefa Flisa 
dziekana z Bilgoraja. Biskup mówil o trudzie 
ludzkiej pracy i niezlomnej postawie rolników, 
którzy w sposób szczególny ukochali ziemie. 
Byly ordynariusz Diecezji Zamojsko - Luba-
czowskiej poswiecil takze chleb i dozynkowe 
wience - wykonane z tegorocznych plonów.
Po oficjalnej czesci obchodów swieta dzie-
kczynienia za plony przyszedl czas na wystepy 
artystyczne zespolów dzialajacych na terenie 
Powiatu. 

JESIEŃJESIEŃ

Jeszcze na słupach ogłosze-
niowych pełno plakatów wybor-
czych, zachęcają nas: Stanibuła, 
Mulawa, Żmijan, Gmyz, Szeli-
ga, Tokarska, Grad,…- bogac-
two kandydatów i kandydatek, 
trudno spamiętać wszystkich. 
Ale stawka już rozstrzygnięta, 
dwójka wybrańców (dosło-
wnie!) będzie reprezentować 
w Sejmie powiat biłgorajski: 
Genowefa Tokarska (PSL) 
i Piotr Szeliga (PiS). Formalnie  
będą reprezentować Okręg Wy-
borczy Chełmski, ciągnący się 
od Białej Podlaskiej, aż po 
Biłgoraj, ale nas interesują 
głównie nasi reprezentanci. Są 
nowicjuszami w Sejmie chociaż 
nie nowicjuszami na scenie pu-
blicznej, zwłaszcza pani poseł 
Genowefa Tokarska, która 
wcześniej była wielokrotnym 
wójtem gminy Biszcza, a ostat-
nio Wojewodą Lubelskim.W 
każdym razie na początek 
życzymy im wszystkiego dobre-
go, wszak są wybrańcami 
narodu.
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Przez 72 lata, a więc przez dwa 
pokolenia zachwycające się niezwy-
kle honorową postawą oficera, 
Raginis spoczywał po prostu w przy-
drożnym rowie szosy Łomża - Biały-
stok. Ten zapisywany wytłuszczoną 
czcionką w szkolnych podręczni-
kach, wielkiego formatu człowiek, 
żołnierz o pięknej twarzy i jasnych 
przenikliwych oczach, został tu przy-
ciągnięty na swym płaszczu, po wy-
kopaniu z pierwszej mogiły przy 
schronie, przez miejscowych chło-
pów z rozkazu sowietów, którzy 
zajęli umocnienia na Strękowej 
Górze 27 września 1939. 

Jest zimna, nawet jak na stan-
dardy tego lata, sierpniowa noc. 
Nieprzerwanie od trzech dni pada 
deszcz. Wzgórza nad Wizną pokryła 
rozkisła, kleista maź. Czekamy go-
dziny drugiej po północy. To naj-
dziwniejsze zezwolenie na prace 
archeologiczne, jakie zdarzyło się 
nam otrzymać. Dyrekcja dróg zgo-
dziła się na nasze badania pod 
warunkiem, iż wykonamy je pomię-
dzy godziną drugą w nocy a szóstą 
rano, i po uiszczeniu opłaty siedmiu 
złotych i pięćdziesięciu groszy za 
użycie fragmentu pasa drogowego. 
Te siedem złotych Dariusz Szyma-
nowski prezes stowarzyszenia „Wi-
zna 39” zapłacił z własnej kieszeni. 
Warknięcie pierwszego, potem dru-
giego agregatu prądotwórczego. 
Rozbłyska światło, zrazu migotliwe 
żółte, potem nagle kilowaty rtęcio-
wego, białego, rozpalają pagórek 
obramowany czterema lipami. Domi-
nuje nad nim rozerwana wybuchem 
boczna ściana przywieziona z jedne-
go z wysadzonych, przez uciekają-

cych Niemców naszych schronów. 
Na niej stosowna tablica składająca 
hołd obrońcom. Jeszcze kilka dni 
temu niżej, pod ścianą wznosiła się 
lastrykowa mogiła z napisem infor-
mującym, że tu spoczywają polscy 
żołnierze. Teraz nagrobka już nie ma, 
a łopaty wgryzają się w ziemię. 

Obronę tego pasa umocnień nad 
pradoliną nazywano różnie. Najczęś-
ciej patetycznie i metaforycznie 
„Polskimi Termopilami”, ale jakoś 
nie ma obyczaju by pokazywać praw-
dziwy strategiczny sens trwania tutaj 
polskich obrońców. To nie była kwe-
stia romantycznego gestu. Jakiejś 
kolejnej wersji Reduty Ordona. Ge-
nerał Heinz Guderian twórca i prak-
tyk Blitzkriegu, wojny błyska-
wicznej, chciał uderzeniem przez 
Wiznę, na skróty, uniemożliwić 
przerzucenie polskich sił głównych 
z Warszawy do Brześcia. Wiedział 
doskonale, że liczna obrona polska na 
tak zwanym Przedmościu Rumuń-
skim mogła bardzo skomplikować 
losy kampanii. Najpierw pchnął tutaj 
10 dywizję pancerną Falkenhorsta, 
potem jeszcze dwie dywizje piechoty. 
Od granicy,  do linii polskiej obrony 
tłoczyło się, pośród bagien, 40 
tysięcy żołnierzy. Schronów broniło 
720 Polaków z pomocą Bożą i prze-
szkód terenowych. Każda godzina 
oporu tych umocnień oznaczała 
kolejne nasze kompanie i bataliony 
przerzucone na przyszły teatr wojny. 
Guderian wściekły miotał się pośród 
pomieszanych w dolinie Narwii 
oddziałów, karał i dymisjonował 
podległych dowódców, wreszcie 
w iście teutoński sposób przez parla-
mentariusza postawił Raginisowi 

ultimatum - albo obrońcy złożą broń 
albo każe rozstrzelać wszystkich 
wziętych do niewoli naszych żoł-
nierzy. Ten wątek pominął później 
w swych pełnych pychy pamię-
tnikach skreślonych już po wojnie. 
Raginis właściwie nie miał wyboru. 
Uścisnął dłonie podkomendnych, 
opuszczających schron, po czym 
sięgnął po zawleczkę granatu. Jego 
żołnierze, którzy już stali pod niemie-
ckimi lufami usłyszeli wybuch. 
W schronie oprócz kapitana pozostał 
jeszcze jeden oficer, zabity wcześniej 
odłamkiem dowódca artylerii wspie-
rającej obronę porucznik Stanisław 
Brykalski. To bardzo symboliczne, 
bo 3 września obaj dali sobie słowo, 
że albo zatrzymają tu Niemców albo 
zostaną tu na zawsze.

Dalsze zdarzenia znamy dzięki 
relacji mieszkanki Strąkowej Góry, 
ciągle cieszącej się dobrym zdro-
wiem, która opowiadała, że w parę 

dni po ustaniu walk do schronu, 
w którym leżeli oficerowie podjechał 
czarny elegancki samochód. Wysia-
dło pięciu oficerów. Weszli do 
środka. Kiedy opuścili schron zaczął 
się z niego wydobywać dym i słychać 
było detonującą amunicję. „Po 
jakimś czasie jej ojciec poszedł 
zobaczyć co się dzieje i wrócił ze 
łzami w oczach. Powiedział … dranie 
oblali głowę kapitana benzyną i pod-
palili…” Tego dnia obaj oficerowie 
spoczęli razem, u wejścia do schronu 
pod piaszczystym kopczykiem zwie-
ńczonym małym krzyżem I to była 
ich pierwsza mogiła. Nasza narra-
torka zawsze kiedy opowiada tę 
historię płacze…” tacy młodzi, wese-
li, przystojni … mogli żyć….” 

Ale nawet po śmierci nie był 
pisany im spokój. Sowieci weszli na 
te tereny 27 września zajęli dawne 
polskie umocnienia i z miejsca 
zdenerwowała ich tonąca w kwiatach 
mogiła. Kazali ja rozkopać a pole-
głych zebrać poza obręb instalacji 
wojskowych. I wtedy na płaszczu 
zaczepionym do linki odbyli nasi 
bohaterowie swą kolejną ostatnią 
drogę w dół zbocza ku niewielkiej 
kapliczce stojącej od niepamiętnych 
czasów przy drodze. Tam też spoczęli 
znowu pod małym kopczykiem 
i takowym krzyżem.

Kopiemy już trzecią godzinę. 
Każda łopata ziemi jest troskliwie 
przeglądana i badana wykrywaczem. 
W tej sprawie nawet najmniejszy 
drobiazg może mieć ogromne zna-
czenie. Przebijamy warstwę ciemnej 
pomieszanej gleby, wgryzamy się 
w żółty piach, by dotrzeć do calca, 
czyli warstwy nigdy przez człowieka 
nie naruszonej. Po oficerach ani 
śladu. To jak to? Przecież w tym 
miejscu przez dwie ostanie dekady 
modlono się i składano kwiaty, tu 
płonęły znicze. Nad ranem musimy 
przyznać się do klęski. Zwijamy 
sprzęt. Milkną agregaty. Wraca 
ciemność. Wracamy także do Lublina 
my. Ale nagle w połowie drogi, 
telefon. Darek Szymanowski mówi - 
skonfrontowaliśmy fotografię z lat 
pięćdziesiątych z terenem , wygląda 
na to że prawdziwa mogiła znajdo-
wała się obok tej urządzonej dwa-
dzieścia lat poźniej.

Nie namyślamy się długo, zawra-
camy busa. Nagroda przychodzi 
rychło. Pierwszy z ziemi wygląda 
hełm. Piękny, polski wzór 1931. 
Niesamowicie pokryty naroślami 
korozji. Są guziki z orlem, sprzączki, 

zapinki, kości. Siejemy delikatnie 
każdą grudkę gliny między palcami. 
Nagle pojawia się łyżka polskiego 
granatu urwana wybuchem tuż przy 
główce zapalnika. Wiemy skąd ona 
tutaj. Wybuch musiał ją wbić w ciało 
kapitana. Kiedy z ciała nie pozostało 
śladu ona przetrwała. Niesamowita 
wojenna relikwia. Za chwilę przy-
chodzą dalsze - kilkadziesiąt odłam-
ków granatu obronnego, które prze-
cięły nić życia kapitana Raginisa. 
Teraz zaczynamy myśleć o nowym 
prawdziwym godnym bohaterów 
pogrzebie. Już nie tu, w pasie drogo-
wym, który za lat parę pochłonie 
rozbudowywana droga, ale ponownie 
tam na górze w rozwalonym przez 
Niemców schronie kapitana.

Nasze zmagania z tajemnicami 
Wizny to typowa historia szuflad-
kowa. Otwarcie jednej odsłania 
następną. Niepokoi nas pas ziemi, 
który nietknięty pozostał pomiędzy 
naszym pierwszym i drugim wyko-
pem. I zaczyna się kolejna noc przy 
reflektorach w głębokim dole. 
W międzyczasie Szymanowski od 
rodziny Raginisa zdobywa list 
zapisany w marcu 1942 przez Józefa 
Wiśniowskiego miejscowego drogo-
mistrza, który pisze, że przy po-
chówku kapitana był obecny i zapa-
miętał na jego szyi zawieszony  
medalik. To naprawdę działanie sił 
Opatrzności, bo po kilkunastu minu-
tach znajdujemy medalik. Ma rysy od 
wybuchu i osmolenia od płonącej 
benzyny. Dalej trafiamy na wieczne 
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zastępują tak jak ikony na ekranie komputera, pewną większą 
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historycznej ”Było …nie minęło”, 
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nagrodzony na festiwalu filmów 
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pióro Watermana - także mocno 
nadpalone. Na dnie wykopu leżą 
fragmenty płaszcza wojskowego, 
świetnie zachowane guziki i kawałki 
tkaniny. Na wysokości prawej kie-
szeni wykrywacz hałasuje gwałto-
wnie. Wydobywamy zamkniętą 
pękatą portmonetkę. Pracuje wyo-
braźnia, co oprócz monet może 
zawierać - może jakiś dokument - 
może odznaczenia. Nie ruszamy jej 
oczywiście, troskliwie zawinięta 
w folię, by skóra nie wyschła, trafi do 
rąk konserwatorów. Kolejną pracę 
związaną z badaniami DNA mają 
medycy z Białostockiej Akademii 
Medycznej. Ale my nie mamy 
wątpliwości, wymagających aż ta-
kich dowodów.

Wreszcie po 72 latach przychodzi 
dla kapitana Raginisa i porucznika 
Brykalskiego dzień prawdziwej 
chwały. Tysiące ludzi otaczają ruiny 
schronu. W asyście setki ciężkich 
motorów i kawalerii mała trumienka 
zmierza na wzgórze. Pochylają się 
głowy chylą sztandary. Trwałą 
i ostatnią mogiłę zwieńczoną 
dobytym z ziemi hełmem pokrywają 
kwiaty.  

Kpt. Wladysław Raginis

“Kopiemy już trzecią godzinę. Każda łopata ziemi jest 
troskliwie przeglądana i badana wykrywaczem.”
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Przez 72 lata, a więc przez dwa 
pokolenia zachwycające się niezwy-
kle honorową postawą oficera, 
Raginis spoczywał po prostu w przy-
drożnym rowie szosy Łomża - Biały-
stok. Ten zapisywany wytłuszczoną 
czcionką w szkolnych podręczni-
kach, wielkiego formatu człowiek, 
żołnierz o pięknej twarzy i jasnych 
przenikliwych oczach, został tu przy-
ciągnięty na swym płaszczu, po wy-
kopaniu z pierwszej mogiły przy 
schronie, przez miejscowych chło-
pów z rozkazu sowietów, którzy 
zajęli umocnienia na Strękowej 
Górze 27 września 1939. 

Jest zimna, nawet jak na stan-
dardy tego lata, sierpniowa noc. 
Nieprzerwanie od trzech dni pada 
deszcz. Wzgórza nad Wizną pokryła 
rozkisła, kleista maź. Czekamy go-
dziny drugiej po północy. To naj-
dziwniejsze zezwolenie na prace 
archeologiczne, jakie zdarzyło się 
nam otrzymać. Dyrekcja dróg zgo-
dziła się na nasze badania pod 
warunkiem, iż wykonamy je pomię-
dzy godziną drugą w nocy a szóstą 
rano, i po uiszczeniu opłaty siedmiu 
złotych i pięćdziesięciu groszy za 
użycie fragmentu pasa drogowego. 
Te siedem złotych Dariusz Szyma-
nowski prezes stowarzyszenia „Wi-
zna 39” zapłacił z własnej kieszeni. 
Warknięcie pierwszego, potem dru-
giego agregatu prądotwórczego. 
Rozbłyska światło, zrazu migotliwe 
żółte, potem nagle kilowaty rtęcio-
wego, białego, rozpalają pagórek 
obramowany czterema lipami. Domi-
nuje nad nim rozerwana wybuchem 
boczna ściana przywieziona z jedne-
go z wysadzonych, przez uciekają-

cych Niemców naszych schronów. 
Na niej stosowna tablica składająca 
hołd obrońcom. Jeszcze kilka dni 
temu niżej, pod ścianą wznosiła się 
lastrykowa mogiła z napisem infor-
mującym, że tu spoczywają polscy 
żołnierze. Teraz nagrobka już nie ma, 
a łopaty wgryzają się w ziemię. 

Obronę tego pasa umocnień nad 
pradoliną nazywano różnie. Najczęś-
ciej patetycznie i metaforycznie 
„Polskimi Termopilami”, ale jakoś 
nie ma obyczaju by pokazywać praw-
dziwy strategiczny sens trwania tutaj 
polskich obrońców. To nie była kwe-
stia romantycznego gestu. Jakiejś 
kolejnej wersji Reduty Ordona. Ge-
nerał Heinz Guderian twórca i prak-
tyk Blitzkriegu, wojny błyska-
wicznej, chciał uderzeniem przez 
Wiznę, na skróty, uniemożliwić 
przerzucenie polskich sił głównych 
z Warszawy do Brześcia. Wiedział 
doskonale, że liczna obrona polska na 
tak zwanym Przedmościu Rumuń-
skim mogła bardzo skomplikować 
losy kampanii. Najpierw pchnął tutaj 
10 dywizję pancerną Falkenhorsta, 
potem jeszcze dwie dywizje piechoty. 
Od granicy,  do linii polskiej obrony 
tłoczyło się, pośród bagien, 40 
tysięcy żołnierzy. Schronów broniło 
720 Polaków z pomocą Bożą i prze-
szkód terenowych. Każda godzina 
oporu tych umocnień oznaczała 
kolejne nasze kompanie i bataliony 
przerzucone na przyszły teatr wojny. 
Guderian wściekły miotał się pośród 
pomieszanych w dolinie Narwii 
oddziałów, karał i dymisjonował 
podległych dowódców, wreszcie 
w iście teutoński sposób przez parla-
mentariusza postawił Raginisowi 

ultimatum - albo obrońcy złożą broń 
albo każe rozstrzelać wszystkich 
wziętych do niewoli naszych żoł-
nierzy. Ten wątek pominął później 
w swych pełnych pychy pamię-
tnikach skreślonych już po wojnie. 
Raginis właściwie nie miał wyboru. 
Uścisnął dłonie podkomendnych, 
opuszczających schron, po czym 
sięgnął po zawleczkę granatu. Jego 
żołnierze, którzy już stali pod niemie-
ckimi lufami usłyszeli wybuch. 
W schronie oprócz kapitana pozostał 
jeszcze jeden oficer, zabity wcześniej 
odłamkiem dowódca artylerii wspie-
rającej obronę porucznik Stanisław 
Brykalski. To bardzo symboliczne, 
bo 3 września obaj dali sobie słowo, 
że albo zatrzymają tu Niemców albo 
zostaną tu na zawsze.

Dalsze zdarzenia znamy dzięki 
relacji mieszkanki Strąkowej Góry, 
ciągle cieszącej się dobrym zdro-
wiem, która opowiadała, że w parę 

dni po ustaniu walk do schronu, 
w którym leżeli oficerowie podjechał 
czarny elegancki samochód. Wysia-
dło pięciu oficerów. Weszli do 
środka. Kiedy opuścili schron zaczął 
się z niego wydobywać dym i słychać 
było detonującą amunicję. „Po 
jakimś czasie jej ojciec poszedł 
zobaczyć co się dzieje i wrócił ze 
łzami w oczach. Powiedział … dranie 
oblali głowę kapitana benzyną i pod-
palili…” Tego dnia obaj oficerowie 
spoczęli razem, u wejścia do schronu 
pod piaszczystym kopczykiem zwie-
ńczonym małym krzyżem I to była 
ich pierwsza mogiła. Nasza narra-
torka zawsze kiedy opowiada tę 
historię płacze…” tacy młodzi, wese-
li, przystojni … mogli żyć….” 

Ale nawet po śmierci nie był 
pisany im spokój. Sowieci weszli na 
te tereny 27 września zajęli dawne 
polskie umocnienia i z miejsca 
zdenerwowała ich tonąca w kwiatach 
mogiła. Kazali ja rozkopać a pole-
głych zebrać poza obręb instalacji 
wojskowych. I wtedy na płaszczu 
zaczepionym do linki odbyli nasi 
bohaterowie swą kolejną ostatnią 
drogę w dół zbocza ku niewielkiej 
kapliczce stojącej od niepamiętnych 
czasów przy drodze. Tam też spoczęli 
znowu pod małym kopczykiem 
i takowym krzyżem.

Kopiemy już trzecią godzinę. 
Każda łopata ziemi jest troskliwie 
przeglądana i badana wykrywaczem. 
W tej sprawie nawet najmniejszy 
drobiazg może mieć ogromne zna-
czenie. Przebijamy warstwę ciemnej 
pomieszanej gleby, wgryzamy się 
w żółty piach, by dotrzeć do calca, 
czyli warstwy nigdy przez człowieka 
nie naruszonej. Po oficerach ani 
śladu. To jak to? Przecież w tym 
miejscu przez dwie ostanie dekady 
modlono się i składano kwiaty, tu 
płonęły znicze. Nad ranem musimy 
przyznać się do klęski. Zwijamy 
sprzęt. Milkną agregaty. Wraca 
ciemność. Wracamy także do Lublina 
my. Ale nagle w połowie drogi, 
telefon. Darek Szymanowski mówi - 
skonfrontowaliśmy fotografię z lat 
pięćdziesiątych z terenem , wygląda 
na to że prawdziwa mogiła znajdo-
wała się obok tej urządzonej dwa-
dzieścia lat poźniej.

Nie namyślamy się długo, zawra-
camy busa. Nagroda przychodzi 
rychło. Pierwszy z ziemi wygląda 
hełm. Piękny, polski wzór 1931. 
Niesamowicie pokryty naroślami 
korozji. Są guziki z orlem, sprzączki, 

zapinki, kości. Siejemy delikatnie 
każdą grudkę gliny między palcami. 
Nagle pojawia się łyżka polskiego 
granatu urwana wybuchem tuż przy 
główce zapalnika. Wiemy skąd ona 
tutaj. Wybuch musiał ją wbić w ciało 
kapitana. Kiedy z ciała nie pozostało 
śladu ona przetrwała. Niesamowita 
wojenna relikwia. Za chwilę przy-
chodzą dalsze - kilkadziesiąt odłam-
ków granatu obronnego, które prze-
cięły nić życia kapitana Raginisa. 
Teraz zaczynamy myśleć o nowym 
prawdziwym godnym bohaterów 
pogrzebie. Już nie tu, w pasie drogo-
wym, który za lat parę pochłonie 
rozbudowywana droga, ale ponownie 
tam na górze w rozwalonym przez 
Niemców schronie kapitana.

Nasze zmagania z tajemnicami 
Wizny to typowa historia szuflad-
kowa. Otwarcie jednej odsłania 
następną. Niepokoi nas pas ziemi, 
który nietknięty pozostał pomiędzy 
naszym pierwszym i drugim wyko-
pem. I zaczyna się kolejna noc przy 
reflektorach w głębokim dole. 
W międzyczasie Szymanowski od 
rodziny Raginisa zdobywa list 
zapisany w marcu 1942 przez Józefa 
Wiśniowskiego miejscowego drogo-
mistrza, który pisze, że przy po-
chówku kapitana był obecny i zapa-
miętał na jego szyi zawieszony  
medalik. To naprawdę działanie sił 
Opatrzności, bo po kilkunastu minu-
tach znajdujemy medalik. Ma rysy od 
wybuchu i osmolenia od płonącej 
benzyny. Dalej trafiamy na wieczne 
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zastępują tak jak ikony na ekranie komputera, pewną większą 
całość. I żyją te ikony, własnym, odrębnym życiem, jak za 
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zmierza na wzgórze. Pochylają się 
głowy chylą sztandary. Trwałą 
i ostatnią mogiłę zwieńczoną 
dobytym z ziemi hełmem pokrywają 
kwiaty.  

Kpt. Wladysław Raginis

“Kopiemy już trzecią godzinę. Każda łopata ziemi jest 
troskliwie przeglądana i badana wykrywaczem.”



8 9

o. Tomasz Dostatni
- dominikanin, 
publicysta, dusz-
pasterz inteli-
gencji, rekole-
kcjonista, pre-
zes  Fundac j i  
"Ponad grani-
cami". Jest auto-
rem kilkudzie-
sięciu progra-
m ó w  t e l e w i -

zyjnych z cyklu “Rozmowy w drodze”. 
Publikuje w prasie świeckiej i katolickiej. 
Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa 
W drodze. Ostatnio wydane książki: „Zza 
bramy klasztoru”, „Przekraczać mury”. 
Mieszkał przez 5 lat w Pradze.  

„Korczak” - wypisy 
Część druga

Sejm podjął decyzję, że rok 2012 będzie rokiem: Janusza 
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi. 
Nas najbardziej teraz interesuje Janusz Korczak, bo chcę 
kontynuować, rozpoczęte w poprzednim numerze Tanwi,  
wypisy - refleksję z książki Joanny Olczak - Renikier „Kor-
czak. Próba biografii”.

Zdanie, które oddaje najgłębszą 
idee życia Korczak brzmi: „ Bo warto 
jest żyć tylko, tak, żeby nam było 
z ludźmi dobrze, żeby ludziom było 
dobrze z nami”. To nie powiedział 
Korczak, ale ks. Grzegorz Piramo-
wicz jeden z twórców Komisji Edu-
kacji Narodowej - pierwszego na 
świecie ministerstwa oświaty. Ale 
ono oddaje ducha życia Korczaka. 

A w pamiętniku z Getta, w maju 
1942 roku: „Duch tęskni w ciasnej 
klatce ciała. Ludzie czują i rozważają 
śmierć pod kątem końca, a jest ona 
tylko dalszym ciągiem życia, innym 
życiem”. To brzmi jak wyznanie 
wiary w nieśmiertelność i życie po 
drugiej stronie śmierci. 

Doktor włożył wiele wysiłku 
w to, aby jego małe królestwo - dom 
dla sierot - stawał się samorządną 
republiką. W preambule do Kodeksu 
sądowego domu sierot, liczącego ty-
siąc paragrafów czytamy:

„Jeżeli ktoś zrobi coś złego, 
najlepiej mu przebaczyć, czekać aż 
się poprawi.

Ale sąd musi bronić cichych, by 
ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni, 
sąd musi bronić słabych, by im nie 
dokuczali silni, sąd musi bronić 
sumiennych i pracowitych, by im nie 
przeszkadzali niedbalcy i leniuchy, 
sąd musi dbać, by był porządek; bo 
nieład najbardziej krzywdzi dobrych, 
cichych i sumiennych ludzi.

Sąd nie jest sprawiedliwością, 
ale do sprawiedliwości dążyć powi-
nien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie 
prawdy.

Sędziowie mogą się mylić. Sę-
dziowie mogą karać za czyny, które 
popełniają sami, powiedzieć, że złe 
jest to, co sami tez robią.

Ale hańbą jest, gdy sędzia świa-
domie wydaje wyrok kłamliwy”. 

Dziwna i bardzo mało znana 
historia, może też i wstydliwa, 
została opowiedziana przez autorkę. 
A później dopowiedziana przez 
historyka. Dotyczy czasów wojny 
polsko - bolszewickiej 1920 roku.

„Przed końcem Bitwy Warszaw-
skiej, szesnastego albo siedemna-
stego sierpnia, wycofano z polskiej 
armii ponad siedemnaście tysięcy 
wojskowych żydowskiego pocho-
dzenia i zamknięto na parę tygodni 
w obozie wojskowym w Jabłonnie 
pod Warszawą w odizolowanych 
barakach. Wśród internowanych byli 
poborowi i ochotnicy, oficerowie 
i żołnierze legionów, rzemieślnicy, 
robotnicy, intelektualiści, studenci, 
gimnazjaliści, także ludzie o znanych 
nazwiskach, jak Józef Feldman, syn 
słynnego krytyka literackiego Wil-
helma Feldmana albo sławny logik 
matematyczny Alfred Tarski, zwany 
w Ameryce Einsteinem Zachodniego 
Brzegu. Podejrzani ryczałtem 
o sprzyjanie Rosji Sowieckiej, potra-
ktowani zostali jako wrogowie 
ojczyzny i zdrajcy. (...)”

„W naładowanej nerwowym 
napięciem atmosferze sierpnia 1920 
roku zrobiono głupstwo. Głupstwo 
było niewybaczalne, ale realne 
znaczenie niewielkie  bagatelizował 
incydent po latach Adam Ciołkosz, 
polski socjalista osiadły w Londynie. 
Józef Lewandowski - historyk, 
marcowy emigrant z 1968 roku  
dodał: „Dzielnica żydowska” w Ja-
błonnie trwała wszystkiego razem 25 
dni. Wolno i trzeba zaznaczyć: o 25 
dni za dużo, tym niemniej trzeba na 
całą tę sprawę spojrzeć w właściwej 
perspektywie, w której maleje ona 
i schodzi do dalszego rzędu”.

Był też taki wątek, religijno  
wolnomularski w życiu Starego 
Doktora. „Korczak, ironista, racjo-
nalista i sceptyk, podporządkowany 
mistycznej doktrynie? Właściwie, 
dlaczego nie? Kodeks etyczny 
masonerii formułował wartości, 

którymi się kierował. Wychowywany 
w religijnej pustce zawsze szukał 
jakieś uniwersalnej Prawdy. Z 
chrześcijaństwa czerpał ideę miłości 
bliźniego, z judaizmu wiarę w Prawo 
i w Słowo”.

Jedna z wychowanek tak rela-
cjonuje napięcia światopoglądowo  
polityczne. „Ida Halpern  należała już 
wtedy do partii komunistycznej 
i podobnie jak jej komunizujący 
koledzy uważała, że Doktor uciekł od 
konfrontacji. Nie lubił polityki, a już 
zwłaszcza kiedy przenikała na teren 
Domu Sierot, bał się kłopotów, 
aresztowań, cofnięcia dotacji, zam-
knięcia zakładu. Kiedy w dyskusjach 
politycznych atakowali go młodzi 
zwolennicy przewrotu sarkał: „Cym-
bał, każe mi czytać Marksa. Czy-
tałem go, kiedy ciebie nie było 
jeszcze na świecie”. Albo kpił: 
„Ciekawe, na której latarni mnie 
powiesisz, kiedy już zrobisz tę swoją 
rewolucję ?”. Pisała po latach: Mimo 
całej naszej miłości ku niemu, a może 
właśnie dlatego, że tak kochaliśmy 
go, nie mogliśmy mu wybaczyć jego 
postawy życiowej. Zawsze gorąco 
pragnęliśmy, by stanął po naszej 
stronie, po stronie politycznej walki o 
postęp społeczny (...) Byliśmy 
przekonani, że wygramy, że ustrój 
przez nas wywalczony będzie lepszy.

Ale jednak zanotowała też 
uczciwie, że wedle relacji doktorowej 
Eliasbergowej Korczak wtedy wy-
glądał, podczas tego spotkania jak 
Chrystus na Golgocie”.

I jeszcze inne zdanie - myśl, które 
mu patronowało przez całe życie: 
„Tylko to piękne, co ponad siły”.

Z pamiętnika z Getta, maj 1942 
roku: „... jak niemożliwe jest zgodne 
współdziałanie, gdy dwoje tak samo 
kocha, ale inaczej rozumie, bo inny 
zasób doświadczenia”.

„Korczak domagał się miejsca na 
Kaplicę. Uważał, że wszystkie dzieci 
potrzebują kontaktu z Bogiem, a te 
skrzywdzone przez los szczególnie. 
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Pani Maryna, wierna swoim atei-
stycznym przekonaniom, na kaplicę 
się nie zgodziła. Pozwoliła tylko na 
to, by jedną z sal przeznaczono na 
„pokój ciszy” - raczej czytelnię niż 
miejsce kontemplacji. Jednak zosta-
wiła wychowankom swobodę wybo-
ru. Ci, którzy chcieli, modlili się, 
wieszali nad łóżkiem święte obrazki, 
chodzili w szkole na religię, w nie-
dzielę na mszę do kościoła w Waw-
rzyszewie, który należał do bielań-
skiej parafii. Ale i tak tamtejszy 
proboszcz nie Falską uważał za 
bezbożnicę, tylko Korczaka. Mówił 
o nim: Ten komunista”.

Zagęszczał się czas dramatu 
holokaustu. Zbliżała się wojna 
i getto. Ale w 1934 roku, udało się 
zrealizować marzenie i Doktor 
wyjechał do Palestyny. Mieszkał 
jakiś czas w kibucu Ein Harod. Po 
paru latach wspominał: „Gdy 
zobaczyłem brzeg odległej Hajfy, 
kołatała we mnie myśl: Oto spełnia 
się prośba, którą z roku na rok 
powtarzamy w modlitwie: A na 
przyszły rok w Jerozolimie. Tu jest 
kres diaspory. Oto powrót po 
tysiącleciach tułaczki i prześlado-
wań. Zasłużyłem i dlatego tu jestem”.

Z Pamiętnika, Getto, maj 1942 
rok - piąta rano. „... każdy broni się 
inaczej przed nudą i tęsknotą. 

Nuda - głód ducha.
Tęsknota - pragnienie, pragnie-

nie wody i lotu, wolności i człowieka  
powiernika, spowiednika, doradcy...”

Ostatniego lata przed wojną 
w Mężyninie czytał dzieciom ostatni 
odcinek, „mówionej powieści”. „... 
Już na całe życie nauka: nie wtrącaj 
się, jeżeli nie wiesz lepiej, nie gębuj, 
jeżeli nie pomagasz, nie krytykuj, 
jeśli nie umiesz inaczej...”

Z Pamiętnika, Getto, czerwiec 
1942 rok. „Po wojnie długo nie będą 
mogli ludzie patrzeć sobie w oczy 
żeby nie wyczytać pytania: jak to się 
stało, że żyjesz, że przetrwałeś ? Co 
robiłeś?” A później napisał także: 
„O, jak ciężkie jest życie, jak łatwa 
jest śmierć”.

Joanna Olczak - Ronikier: 
„Męstwo bycia, jak mówią mędrcy, 
w tym się właśnie przejawia, by nie 
dać się pokonać ani prozie życia, ani 
jego okrucieństwu, ani własnym 
lękom, ani słabościom. Należy być 
wiernym sobie i traktować każdą 
chwilę życia z takim szacunkiem, 
jakby miała być wieczna, a zarazem 
ostatnia”. 

Joanna Olczak - Ronikier: „W le-

tnie wieczory rozmawiali nie tylko 
o tym, jak uchronić dzieci od śmierci 
głodowej, od szalejącego wokół 
tyfusu. Ustalali listę żydowskich 
intelektualistów i działaczy, którzy 
zechcieliby wygłosić odczyty dla 
wychowanków. Michał Zylberg miał 
wykład o Perecu - słynnym żydow-
skim poecie i pisarzu związanych 
z Warszawą. Mówił o nim po polsku, 
po żydowsku recytował poezje. 
Wszyscy ludzie są braćmi... Stworzył 
nas jeden Bóg... Świat jest naszą 
wspólną ojczyzną. Dzieci siedziały 
zasłuchane. W pobliżu zza muru getta 
słychać było złowrogie, miarowe 
kroki niemieckich wartowników”.

Z artykułu do domowej gazetki, 
o tym, że zawsze i wszędzie, w naj-
straszliwszych warunkach można 
być uczciwym. I opowiadał o scenie, 
którą widział na Dzielnej: 

„Zatrzymałem się przy łóżku, na 
którym leżało dziecko.  Myślałem, że 
chore i o nim zapomnieli. Bo często 
zdarzało się tak.

Nachyliłem się i widzę, że dzie-
cko nie żyje.

I w tej właśnie chwili wchodzi 
mały przedszkolak i kładzie na 
poduszce zmarłego chleb z marmo-
ladą.

- Po co mu to dajesz ?
- Bo to jego porcja.
- Ale on już nie żyje.
- Ja wiem, że nie żyje (...)
- Więc po co położyłeś chleb ?
- Bo to jego porcja. 
Tytuł tej opowieści był: Uczci-

wość, której nie rozumuję”.
Korczak komentował sarkasty-

cznie nastroje w dzielnicy:
„Kupcowa, której kupująca wy-

raziła pretensje  powiedziała: 
- Moja pani, ani to nie jest towar, 

ani to nie jest sklep, ani pani nie jest 
klientka, ani ja nie jestem kupcowa,  
ni ja pani nie sprzedaje, ani pani mi 
nie płaci, bo te papierki, przecież to 
nie są pieniądze. Pani nie traci, ja nie 
zarabiam. Kto dziś oszukuje i po co 
mu to. Tylko trzeba coś robić. No, 
niee ?”

Joanna Olczak - Ronikier: „Tego 
dnia wywieziono siedem tysięcy 
dwieście ludzi. Wieczorem Niemcy 
zażądali od Czerniakowa zwiększe-
nia kontyngentu wywożonych. Cho-
dziło im o zgodę na ewakuacje 
sierocińców. Godzinę po tej rozmo-
wie Adam Czerniakow odebrał sobie 
życie, połykając cyjanek potasu. 
Zostawił list do żony: Żądają ode 
mnie, abym, własnymi rękoma 

zabijał dzieci mojego narodu. Nie 
pozostaje mi nić innego, jak umrzeć”.

„Wdowa Felicja Czerniakow 
wspominała: Nad świeżą mogiła 
mego męża doktor Korczak powie-
dział: Bóg Ci powierzył godność 
Twego narodu i Bogu Ty godność tę 
przekazałeś”.

Joanna Olczak - Ronikier: „Nie, 
nie chował dzieci pod kloszem. Nie 
okłamywał ich. Oswajał ze śmiercią, 
mówił o śmierci otwarcie. Zważyw-
szy na sytuację, tak szczerze, że aż 
cierpnie skóra. Sierota z bajki - któreś 
z tych dzieci leżących w łóżeczkach - 
żali się, że rodzice umarli, a ona 
nawet nie wie, gdzie jest ich grób. 
Gdyby grób rodziców był blisko, nie 
byłabym sama.

Świeczka chanukowa odpo-
wiada słowami Doktora, które są zbyt 
trudne do pojęcia, ale ich monotonny, 
hipnotyczny rytm usypia, a to jest 
najważniejsze.

- Mylisz się, miłe dziecko - nie 
jesteś samo.  Żyje w tobie szukanie 
grobu, żyje w tobie tęsknota, żyje 
w tobie czekanie, żyje w tobie 
przeszłość i przyszłość, żyje twoja 
samotność. - Ty jesteś samo i samot-
ność sama, a razem dwoje. - Już jest 
was dwoje; żyje myśl twoja o grobie 
rodziców, już was jest troje.

Jedno - jeden. Dwoje - dwa.  
Troje - trzy. Czworo - cztery. Pięć, 
sześć, siedem, osiem, dziewięć, 
dziesięć, jedenaście. (...)

Śpicie, miłe dzieci ( pauza )
Śpicie, miłe dzieci? - jedenaście, 

dwanaście, trzynaście, czternaście, 
piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 
osiemnaście, 

Śpicie ( pauza ).
Szalom, miłe dzieci. Śpijcie 

i rośnijcie. - Żyjcie i rośnijcie dla 
dalekiej drogi życia (...)

Szalom, miłe dzieci”.

„Korczak. Próba biografii”, 
Joanna Olczak - Ronikier, 

Wydawnictwo W.A.B. 2011.
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o. Tomasz Dostatni
- dominikanin, 
publicysta, dusz-
pasterz inteli-
gencji, rekole-
kcjonista, pre-
zes  Fundac j i  
"Ponad grani-
cami". Jest auto-
rem kilkudzie-
sięciu progra-
m ó w  t e l e w i -

zyjnych z cyklu “Rozmowy w drodze”. 
Publikuje w prasie świeckiej i katolickiej. 
Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa 
W drodze. Ostatnio wydane książki: „Zza 
bramy klasztoru”, „Przekraczać mury”. 
Mieszkał przez 5 lat w Pradze.  

„Korczak” - wypisy 
Część druga

Sejm podjął decyzję, że rok 2012 będzie rokiem: Janusza 
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi. 
Nas najbardziej teraz interesuje Janusz Korczak, bo chcę 
kontynuować, rozpoczęte w poprzednim numerze Tanwi,  
wypisy - refleksję z książki Joanny Olczak - Renikier „Kor-
czak. Próba biografii”.

Zdanie, które oddaje najgłębszą 
idee życia Korczak brzmi: „ Bo warto 
jest żyć tylko, tak, żeby nam było 
z ludźmi dobrze, żeby ludziom było 
dobrze z nami”. To nie powiedział 
Korczak, ale ks. Grzegorz Piramo-
wicz jeden z twórców Komisji Edu-
kacji Narodowej - pierwszego na 
świecie ministerstwa oświaty. Ale 
ono oddaje ducha życia Korczaka. 

A w pamiętniku z Getta, w maju 
1942 roku: „Duch tęskni w ciasnej 
klatce ciała. Ludzie czują i rozważają 
śmierć pod kątem końca, a jest ona 
tylko dalszym ciągiem życia, innym 
życiem”. To brzmi jak wyznanie 
wiary w nieśmiertelność i życie po 
drugiej stronie śmierci. 

Doktor włożył wiele wysiłku 
w to, aby jego małe królestwo - dom 
dla sierot - stawał się samorządną 
republiką. W preambule do Kodeksu 
sądowego domu sierot, liczącego ty-
siąc paragrafów czytamy:

„Jeżeli ktoś zrobi coś złego, 
najlepiej mu przebaczyć, czekać aż 
się poprawi.

Ale sąd musi bronić cichych, by 
ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni, 
sąd musi bronić słabych, by im nie 
dokuczali silni, sąd musi bronić 
sumiennych i pracowitych, by im nie 
przeszkadzali niedbalcy i leniuchy, 
sąd musi dbać, by był porządek; bo 
nieład najbardziej krzywdzi dobrych, 
cichych i sumiennych ludzi.

Sąd nie jest sprawiedliwością, 
ale do sprawiedliwości dążyć powi-
nien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie 
prawdy.

Sędziowie mogą się mylić. Sę-
dziowie mogą karać za czyny, które 
popełniają sami, powiedzieć, że złe 
jest to, co sami tez robią.

Ale hańbą jest, gdy sędzia świa-
domie wydaje wyrok kłamliwy”. 

Dziwna i bardzo mało znana 
historia, może też i wstydliwa, 
została opowiedziana przez autorkę. 
A później dopowiedziana przez 
historyka. Dotyczy czasów wojny 
polsko - bolszewickiej 1920 roku.

„Przed końcem Bitwy Warszaw-
skiej, szesnastego albo siedemna-
stego sierpnia, wycofano z polskiej 
armii ponad siedemnaście tysięcy 
wojskowych żydowskiego pocho-
dzenia i zamknięto na parę tygodni 
w obozie wojskowym w Jabłonnie 
pod Warszawą w odizolowanych 
barakach. Wśród internowanych byli 
poborowi i ochotnicy, oficerowie 
i żołnierze legionów, rzemieślnicy, 
robotnicy, intelektualiści, studenci, 
gimnazjaliści, także ludzie o znanych 
nazwiskach, jak Józef Feldman, syn 
słynnego krytyka literackiego Wil-
helma Feldmana albo sławny logik 
matematyczny Alfred Tarski, zwany 
w Ameryce Einsteinem Zachodniego 
Brzegu. Podejrzani ryczałtem 
o sprzyjanie Rosji Sowieckiej, potra-
ktowani zostali jako wrogowie 
ojczyzny i zdrajcy. (...)”

„W naładowanej nerwowym 
napięciem atmosferze sierpnia 1920 
roku zrobiono głupstwo. Głupstwo 
było niewybaczalne, ale realne 
znaczenie niewielkie  bagatelizował 
incydent po latach Adam Ciołkosz, 
polski socjalista osiadły w Londynie. 
Józef Lewandowski - historyk, 
marcowy emigrant z 1968 roku  
dodał: „Dzielnica żydowska” w Ja-
błonnie trwała wszystkiego razem 25 
dni. Wolno i trzeba zaznaczyć: o 25 
dni za dużo, tym niemniej trzeba na 
całą tę sprawę spojrzeć w właściwej 
perspektywie, w której maleje ona 
i schodzi do dalszego rzędu”.

Był też taki wątek, religijno  
wolnomularski w życiu Starego 
Doktora. „Korczak, ironista, racjo-
nalista i sceptyk, podporządkowany 
mistycznej doktrynie? Właściwie, 
dlaczego nie? Kodeks etyczny 
masonerii formułował wartości, 

którymi się kierował. Wychowywany 
w religijnej pustce zawsze szukał 
jakieś uniwersalnej Prawdy. Z 
chrześcijaństwa czerpał ideę miłości 
bliźniego, z judaizmu wiarę w Prawo 
i w Słowo”.

Jedna z wychowanek tak rela-
cjonuje napięcia światopoglądowo  
polityczne. „Ida Halpern  należała już 
wtedy do partii komunistycznej 
i podobnie jak jej komunizujący 
koledzy uważała, że Doktor uciekł od 
konfrontacji. Nie lubił polityki, a już 
zwłaszcza kiedy przenikała na teren 
Domu Sierot, bał się kłopotów, 
aresztowań, cofnięcia dotacji, zam-
knięcia zakładu. Kiedy w dyskusjach 
politycznych atakowali go młodzi 
zwolennicy przewrotu sarkał: „Cym-
bał, każe mi czytać Marksa. Czy-
tałem go, kiedy ciebie nie było 
jeszcze na świecie”. Albo kpił: 
„Ciekawe, na której latarni mnie 
powiesisz, kiedy już zrobisz tę swoją 
rewolucję ?”. Pisała po latach: Mimo 
całej naszej miłości ku niemu, a może 
właśnie dlatego, że tak kochaliśmy 
go, nie mogliśmy mu wybaczyć jego 
postawy życiowej. Zawsze gorąco 
pragnęliśmy, by stanął po naszej 
stronie, po stronie politycznej walki o 
postęp społeczny (...) Byliśmy 
przekonani, że wygramy, że ustrój 
przez nas wywalczony będzie lepszy.

Ale jednak zanotowała też 
uczciwie, że wedle relacji doktorowej 
Eliasbergowej Korczak wtedy wy-
glądał, podczas tego spotkania jak 
Chrystus na Golgocie”.

I jeszcze inne zdanie - myśl, które 
mu patronowało przez całe życie: 
„Tylko to piękne, co ponad siły”.

Z pamiętnika z Getta, maj 1942 
roku: „... jak niemożliwe jest zgodne 
współdziałanie, gdy dwoje tak samo 
kocha, ale inaczej rozumie, bo inny 
zasób doświadczenia”.

„Korczak domagał się miejsca na 
Kaplicę. Uważał, że wszystkie dzieci 
potrzebują kontaktu z Bogiem, a te 
skrzywdzone przez los szczególnie. 
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Pani Maryna, wierna swoim atei-
stycznym przekonaniom, na kaplicę 
się nie zgodziła. Pozwoliła tylko na 
to, by jedną z sal przeznaczono na 
„pokój ciszy” - raczej czytelnię niż 
miejsce kontemplacji. Jednak zosta-
wiła wychowankom swobodę wybo-
ru. Ci, którzy chcieli, modlili się, 
wieszali nad łóżkiem święte obrazki, 
chodzili w szkole na religię, w nie-
dzielę na mszę do kościoła w Waw-
rzyszewie, który należał do bielań-
skiej parafii. Ale i tak tamtejszy 
proboszcz nie Falską uważał za 
bezbożnicę, tylko Korczaka. Mówił 
o nim: Ten komunista”.

Zagęszczał się czas dramatu 
holokaustu. Zbliżała się wojna 
i getto. Ale w 1934 roku, udało się 
zrealizować marzenie i Doktor 
wyjechał do Palestyny. Mieszkał 
jakiś czas w kibucu Ein Harod. Po 
paru latach wspominał: „Gdy 
zobaczyłem brzeg odległej Hajfy, 
kołatała we mnie myśl: Oto spełnia 
się prośba, którą z roku na rok 
powtarzamy w modlitwie: A na 
przyszły rok w Jerozolimie. Tu jest 
kres diaspory. Oto powrót po 
tysiącleciach tułaczki i prześlado-
wań. Zasłużyłem i dlatego tu jestem”.

Z Pamiętnika, Getto, maj 1942 
rok - piąta rano. „... każdy broni się 
inaczej przed nudą i tęsknotą. 

Nuda - głód ducha.
Tęsknota - pragnienie, pragnie-

nie wody i lotu, wolności i człowieka  
powiernika, spowiednika, doradcy...”

Ostatniego lata przed wojną 
w Mężyninie czytał dzieciom ostatni 
odcinek, „mówionej powieści”. „... 
Już na całe życie nauka: nie wtrącaj 
się, jeżeli nie wiesz lepiej, nie gębuj, 
jeżeli nie pomagasz, nie krytykuj, 
jeśli nie umiesz inaczej...”

Z Pamiętnika, Getto, czerwiec 
1942 rok. „Po wojnie długo nie będą 
mogli ludzie patrzeć sobie w oczy 
żeby nie wyczytać pytania: jak to się 
stało, że żyjesz, że przetrwałeś ? Co 
robiłeś?” A później napisał także: 
„O, jak ciężkie jest życie, jak łatwa 
jest śmierć”.

Joanna Olczak - Ronikier: 
„Męstwo bycia, jak mówią mędrcy, 
w tym się właśnie przejawia, by nie 
dać się pokonać ani prozie życia, ani 
jego okrucieństwu, ani własnym 
lękom, ani słabościom. Należy być 
wiernym sobie i traktować każdą 
chwilę życia z takim szacunkiem, 
jakby miała być wieczna, a zarazem 
ostatnia”. 

Joanna Olczak - Ronikier: „W le-

tnie wieczory rozmawiali nie tylko 
o tym, jak uchronić dzieci od śmierci 
głodowej, od szalejącego wokół 
tyfusu. Ustalali listę żydowskich 
intelektualistów i działaczy, którzy 
zechcieliby wygłosić odczyty dla 
wychowanków. Michał Zylberg miał 
wykład o Perecu - słynnym żydow-
skim poecie i pisarzu związanych 
z Warszawą. Mówił o nim po polsku, 
po żydowsku recytował poezje. 
Wszyscy ludzie są braćmi... Stworzył 
nas jeden Bóg... Świat jest naszą 
wspólną ojczyzną. Dzieci siedziały 
zasłuchane. W pobliżu zza muru getta 
słychać było złowrogie, miarowe 
kroki niemieckich wartowników”.

Z artykułu do domowej gazetki, 
o tym, że zawsze i wszędzie, w naj-
straszliwszych warunkach można 
być uczciwym. I opowiadał o scenie, 
którą widział na Dzielnej: 

„Zatrzymałem się przy łóżku, na 
którym leżało dziecko.  Myślałem, że 
chore i o nim zapomnieli. Bo często 
zdarzało się tak.

Nachyliłem się i widzę, że dzie-
cko nie żyje.

I w tej właśnie chwili wchodzi 
mały przedszkolak i kładzie na 
poduszce zmarłego chleb z marmo-
ladą.

- Po co mu to dajesz ?
- Bo to jego porcja.
- Ale on już nie żyje.
- Ja wiem, że nie żyje (...)
- Więc po co położyłeś chleb ?
- Bo to jego porcja. 
Tytuł tej opowieści był: Uczci-

wość, której nie rozumuję”.
Korczak komentował sarkasty-

cznie nastroje w dzielnicy:
„Kupcowa, której kupująca wy-

raziła pretensje  powiedziała: 
- Moja pani, ani to nie jest towar, 

ani to nie jest sklep, ani pani nie jest 
klientka, ani ja nie jestem kupcowa,  
ni ja pani nie sprzedaje, ani pani mi 
nie płaci, bo te papierki, przecież to 
nie są pieniądze. Pani nie traci, ja nie 
zarabiam. Kto dziś oszukuje i po co 
mu to. Tylko trzeba coś robić. No, 
niee ?”

Joanna Olczak - Ronikier: „Tego 
dnia wywieziono siedem tysięcy 
dwieście ludzi. Wieczorem Niemcy 
zażądali od Czerniakowa zwiększe-
nia kontyngentu wywożonych. Cho-
dziło im o zgodę na ewakuacje 
sierocińców. Godzinę po tej rozmo-
wie Adam Czerniakow odebrał sobie 
życie, połykając cyjanek potasu. 
Zostawił list do żony: Żądają ode 
mnie, abym, własnymi rękoma 

zabijał dzieci mojego narodu. Nie 
pozostaje mi nić innego, jak umrzeć”.

„Wdowa Felicja Czerniakow 
wspominała: Nad świeżą mogiła 
mego męża doktor Korczak powie-
dział: Bóg Ci powierzył godność 
Twego narodu i Bogu Ty godność tę 
przekazałeś”.

Joanna Olczak - Ronikier: „Nie, 
nie chował dzieci pod kloszem. Nie 
okłamywał ich. Oswajał ze śmiercią, 
mówił o śmierci otwarcie. Zważyw-
szy na sytuację, tak szczerze, że aż 
cierpnie skóra. Sierota z bajki - któreś 
z tych dzieci leżących w łóżeczkach - 
żali się, że rodzice umarli, a ona 
nawet nie wie, gdzie jest ich grób. 
Gdyby grób rodziców był blisko, nie 
byłabym sama.

Świeczka chanukowa odpo-
wiada słowami Doktora, które są zbyt 
trudne do pojęcia, ale ich monotonny, 
hipnotyczny rytm usypia, a to jest 
najważniejsze.

- Mylisz się, miłe dziecko - nie 
jesteś samo.  Żyje w tobie szukanie 
grobu, żyje w tobie tęsknota, żyje 
w tobie czekanie, żyje w tobie 
przeszłość i przyszłość, żyje twoja 
samotność. - Ty jesteś samo i samot-
ność sama, a razem dwoje. - Już jest 
was dwoje; żyje myśl twoja o grobie 
rodziców, już was jest troje.

Jedno - jeden. Dwoje - dwa.  
Troje - trzy. Czworo - cztery. Pięć, 
sześć, siedem, osiem, dziewięć, 
dziesięć, jedenaście. (...)

Śpicie, miłe dzieci ( pauza )
Śpicie, miłe dzieci? - jedenaście, 

dwanaście, trzynaście, czternaście, 
piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 
osiemnaście, 

Śpicie ( pauza ).
Szalom, miłe dzieci. Śpijcie 

i rośnijcie. - Żyjcie i rośnijcie dla 
dalekiej drogi życia (...)

Szalom, miłe dzieci”.

„Korczak. Próba biografii”, 
Joanna Olczak - Ronikier, 

Wydawnictwo W.A.B. 2011.
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Było...

Tradycyjnie w ostatni weekend wrze-
śnia odbyły się Biłgorajskie Spotkania 
z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. 
Trzydniowe święto poezji śpiewanej odbyło 
się po raz 23.

„Daj mi Panie, teatr”, czyli hymn spotkań 
rozpoczął pierwszy dzień festiwalu podczas 
którego wystąpili przyjaciele spotkań. Na 
scenie „Piwnicy pod Bazą” zaśpiewali : Beata 
Osytek, Mariusz Oziu - Orzechowski i Jaro-
sław Chojnacki. Koncert inauguracyjny 
zakończył Jarosław Wasik z programem „Nie 
dotykaj”.Drugi dzień imprezy to przesłuchania 
konkursowe. Wieczór rozpoczął się występem 
ubiegłorocznego laureata- Mirosława Soko-
łowskiego &CouleurCafe z Lublina. O tytuł 
laureata XXIII Spotkań ubiegało się 19. uczes-
tników konkursu, których oceniało czterooso-
bowe jury w składzie: Katarzyna Groniec, 
Andrzej Głowacki, Jan Poprawa i Jarosław 
Wasik. Komisja konkursowa postanowiła 
przyznać Grand Prix festiwalu- „Gęste Sito 
Krytyki” Pawłowi Leszowskiemu z Żyra-
rdowa.

Decyzją jury został on także nomino-
wany do Finału Studenckiego Festiwalu 
Piosenki w Krakowie. Nagroda autorska im. 
Jacka Fałkiewicza została przyznana Monice 
Parczyńskiej ze Strzeszkowic Dużych, zaś 
nagrodę wykonawczą im. Bogdana Krawca 
zdobył biłgorajanin Dariusz Rubin z zespołem.
Najlepiej rokującym młodym wykonawcą 
okazała się Katarzyna Rayska z Dęblina, która 
zdobyła Małe Sitko Nadziei oraz wyróżnienie 
specjalne. Oprócz nagród , członkowie jury, 
postanowili także przyznać trzy wyróżnienia, 
dla: Jacka Kadisa, Anny Przedlackiej z Siedlec 
oraz Adama Hajduka z Przemyśla.

Występy młodych wykonawców ocenia-
ła też biłgorajska publiczność, która drogą 
plebiscytu postanowiła uhonorować „Wdzię-
cznym uchem publiczności” Darka Rubina 
z zespołem.

Podczas ostatniego dnia Spotkań, w nie-
dzielę, w koncercie finałowym zaprezentowali 
się laureaci Spotkań. Gwiazdą wieczoru była 
Katarzyna Groniec.

JESIEŃJESIEŃ

Dr hab. prof UMCS 
w Lublinie; lingwi-
sta, folklorysta i 
antropolog kultury; 
badacz różnoro-
dnych form kultury 
regionalnej, w tym 
obrzędowości, wie-
rzeń, tekstów i ga-
tunków folkloru, 
p r o b l e m a t y k i  

wschodniego pogranicza kulturowego, 
semiotyki tekstów kulturowych 
i symboliki znaków niewerbalnych. 
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa 
UMCS, Kierownik Zakładu Kultury 
Polskiej.

Jan Adamowski O artyzmie biłgorajskich 
pieśni ludowych

Obserwując liczne osiągnięcia biłgorajskich wykonaw-
ców na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad  Wisłą i to zarówno w grupie 
solistów: Anny Malec, Karoliny Różańskiej czy Julii Okoń, 
ale przede wszystkim w śpiewie zespołowym: męskiej grupy 
śpiewaczej z Łukowej („Dunajnicy”), wielu żeńskich 
zespołów śpiewaczych: z Rudy Solskiej, Łukowej, Zamchu, 
Dorboz, Aleksandrowa itd., można postawić refleksyjne 
pytanie: jakie są źródła i podłoże owych sukcesów?

Pierwsza odpowiedź jaka się tu 
narzuca kieruje nas do tutejszego 
społeczeństwa. Z jednej strony jest tu 
jeszcze duża grupa wykonawców, 
którzy pamiętają autentyczne melo-
die, autentyczne i archaiczne pieśni, 
a z drugiej - są też świadomi ani-
matorzy i społeczna akceptacja 
potrzeby współczesnego nawiązy-
wania do lokalnych tradycji. W ten 
sposób jest tu praktycznie realizo-
wana bardzo istotna funkcja kultu-
rowa i społeczna jaką jest tzw. 
zakorzenienie. Kultura tradycyjna, 
folklor stają się prawdziwą „arką 
przymierza między dawnymi a no-
wymi laty”.

Wysoki prestiż biłgorajskich 
wykonawców na ogólnopolskich 
arenach wynika wszakże z jeszcze 
jednego czynnika. Jest nim sam 
prezentowany repertuar. Dochowane 
pieśni biłgorajskie są nie tylko 
archaiczne ale także istotne kultu-
rowo. Niosą zatem wartościowe 
i podstawowe  w planie świadomo-
ściowym i światopoglądowym, 
treści. Dotyczą bowiem przełomo-
wych dla człowieka momentów 
życia, takich jak narodzenie, zawie-
ranie małżeństw, śmierć, dotyczą 
wyznawanych i realizowanych przez 
grupę wartości (miłość, relacje 
międzyludzkie), dotyczą też tak 
istotnego dla codziennego i świątecz-
nego bytu mieszkańca wsi cyklu 
dorocznego. 

Odnosząc z kolei nasze rozwa-
żania do pojęć związanych z syste-
matyką tych tekstów można powie-
dzieć, że są to głównie pieśni obrzę-
dowe. Ich fenomen polega także na 
tym, że wykazują one znaczny, 
a często bardzo wysoki poziom 
artystyczny. Artyzm warunkują głó-

wnie dwie płaszczyzny: kompozy-
cyjna i komunikacyjna. 

Kompozycja obrzędowych pie-
śni ludowych, nie tylko z resztą 
z okolic Biłgoraja, oparta jest przede 
wszystkim na prostocie i różnego 
rodzaju powtórzeniach. Przykładem 
takiej konstrukcji może być cho-
ciażby kolęda życząca o incipicie 
Muli tam rzyczejka (Ruda Solska). Jej 
stroficzna budowa w swojej głównej 
części oparta jest na wymianie 
hierarchicznie przywoływanych 
adresatów, którzy mają wykupić 
wianek panny (od mamusi, tatusia, 
siostrzyczki, braciszka aż po wybra-
nego - swego Jasieńka). Pozostałe 
partie tekstu są tu realizowane jako 
dosłowne powtórzenia. Jest to zatem 
konstrukcja zamknięta w obrębie 
typowych nazw ze środowiska 
rodzinnego, ale z wyraźną i aksjo-
logicznie nacechowaną akcentacją 
finalną oraz intencjonalnym rozwią-
zaniem fabularnym. 

Innym typowym przykładem 
powtórzenia - szczególnie chara-
kterystycznego dla pieśni weselnych, 
są motywowane muzycznie repe-
tycje. Mogą dotyczyć one zarówno 
wersów początkowych jak częściej  
końcowych. W dwuwersowych, wąs-
ko zakresowych, biłgorajskich (sze-
rzej wschodnich) pieśniach wesel-
nych jest to powtarzanie wersu 
pierwszego lub drugiego. 

Bardzo charakterystycznym 
elementem konstrukcyjnym pieśni 
ludowych są również układy parale-
liczne, czyli składniowe i semantycz-
ne zestawianie dwu światów: przy-
rody i człowieka, jak to jest w poniż-
szym przykładzie pieśni z repertuaru 
Anny Malec:

Płynie woda spod uogroda, 
płynie uona w dal, smutne życie  
biednej dziewczyny, która ma na 
sercu żal.

Ten typ kontekstu jest podstawą 

dla realizacji znaczeń naddanych, 
metaforycznych i symbolicznych, 
czyli konstruowania takich elemen-
tów, które są istotnymi składnikami 
języka i stylu artystycznego. 

Innymi wyróżnikami języka 
artystycznego folkloru jest leksyka 
i jej wieloaspektowe funkcje. W tym 
zakresie do cech stałych należą 
niewątpliwie typowe dla pieśni 
ludowych poetyzmy, a więc wyrazy, 
których główną rolą tekstową jest 
realizacja funkcji estetycznych 
połączona z pozytywną waloryzacją. 
W pieśniach biłgorajskich jest 
oczywiście cały szereg leksykalnych 
poetyzmów o zasięgu ogólnopol-
skim. Mam tu na myśli takie wyrazy 
jak: seria nazw: lasu - bór, gaj, 
dąbrowa; pieniędzy - talar, dukat itp.; 
seria epitetów - wrony, złoty, jedwab-
ny, bystry, nadobny itd. Ale w pie-
śniach biłgorajskich i szerzej  wscho-
dnich, są też poetyzmy charakte-
rystyczne dla tego obszaru, jak: 
archaizm łado - znany głównie 
z pieśni weselnych, czy krynica  
nazwa źródła.  Podobnie rzecz ma się 
z charakterystycznymi zdrobnie-
niami, które w folklorze w wielu 
wypadkach nie tyle określają coś 
mniejszego, ale wskazują na pozy-
tywną aksjologizację wymienianych 
obiektów, jak przykładowo w kolę-
dzie życzącej, zapisanej w Soli, dary 
adresowane do kawalera: buciki, 
koszulka czy krawacik. 

Wydaje się wszakże, że kultu-
rowo najistotniejszym wyróżnikiem 
ludowego stylu artystycznego jest 
symbolizacja komunikacji. Można 
nawet powiedzieć, że ludowa pieśń 
obrzędowa opiera swój przekaz 
głównie na symbolice i całych 
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Zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej

Zespół úpiewaczy “Aleksandrowiacy”. Fot arch. GOK Aleksandrów
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Było...

Tradycyjnie w ostatni weekend wrze-
śnia odbyły się Biłgorajskie Spotkania 
z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. 
Trzydniowe święto poezji śpiewanej odbyło 
się po raz 23.

„Daj mi Panie, teatr”, czyli hymn spotkań 
rozpoczął pierwszy dzień festiwalu podczas 
którego wystąpili przyjaciele spotkań. Na 
scenie „Piwnicy pod Bazą” zaśpiewali : Beata 
Osytek, Mariusz Oziu - Orzechowski i Jaro-
sław Chojnacki. Koncert inauguracyjny 
zakończył Jarosław Wasik z programem „Nie 
dotykaj”.Drugi dzień imprezy to przesłuchania 
konkursowe. Wieczór rozpoczął się występem 
ubiegłorocznego laureata- Mirosława Soko-
łowskiego &CouleurCafe z Lublina. O tytuł 
laureata XXIII Spotkań ubiegało się 19. uczes-
tników konkursu, których oceniało czterooso-
bowe jury w składzie: Katarzyna Groniec, 
Andrzej Głowacki, Jan Poprawa i Jarosław 
Wasik. Komisja konkursowa postanowiła 
przyznać Grand Prix festiwalu- „Gęste Sito 
Krytyki” Pawłowi Leszowskiemu z Żyra-
rdowa.

Decyzją jury został on także nomino-
wany do Finału Studenckiego Festiwalu 
Piosenki w Krakowie. Nagroda autorska im. 
Jacka Fałkiewicza została przyznana Monice 
Parczyńskiej ze Strzeszkowic Dużych, zaś 
nagrodę wykonawczą im. Bogdana Krawca 
zdobył biłgorajanin Dariusz Rubin z zespołem.
Najlepiej rokującym młodym wykonawcą 
okazała się Katarzyna Rayska z Dęblina, która 
zdobyła Małe Sitko Nadziei oraz wyróżnienie 
specjalne. Oprócz nagród , członkowie jury, 
postanowili także przyznać trzy wyróżnienia, 
dla: Jacka Kadisa, Anny Przedlackiej z Siedlec 
oraz Adama Hajduka z Przemyśla.

Występy młodych wykonawców ocenia-
ła też biłgorajska publiczność, która drogą 
plebiscytu postanowiła uhonorować „Wdzię-
cznym uchem publiczności” Darka Rubina 
z zespołem.

Podczas ostatniego dnia Spotkań, w nie-
dzielę, w koncercie finałowym zaprezentowali 
się laureaci Spotkań. Gwiazdą wieczoru była 
Katarzyna Groniec.

JESIEŃJESIEŃ

Dr hab. prof UMCS 
w Lublinie; lingwi-
sta, folklorysta i 
antropolog kultury; 
badacz różnoro-
dnych form kultury 
regionalnej, w tym 
obrzędowości, wie-
rzeń, tekstów i ga-
tunków folkloru, 
p r o b l e m a t y k i  

wschodniego pogranicza kulturowego, 
semiotyki tekstów kulturowych 
i symboliki znaków niewerbalnych. 
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa 
UMCS, Kierownik Zakładu Kultury 
Polskiej.

Jan Adamowski O artyzmie biłgorajskich 
pieśni ludowych

Obserwując liczne osiągnięcia biłgorajskich wykonaw-
ców na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad  Wisłą i to zarówno w grupie 
solistów: Anny Malec, Karoliny Różańskiej czy Julii Okoń, 
ale przede wszystkim w śpiewie zespołowym: męskiej grupy 
śpiewaczej z Łukowej („Dunajnicy”), wielu żeńskich 
zespołów śpiewaczych: z Rudy Solskiej, Łukowej, Zamchu, 
Dorboz, Aleksandrowa itd., można postawić refleksyjne 
pytanie: jakie są źródła i podłoże owych sukcesów?

Pierwsza odpowiedź jaka się tu 
narzuca kieruje nas do tutejszego 
społeczeństwa. Z jednej strony jest tu 
jeszcze duża grupa wykonawców, 
którzy pamiętają autentyczne melo-
die, autentyczne i archaiczne pieśni, 
a z drugiej - są też świadomi ani-
matorzy i społeczna akceptacja 
potrzeby współczesnego nawiązy-
wania do lokalnych tradycji. W ten 
sposób jest tu praktycznie realizo-
wana bardzo istotna funkcja kultu-
rowa i społeczna jaką jest tzw. 
zakorzenienie. Kultura tradycyjna, 
folklor stają się prawdziwą „arką 
przymierza między dawnymi a no-
wymi laty”.

Wysoki prestiż biłgorajskich 
wykonawców na ogólnopolskich 
arenach wynika wszakże z jeszcze 
jednego czynnika. Jest nim sam 
prezentowany repertuar. Dochowane 
pieśni biłgorajskie są nie tylko 
archaiczne ale także istotne kultu-
rowo. Niosą zatem wartościowe 
i podstawowe  w planie świadomo-
ściowym i światopoglądowym, 
treści. Dotyczą bowiem przełomo-
wych dla człowieka momentów 
życia, takich jak narodzenie, zawie-
ranie małżeństw, śmierć, dotyczą 
wyznawanych i realizowanych przez 
grupę wartości (miłość, relacje 
międzyludzkie), dotyczą też tak 
istotnego dla codziennego i świątecz-
nego bytu mieszkańca wsi cyklu 
dorocznego. 

Odnosząc z kolei nasze rozwa-
żania do pojęć związanych z syste-
matyką tych tekstów można powie-
dzieć, że są to głównie pieśni obrzę-
dowe. Ich fenomen polega także na 
tym, że wykazują one znaczny, 
a często bardzo wysoki poziom 
artystyczny. Artyzm warunkują głó-

wnie dwie płaszczyzny: kompozy-
cyjna i komunikacyjna. 

Kompozycja obrzędowych pie-
śni ludowych, nie tylko z resztą 
z okolic Biłgoraja, oparta jest przede 
wszystkim na prostocie i różnego 
rodzaju powtórzeniach. Przykładem 
takiej konstrukcji może być cho-
ciażby kolęda życząca o incipicie 
Muli tam rzyczejka (Ruda Solska). Jej 
stroficzna budowa w swojej głównej 
części oparta jest na wymianie 
hierarchicznie przywoływanych 
adresatów, którzy mają wykupić 
wianek panny (od mamusi, tatusia, 
siostrzyczki, braciszka aż po wybra-
nego - swego Jasieńka). Pozostałe 
partie tekstu są tu realizowane jako 
dosłowne powtórzenia. Jest to zatem 
konstrukcja zamknięta w obrębie 
typowych nazw ze środowiska 
rodzinnego, ale z wyraźną i aksjo-
logicznie nacechowaną akcentacją 
finalną oraz intencjonalnym rozwią-
zaniem fabularnym. 

Innym typowym przykładem 
powtórzenia - szczególnie chara-
kterystycznego dla pieśni weselnych, 
są motywowane muzycznie repe-
tycje. Mogą dotyczyć one zarówno 
wersów początkowych jak częściej  
końcowych. W dwuwersowych, wąs-
ko zakresowych, biłgorajskich (sze-
rzej wschodnich) pieśniach wesel-
nych jest to powtarzanie wersu 
pierwszego lub drugiego. 

Bardzo charakterystycznym 
elementem konstrukcyjnym pieśni 
ludowych są również układy parale-
liczne, czyli składniowe i semantycz-
ne zestawianie dwu światów: przy-
rody i człowieka, jak to jest w poniż-
szym przykładzie pieśni z repertuaru 
Anny Malec:

Płynie woda spod uogroda, 
płynie uona w dal, smutne życie  
biednej dziewczyny, która ma na 
sercu żal.

Ten typ kontekstu jest podstawą 

dla realizacji znaczeń naddanych, 
metaforycznych i symbolicznych, 
czyli konstruowania takich elemen-
tów, które są istotnymi składnikami 
języka i stylu artystycznego. 

Innymi wyróżnikami języka 
artystycznego folkloru jest leksyka 
i jej wieloaspektowe funkcje. W tym 
zakresie do cech stałych należą 
niewątpliwie typowe dla pieśni 
ludowych poetyzmy, a więc wyrazy, 
których główną rolą tekstową jest 
realizacja funkcji estetycznych 
połączona z pozytywną waloryzacją. 
W pieśniach biłgorajskich jest 
oczywiście cały szereg leksykalnych 
poetyzmów o zasięgu ogólnopol-
skim. Mam tu na myśli takie wyrazy 
jak: seria nazw: lasu - bór, gaj, 
dąbrowa; pieniędzy - talar, dukat itp.; 
seria epitetów - wrony, złoty, jedwab-
ny, bystry, nadobny itd. Ale w pie-
śniach biłgorajskich i szerzej  wscho-
dnich, są też poetyzmy charakte-
rystyczne dla tego obszaru, jak: 
archaizm łado - znany głównie 
z pieśni weselnych, czy krynica  
nazwa źródła.  Podobnie rzecz ma się 
z charakterystycznymi zdrobnie-
niami, które w folklorze w wielu 
wypadkach nie tyle określają coś 
mniejszego, ale wskazują na pozy-
tywną aksjologizację wymienianych 
obiektów, jak przykładowo w kolę-
dzie życzącej, zapisanej w Soli, dary 
adresowane do kawalera: buciki, 
koszulka czy krawacik. 

Wydaje się wszakże, że kultu-
rowo najistotniejszym wyróżnikiem 
ludowego stylu artystycznego jest 
symbolizacja komunikacji. Można 
nawet powiedzieć, że ludowa pieśń 
obrzędowa opiera swój przekaz 
głównie na symbolice i całych 

�o �b �r �a �z �a �c �h � �n �a �t �u �r �y � �s �y �m�b �o �l �i �c �z �n �e �j �. � 
�W� �r�e�p�e�r�t�u�a�r�z�e� �b�i�B�g�o�r�a�j�s�k�i�m� �t�a�k�i�m�i� 
�c �h�a�r �a �k�t �e �r �y�s �t �y�c �z �n�y�m�i � �s �y�m�b�o�l �a �m�i � 
�m�.�i�n�.� �s���:� �d�u�n�a�j�,� �j�a�k�o� �o�g�ó�l�n�a� �n�a�z�w�a� 
�w�o�d�y� �b�i�e�|���c�e�j� �i� �s�t�o�j���c�e�j�,� �k�t�ó�r�a� �w� 
�s�w�o�j�e�j� �w�i�e�l�o�z�n�a�c�z�n�o�[�c�i� �p�r�z�y�w�o�B�u�j�e� 
�z�a�r�ó�w�n�o� �s�i�B��� �p�o�w�o�B�u�j���c��� �|�y�c�i�e�,� �j�a�k� 
�i� �s�i�B��� �d�e�s�t�r�u�k�c�y�j�n���.� �O�d� �t�e�j� �n�a�z�w�y� �w� 
�r�e�g�i�o�n�i�e� �b�i�B�g�o�r�a�j�s�k�i�m� �o�k�r�e�[�l�a� �s�i��� �c�a�B��� 
�g�r�u�p�� � �k�o�l�� �d� �| �y�c�z�� �c�y�c�h� �i� �f�o�r�m�� � 
�k�o�l���d�n�i�c�z���:� �d�u�n�a�j�e� �i� �d�u�n�a�j�o�w�a�n�i�e�,� 
�d�u�n�a�j�n�i�c�y�.� �S�z�e�r�s�z�y� �(�w�s�c�h�o�d�n�i�)� �z�a�s�i���g� 
�o�b�e�j�m�u�j�e� �t�e�|� �f�u�n�k�c�j�o�n�o�w�a�n�i�e� �s�y�m�-
�b�o�l�i�c�z�n�e�g�o� �z�n�a�k�u� �w�e�s�e�l�n�e�g�o� �j�a�k�i�m� 
�j�e�s�t� �k�o�r�o�w�a�j� �i� �p�o�z�o�s�t�a�j���c�y� �w� �z�w�i���z�k�u� 
�z� �t�y�m� �a�r�t�e�f�a�k�t�e�m� �z�e�s�p�ó�B� �p�i�e�[ �n�i� 
�k�o�r�o�w�a�j�o�w�y�c�h�,� �k�t�ó�r�e� �w�y�k�o�n�y�w�a�n�e� 
�s��� �p�r�z�y� �j�e�g�o� �p�i�e�c�z�e�n�i�u� �i� �d�z�i�e�l�e�n�i�u�.� 
�O�b�r�z���d�o�w�y�c�h� �z�n�a�k�ó�w� �s�y�m�b�o�l�i�c�z�n�e�j� 
�k�o�m�u�n�i�k�a�c�j�i� �m�o�|�n�a� �p�o�d�a�w�a��� �w�i�e�l�e�.� 
�W� �o�d�n�i�e�s�i�e�n�i�u� �d�o� �s�u�b�r�e�g�i�o�n�u� �b�i�B�g�o�-
�r�a�j�s�k�i�e�g�o� �c�h�c�i�a�B�b�y�m� �j�e�d�n�a�k� �p�r�z�y�-
�w�o�B�a��� �j�e�s�z�c�z�e� �j�e�d�e�n� �p�r�z�y�k�B�a�d� �z�w�i���-
�z �a �n�y� �z � �n �i �e �z �w�y�k�l �e � �u �n�i �k�a �t �o �w�y�m� 
�t�e�k�s�t�e�m� �k�o�l���d�y� �n�o�w�o�r�o�c�z�n�e�j�,� �z�n�a�n�e�j� 
�m�i� �t�y�l�k�o� �z� �t�e�g�o� �o�b�s�z�a�r�u�.� �J�e�s�t� �t�o� 
�k�o�l���d�a�,� �j�a�k� �n�a�z�y�w�a�l�i� �t�o� �i�n�f�o�r�m�a�t�o�r�z�y� 
�(�z� �R�u�d�y� �S�o�l�s�k�i�e�j�)� �-�  ��o� �t�r�z�e�c�h� �f�u�r�-
�m�a�n�a�c�h ��.� �K�i�m� �s��� �z�a�t�e�m� �c�i� �f�u�r�m�a�n�i�,� 
�i�n�a�c�z�e�j� �w� �t�e�k�[�c�i�e� �o�k�r�e�[�l�a�n�i� �j�e�s�z�c�z�e� 
�j�a�k�o�  � �T�r�z�e�j� �K�r�ó�l�o�w�i�e � �. � �W� �t�y�m� 
�a�n�t�r�o�p�o�m�o�r�f�i�c�z�n�y�m� �p�r�z�e�d�s�t�a�w�i�e�n�i�u� 
�t�a�k� �m�e�t�a�f�o�r�y�c�z�n�i�e� �i� �s�y�m�b�o�l�i�c�z�n�i�e� 
�o�k�r�e�[ �l�a� �s�i�� � �e�l�e�m�e�n�t�y� �k�o�s�m�i�c�z�n�e� 
�[ �w�i�a�t�a�,� �| �y�w�i�o�B�y�.� �C�i� �f�u�r�m�a�n�i� �t�o� 
�p�r�z�e�c�i�e�|� �s�B�o�D�c�e�,� �k�s�i���|�y�c� �i� �d�e�s�z�c�z�,� 
�c�z�y�l�i� �s�i�B�y� �d�a�j���c�e� �|�y�c�i�e� �i� �[�w�i�a�t�B�o� �o�r�a�z� 
�z�a�p�B�a�d�n�i�a�j���c�a� �z�i�e�m�i��� �w�o�d�a�.� �W� �t�e�g�o� 
�t�y�p�u� �p�i�e�[�n�i�a�c�h� �n�i�e� �t�y�l�k�o� �p�r�z�e�d�s�t�a�w�i�a� 
�s�i��� �[�w�i�a�t�,� �a�l�e� �r�ó�w�n�i�e�|� �g�o� �i�n�t�e�r�p�r�e�t�u�j�e� �i� 
�o�s�w�a�j�a�.� �A� �n�a�j�l�e�p�i�e�j� �t�o� �m�o�|�n�a� �u�c�z�y�n�i��� 
�w� �k�o�n�w�e�n�c�j�i� �w�i�e�l�o�z�n�a�c�z�n�e�g�o� �j���z�y�k�a� 
�a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�e�g�o�.

Zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej

Zespół úpiewaczy “Aleksandrowiacy”. Fot arch. GOK Aleksandrów

kultura kultura



12 13

Poczet patronów podbiłgoraj-
skich zakonników otwiera oczy-
wiście rodzina Zamoyskich, będąca 
od 1589 jedynym właścicielem 
gruntów, na których stanął ostatecz-
nie ich najstarszy konwent w tym 
miejscu (w 1644), począwszy od syna 
hetmana wielkiego koronnego, a przy 
tym także kanclerza Rzeczypospo-
litej - Jana Zamoyskiego, czyli To-
masza. Albowiem to właśnie on, po 
osiągnięciu pełnoletniości i przejęciu 
po ojcu rodowego majątku, zwanego 
słusznie Ordynacją Zamojską, spro-
wadził w pobliże tego, pierwotnie 
protestanckiego (tzn. kalwińskiego) 
grodu, sąsiadującego nie przypad-
kiem z jego dobrami dziedzicznymi, 
pierwszego minorytę z Lublina (O. 
Seweryna Chamiec), zapewniając 
mu już ok. 1623 odpowiednie upo-
sażenie. 

Warto przy tej okazji zwrócić 
uwagę na fakt, iż wielu regionalistów, 
interpretując mylnie wspomniane 
wydarzenie, wiąże je błędnie z zało-
życielem tegoż latyfundium ziem-
skiego, zmarłym w 1605 roku, co 
logicznie rzecz biorąc jest nie do 
przyjęcia. Wracając już do tematu, 
chciałbym zaznaczyć, iż znamy 
obecnie przynajmniej kilkunastu 
dobrodziejów tutejszych francisz-
kanów, którzy dzięki swej zamo-
żności w znaczny sposób wpłynęli na 
barwną historię „eremu biłgoraj-
skiego”. Przyjrzyjmy się zatem ich 
sylwetkom: 

Tomasz z Zamościa Zamoyski
Herbu Jelita. Urodzony 1 kwiet-

nia 1594. Syn kanclerza i hetmana 
wielkiego koronnego Jana Zamoy-
skiego oraz Barbary z Tarnowskich, 
herbu Leliwa. Starosta knyszyński 
(dzięki protekcji swego ojca), sokal-
ski, nowotarski, rabsztyński, kałuski, 
goniądzki i rzeczycki, następnie 
wojewoda podolski (od 1618), kijo-
wski (od 1619) oraz starosta 
generalny krakowski (od 1628), a 
także kanclerz wielki koronny (od 
1635). Drugi ordynat na Zamościu 
(od 1618). Ojciec Gryzeldy Konstan-

cji (ur. 1623), małżonki wojewody 
ruskiego, słynnego księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego, herbu Korybut; 
Joanny Barbary (ur. 1626), żony 
wojewody sandomierskiego Ale-

ksandra Koniecpolskiego, herbu 
Pobóg oraz Jana Zamoyskiego 
„Sobiepana” (ur. 1627), męża Marii 
d'Arquien, późniejszej Marysieńki 
Sobieskiej. Oprócz finansowego 
wsparcia podbiłgorajskich mino-
rytów (ok. 1623), wraz z małżonką 
(Katarzyną z Ostrogskich, herbu 
własnego) ufundował jeszcze muro-
wany kościół franciszkański pod 
wezwaniem św. Katarzyny w Szcze-
brzeszynie, wraz z klasztorem (w 
latach 1610-1638), a także dokończył 
wystroju Kolegiaty Zamojskiej, 
(obecnie Katedry). Zmarł w swym 
mieście rodzinnym, dnia 8 stycznia 
1638 i podobnie, jak pierwszy 
ordynat, spoczął w podziemiach 
wspomnianej świątyni. Począwszy 
od niego podmiejscy zakonnicy 
odprawiali odtąd za wszystkich 
ordynatów zamojskich jedną Mszę 
św. śpiewaną miesięcznie oraz 

modlili się za nich podczas Oficjum 
za zmarłych dobrodziejów Zakonu aż 
do zamknięcia swego konwentu (w 
1864 roku). 

Zofia z Podhorzec Udrycka
Herbu Nałęcz. Panieński (tj. ro-

dowy) herb Sas. Urodzona przed 
końcem XVI w. Prawdopodobnie 
pochodziła z miejscowości Podhorce 
(k. późniejszego Tomaszowa Lubel-
skiego). Pierwotnie była żoną Marci-
na Wierzbickiego, ale po jego śmierci 
wyszła powtórnie za mąż za Jana 
Udryckiego, herbu Nałęcz, współ-
spadkobiercę 9-łanowej (ok. 150 
hektarowej) wsi Udrycze pod Zamo-
ściem, spokrewnionego ze Stanisła-
wem, pierwszym biskupem pomo-
cniczym diecezji łuckiej (od 1617) 
oraz z Mikołajem, panami na Udry-
czach. Już jako wdowa (od ok. 1627), 
zapisała konwentowi św. Marii 
Magdaleny pod Biłgorajem sumę 
8000 florenów polskich, wypłacaną 
corocznie w wysokości 100 florenów, 
którą zabezpieczyła na odziedzi-
czonej po mężu wiosce. (Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż ofiara mszalna 
jeszcze w następnym wieku wynosiła 
co najwyżej 2 floreny). Niestety jej 
zapis przepadł bez wieści już 
kilkanaście lat później. Niewy-
kluczone, że stało się to z powodu 
późniejszych sporów pomiędzy 
Udryckimi, zakończonych nowym 
podziałem wspomnianego majątku. 
Miejsce i rok śmieci nieznane. 

Jan z Zamościa Zamoyski 
„Sobiepan”

Herbu Jelita. Urodzony 9 kwie-
tnia 1627 w Zamościu. Syn kanclerza 
wielkiego koronnego Tomasza 
Zamoyskiego oraz księżnej Kata-
rzyny z Ostrogskich, herbu własnego, 
pani na Tarnowie i Jarosławiu. 
Starosta kałuski (w latach 1638-
1665), podolski (do 1661), a także 
podczaszy koronny (w latach 1653-
1658). Ponadto wojewoda kijowski 
(od 1658) oraz sandomierski (od 
1659), po swym szwagrze Aleksan-
drze Koniecpolskim. Trzeci ordynat 
na Zamościu (od 1647), znany 
bardziej jako mąż dworzanki królo-
wej Ludwiki Marii Gonzagi, i jej 
imienniczki  Marii d'Arquien , czyli 
późniejszej Marysieńki Sobieskiej 
(od 1658). Podczas potopu szwedz-
kiego, w przeciwieństwie do wię-
kszości szlachty, zachował wierność 
królowi Janowi Kazimierzowi, bro-
niąc skutecznie własną twierdzę 

Piotr Flor
pasjonat, regionalista, 
długoletni współpra-
cownik gazety Tanew, 
autor publikacji doty- 
czących mało znanych 
faktów z historii Biłgo-
raja. Laureat nagrody 
literacko - publicysty-
cznej “Łabędzie Pióro”

Wielmożni patroni 
eremu biłgorajskiego - cz. I

Już od czasów erekcji pierwszego klasztoru pod Biłgorajem, 
należącego do sławnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
Świętego Ojca Franciszka, (łac. Ordo Fratrum Minorum 
Conventualium Sancti Patri Francisci  akronim: OFM Conv.), mnisi 
mieszkający na skraju tutejszej puszczy, byli wspierani finansowo 
przez wielu dobrodziejów. Jako spadkobiercom pofranci-
szkańskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego wypadałoby nam 
poznać w końcu tych szczodrych fundatorów, zwłaszcza że obok 
drobnej szlachty i mieszczaństwa, znajdowali się wśród nich również 
przedstawiciele wybitnych rodów arystokratycznych, z elekcyjnym 
królem Polski włącznie. 

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje
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Zamość (w lutym) oraz gromiąc 
nieprzyjaciela pod Warką (w kwie-
tniu 1656). To w jego imieniu 
wyznaczeni przez rodziców opieku-
nowie (tj. prymas Polski biskup 
Maciej Łubieński oraz kanclerz 
Rzeczypospolitej Albrycht Stanisław 
Radziwiłł), sprowadzili kosztem 
ordynacji Braci Mniejszych Kon-
wentualnych z Zamościa do kon-
wentu i kościoła św. Marii Magda-
leny pod Biłgorajem (w 1644). Po 
pożarze wspomnianych obiektów 
sakralnych, wznieconym przez Ko-
zaków Bohdana Chmielnickiego (w 
1648), ufundował im wkrótce drugi 
z kolei dom zakonny ze świątynią, 
która w przeciwieństwie do klasztoru 
niestety znowu spłonęła (ok. 1652). 
Stąd też przed 1655 po raz trzeci (!!!) 
wspomógł tutejszych franciszkanów, 
przyczyniając się do budowy następ-
nego kościoła za miastem. (Co wa-
żne, w ówczesnym ośrodku kalwiń-
skim nie było nadal żadnej katolickiej 
świątyni). Zmarł dziesięć lat później, 
7 kwietnia 1665 roku w Zamościu 
i tam również został pochowany, 
razem ze swymi zacnymi przodkami. 

Katarzyna z Czerniejowa 
Kotecka

Herbu Sas. Panieński (tj. rodo-
wy) herb Korczak. Urodzona w pie-
rwszej połowie XVII w. Żona szla-
chcica Stefana Koteckiego, herbu 
Sas, z ziemi lwowskiej. W czerwcu 
1661 zabezpieczyła dochód roczny 
dla eremu biłgorajskiego (w zamian 
za modlitwę), od sumy 1000 flo-
renów polskich, zapisanej i uloko-
wanej przez nią na nieruchomości we 
Lwowie. Niestety nie wiadomo, co 
się stało z jej zapisem, gdyż 
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Tomasz z Zamościa Zamoyski

Jan z Zamościa Zamoyski „Sobiepan”

Wpis do Ksiąg przychodów i wydatków klasztoru biłgorajskiego z września 1693 roku, 
odnoszący się do ówczesnego króla Rzeczypospolitej, Jana III Sobieskiego
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Poczet patronów podbiłgoraj-
skich zakonników otwiera oczy-
wiście rodzina Zamoyskich, będąca 
od 1589 jedynym właścicielem 
gruntów, na których stanął ostatecz-
nie ich najstarszy konwent w tym 
miejscu (w 1644), począwszy od syna 
hetmana wielkiego koronnego, a przy 
tym także kanclerza Rzeczypospo-
litej - Jana Zamoyskiego, czyli To-
masza. Albowiem to właśnie on, po 
osiągnięciu pełnoletniości i przejęciu 
po ojcu rodowego majątku, zwanego 
słusznie Ordynacją Zamojską, spro-
wadził w pobliże tego, pierwotnie 
protestanckiego (tzn. kalwińskiego) 
grodu, sąsiadującego nie przypad-
kiem z jego dobrami dziedzicznymi, 
pierwszego minorytę z Lublina (O. 
Seweryna Chamiec), zapewniając 
mu już ok. 1623 odpowiednie upo-
sażenie. 

Warto przy tej okazji zwrócić 
uwagę na fakt, iż wielu regionalistów, 
interpretując mylnie wspomniane 
wydarzenie, wiąże je błędnie z zało-
życielem tegoż latyfundium ziem-
skiego, zmarłym w 1605 roku, co 
logicznie rzecz biorąc jest nie do 
przyjęcia. Wracając już do tematu, 
chciałbym zaznaczyć, iż znamy 
obecnie przynajmniej kilkunastu 
dobrodziejów tutejszych francisz-
kanów, którzy dzięki swej zamo-
żności w znaczny sposób wpłynęli na 
barwną historię „eremu biłgoraj-
skiego”. Przyjrzyjmy się zatem ich 
sylwetkom: 

Tomasz z Zamościa Zamoyski
Herbu Jelita. Urodzony 1 kwiet-

nia 1594. Syn kanclerza i hetmana 
wielkiego koronnego Jana Zamoy-
skiego oraz Barbary z Tarnowskich, 
herbu Leliwa. Starosta knyszyński 
(dzięki protekcji swego ojca), sokal-
ski, nowotarski, rabsztyński, kałuski, 
goniądzki i rzeczycki, następnie 
wojewoda podolski (od 1618), kijo-
wski (od 1619) oraz starosta 
generalny krakowski (od 1628), a 
także kanclerz wielki koronny (od 
1635). Drugi ordynat na Zamościu 
(od 1618). Ojciec Gryzeldy Konstan-

cji (ur. 1623), małżonki wojewody 
ruskiego, słynnego księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego, herbu Korybut; 
Joanny Barbary (ur. 1626), żony 
wojewody sandomierskiego Ale-

ksandra Koniecpolskiego, herbu 
Pobóg oraz Jana Zamoyskiego 
„Sobiepana” (ur. 1627), męża Marii 
d'Arquien, późniejszej Marysieńki 
Sobieskiej. Oprócz finansowego 
wsparcia podbiłgorajskich mino-
rytów (ok. 1623), wraz z małżonką 
(Katarzyną z Ostrogskich, herbu 
własnego) ufundował jeszcze muro-
wany kościół franciszkański pod 
wezwaniem św. Katarzyny w Szcze-
brzeszynie, wraz z klasztorem (w 
latach 1610-1638), a także dokończył 
wystroju Kolegiaty Zamojskiej, 
(obecnie Katedry). Zmarł w swym 
mieście rodzinnym, dnia 8 stycznia 
1638 i podobnie, jak pierwszy 
ordynat, spoczął w podziemiach 
wspomnianej świątyni. Począwszy 
od niego podmiejscy zakonnicy 
odprawiali odtąd za wszystkich 
ordynatów zamojskich jedną Mszę 
św. śpiewaną miesięcznie oraz 

modlili się za nich podczas Oficjum 
za zmarłych dobrodziejów Zakonu aż 
do zamknięcia swego konwentu (w 
1864 roku). 

Zofia z Podhorzec Udrycka
Herbu Nałęcz. Panieński (tj. ro-

dowy) herb Sas. Urodzona przed 
końcem XVI w. Prawdopodobnie 
pochodziła z miejscowości Podhorce 
(k. późniejszego Tomaszowa Lubel-
skiego). Pierwotnie była żoną Marci-
na Wierzbickiego, ale po jego śmierci 
wyszła powtórnie za mąż za Jana 
Udryckiego, herbu Nałęcz, współ-
spadkobiercę 9-łanowej (ok. 150 
hektarowej) wsi Udrycze pod Zamo-
ściem, spokrewnionego ze Stanisła-
wem, pierwszym biskupem pomo-
cniczym diecezji łuckiej (od 1617) 
oraz z Mikołajem, panami na Udry-
czach. Już jako wdowa (od ok. 1627), 
zapisała konwentowi św. Marii 
Magdaleny pod Biłgorajem sumę 
8000 florenów polskich, wypłacaną 
corocznie w wysokości 100 florenów, 
którą zabezpieczyła na odziedzi-
czonej po mężu wiosce. (Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż ofiara mszalna 
jeszcze w następnym wieku wynosiła 
co najwyżej 2 floreny). Niestety jej 
zapis przepadł bez wieści już 
kilkanaście lat później. Niewy-
kluczone, że stało się to z powodu 
późniejszych sporów pomiędzy 
Udryckimi, zakończonych nowym 
podziałem wspomnianego majątku. 
Miejsce i rok śmieci nieznane. 

Jan z Zamościa Zamoyski 
„Sobiepan”

Herbu Jelita. Urodzony 9 kwie-
tnia 1627 w Zamościu. Syn kanclerza 
wielkiego koronnego Tomasza 
Zamoyskiego oraz księżnej Kata-
rzyny z Ostrogskich, herbu własnego, 
pani na Tarnowie i Jarosławiu. 
Starosta kałuski (w latach 1638-
1665), podolski (do 1661), a także 
podczaszy koronny (w latach 1653-
1658). Ponadto wojewoda kijowski 
(od 1658) oraz sandomierski (od 
1659), po swym szwagrze Aleksan-
drze Koniecpolskim. Trzeci ordynat 
na Zamościu (od 1647), znany 
bardziej jako mąż dworzanki królo-
wej Ludwiki Marii Gonzagi, i jej 
imienniczki  Marii d'Arquien , czyli 
późniejszej Marysieńki Sobieskiej 
(od 1658). Podczas potopu szwedz-
kiego, w przeciwieństwie do wię-
kszości szlachty, zachował wierność 
królowi Janowi Kazimierzowi, bro-
niąc skutecznie własną twierdzę 

Piotr Flor
pasjonat, regionalista, 
długoletni współpra-
cownik gazety Tanew, 
autor publikacji doty- 
czących mało znanych 
faktów z historii Biłgo-
raja. Laureat nagrody 
literacko - publicysty-
cznej “Łabędzie Pióro”

Wielmożni patroni 
eremu biłgorajskiego - cz. I

Już od czasów erekcji pierwszego klasztoru pod Biłgorajem, 
należącego do sławnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
Świętego Ojca Franciszka, (łac. Ordo Fratrum Minorum 
Conventualium Sancti Patri Francisci  akronim: OFM Conv.), mnisi 
mieszkający na skraju tutejszej puszczy, byli wspierani finansowo 
przez wielu dobrodziejów. Jako spadkobiercom pofranci-
szkańskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego wypadałoby nam 
poznać w końcu tych szczodrych fundatorów, zwłaszcza że obok 
drobnej szlachty i mieszczaństwa, znajdowali się wśród nich również 
przedstawiciele wybitnych rodów arystokratycznych, z elekcyjnym 
królem Polski włącznie. 

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje
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Zamość (w lutym) oraz gromiąc 
nieprzyjaciela pod Warką (w kwie-
tniu 1656). To w jego imieniu 
wyznaczeni przez rodziców opieku-
nowie (tj. prymas Polski biskup 
Maciej Łubieński oraz kanclerz 
Rzeczypospolitej Albrycht Stanisław 
Radziwiłł), sprowadzili kosztem 
ordynacji Braci Mniejszych Kon-
wentualnych z Zamościa do kon-
wentu i kościoła św. Marii Magda-
leny pod Biłgorajem (w 1644). Po 
pożarze wspomnianych obiektów 
sakralnych, wznieconym przez Ko-
zaków Bohdana Chmielnickiego (w 
1648), ufundował im wkrótce drugi 
z kolei dom zakonny ze świątynią, 
która w przeciwieństwie do klasztoru 
niestety znowu spłonęła (ok. 1652). 
Stąd też przed 1655 po raz trzeci (!!!) 
wspomógł tutejszych franciszkanów, 
przyczyniając się do budowy następ-
nego kościoła za miastem. (Co wa-
żne, w ówczesnym ośrodku kalwiń-
skim nie było nadal żadnej katolickiej 
świątyni). Zmarł dziesięć lat później, 
7 kwietnia 1665 roku w Zamościu 
i tam również został pochowany, 
razem ze swymi zacnymi przodkami. 

Katarzyna z Czerniejowa 
Kotecka

Herbu Sas. Panieński (tj. rodo-
wy) herb Korczak. Urodzona w pie-
rwszej połowie XVII w. Żona szla-
chcica Stefana Koteckiego, herbu 
Sas, z ziemi lwowskiej. W czerwcu 
1661 zabezpieczyła dochód roczny 
dla eremu biłgorajskiego (w zamian 
za modlitwę), od sumy 1000 flo-
renów polskich, zapisanej i uloko-
wanej przez nią na nieruchomości we 
Lwowie. Niestety nie wiadomo, co 
się stało z jej zapisem, gdyż 
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Tomasz z Zamościa Zamoyski

Jan z Zamościa Zamoyski „Sobiepan”

Wpis do Ksiąg przychodów i wydatków klasztoru biłgorajskiego z września 1693 roku, 
odnoszący się do ówczesnego króla Rzeczypospolitej, Jana III Sobieskiego
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w 1918 r. Dorastał w polsko-
litewskich realiach, co miało wpływ 
na niejednoznaczne kształtowanie 
tożsamości. Studiował na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie, 
początkowo polonistykę na Wydziale 
Humanistycznym, skąd  przeniósł się 
na Wydział Prawa i Nauk Społecz-
nych. Studia prawnicze ukończył 
w 1934 r.

Zadebiutował w 1930 r. na 
łamach uniwersyteckiego pisma 
„Alma Mater Vilnensis” wierszami 
„Kompozycje” i „Podróż”. W 1931r. 
odbył pierwszą podróż do Paryża, 
gdzie poznał literata Oskara Miłosza, 
dalekiego krewnego. Nietuzinkowa 
osobowość Oskara zrobiła na mło-
dym poecie duże wrażenie. To był 
początek długich rozmów i wielo-
letniej przyjaźni.

W czasach studenckich Czesław 
Miłosz działał w Sekcji Twórczości 
Oryginalnej, charakteryzującej się 
zbuntowaną katastroficzną poetyką. 
Należał do grupy poetyckiej „Ża-
gary”, utworzonej w 1933 r., której 
był współzałożycielem. Współ-

tworzył również pismo o takiej 
nazwie, w nim publikował swoje 
utwory. „Poemat o czasie zastygłym” 
z 1933 r. okazał się bardzo udanym 
debiutem książkowym Miłosza, za co 
został doceniony przez Związek 
Zawodowy Literatów Polskich 
w Wilnie nagrodą im. Filomatów. 
Jako stypendysta Funduszu Kultury 
Narodowej, kształcił się w Paryżu 
w latach 1934 - 35. Po powrocie 
pracował w rozgłośni Polskiego 
Radia w Wilnie. Za przyczyną grupy 
polskich nacjonalistów, został stam-
tąd zwolniony za liberalne poglądy. 
W roku 1936 wydał tomik poezji 
„Trzy zimy”, liryka o katastroficznej 
wymowie spotkała się z dużym 
zainteresowaniem wśród środowisk 
literackich. W 1937 r. wyjeżdżał do 
Włoch. Po powrocie przeniósł się do 
Warszawy, gdzie podjął pracę w Pol-
skim Radiu. Nowela „Obrachunki” 
wydana w 1938 r. przyniosła mu 
kolejny sukces, literacką nagrodę 
„Pionu”. Jego teksty zaczęły poja-
wiać się w różnych pismach.

Kiedy wybuchła II wojna świa-

towa, Miłosz jako pracownik Pol-
skiego Radia trafił na front. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej na tereny 
państwa polskiego (na mocy paktu 
Ribbentrop - Mołotow), udał się do 
Rumunii, skąd jednak w styczniu 
1940 r. wrócił w rodzinne strony, gdy 
wojska ZSRR oddały Wilno Litwi-
nom. Uzyskał wówczas litewskie 
obywatelstwo. Wkrótce jednak Litwa 
została objęta sowiecką okupacją 
i wtedy Miłosz przedostał się do 
Warszawy. W tym mieście przetrwał 
czas okupacji, zatrudniony jako 
woźny w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego. Aktywnie działał 
w literackim podziemiu, publikując 
pod pseudonimem Jan Syruć. 
Uważał, że twórczość jest misją 
poetów, nie mniej ważną jak walka 
z karabinem w ręku. Jego tomik 
„Wiersze”, ukazał się 1940 r. jako 
pierwsza publikacja poetycka oku-
pacyjnej Warszawy. Opracował 
antologię „Pieśń niepodległa” z po-
pularnymi wierszami patriotycz-
nymi. Antologia została wydana 
w 1942 r. Oprócz tematyki wojen-
nego dramatu, Miłosz pisał też 
wiersze o pięknie świata („Świat - 
poema naiwne” z 1943 r.),  przeciw-
stawiając je traumie tamtego czasu. 
Po upadku Powstania Warszaw-
skiego zamieszkał w Goszycach 
u Anny i Jerzego Turowiczów, 
z którymi zaprzyjaźnił się na całe 
życie. W 1945 r. osiadł w Krakowie. 
Został redaktorem miesięcznika 
„Twórczość”. Wtedy ukazał się jego 
obszerny tom poezji „Ocalenie”, 
z utworami napisanymi przed wojną 
jak też w okresie okupacji. 

W latach 1945 - 51, Czesław 
Miłosz był dyplomatą, attache' kultu-
ralnym PRL w Nowym Jorku 
a następnie w Paryżu. W 1948 r. 
wydał „Traktat moralny”, zawie-
rający negatywne opinie wobec 
ideologizacji kultury i drastycznych 
metod wprowadzania przemian 
ustrojowych w PRL. Początkowo 
zafascynowany powojennymi zmia-
nami, wkrótce stał się zagorzałym 
przeciwnikiem stalinowskiego socja-
lizmu w PRL. Rozczarowany, zaczął 
się odcinać się od grona literatów, 
popierających ówczesne realia poli-
tyczne. W 1951r. poprosił o azyl poli-
tyczny we Francji. Uzyskał wsparcie 
ze strony Jerzego Giedroycia, reda-
ktora paryskiej „Kultury” (pisma 
polskich emigrantów) kierującego 
Instytutem Literatury, z którym 
Miłosz nawiązał współpracę. We 

Francji sporo pisał i publikował. 
W 1953 r. ukazały się trzy jego 
książki, „Zniewolony umysł”  eseje, 
tom wierszy „Światło dzienne” i po-
wieść „Zdobycie władzy”, nagro-
dzona Prix Litte' reire' Europe'enn 
w Szwajcarii. Dwa lata później wydał 
„W dolinie Issy”, powieść w dużym 
stopniu autobiograficzną i „Traktat 
poetycki”, za który nagrodziła go 
paryska „Kultura”. W 1958 r. ukazał 
się zbiór esejów „Kontynenty” 
i „Rodzinna Europa”, interesujący 
szkic o tożsamości Europejczyka 
między Wschodem a Zachodem. 
W tym samym roku dostał nagrodę 
Związku Pisarzy Polskich na Obczy-
źnie. 

W 1960 r. wyjechał z Francji do 
USA, gdzie wykładał literaturę 
słowiańską na Uniwersytecie Kali-
fornijskim w Berkeley i w Har-
wardzie. W Ameryce powstawały 
kolejne dzieła. W 1962 r. wydał tom 
poezji „Król Popiel i inne wiersze”, 
„Człowiek wśród skorpionów” - stu-
dium kryt. dot. filoz. Brzozowskiego 
i „Wypisy z ksiąg wieczystych”  
przekłady wybranych wierszy 
z różnych epok i kręgów kultu-
rowych, począwszy od starożytnych 
Chin, po współczesnych autorów 
amerykańskich i europejskich, które 
wg Miłosza należy znać. Ponadto w 
latach sześćdziesiątych ukazały się 
m.in.: „Gucio zaczarowany” (poe-
zja), tom „Wiersze”, „Miasto bez 
imienia, poezje”, „Widzenie nad 
Zatoką San Francisco” (eseje). Opra-
cował anglojęzyczną antologię pol-
skiej poezji powojennej, wydaną 
w 1965 r. i anglojęzyczną „Historię 
polskiej literatury”, wydaną w 1969r., 
do których wybrał i przetłumaczył 
utwory polskich autorów. Obie te 
książki, przydatne Miłoszowi w pra-
cy na amerykańskich uczelniach, 
przyczyniły się do szerokiego popu-
laryzowania polskiej literatury 
w Ameryce i na świecie. W tamtych 
latach Miłosz szczególnie cenił 
i promował poetycką twórczość 
Mirona Białoszewskiego i Zbigniewa 
Herberta. Z pisarzy wyróżniał 
Gombrowicza i Witkacego, którego 
język uważał jednak za nieco dzi-
waczny. 

W 1974 r. został nagrodzony 
przez PEN - CLUB za przekłady 
polskiej poezji na język angielski. 
W tamtym okresie wydał eseje: 
„Prywatne obowiązki”, „Ziemia 
Ultro”, „Szukanie ojczyzny”, „Ogród 
nauk”. W Londynie ukazał się „Mój 
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Podczas wieczornicy „Plejada 
z Miłoszem”, emitowano z nagrań 
fragmenty recytacji poezji przez 
samego Czesława Miłosza. Wiersze 
noblisty czytali poeci BPL: Jacek 
Żybura:„W mojej ojczyźnie”, „Trwo-
ga”, Halina Ewa Olszewska: „Moja 
wierna mowo”, „Wyznanie”, Ewa 
Bordzań: „Sztukmistrz” „Walc”. 
Zgodnie z sugestią Iwony Danuty 
Startek, recytowały również uczen-
nice ZSBiO w Biłgoraju; Katarzyna 
Pydo: „Co mnie”, „O aniołach”, Ju-
styna Berbeć: „Piosenka o porce-
lanie”, „Do polityka”. Poemat „Orfe-
usz i Eurydyka” przedstawił Sławo-
mir Pluta z Teatru Poezji i Piosenki 
BCK. Oprawę artystyczną imprezy 
stanowiły utwory muzyki klasycznej, 
wśród nich „Walc” Wojciecha Kilara. 
Istotny udział w organizacji imprezy 
miała Agnieszka Tomaszewska-
Skiba, animatorka kultury, przy 
współpracy z Marylą Olejko, kiero-
wnikiem ds. artystycznych BCK.

W drugiej części spotkania, 
Halina Ewa Olszewska przybliżyła 
biografię Czesława Miłosza - poety, 
prozaika, eseisty, tłumacza, historyka 
literatury ( pseudonimy i kryptonimy: 
Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan. M. 
Nowak, Jan Syruć, Jan Robak, 
Primas Aron).

Czesław Miłosz urodził się 30 
czerwca 1911 r. w Szetejniach na 
Litwie, niedaleko Kiejdan (dawne 
Kresy Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów), w rodzinie szlacheckiej 
herbu Lubicz. W 1913 r. wyjechał 
z rodzicami do azjatyckiego Krasno-
jarska. Następnie wędrował z rodziną 
po Rosji, gdy jego ojciec został 
powołany do carskiej armii. Przyszły 
literat był świadkiem Wielkiej Rewo-
lucji Październikowej w 1917 r. 
i innych wydarzeń historycznych. Do 
rodzinnej miejscowości powrócił 
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Halina Ewa Olszewska
dziennikarka, poetka, 
prozaik, laureatka 
konkursów poety-
ckich. Publikowała 
m.in. na łamach: BGN 
"Sito", “ANGORA", 
"Poznaniak", "Ta-
n e w " ,  " K u r i e r  

Polski", "Magazyn Kresowy", "Gazeta 
Janowska", Biłgorajski Rocznik 
Społeczno-Kulturalny "ASPEKTY" 
i w innych pismach. Współzało-
życielka Biłgorajskiego Towarzystwa 
Literackiego a następnie Biłgorajskiej 
Plejady Literackiej. Laureatka wielu 
konkursów poetyckich.

W czerwcu 2011 r., minęła setna rocznica urodzin Czesława 
Miłosza, polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury. Władze RP i Litwy z tej okazji ustanowiły Rok 
Miłosza 2011, obchodzony na całym świecie. Włączyły się w te 
obchody biłgorajskie biblioteki i szkoły jak też środowiska 
kultury. Biłgorajska Plejada Literacka działająca przy BCK, 
w Piwnicy pod Bazą zorganizowała wieczór literacki 
poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety. 

W Biłgoraju z okazji 
Roku Czesława Miłosza

Czesław Miłosz (1911 - 2004)

BPL zorganizowała wieczór literacki poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza

kultura kultura
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w 1918 r. Dorastał w polsko-
litewskich realiach, co miało wpływ 
na niejednoznaczne kształtowanie 
tożsamości. Studiował na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie, 
początkowo polonistykę na Wydziale 
Humanistycznym, skąd  przeniósł się 
na Wydział Prawa i Nauk Społecz-
nych. Studia prawnicze ukończył 
w 1934 r.

Zadebiutował w 1930 r. na 
łamach uniwersyteckiego pisma 
„Alma Mater Vilnensis” wierszami 
„Kompozycje” i „Podróż”. W 1931r. 
odbył pierwszą podróż do Paryża, 
gdzie poznał literata Oskara Miłosza, 
dalekiego krewnego. Nietuzinkowa 
osobowość Oskara zrobiła na mło-
dym poecie duże wrażenie. To był 
początek długich rozmów i wielo-
letniej przyjaźni.

W czasach studenckich Czesław 
Miłosz działał w Sekcji Twórczości 
Oryginalnej, charakteryzującej się 
zbuntowaną katastroficzną poetyką. 
Należał do grupy poetyckiej „Ża-
gary”, utworzonej w 1933 r., której 
był współzałożycielem. Współ-

tworzył również pismo o takiej 
nazwie, w nim publikował swoje 
utwory. „Poemat o czasie zastygłym” 
z 1933 r. okazał się bardzo udanym 
debiutem książkowym Miłosza, za co 
został doceniony przez Związek 
Zawodowy Literatów Polskich 
w Wilnie nagrodą im. Filomatów. 
Jako stypendysta Funduszu Kultury 
Narodowej, kształcił się w Paryżu 
w latach 1934 - 35. Po powrocie 
pracował w rozgłośni Polskiego 
Radia w Wilnie. Za przyczyną grupy 
polskich nacjonalistów, został stam-
tąd zwolniony za liberalne poglądy. 
W roku 1936 wydał tomik poezji 
„Trzy zimy”, liryka o katastroficznej 
wymowie spotkała się z dużym 
zainteresowaniem wśród środowisk 
literackich. W 1937 r. wyjeżdżał do 
Włoch. Po powrocie przeniósł się do 
Warszawy, gdzie podjął pracę w Pol-
skim Radiu. Nowela „Obrachunki” 
wydana w 1938 r. przyniosła mu 
kolejny sukces, literacką nagrodę 
„Pionu”. Jego teksty zaczęły poja-
wiać się w różnych pismach.

Kiedy wybuchła II wojna świa-

towa, Miłosz jako pracownik Pol-
skiego Radia trafił na front. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej na tereny 
państwa polskiego (na mocy paktu 
Ribbentrop - Mołotow), udał się do 
Rumunii, skąd jednak w styczniu 
1940 r. wrócił w rodzinne strony, gdy 
wojska ZSRR oddały Wilno Litwi-
nom. Uzyskał wówczas litewskie 
obywatelstwo. Wkrótce jednak Litwa 
została objęta sowiecką okupacją 
i wtedy Miłosz przedostał się do 
Warszawy. W tym mieście przetrwał 
czas okupacji, zatrudniony jako 
woźny w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego. Aktywnie działał 
w literackim podziemiu, publikując 
pod pseudonimem Jan Syruć. 
Uważał, że twórczość jest misją 
poetów, nie mniej ważną jak walka 
z karabinem w ręku. Jego tomik 
„Wiersze”, ukazał się 1940 r. jako 
pierwsza publikacja poetycka oku-
pacyjnej Warszawy. Opracował 
antologię „Pieśń niepodległa” z po-
pularnymi wierszami patriotycz-
nymi. Antologia została wydana 
w 1942 r. Oprócz tematyki wojen-
nego dramatu, Miłosz pisał też 
wiersze o pięknie świata („Świat - 
poema naiwne” z 1943 r.),  przeciw-
stawiając je traumie tamtego czasu. 
Po upadku Powstania Warszaw-
skiego zamieszkał w Goszycach 
u Anny i Jerzego Turowiczów, 
z którymi zaprzyjaźnił się na całe 
życie. W 1945 r. osiadł w Krakowie. 
Został redaktorem miesięcznika 
„Twórczość”. Wtedy ukazał się jego 
obszerny tom poezji „Ocalenie”, 
z utworami napisanymi przed wojną 
jak też w okresie okupacji. 

W latach 1945 - 51, Czesław 
Miłosz był dyplomatą, attache' kultu-
ralnym PRL w Nowym Jorku 
a następnie w Paryżu. W 1948 r. 
wydał „Traktat moralny”, zawie-
rający negatywne opinie wobec 
ideologizacji kultury i drastycznych 
metod wprowadzania przemian 
ustrojowych w PRL. Początkowo 
zafascynowany powojennymi zmia-
nami, wkrótce stał się zagorzałym 
przeciwnikiem stalinowskiego socja-
lizmu w PRL. Rozczarowany, zaczął 
się odcinać się od grona literatów, 
popierających ówczesne realia poli-
tyczne. W 1951r. poprosił o azyl poli-
tyczny we Francji. Uzyskał wsparcie 
ze strony Jerzego Giedroycia, reda-
ktora paryskiej „Kultury” (pisma 
polskich emigrantów) kierującego 
Instytutem Literatury, z którym 
Miłosz nawiązał współpracę. We 

Francji sporo pisał i publikował. 
W 1953 r. ukazały się trzy jego 
książki, „Zniewolony umysł”  eseje, 
tom wierszy „Światło dzienne” i po-
wieść „Zdobycie władzy”, nagro-
dzona Prix Litte' reire' Europe'enn 
w Szwajcarii. Dwa lata później wydał 
„W dolinie Issy”, powieść w dużym 
stopniu autobiograficzną i „Traktat 
poetycki”, za który nagrodziła go 
paryska „Kultura”. W 1958 r. ukazał 
się zbiór esejów „Kontynenty” 
i „Rodzinna Europa”, interesujący 
szkic o tożsamości Europejczyka 
między Wschodem a Zachodem. 
W tym samym roku dostał nagrodę 
Związku Pisarzy Polskich na Obczy-
źnie. 

W 1960 r. wyjechał z Francji do 
USA, gdzie wykładał literaturę 
słowiańską na Uniwersytecie Kali-
fornijskim w Berkeley i w Har-
wardzie. W Ameryce powstawały 
kolejne dzieła. W 1962 r. wydał tom 
poezji „Król Popiel i inne wiersze”, 
„Człowiek wśród skorpionów” - stu-
dium kryt. dot. filoz. Brzozowskiego 
i „Wypisy z ksiąg wieczystych”  
przekłady wybranych wierszy 
z różnych epok i kręgów kultu-
rowych, począwszy od starożytnych 
Chin, po współczesnych autorów 
amerykańskich i europejskich, które 
wg Miłosza należy znać. Ponadto w 
latach sześćdziesiątych ukazały się 
m.in.: „Gucio zaczarowany” (poe-
zja), tom „Wiersze”, „Miasto bez 
imienia, poezje”, „Widzenie nad 
Zatoką San Francisco” (eseje). Opra-
cował anglojęzyczną antologię pol-
skiej poezji powojennej, wydaną 
w 1965 r. i anglojęzyczną „Historię 
polskiej literatury”, wydaną w 1969r., 
do których wybrał i przetłumaczył 
utwory polskich autorów. Obie te 
książki, przydatne Miłoszowi w pra-
cy na amerykańskich uczelniach, 
przyczyniły się do szerokiego popu-
laryzowania polskiej literatury 
w Ameryce i na świecie. W tamtych 
latach Miłosz szczególnie cenił 
i promował poetycką twórczość 
Mirona Białoszewskiego i Zbigniewa 
Herberta. Z pisarzy wyróżniał 
Gombrowicza i Witkacego, którego 
język uważał jednak za nieco dzi-
waczny. 

W 1974 r. został nagrodzony 
przez PEN - CLUB za przekłady 
polskiej poezji na język angielski. 
W tamtym okresie wydał eseje: 
„Prywatne obowiązki”, „Ziemia 
Ultro”, „Szukanie ojczyzny”, „Ogród 
nauk”. W Londynie ukazał się „Mój 
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Podczas wieczornicy „Plejada 
z Miłoszem”, emitowano z nagrań 
fragmenty recytacji poezji przez 
samego Czesława Miłosza. Wiersze 
noblisty czytali poeci BPL: Jacek 
Żybura:„W mojej ojczyźnie”, „Trwo-
ga”, Halina Ewa Olszewska: „Moja 
wierna mowo”, „Wyznanie”, Ewa 
Bordzań: „Sztukmistrz” „Walc”. 
Zgodnie z sugestią Iwony Danuty 
Startek, recytowały również uczen-
nice ZSBiO w Biłgoraju; Katarzyna 
Pydo: „Co mnie”, „O aniołach”, Ju-
styna Berbeć: „Piosenka o porce-
lanie”, „Do polityka”. Poemat „Orfe-
usz i Eurydyka” przedstawił Sławo-
mir Pluta z Teatru Poezji i Piosenki 
BCK. Oprawę artystyczną imprezy 
stanowiły utwory muzyki klasycznej, 
wśród nich „Walc” Wojciecha Kilara. 
Istotny udział w organizacji imprezy 
miała Agnieszka Tomaszewska-
Skiba, animatorka kultury, przy 
współpracy z Marylą Olejko, kiero-
wnikiem ds. artystycznych BCK.

W drugiej części spotkania, 
Halina Ewa Olszewska przybliżyła 
biografię Czesława Miłosza - poety, 
prozaika, eseisty, tłumacza, historyka 
literatury ( pseudonimy i kryptonimy: 
Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan. M. 
Nowak, Jan Syruć, Jan Robak, 
Primas Aron).

Czesław Miłosz urodził się 30 
czerwca 1911 r. w Szetejniach na 
Litwie, niedaleko Kiejdan (dawne 
Kresy Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów), w rodzinie szlacheckiej 
herbu Lubicz. W 1913 r. wyjechał 
z rodzicami do azjatyckiego Krasno-
jarska. Następnie wędrował z rodziną 
po Rosji, gdy jego ojciec został 
powołany do carskiej armii. Przyszły 
literat był świadkiem Wielkiej Rewo-
lucji Październikowej w 1917 r. 
i innych wydarzeń historycznych. Do 
rodzinnej miejscowości powrócił 
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Halina Ewa Olszewska
dziennikarka, poetka, 
prozaik, laureatka 
konkursów poety-
ckich. Publikowała 
m.in. na łamach: BGN 
"Sito", “ANGORA", 
"Poznaniak", "Ta-
n e w " ,  " K u r i e r  

Polski", "Magazyn Kresowy", "Gazeta 
Janowska", Biłgorajski Rocznik 
Społeczno-Kulturalny "ASPEKTY" 
i w innych pismach. Współzało-
życielka Biłgorajskiego Towarzystwa 
Literackiego a następnie Biłgorajskiej 
Plejady Literackiej. Laureatka wielu 
konkursów poetyckich.

W czerwcu 2011 r., minęła setna rocznica urodzin Czesława 
Miłosza, polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury. Władze RP i Litwy z tej okazji ustanowiły Rok 
Miłosza 2011, obchodzony na całym świecie. Włączyły się w te 
obchody biłgorajskie biblioteki i szkoły jak też środowiska 
kultury. Biłgorajska Plejada Literacka działająca przy BCK, 
w Piwnicy pod Bazą zorganizowała wieczór literacki 
poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety. 

W Biłgoraju z okazji 
Roku Czesława Miłosza

Czesław Miłosz (1911 - 2004)

BPL zorganizowała wieczór literacki poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza

kultura kultura
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Lata osiemdziesiąte, to kolejne 
publikacje poezji i prozy noblisty. 
W tamtym okresie zajmował się 
również tłumaczeniem Biblii: „Księ-
ga Psalmów” z hebrajskiego 1979r., 
„Księga Hioba - z hebr. 1980r., 
„Księga pięciu megilot” z hebr. 
i greckiego, „Ewangelia wg św. 
Marka. Apokalipsa” z grec. 1984r.  
W 1984r. został wydany tom poetycki 
„Na brzegu rzeki”, w którym autor 
nawiązuje do lat dzieciństwa.

Twórczość Czesława Miłosza od 
1951 r. została objęta cenzurą PRL, 
zakazem publikacji. Jedynie w czasie 
politycznej „odwilży” w 1957 r., 
w czasopismach publikowane były 
niektóre jego wiersze i pozytywne 
recenzje krytyków literackich, 
wkrótce jednak zaprzestano. Przez 
wiele lat utwory Miłosza ukazywały 
się w Polsce tylko w tzw. drugim 
obiegu. Dopiero po przyznaniu mu 
w 1980 r. literackiej Nagrody Nobla, 
oficjalnie pojawiły się niektóre jego 
publikacje i stopniowo zaczęto go 
wprowadzać do szkół. Ostatecznie 
zdjęto z niego cenzurę po 1989 r. 
Miłosz odwiedził Polskę w 1981 r. 
(pierwszy raz po wielu latach na 
obczyźnie) z okazji nadania mu 
tytułu doktora honoris causa przez 
Lubelski Uniwersytet Katolicki. Poe-
ta spotkał się wówczas z owacyjnym 
przyjęciem rodaków, szczególnie ze 
strony ówczesnej opozycji polity-
cznej. Fragment jego wiersza „Który 
skrzywdziłeś”, znajduje się na 
Pomniku Poległych Stoczniowców 
1970 w Gdańsku. W 1982 r. w Paryżu 
wydał „Hymn o Perle”, wkrótce 
książka ukazała się także w Polsce. 
Pojawiły się również inne pozycje 
książkowe: Ziemia nieobjęta” (Paryż 
1984 r., Kraków 1988r.), „Zaczynając 
od moich ulic” (Paryż 1955 r., 
w Polsce1985r.), „Ogród nauk” (Pa-
ryż 1979 r., Lublin1986 r.). Wydaw-
nictwo „Znak” w 1988r. wydało 
poezję „Kroniki”. To był pierwszy po 
latach pierwodruk Miłosza, wydany 
w Polsce. Rok później również 
„Znak” opublikował kolejny pierwo-
druk, zatytułowany „Metafizyczna 
pauza”. 

W 1989r. Uniwersytet Jagiel-
loński przyznał Miłoszowi doktorat 
honoris causa. Poeta przyjechał do 
Krakowa i od tamtej pory przebywał 
w Polsce coraz częściej. W Berkeley 
miał swój ulubiony dom z ogrodem, 
ale też zamieszkał w Krakowie. 
W 1993r. otrzymał tytuł Honorowe 
Obywatelstwo Stołecznego Królew-

skiego Miasta Krakowa. W 1989r. 
został odznaczony medalem Kon-
gresu USA za szczególny wkład w 
rozwój sztuki, w tym samym roku 
Uniwersytet w Harwardzie przyznał 
mu doktorat honoris causa. W Krako-
wie, w 1991r. ukazał się zbiór poezji 
noblisty „Dalsze okolice” i dziennik 
„Rok Myśliwego”. Ciekawą pozycją 
literacką okazał się tom „Haiku” 
z 1992 r. z utworami klasyków tego 
gatunku w przekładzie Miłosza. 
„Znak” wydał w 1992r. „ Szukanie 
ojczyzny”, zbiór składający się 
z esejów i innych tekstów o poszu-
kiwaniu tożsamości, prawdy histo-
rycznej. Książkę z uznaniem przyjęto 
w wielu krajach, w tym na Litwie, 
którą Miłosz odwiedził w 1992r.(po 
52 latach), kiedy Uniwersytet Witol-
da Wielkiego w Kownie przyznał mu 
doktorat honoris causa. W tym 
samym roku noblista otrzymał 
doktoraty honoris causa na uniwer-
sytetach w Bolonii i w Rzymie. Od 
prezydenta Litwy Algirdasa Brazau-
skasa dostał Order Wielkiego Księcia 
Giedymina. W Polsce, w 1994r. zo-
stał uhonorowany odznaczeniem Ka-
waler Orła Białego. W 1996r. Polskie 
Radio przyznało mu Diamentowy 
Mikrofon. I kolejne laury za twór-
czość, Nagroda „Nike” 1998r. za 
książkę „Piesek przydrożny” oraz 
Śląski Wawrzyn Literacki 2000 r. za 
tomik poetycki „To”. Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich uroczyście wrę-
czyło mu legitymację z numerem 1. 
Został członkiem Polskiej Akademii 
Umiejętności. Odznaczony medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta, w Yad Yashem w Jerozolimie 
rośnie drzewko Czesława Miłosza. 
Dramat Holocaustu obecny jest w je-
go twórczości.

Mimo zaawansowanego wieku 
i pogarszającego się stanu zdrowia, 
wciąż dużo pisał. Zwykle zaczynał 
wczesnym rankiem. Z natury pogo-
dny, podchodził do życia z dużym 
dystansem i poczuciem humoru. 
W 1998 r. ukazała się książka „Zaraz 
po wojnie”, są to korespondencje 
Miłosza z pisarzami w latach 1945 - 
50. Do równie interesujących należy 
tom „Rozmowy z Czesławem Miło-
szem” - m.in. T. Fiałkowskiego, ks. 
Tischnera, A. Michnika, J. Błońskie-
go. A. Fiuta, J. Turowicza, M. 
Szumowskiego, K. i S. Chwinów.  

Pod koniec minionego stulecia, 
w Polsce opublikowano wiele ese-
jów, szkiców literackich i innych 
form prozatorskich Miłosza, m.in.: 

„Legenda nowoczesności” (w czer-
wcu 1996r. uhonorowana krakowską 
Nagrodą Książki Miesiąca), „Jakie-
goż to gościa mieliśmy” (w odnie-
sieniu do Anny Świrczyńskiej), 
„Abecadło Miłosza”, „Życie na 
wyspach” (zbiór esejów z okresu 
1989 - 1996), „Inne abecadło”, 
„Wyprawa w dwudziestolecie” itd. 
Ponadto eseje i felietony pisane na 
bieżąco do „Tygodnika Powszech-
nego” i innych pism.

W 2002 r. na rynku księgarskim 
pojawił się „Traktat poetycki” i tom 
poezji „Druga przestrzeń”, z uzna-
niem przyjęte przez wielu krytyków 
literackich. Wysoko oceniono rów-
nież poemat „Orfeusz i Eurydyka”. 
W 2003r. została wydana książka 
„Przygody młodego umysłu”, zawie-
rająca szkice, eseje, nowele, medy-
tacje z lat 1931 - 1939, pierwotnie 
publikowane w różnych pismach 
w okresie międzywojennym. Nowe 
tomy poezji „Spiżarnia literacka” 
i „O podróżach w czasie” wydano 
w 2004r. Dogłębną wiedzę o nobli-
ście zawiera książka „Czesława 
Miłosza autoportret przekorny”, 
powstała w wyniku serii z nim 
rozmów - Aleksandra Fiuta (prof. 
UJ), zapoczątkowanych w latach 
siedemdziesiątych.

Czesław Miłosz, uważany za 
jednego za najwybitniejszych litera-
tów na świecie, autor wielu wierszy, 
esejów i innych form prozatorskich, 
był aktywny twórczo przez ponad 70 
lat. W jego pracach literackich 
dominują aspekty intelektualne, 
analiza, refleksja. Katastrofizm, 
wizje Apokalipsy, charakteryzowały 
go szczególnie w początkowym 
etapie twórczym. Chociaż akcenty 
apokaliptyczne pojawiają się również 
i później w jego utworach, jak też  
metafizyczna afirmacja istnienia. 
Kochał przyrodę, na jej piękno 
patrzył z podziwem, utrwalał te 
wrażenia w poezji, przeplatając 
niekiedy mroczną stroną świata. Jak 
mawiał „ciągle żyjemy wobec 
dylematu, pomiędzy pięknem świata 
a okropnością świata. Przeciwień-
stwo jest stale”. Zmiana przekonań 
politycznych, wybór drogi życiowej 
jakiej dokonał (w konsekwencji 
skazując się w 1951r. na przymusową 
emigrację), znajduje odzwier-
ciedlenie w jego utworach. „Traktat 
moralny” z 1948 r., a szczególnie 
„Zniewolony umysł”, wydany 
w 1953 r. zbiór esejów, stanowiący 
śmiałą kontestację totalitaryzmu, 

zapoczątkowały nowy rozdział w je-
go twórczości, zarazem otworzyły 
poecie dostęp do wolnego świata. 

W poezji i innych formach, 
przedstawiał rzeczywistość w sposób 
komunikatywny, chociaż dla prze-
ciętnego czytelnika to nie jest łatwa 
literatura. Często bezwzględny wo-
bec narodowych wad, zwłaszcza 
wobec przejawów szowinizmu 
i ksenofobii, piętnował te niechlubne 
zjawiska społeczne do końca swoich 
dni. Postawa Miłosza, „szczerego do 
bólu”, budziła niechęć nie tylko 
w PRL, ale także wśród części 
środowiska emigracyjnego, zwłasz-
cza u niektórych kolegów „po 
piórze”. Jedni mieli mu za złe lata 
współpracy z powojenną władzą 
Polski, z kolei inni (w tym grono 
poetów ze Związku Literatów 
Polskich) uważali za zdrajcę, gdy tej 
władzy przestał służyć. Począwszy 
od lat siedemdziesiątych minionego 
wieku, coraz częściej podejmował 
tematykę religijną, kontemplacyjną. 
Do końca życia podkreślał, że jest 
pisarzem chrześcijańskim, wierzą-
cym w Una Santa Catholica Eccle-
sia. Przekładając Biblię zgłębiał 
tajemnicę wiary. Cenił jej obrzę-
dowość, jej znaczenie w zachowaniu 
moralnego porządku i ciągłości 
więzów międzyludzkich od wielu 
pokoleń. U schyłku XX wieku 
z niepokojem dostrzegał coraz 
wyraźniejsze zachwiania w pojmo-
waniu przez  społeczeństwa (tra-
dycyjnie katolickie) etyki chrześ-
cijańskiej, w kontekście winy i kary, 
zbawienia i potępienia. Dociekał 
„esencji potworności” jakiej świat 
doświadczył w minionym stuleciu 
i zmaga się z tym nadal. Filozofia, 
mity, religia, wielokulturowa trady-
cja w jakiej się wychował, wyda-
rzenia społeczne, historyczne, oso-
biste doświadczenia, nade wszystko 
erudycja autora  miały wpływ na jego 
twórczość. Sugestywna metaforyka, 
ironia, dystans, polemiczny charakter 
utworów cechują jego styl, oparty na 
kulturze języka, na przestrzeni lat 
wielokrotnie przeobrażany. Gusto-
wał w realistycznym opisie świata, 
w poezji pojemnej, podejmującej 
różnorodną tematykę. Z odniesie-
niem do tradycji i współczesności, do 
zagadnień ludzkiego życia, skompli-
kowanego współistnienia w konte-
kście historycznych uwarunkowań 
i przemian cywilizacyjnych, czę-
stokroć niosących zagrożenia. Mic-
kiewicza uważał za najważniejszego 
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By³o...

Na placu przed Urzźdem Miasta, 
2 paü dziernika odby³y siź uroczystoú ci 
rocznicowe Intronizacji Chrystusa Króla. 
Mszź ú w. w dziesi¹ tą rocznicę Introni-
zacji sprawowali kap³ani z Bi³goraja 
i okolic. Przewodniczy³ jej ks. Adam 
Firosz - kanclerz Kurii Biskupiej. 
W 10. rocznicź intronizacji Chrystusa 
Króla kilkaset osób zgromadzi³o siź na 
placu przed bi³gorajskim ratuszem, na 
uroczystej Mszy ú w. Podczas homilii 
przypomniano ideź Intronizacji. Podczas 
wspólnej modlitwy reprezentanci 
poszczególnych stanów spo³eczeństwa 
odnowili oddanie siź Chrystusowi 
Królowi.

By³o...

Zdoby³a 8 906 g³osów w okrźgu Nr 7 
zajmuj¹ c drugie miejsce i sta³a siź 
pierwsz¹ w historii kobiet¹ pos³em z Zie-
mi Bi³gorajskiej - mowa oczywiú cie o Ge-
nowefie Tokarskiej.

By³y wójt Gminy Biszcza jest 
pierwsz¹  kobiet¹  pos³em z Ziemi 
Bi³gorajskiej, tak jak by³a pierwsz¹ 
kobiet¹ Wojewod¹ w Województwie 
Lubelskim.Za poú rednictwem BTK pani 
pose³ dziźkowa³a swoim wyborcom 
„Korzystaj¹ c ze sposobno ú ci, chcia³abym 
wszystkim moim wyborcom serdecznie 
podziźkowaę. Państwa zaufanie i popar-
cie jest dla mnie zobowi¹ zaniem do 
wytźæonej pracy dla dobra Lubel-
szczyzny i mojej ma³ej Ojczyzny Powiatu 
Bi³gorajskiego. Zapewniam, æe przez 
moj¹ pracź w Sejmie RP bźdź chcia³a 
przysporzyę Ziemi Bi³gorajskiej atencji 
na któr¹ zas³uguje .

Podczas naszej rozmowy, która 
mia³a miejsce w czasie obchodów Dnia 
Nauczyciela Genowefa Tokarska z³oæy³a 
dwie obietnice – jedna dotyczy³a uczniów 
a konkretnie odci¹æenia ich tornistrów. 
Druga, która zasta³a nagrodzona burz¹ 
oklasków przez nauczycieli obecnych na 
sali dotyczy³a zmniejszenia iloú ci papie-
rów, które musz¹ wype³niaę pedagodzy. 
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Lata osiemdziesiąte, to kolejne 
publikacje poezji i prozy noblisty. 
W tamtym okresie zajmował się 
również tłumaczeniem Biblii: „Księ-
ga Psalmów” z hebrajskiego 1979r., 
„Księga Hioba - z hebr. 1980r., 
„Księga pięciu megilot” z hebr. 
i greckiego, „Ewangelia wg św. 
Marka. Apokalipsa” z grec. 1984r.  
W 1984r. został wydany tom poetycki 
„Na brzegu rzeki”, w którym autor 
nawiązuje do lat dzieciństwa.

Twórczość Czesława Miłosza od 
1951 r. została objęta cenzurą PRL, 
zakazem publikacji. Jedynie w czasie 
politycznej „odwilży” w 1957 r., 
w czasopismach publikowane były 
niektóre jego wiersze i pozytywne 
recenzje krytyków literackich, 
wkrótce jednak zaprzestano. Przez 
wiele lat utwory Miłosza ukazywały 
się w Polsce tylko w tzw. drugim 
obiegu. Dopiero po przyznaniu mu 
w 1980 r. literackiej Nagrody Nobla, 
oficjalnie pojawiły się niektóre jego 
publikacje i stopniowo zaczęto go 
wprowadzać do szkół. Ostatecznie 
zdjęto z niego cenzurę po 1989 r. 
Miłosz odwiedził Polskę w 1981 r. 
(pierwszy raz po wielu latach na 
obczyźnie) z okazji nadania mu 
tytułu doktora honoris causa przez 
Lubelski Uniwersytet Katolicki. Poe-
ta spotkał się wówczas z owacyjnym 
przyjęciem rodaków, szczególnie ze 
strony ówczesnej opozycji polity-
cznej. Fragment jego wiersza „Który 
skrzywdziłeś”, znajduje się na 
Pomniku Poległych Stoczniowców 
1970 w Gdańsku. W 1982 r. w Paryżu 
wydał „Hymn o Perle”, wkrótce 
książka ukazała się także w Polsce. 
Pojawiły się również inne pozycje 
książkowe: Ziemia nieobjęta” (Paryż 
1984 r., Kraków 1988r.), „Zaczynając 
od moich ulic” (Paryż 1955 r., 
w Polsce1985r.), „Ogród nauk” (Pa-
ryż 1979 r., Lublin1986 r.). Wydaw-
nictwo „Znak” w 1988r. wydało 
poezję „Kroniki”. To był pierwszy po 
latach pierwodruk Miłosza, wydany 
w Polsce. Rok później również 
„Znak” opublikował kolejny pierwo-
druk, zatytułowany „Metafizyczna 
pauza”. 

W 1989r. Uniwersytet Jagiel-
loński przyznał Miłoszowi doktorat 
honoris causa. Poeta przyjechał do 
Krakowa i od tamtej pory przebywał 
w Polsce coraz częściej. W Berkeley 
miał swój ulubiony dom z ogrodem, 
ale też zamieszkał w Krakowie. 
W 1993r. otrzymał tytuł Honorowe 
Obywatelstwo Stołecznego Królew-

skiego Miasta Krakowa. W 1989r. 
został odznaczony medalem Kon-
gresu USA za szczególny wkład w 
rozwój sztuki, w tym samym roku 
Uniwersytet w Harwardzie przyznał 
mu doktorat honoris causa. W Krako-
wie, w 1991r. ukazał się zbiór poezji 
noblisty „Dalsze okolice” i dziennik 
„Rok Myśliwego”. Ciekawą pozycją 
literacką okazał się tom „Haiku” 
z 1992 r. z utworami klasyków tego 
gatunku w przekładzie Miłosza. 
„Znak” wydał w 1992r. „ Szukanie 
ojczyzny”, zbiór składający się 
z esejów i innych tekstów o poszu-
kiwaniu tożsamości, prawdy histo-
rycznej. Książkę z uznaniem przyjęto 
w wielu krajach, w tym na Litwie, 
którą Miłosz odwiedził w 1992r.(po 
52 latach), kiedy Uniwersytet Witol-
da Wielkiego w Kownie przyznał mu 
doktorat honoris causa. W tym 
samym roku noblista otrzymał 
doktoraty honoris causa na uniwer-
sytetach w Bolonii i w Rzymie. Od 
prezydenta Litwy Algirdasa Brazau-
skasa dostał Order Wielkiego Księcia 
Giedymina. W Polsce, w 1994r. zo-
stał uhonorowany odznaczeniem Ka-
waler Orła Białego. W 1996r. Polskie 
Radio przyznało mu Diamentowy 
Mikrofon. I kolejne laury za twór-
czość, Nagroda „Nike” 1998r. za 
książkę „Piesek przydrożny” oraz 
Śląski Wawrzyn Literacki 2000 r. za 
tomik poetycki „To”. Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich uroczyście wrę-
czyło mu legitymację z numerem 1. 
Został członkiem Polskiej Akademii 
Umiejętności. Odznaczony medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta, w Yad Yashem w Jerozolimie 
rośnie drzewko Czesława Miłosza. 
Dramat Holocaustu obecny jest w je-
go twórczości.

Mimo zaawansowanego wieku 
i pogarszającego się stanu zdrowia, 
wciąż dużo pisał. Zwykle zaczynał 
wczesnym rankiem. Z natury pogo-
dny, podchodził do życia z dużym 
dystansem i poczuciem humoru. 
W 1998 r. ukazała się książka „Zaraz 
po wojnie”, są to korespondencje 
Miłosza z pisarzami w latach 1945 - 
50. Do równie interesujących należy 
tom „Rozmowy z Czesławem Miło-
szem” - m.in. T. Fiałkowskiego, ks. 
Tischnera, A. Michnika, J. Błońskie-
go. A. Fiuta, J. Turowicza, M. 
Szumowskiego, K. i S. Chwinów.  

Pod koniec minionego stulecia, 
w Polsce opublikowano wiele ese-
jów, szkiców literackich i innych 
form prozatorskich Miłosza, m.in.: 

„Legenda nowoczesności” (w czer-
wcu 1996r. uhonorowana krakowską 
Nagrodą Książki Miesiąca), „Jakie-
goż to gościa mieliśmy” (w odnie-
sieniu do Anny Świrczyńskiej), 
„Abecadło Miłosza”, „Życie na 
wyspach” (zbiór esejów z okresu 
1989 - 1996), „Inne abecadło”, 
„Wyprawa w dwudziestolecie” itd. 
Ponadto eseje i felietony pisane na 
bieżąco do „Tygodnika Powszech-
nego” i innych pism.

W 2002 r. na rynku księgarskim 
pojawił się „Traktat poetycki” i tom 
poezji „Druga przestrzeń”, z uzna-
niem przyjęte przez wielu krytyków 
literackich. Wysoko oceniono rów-
nież poemat „Orfeusz i Eurydyka”. 
W 2003r. została wydana książka 
„Przygody młodego umysłu”, zawie-
rająca szkice, eseje, nowele, medy-
tacje z lat 1931 - 1939, pierwotnie 
publikowane w różnych pismach 
w okresie międzywojennym. Nowe 
tomy poezji „Spiżarnia literacka” 
i „O podróżach w czasie” wydano 
w 2004r. Dogłębną wiedzę o nobli-
ście zawiera książka „Czesława 
Miłosza autoportret przekorny”, 
powstała w wyniku serii z nim 
rozmów - Aleksandra Fiuta (prof. 
UJ), zapoczątkowanych w latach 
siedemdziesiątych.

Czesław Miłosz, uważany za 
jednego za najwybitniejszych litera-
tów na świecie, autor wielu wierszy, 
esejów i innych form prozatorskich, 
był aktywny twórczo przez ponad 70 
lat. W jego pracach literackich 
dominują aspekty intelektualne, 
analiza, refleksja. Katastrofizm, 
wizje Apokalipsy, charakteryzowały 
go szczególnie w początkowym 
etapie twórczym. Chociaż akcenty 
apokaliptyczne pojawiają się również 
i później w jego utworach, jak też  
metafizyczna afirmacja istnienia. 
Kochał przyrodę, na jej piękno 
patrzył z podziwem, utrwalał te 
wrażenia w poezji, przeplatając 
niekiedy mroczną stroną świata. Jak 
mawiał „ciągle żyjemy wobec 
dylematu, pomiędzy pięknem świata 
a okropnością świata. Przeciwień-
stwo jest stale”. Zmiana przekonań 
politycznych, wybór drogi życiowej 
jakiej dokonał (w konsekwencji 
skazując się w 1951r. na przymusową 
emigrację), znajduje odzwier-
ciedlenie w jego utworach. „Traktat 
moralny” z 1948 r., a szczególnie 
„Zniewolony umysł”, wydany 
w 1953 r. zbiór esejów, stanowiący 
śmiałą kontestację totalitaryzmu, 

zapoczątkowały nowy rozdział w je-
go twórczości, zarazem otworzyły 
poecie dostęp do wolnego świata. 

W poezji i innych formach, 
przedstawiał rzeczywistość w sposób 
komunikatywny, chociaż dla prze-
ciętnego czytelnika to nie jest łatwa 
literatura. Często bezwzględny wo-
bec narodowych wad, zwłaszcza 
wobec przejawów szowinizmu 
i ksenofobii, piętnował te niechlubne 
zjawiska społeczne do końca swoich 
dni. Postawa Miłosza, „szczerego do 
bólu”, budziła niechęć nie tylko 
w PRL, ale także wśród części 
środowiska emigracyjnego, zwłasz-
cza u niektórych kolegów „po 
piórze”. Jedni mieli mu za złe lata 
współpracy z powojenną władzą 
Polski, z kolei inni (w tym grono 
poetów ze Związku Literatów 
Polskich) uważali za zdrajcę, gdy tej 
władzy przestał służyć. Począwszy 
od lat siedemdziesiątych minionego 
wieku, coraz częściej podejmował 
tematykę religijną, kontemplacyjną. 
Do końca życia podkreślał, że jest 
pisarzem chrześcijańskim, wierzą-
cym w Una Santa Catholica Eccle-
sia. Przekładając Biblię zgłębiał 
tajemnicę wiary. Cenił jej obrzę-
dowość, jej znaczenie w zachowaniu 
moralnego porządku i ciągłości 
więzów międzyludzkich od wielu 
pokoleń. U schyłku XX wieku 
z niepokojem dostrzegał coraz 
wyraźniejsze zachwiania w pojmo-
waniu przez  społeczeństwa (tra-
dycyjnie katolickie) etyki chrześ-
cijańskiej, w kontekście winy i kary, 
zbawienia i potępienia. Dociekał 
„esencji potworności” jakiej świat 
doświadczył w minionym stuleciu 
i zmaga się z tym nadal. Filozofia, 
mity, religia, wielokulturowa trady-
cja w jakiej się wychował, wyda-
rzenia społeczne, historyczne, oso-
biste doświadczenia, nade wszystko 
erudycja autora  miały wpływ na jego 
twórczość. Sugestywna metaforyka, 
ironia, dystans, polemiczny charakter 
utworów cechują jego styl, oparty na 
kulturze języka, na przestrzeni lat 
wielokrotnie przeobrażany. Gusto-
wał w realistycznym opisie świata, 
w poezji pojemnej, podejmującej 
różnorodną tematykę. Z odniesie-
niem do tradycji i współczesności, do 
zagadnień ludzkiego życia, skompli-
kowanego współistnienia w konte-
kście historycznych uwarunkowań 
i przemian cywilizacyjnych, czę-
stokroć niosących zagrożenia. Mic-
kiewicza uważał za najważniejszego 
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By³o...

Na placu przed Urzźdem Miasta, 
2 paü dziernika odby³y siź uroczystoú ci 
rocznicowe Intronizacji Chrystusa Króla. 
Mszź ú w. w dziesi¹ tą rocznicę Introni-
zacji sprawowali kap³ani z Bi³goraja 
i okolic. Przewodniczy³ jej ks. Adam 
Firosz - kanclerz Kurii Biskupiej. 
W 10. rocznicź intronizacji Chrystusa 
Króla kilkaset osób zgromadzi³o siź na 
placu przed bi³gorajskim ratuszem, na 
uroczystej Mszy ú w. Podczas homilii 
przypomniano ideź Intronizacji. Podczas 
wspólnej modlitwy reprezentanci 
poszczególnych stanów spo³eczeństwa 
odnowili oddanie siź Chrystusowi 
Królowi.

By³o...

Zdoby³a 8 906 g³osów w okrźgu Nr 7 
zajmuj¹ c drugie miejsce i sta³a siź 
pierwsz¹ w historii kobiet¹ pos³em z Zie-
mi Bi³gorajskiej - mowa oczywiú cie o Ge-
nowefie Tokarskiej.

By³y wójt Gminy Biszcza jest 
pierwsz¹  kobiet¹  pos³em z Ziemi 
Bi³gorajskiej, tak jak by³a pierwsz¹ 
kobiet¹ Wojewod¹ w Województwie 
Lubelskim.Za poú rednictwem BTK pani 
pose³ dziźkowa³a swoim wyborcom 
„Korzystaj¹ c ze sposobno ú ci, chcia³abym 
wszystkim moim wyborcom serdecznie 
podziźkowaę. Państwa zaufanie i popar-
cie jest dla mnie zobowi¹ zaniem do 
wytźæonej pracy dla dobra Lubel-
szczyzny i mojej ma³ej Ojczyzny Powiatu 
Bi³gorajskiego. Zapewniam, æe przez 
moj¹ pracź w Sejmie RP bźdź chcia³a 
przysporzyę Ziemi Bi³gorajskiej atencji 
na któr¹ zas³uguje .

Podczas naszej rozmowy, która 
mia³a miejsce w czasie obchodów Dnia 
Nauczyciela Genowefa Tokarska z³oæy³a 
dwie obietnice – jedna dotyczy³a uczniów 
a konkretnie odci¹æenia ich tornistrów. 
Druga, która zasta³a nagrodzona burz¹ 
oklasków przez nauczycieli obecnych na 
sali dotyczy³a zmniejszenia iloú ci papie-
rów, które musz¹ wype³niaę pedagodzy. 
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przywódcy. Z ukraińskimi władzami 
należy rozmawiać i wspierać ich (a 
przynajmniej części) dążenia do 
integracji  nie w myśl dogryzienia 
Rosji i osłabienia jej wpływów 
w regionie, nie zgodnie z utopijną 
ideę liberalnego pokoju. Należy robić 
to dla zwykłych mieszkańców 
Ukrainy.

Z Białorusią sytuacja wygląda 
oczywiście o wiele inaczej. Trwają 
tam rządy, które pacyfikują opozycję, 
zatapiają kraj w korupcji, ograniczają 
prawa i wolności swoich obywateli, 
walczą z wolnością słowa. Po 
sfałszowanych wyborach prezyden-
ckich świat zachodni był w kropce. 
Można oczywiście straszyć Aleksan-
dra Łukaszenkę sankcjami gospodar-
czymi, mija się to jednak z celem. 
Sankcje „odebrane” zostaną jako cios 
wymierzony przez Zachód zwykłym 
Białorusinom i przekute w bezczelną, 
kłamliwą propagandę. Można wpły-
wać na reżim metodami dyploma-
tycznymi, można wywierać presję, 
można negocjować, można straszyć 
i można uderzać pięścią w stół. 
Można i trzeba to robić, jednak 
szanse na to, że metody te rozwiążą 
jakikolwiek problem, są znikome. 
Należy wreszcie próbować porozu-
miewać się z białoruskim społe-
czeństwem ponad głowami jego 
przywódców.

Z perspektywy Polski, konie-
cznym staje się jednak powrócenie do 
tzw. doktryny ULB, stanowiącej 
zaprzeczenie tej obowiązującej 
obecnie w Polsce, nazwanej przez 
Ministra Spraw Zagranicznych, Ra-
dosława Sikorskiego, „ideą piastow-
ską”. Sfałszowane wybory na Biało-
rusi i powrót ancient regime do 
władzy na Ukrainie nie stanowią 
potwierdzenia jej tez - jest dokładnie 
na odwrót. To właśnie odwrócenie 
wzroku od Wschodu współod-
powiedzialne jest za te wydarzenia. 
Sytuacja na Białorusi, jaką w połowie 
lipca mieliśmy możliwość zaobser-
wować w wielu programach infor-
macyjnych, to  dosłownie i w prze-
nośni  niemy krzyk tysięcy ludzi, 
o których zapomniano. 

Prezydencja praw człowieka
Szczególna odpowiedzialność 

spoczywa w tym kontekście na 
Polsce. Dzieje się tak z trzech 
powodów. Po pierwsze, nasze 
położenie geopolityczne i historia 
naszego narodu i państwowości siłą 
rzeczy stawiają nas w pozycji 

mediatora pomiędzy UE i Wscho-
dem. Po drugie, decydują o tym nasze 
historyczne zasługi na polu walki 
o prawa człowieka, obecne chociażby 
w dorobku Pawła Włodkowica 
i doświadczeniach „Solidarności”. 
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę 
na symboliczne znaczenie 2011 roku  
w grudniu obchodzić będziemy 
rocznicę trzydziestu lat od wprowa-
dzenia przez władze komunistyczne 
stanu wojennego. Wreszcie, last but 
not least, 1 lipca rozpoczęła się 
polska Prezydencja w Unii Europej-
skiej. Na jej tle wyrosło kilka 
powtarzanych mitów i tłusta otoczka, 
złożona z wystawnych przyjęć i wie-
lu uścisków dłoni. Pierwszą smutną 
prawdą jest, że Polska na swoją 
Prezydencję nie miała pomysłu. 
Drugą zaś, że nawet gdyby go miała, 
napotkałaby na swojej drodze wiele 
przeszkód w jego realizacji. Istnieje 
jednak przynajmniej jeden instru-
ment, który Polska musi wyko-
rzystać. Jest nim Partnerstwo Wscho-
dnie, nieco zapomniane i odsunięte 
na dalszy plan. Pytanie tylko, czy nasi 
demokratycznie wybrani przedsta-
wiciele zechcą działać przeciw 
przyjętym przez siebie „piastow-
skim” założeniom?

Na należy się łudzić, że w trakcie 
pół roku, kiedy sprawować będziemy 
Prezydencję, uda się nam dokonać 
czegoś niezwykłego. Tak się z pew-
nością nie stanie, kierunek działania 
UE wciąż wyznaczać będą najsil-
niejsze państwa. Moglibyśmy wszak-
że zrobić coś innego  zostawić po 
swej Prezydencji ukształtowany 
mechanizm Partnerstwa, wypra-
cować pewne rozwiązania formalno-
prawne, przeprowadzić szereg 
negocjacji i nagłośnić odpowiednio 
sprawę. Sprawić, żeby temat praw 
człowieka - nie doktrynalnych, 
odległych i historycznych, ale tych, 
tutaj  regularnie gościł na ekranach 
telewizorów Niemców, Belgów czy 
Czechów. Innymi słowy, moglibyś-
my przetrzeć szlak naszym nastę-
pcom, pokazać im oraz milionom 
Białorusinów, że warto. Już dzisiaj, 
patrząc na program naszej Prezy-
dencji, można stwierdzić, że tego nie 
zrobimy.

Co dalej?
Należy oczywiście zdawać sobie 

sprawę, że pomiędzy aksjologią 
prawa międzynarodowego a praktyką 
polityczną znajduje się rozległa 
przestrzeń, którą zdobią rafinerie 
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Arkadiusz Nyzio - 
studiuje polito-
logię i bezpie-
czeństwo narodo-
we na Uniwer-
sytecie Jagielloń-
skim. Rzecznik 
Fundacj i  Prze-
strzeni Obywatel-
skiej Pro Publico 

Bono. Członek Koła Nauk Polity-
cznych UJ, sygnatariusz Obywa-
telskiego Komitetu Inicjatywy Refe-
rendalnej Interesuje się historią, 
doktrynami politycznymi i literaturą. 
Perkusista krakowskiego zespołu 
Sokal Hoax. 

Arkadiusz Nyzio

11 lipca miała miejsce kolejna smutna, w dużej mierze 
przemilczana rocznica. Minęło równo szesnaście lat od 
największego od II wojny światowej ludobójstwa, którego na 
mieszkańcach Srebrenicy dokonali Serbowie w trakcie wojny 
w byłej Jugosławii. Wydarzenie to powinno stać się podstawą 
dla nowoczesnej refleksji nad kwestią praw człowieka w 
cywilizacji transatlantyckiej.

Rok praw człowieka

Piszę „przemilczana”, gdyż nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że 
tragedia ta nie została należycie 
„zagospodarowana”, zarówno w sen-
sie symbolicznym, mającym na celu 
upamiętnienie jej ofiar, jak i prakty-
cznym, oznaczającym wyciągnięcie 
odpowiednich wniosków i przekucie 
tych haniebnych dla Europy doś-
wiadczeń w mechanizmy mające 
zapobiegać tego rodzaju wydarze-
niom w przeszłości.

O odpowiedzialności
Bezpośrednią inspiracją dla 

poniższego artykułu stał się bezpre-
cedensowy wyrok holenderskiego 
sądu apelacyjnego, który 5 lipca 
postanowił przyznać odszkodo-
wania trzem rodzinom zamordo-
wanych w Srebrenicy Muzułmanów. 
Tym samym, Holendrzy oficjalnie 
przejęli na siebie część odpowie-
dzialności za zbrodnię, której 
oczywiście nie popełnili, ale której  
pośrednio lub bezpośrednio - nie 
potrafili zapobiec. Również i ten  
niezwykle istotny z punktu widzenia 
czy to moralności, czy też prawa 
międzynarodowego  precedens nie 
został przez mass media należycie 
wyeksponowany.

Chociaż tematyka praw człowie-
ka na stale zadomowiła się na 
pierwszych stronach gazet i ekranach 
telewizorów, ostatnio w postaci 
sprawy Andrzeja Poczobuta, dzienni-
karza i działacza społecznego, który 
staną przed groźbą - na szczęście 
okazało się to tylko groźbą - wielo-
letniego pozbawienia wolności przez 
zbrodniczy reżim Białorusi, nie 
pokuszono się o wnikliwą dyskusję 
na ten temat. 

Autor nie chciałby oczywiście 

zostać odebrany jako katastrofista  
druga Srebrenica nam nie grozi. Nie 
w Polsce, nie w Niemczech, nie 
w Czechach. Warto jednak spojrzeć 
nieco dalej za horyzont, gdzie od 
dziesięcioleci sytuacja prezentuje się 
tak samo  niezależnie od ilości 
przyjętych przez UE dyrektyw, 
deklaracji i wystosowanych listów 
otwartych. Bałkany słusznie zostały 
przez klasyka nazwane „beczką 
prochu”  były nią sto lat temu i są nią 
nadal. Chociaż niechętnie, w 2008 
roku Zachód ponownie wmieszał się 
w problemy tego regionu, popierając 
niepodległościowe dążenie Kosowa. 
Abstrahując od bynajmniej nie ro-
mantycznych przesłanek tej decyzji 
oraz ich geopolitycznych i etycznych 
konsekwencji, faktem jest, że zacho-
dnie kraje, w tym Polska, świadomie 
i dobrowolnie opowiedziały się po 
jednej ze stron. Niewykluczone, że 
będą musiały ponieść tego konse-
kwencje.

Wolny kraj a „serce Serbii”
Ekonomiczna sytuacja Kosowa 

jest dramatyczna. Połowa jego 
budżetu to pieniądze pochodzące z 
pomocy zagranicznej. Na aktualnej 
liście krajów według ich PKB, przy-
gotowanej przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, Kosowo znaj-
duje się na 138 pozycji, tuż za 
Rwandą i Kirgistanem. Niezależnie 
od prowadzonej przez nie polityki, 
samo istnienie tego państwa działa 
destabilizująco na region, a co za tym 
idzie, także na Europę. Dywagacje na 
zasygnalizowany powyżej temat 
sensowności oddzielenia Kosowa od 
Serbii politycy oddać powinni histo-
rii i naukowcom. Obecnie najwa-
żniejszym staje się stanie na straży 
niezwykle kruchego pokoju, który 
może skończyć się z dnia na dzień  
tak jak z dnia na dzień wybuchła 
wojna Rosji z Gruzją. Gdyby Kos-
owo pozostawione zostało samemu 
sobie, w chwili wybuchu potencjal-
nego konfliktu zbrojnego, byłby to 

cios zadany nie tylko dziesiątkom czy 
setkom tysięcy ludzi zaangażo-
wanych po obu stronach, nie tylko 
gospodarkom walczących krajów, ale 
także cios zadany transatlantyckiej 
aksjologii, której fundament stano-
wią prawa człowieka. Byłby to 
kolejny sygnał, wskazujący na 
deklaratywność przyjętych doku-
mentów i zdawanie się na dobrą wolę 
rządzących w danych krajach. 
Obowiązkiem  zarówno politycz-
nym, jak i moralnym  Zachodu staje 
się w tym momencie ochrona 
państwowości Kosowa. Inne zacho-
wanie oznaczać będzie, że Karta 
Praw Podstawowych i cały szereg 
innych dokumentów, warte są tyle, ile 
papier, na którym je wydrukowano 
oraz koszt utrzymania serwera, na 
którym zostały opublikowane. 

Jerzy Giedroyc wiecznie żywy 
Nie trzeba jednak sięgać tak 

daleko, wystarczy spojrzeć tuż za 
wschodnią granicę Unii Europej-
skiej. Oczywiście, nie należy stawiać 
obu reżimów w jednym szeregu. 
Ukraina jest reżimem demokra-
tycznym, w którym istnieje pluralizm 
polityczny, wybory na najważniejsze 
stanowiska, etc. Białoruś zaś to reżim 
autorytarny, ostry i nieprzewidy-
walny. Pewna część problemów jest 
jednak wspólna - przeciętni mie-
szkańcy obu krajów żyją w biedzie, 
nie mając dostępu do szerokiej 
edukacji na odpowiednim poziomie. 
Brak im perspektyw, o jakimkolwiek 
prawdziwym wpływie na sposób 
sprawowania władzy nawet nie 
wspominając. Klęska, jaka stała się 
po latach udziałem pamiętnej 
„pomarańczowej rewolucji” i roz-
trwonienie jej wielkiego kapitału nie 
stanowią czytelnego sygnału, że oto 
Ukraińcy podjęli antyzachodnią 
decyzję, jak chciałoby to widzieć 
wielu polityków. Decyzję w dużej 
mierze podjęto za nich. Odwrócenie 
wzroku od Ukrainy byłoby najgor-
szym, co mogliby zrobić europejscy 

dobro wspólne dobro wspólne
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przywódcy. Z ukraińskimi władzami 
należy rozmawiać i wspierać ich (a 
przynajmniej części) dążenia do 
integracji  nie w myśl dogryzienia 
Rosji i osłabienia jej wpływów 
w regionie, nie zgodnie z utopijną 
ideę liberalnego pokoju. Należy robić 
to dla zwykłych mieszkańców 
Ukrainy.

Z Białorusią sytuacja wygląda 
oczywiście o wiele inaczej. Trwają 
tam rządy, które pacyfikują opozycję, 
zatapiają kraj w korupcji, ograniczają 
prawa i wolności swoich obywateli, 
walczą z wolnością słowa. Po 
sfałszowanych wyborach prezyden-
ckich świat zachodni był w kropce. 
Można oczywiście straszyć Aleksan-
dra Łukaszenkę sankcjami gospodar-
czymi, mija się to jednak z celem. 
Sankcje „odebrane” zostaną jako cios 
wymierzony przez Zachód zwykłym 
Białorusinom i przekute w bezczelną, 
kłamliwą propagandę. Można wpły-
wać na reżim metodami dyploma-
tycznymi, można wywierać presję, 
można negocjować, można straszyć 
i można uderzać pięścią w stół. 
Można i trzeba to robić, jednak 
szanse na to, że metody te rozwiążą 
jakikolwiek problem, są znikome. 
Należy wreszcie próbować porozu-
miewać się z białoruskim społe-
czeństwem ponad głowami jego 
przywódców.

Z perspektywy Polski, konie-
cznym staje się jednak powrócenie do 
tzw. doktryny ULB, stanowiącej 
zaprzeczenie tej obowiązującej 
obecnie w Polsce, nazwanej przez 
Ministra Spraw Zagranicznych, Ra-
dosława Sikorskiego, „ideą piastow-
ską”. Sfałszowane wybory na Biało-
rusi i powrót ancient regime do 
władzy na Ukrainie nie stanowią 
potwierdzenia jej tez - jest dokładnie 
na odwrót. To właśnie odwrócenie 
wzroku od Wschodu współod-
powiedzialne jest za te wydarzenia. 
Sytuacja na Białorusi, jaką w połowie 
lipca mieliśmy możliwość zaobser-
wować w wielu programach infor-
macyjnych, to  dosłownie i w prze-
nośni  niemy krzyk tysięcy ludzi, 
o których zapomniano. 

Prezydencja praw człowieka
Szczególna odpowiedzialność 

spoczywa w tym kontekście na 
Polsce. Dzieje się tak z trzech 
powodów. Po pierwsze, nasze 
położenie geopolityczne i historia 
naszego narodu i państwowości siłą 
rzeczy stawiają nas w pozycji 

mediatora pomiędzy UE i Wscho-
dem. Po drugie, decydują o tym nasze 
historyczne zasługi na polu walki 
o prawa człowieka, obecne chociażby 
w dorobku Pawła Włodkowica 
i doświadczeniach „Solidarności”. 
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę 
na symboliczne znaczenie 2011 roku  
w grudniu obchodzić będziemy 
rocznicę trzydziestu lat od wprowa-
dzenia przez władze komunistyczne 
stanu wojennego. Wreszcie, last but 
not least, 1 lipca rozpoczęła się 
polska Prezydencja w Unii Europej-
skiej. Na jej tle wyrosło kilka 
powtarzanych mitów i tłusta otoczka, 
złożona z wystawnych przyjęć i wie-
lu uścisków dłoni. Pierwszą smutną 
prawdą jest, że Polska na swoją 
Prezydencję nie miała pomysłu. 
Drugą zaś, że nawet gdyby go miała, 
napotkałaby na swojej drodze wiele 
przeszkód w jego realizacji. Istnieje 
jednak przynajmniej jeden instru-
ment, który Polska musi wyko-
rzystać. Jest nim Partnerstwo Wscho-
dnie, nieco zapomniane i odsunięte 
na dalszy plan. Pytanie tylko, czy nasi 
demokratycznie wybrani przedsta-
wiciele zechcą działać przeciw 
przyjętym przez siebie „piastow-
skim” założeniom?

Na należy się łudzić, że w trakcie 
pół roku, kiedy sprawować będziemy 
Prezydencję, uda się nam dokonać 
czegoś niezwykłego. Tak się z pew-
nością nie stanie, kierunek działania 
UE wciąż wyznaczać będą najsil-
niejsze państwa. Moglibyśmy wszak-
że zrobić coś innego  zostawić po 
swej Prezydencji ukształtowany 
mechanizm Partnerstwa, wypra-
cować pewne rozwiązania formalno-
prawne, przeprowadzić szereg 
negocjacji i nagłośnić odpowiednio 
sprawę. Sprawić, żeby temat praw 
człowieka - nie doktrynalnych, 
odległych i historycznych, ale tych, 
tutaj  regularnie gościł na ekranach 
telewizorów Niemców, Belgów czy 
Czechów. Innymi słowy, moglibyś-
my przetrzeć szlak naszym nastę-
pcom, pokazać im oraz milionom 
Białorusinów, że warto. Już dzisiaj, 
patrząc na program naszej Prezy-
dencji, można stwierdzić, że tego nie 
zrobimy.

Co dalej?
Należy oczywiście zdawać sobie 

sprawę, że pomiędzy aksjologią 
prawa międzynarodowego a praktyką 
polityczną znajduje się rozległa 
przestrzeń, którą zdobią rafinerie 
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Arkadiusz Nyzio - 
studiuje polito-
logię i bezpie-
czeństwo narodo-
we na Uniwer-
sytecie Jagielloń-
skim. Rzecznik 
Fundacj i  Prze-
strzeni Obywatel-
skiej Pro Publico 

Bono. Członek Koła Nauk Polity-
cznych UJ, sygnatariusz Obywa-
telskiego Komitetu Inicjatywy Refe-
rendalnej Interesuje się historią, 
doktrynami politycznymi i literaturą. 
Perkusista krakowskiego zespołu 
Sokal Hoax. 

Arkadiusz Nyzio

11 lipca miała miejsce kolejna smutna, w dużej mierze 
przemilczana rocznica. Minęło równo szesnaście lat od 
największego od II wojny światowej ludobójstwa, którego na 
mieszkańcach Srebrenicy dokonali Serbowie w trakcie wojny 
w byłej Jugosławii. Wydarzenie to powinno stać się podstawą 
dla nowoczesnej refleksji nad kwestią praw człowieka w 
cywilizacji transatlantyckiej.

Rok praw człowieka

Piszę „przemilczana”, gdyż nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że 
tragedia ta nie została należycie 
„zagospodarowana”, zarówno w sen-
sie symbolicznym, mającym na celu 
upamiętnienie jej ofiar, jak i prakty-
cznym, oznaczającym wyciągnięcie 
odpowiednich wniosków i przekucie 
tych haniebnych dla Europy doś-
wiadczeń w mechanizmy mające 
zapobiegać tego rodzaju wydarze-
niom w przeszłości.

O odpowiedzialności
Bezpośrednią inspiracją dla 

poniższego artykułu stał się bezpre-
cedensowy wyrok holenderskiego 
sądu apelacyjnego, który 5 lipca 
postanowił przyznać odszkodo-
wania trzem rodzinom zamordo-
wanych w Srebrenicy Muzułmanów. 
Tym samym, Holendrzy oficjalnie 
przejęli na siebie część odpowie-
dzialności za zbrodnię, której 
oczywiście nie popełnili, ale której  
pośrednio lub bezpośrednio - nie 
potrafili zapobiec. Również i ten  
niezwykle istotny z punktu widzenia 
czy to moralności, czy też prawa 
międzynarodowego  precedens nie 
został przez mass media należycie 
wyeksponowany.

Chociaż tematyka praw człowie-
ka na stale zadomowiła się na 
pierwszych stronach gazet i ekranach 
telewizorów, ostatnio w postaci 
sprawy Andrzeja Poczobuta, dzienni-
karza i działacza społecznego, który 
staną przed groźbą - na szczęście 
okazało się to tylko groźbą - wielo-
letniego pozbawienia wolności przez 
zbrodniczy reżim Białorusi, nie 
pokuszono się o wnikliwą dyskusję 
na ten temat. 

Autor nie chciałby oczywiście 

zostać odebrany jako katastrofista  
druga Srebrenica nam nie grozi. Nie 
w Polsce, nie w Niemczech, nie 
w Czechach. Warto jednak spojrzeć 
nieco dalej za horyzont, gdzie od 
dziesięcioleci sytuacja prezentuje się 
tak samo  niezależnie od ilości 
przyjętych przez UE dyrektyw, 
deklaracji i wystosowanych listów 
otwartych. Bałkany słusznie zostały 
przez klasyka nazwane „beczką 
prochu”  były nią sto lat temu i są nią 
nadal. Chociaż niechętnie, w 2008 
roku Zachód ponownie wmieszał się 
w problemy tego regionu, popierając 
niepodległościowe dążenie Kosowa. 
Abstrahując od bynajmniej nie ro-
mantycznych przesłanek tej decyzji 
oraz ich geopolitycznych i etycznych 
konsekwencji, faktem jest, że zacho-
dnie kraje, w tym Polska, świadomie 
i dobrowolnie opowiedziały się po 
jednej ze stron. Niewykluczone, że 
będą musiały ponieść tego konse-
kwencje.

Wolny kraj a „serce Serbii”
Ekonomiczna sytuacja Kosowa 

jest dramatyczna. Połowa jego 
budżetu to pieniądze pochodzące z 
pomocy zagranicznej. Na aktualnej 
liście krajów według ich PKB, przy-
gotowanej przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, Kosowo znaj-
duje się na 138 pozycji, tuż za 
Rwandą i Kirgistanem. Niezależnie 
od prowadzonej przez nie polityki, 
samo istnienie tego państwa działa 
destabilizująco na region, a co za tym 
idzie, także na Europę. Dywagacje na 
zasygnalizowany powyżej temat 
sensowności oddzielenia Kosowa od 
Serbii politycy oddać powinni histo-
rii i naukowcom. Obecnie najwa-
żniejszym staje się stanie na straży 
niezwykle kruchego pokoju, który 
może skończyć się z dnia na dzień  
tak jak z dnia na dzień wybuchła 
wojna Rosji z Gruzją. Gdyby Kos-
owo pozostawione zostało samemu 
sobie, w chwili wybuchu potencjal-
nego konfliktu zbrojnego, byłby to 

cios zadany nie tylko dziesiątkom czy 
setkom tysięcy ludzi zaangażo-
wanych po obu stronach, nie tylko 
gospodarkom walczących krajów, ale 
także cios zadany transatlantyckiej 
aksjologii, której fundament stano-
wią prawa człowieka. Byłby to 
kolejny sygnał, wskazujący na 
deklaratywność przyjętych doku-
mentów i zdawanie się na dobrą wolę 
rządzących w danych krajach. 
Obowiązkiem  zarówno politycz-
nym, jak i moralnym  Zachodu staje 
się w tym momencie ochrona 
państwowości Kosowa. Inne zacho-
wanie oznaczać będzie, że Karta 
Praw Podstawowych i cały szereg 
innych dokumentów, warte są tyle, ile 
papier, na którym je wydrukowano 
oraz koszt utrzymania serwera, na 
którym zostały opublikowane. 

Jerzy Giedroyc wiecznie żywy 
Nie trzeba jednak sięgać tak 

daleko, wystarczy spojrzeć tuż za 
wschodnią granicę Unii Europej-
skiej. Oczywiście, nie należy stawiać 
obu reżimów w jednym szeregu. 
Ukraina jest reżimem demokra-
tycznym, w którym istnieje pluralizm 
polityczny, wybory na najważniejsze 
stanowiska, etc. Białoruś zaś to reżim 
autorytarny, ostry i nieprzewidy-
walny. Pewna część problemów jest 
jednak wspólna - przeciętni mie-
szkańcy obu krajów żyją w biedzie, 
nie mając dostępu do szerokiej 
edukacji na odpowiednim poziomie. 
Brak im perspektyw, o jakimkolwiek 
prawdziwym wpływie na sposób 
sprawowania władzy nawet nie 
wspominając. Klęska, jaka stała się 
po latach udziałem pamiętnej 
„pomarańczowej rewolucji” i roz-
trwonienie jej wielkiego kapitału nie 
stanowią czytelnego sygnału, że oto 
Ukraińcy podjęli antyzachodnią 
decyzję, jak chciałoby to widzieć 
wielu polityków. Decyzję w dużej 
mierze podjęto za nich. Odwrócenie 
wzroku od Ukrainy byłoby najgor-
szym, co mogliby zrobić europejscy 

dobro wspólne dobro wspólne
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Pierwsze próby stworzenia wieloosobowego chóru 
męskiego podjęto w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to 
chór działał kolejno pod patronatem Włosiankarskiej 
Spółdzielni Pracy i Powiatowego Domu Kultury, a 
kierownictwo artystyczne nad nim objął Czesław Fornal, który 
szlify dyrygenta zdobył jako instruktor w chórze „ECHO” 
w Lublinie. Ta pionierska działalność po 

kilku latach pozwoliła na formalne 
powołanie w 1961 r. oficjalnie 
działającego do dziś Chóru Męskiego 
Ziemi Biłgorajskiej ECHO. Na po-
czątku chór tworzyła niewielka 
garstka zapaleńców: Paweł Buczek, 
Jan Pryszcz, Marian Karwan, Jerzy 
Tałanda, Adam Welman, Bolesław 
Palikot i Przemysław Kłosek, który 
śpiewa w chórze po dziś dzień. Część 
z nich początkowo nie znała nawet 
nut, uczyli się ze słuchu. Zapał 
i poświęcenie spowodowały, że 
o chórze w Biłgoraju mówiło się 
coraz głośniej. W tych latach 
dyrygentowi asystował Stefan Żak, 
a repertuar biłgorajscy śpiewacy 
czerpali z tradycyjnych pieśni ludo-
wych i patriotycznych. Autorami 
indywidualnego charakteru chóru 
z Biłgoraja byli niewątpliwie Cze-
sław Fornal - kierownik artystyczny 
oraz Zbigniew Świstowski i Czesław 
Świderski - opiekunowie całej dzia-
łalności pozaartystycznej zespołu. 
W miarę upływu lat sięgano po coraz 
szerszy i bardziej ambitny repertuar 
przeważnie w opracowaniu Aleksa-
ndra Bryka,a także pieśni patrio-
tyczne, wojskowe, a nawet operowe.

Pierwsze znaczące sukcesy zdo-
bywa „ECHO” w roku 1962. 
Odbywały się już specjalne koncerty 
z pełnym repertuarem: od pieśni 
ludowych, którym chór pozostał 
wierny, poprzez patriotyczne, naro-
dowe i żołnierskie. Wysoki poziom 
artystyczny zwraca uwagę działaczy 
i animatorów kultury nie tylko z Bił-
goraja. Szczególnie pomyślne dla 
zespołu były lata 1963-1965. Kon-
certy w Biłgoraju, sąsiednich 
miastach i wsiach, a nawet w Lublinie 
kończyły się w pełni zasłużonymi 
sukcesami. Zespół stanowił już jedną 
całość pod względem artystycznym, 
a wzajemne zrozumienie i koleżeń-
stwo tworzyły atmosferę sprzyjającą 
działalności artystycznej. Ważną datę 
w historii chóru stanowił 1967 rok, 
bowiem w tym roku, w Lublinie 

zespoły koncertują razem, wyko-
nując specjalnie na tę okazję 
przygotowane pieśni w języku 
węgierskim i polskim. Nasz chór 
z rewizytą gościł na Węgrzech rok 
później mając okazję wystąpić na 
Festiwalu Zespołów Chóralnych na 
zamku Koszog, gdzie zdobył nagrodę 
specjalną.

Przewlekła choroba dyrygenta 
Czesława Fornala, a następnie jego 
przedwczesna śmierć oraz reorga-
nizacja administracji połączona 
z likwidacją powiatów spowo-
dowały, że praca chóru straciła swą 
dynamikę. Brak kierownictwa i me-
cenatu spowodowały osłabienie dzia-
łalności artystycznej. Jedynym 
bodźcem do dalszej pracy był 
jubileusz 400-lecia miasta, w ramach, 
którego chór występował wielo-
krotnie. Utrzymanie ciągłości istnie-
nia chóru w tym trudnym dla niego 
czasie było niewątpliwą zasługą 
kilku jego członków z prezesem 
zarządu Czesławem Świderskim na 
czele, dla których praca w zespole 
stała się treścią i radością życia. W 
1979 r. chór przeszedł pod insty-
tucjonalną opiekę Biłgorajskiego 
Domu Kultury z jego Dyrektorem 
Józefem Złotkiewiczem na czele, 
a opiekunem artystycznym i dyry-

odbywał się Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Instrumentalnych i Wokal-
nych. Chór z Biłgoraja zdecydował 
się wziąć udział w tej imprezie niemal 
w ostatniej chwili i ... odniósł liczący 
się sukces - pierwsze miejsce w ka-
tegorii chórów. Podbudowani tym 
sukcesem członkowie zespołu zaczy-
nają uczestniczyć w różnych impre-
zach regionalnych, a nawet krajo-
wych. W drugiej połowie lat 60-tych 
chór rozpoczyna wojaże zagraniczne 
uczestnicząc w koncertach w ZSRR 
(Łuck, Chorochów, Nowowołyńsk). 
Okres pierwszego dziesięciolecia 
zakończył koncert jubileuszowy, któ-
ry dzięki staraniom władz powiato-
wych, wypadł niezwykle imponu-
jąco. Zespołowi i poszczególnym 
jego członkom wręczono kilka-
dziesiąt odznaczeń, dyplomów i na-
gród.

Początek lat 70-tych to oprócz 
licznych koncertów krajowych ró-
wnież nawiązanie współpracy z wę-
gierskim chórem „Liszt Ferenc” 
z Celldomolku, który gościł na 
koncertach w Biłgoraju w 1973 r. 
Zagraniczni goście spotkali się 
z serdecznym przyjęciem. Liczne 
koncerty przeplatali zwiedzaniem 
Warszawy, Nałęczowa, Puław, Kazi-
mierza i Zamościa. Kilkakrotnie 

gentem chóru został dr Henryk 
Pogorzelski. Nowy Dyrektor Bił-
gorajskiego Domu Kultury uporzą-
dkował różne dziedziny działalności 
chóru, a jego członkom zapewnił 
dobre warunki pracy. Doktor Henryk 
Pogorzelski starał się godzić dawny 
charakter i przyzwyczajenia chóru 
z innowacjami wypływającymi z ko-
nieczności doskonalenia poszcze-
gólnych głosów i całego zespołu. 
Wprowadza do repertuaru nowe, 
coraz trudniejsze utwory dostoso-
wując je do możliwości głosowych 
zespołu. 

Drugi jubileusz miał miejsce 
o rok później niż wynikało to 
z kalendarza, bo w 1982 roku. 
Podczas jubileuszowych uroczys-
tości chór otrzymuje liczne odznaki 
zespołowe, a zasłużeni, wieloletni 
jego członkowie - odznaki indywi-
dualne, nagrody i dyplomy. Jubileusz 
był nie tylko zdyskontowaniem 
działalności zespołu, był przede 
wszystkim dowodem właściwej 
oceny i uznania dla działalności 
amatorskiej w kulturze. W tym 
okresie ECHO nawiązuje trwającą 
często do dziś współpracę z chórami 
z Biłgoraja, czy z regionu np. 
Chełma. Wyjątkowym wydarzeniem 
było nawiązanie kontaktów z Kró-
lewskim Chórem Męskim z Eupen 
w Belgii. Zespół ten przyjechał do 
naszego kraju jesienią 1984 roku, by 
odbyć wraz z członkami chóru 
„ECHO” podróż artystyczną z War-
szawy przez Kraków, Leżajsk, Za-
mość do Biłgoraja. Kontakty z za-
granicznym gościem, a później 
wspólne koncerty sprawiły, że 
członkowie biłgorajskiego „ECHA” 
bardziej zainteresowali się repertu-
arem klasycznym. Rok później 
(1985) chór wyjeżdża z rewizytą do 
Eupen w Belgi. Pobyt w tym 
niewielkim belgijskim miasteczku 
wypełniony był koncertami, spot-
kaniami i zwiedzaniem zabytków. 
Najważniejszymi wydarzeniami 
artystycznymi stały się niewątpliwie 
koncerty w Notre Dame du Sablon 
w Brukseli, występ z okazji Świa-
towego Kongresu Farmaceutycz-
nego, udział w przeglądach regio-
nalnych i wspólny koncert obu 
chórów. Połowa lat 80 - tych to 
początek współpracy chóru z Bił-
gorajską Orkiestrą Dętą. Dużym 
powodzeniem cieszą się organi-
zowane każdego roku wspólne 
koncerty kolęd i pastorałek. W tym 
okresie do repertuaru chóru trafia 

coraz więcej utworów sakralnych 
wykonywanych w znakomitych 
akustycznie obiektach kościelnych.

W kolejnych latach zespół stale 
koncertuje występując na licznych 
festiwalach chóralnych. W roku 1986 
dokonuje nagrania w Polskim Radio 
w Lublinie. W następnym roku 
z funkcji dyrygenta rezygnuje H. 
Pogorzelski, a jego miejsce zajmuje 
na krótki okres Wiesław Zając. 
W 1988 roku wieloletnią pracę 
z chórem rozpoczyna Henryk Nizio, 
będący dyrygentem zespołu do 
chwili obecnej. Następne lata to okres 
wytężonej pracy, licznych wyjazdów 
zagranicznych i nowych wyzwań. 
Ujawnia się również nowa strona 
działalności chóru. W 1987 zespół 
wraz z Biłgorajskim Domem Kultury 
organizuje konfrontacje chóralne 
„Tobie Śpiewamy Ojczyzno”, na 
które zaprasza zespoły z regionu 
i z zagranicy. Impreza na stałe 
wpisuje się w kalendarz artystyczny 
miasta i z powodzeniem odbywa się 
do lat dzisiejszych. Efektem tego 
przedsięwzięcia są trwające do dziś 
kontakty z chórami z Chełma, 
Mielca, Kurowa, Stalowej Woli 
i Zamościa, a także z zespołami 
z zagranicy. Skutkiem kontaktów 
zagranicznych są wielokrotne wyja-
zdy do kilku miast na Ukrainie 
(Łucka, Nowowołyńska, Kijowa, 
Mukaczewa). W tym samym czasie 
chór rokrocznie kolęduje w okolicz-
nych kościołach, a także na zapro-
szenie innych zespołów. Biłgorajskie 
koncerty kolęd powoli stają się 
tradycją, a organizowane są wspólnie 
z miejscowymi chórami parafial-
nymi. W 1998 roku z inicjatywy 
dyrygenta chóru Henryka Nizio oraz 
ówczesnego dyrektora BDK Czesła-
wa Nizio odbywa się pierwszy 
Koncert ku czci Św. Cecylii  patronki 
śpiewu chóralnego. Jest to kolejne 
cykliczne przedsięwzięcie zachę-
cające do wspólnego śpiewu lokalne 
chóry parafialne, a także inne, często 
zagraniczne zespoły. W 1999 roku na 
zaproszenie Kurii Biskupiej Chór 
bierze udział w oprawie muzycznej 
pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do 
Zamościa. To wielkie wydarzenie 
duchowe i muzyczne mobilizuje 
zespół do wytężonej pracy. Efektem 
wielkiego zaangażowania chórzy-
stów jest m.in. II miejsce na VI 
Festiwalu Pieśni Religijnej  „Cantate 
Deo” w Rzeszowie w 2002 roku.  
Kolejne lata to udana współpraca 
z samorządem lokalnym i liczne 
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Wydziału Artysty-
cznego UMCS w Lub-
linie. Dyrygent Chóru 
Męskiego Ziemi Bił-
gorajskiej “Echo” 
i Biłgorajskiej Orkie-
stry Dętej im. Cz. 

Nizio. Pracownik Biłgorajskiego 
Centrum Kultury.  

Paweł Stelmach
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Pierwsze próby stworzenia wieloosobowego chóru 
męskiego podjęto w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to 
chór działał kolejno pod patronatem Włosiankarskiej 
Spółdzielni Pracy i Powiatowego Domu Kultury, a 
kierownictwo artystyczne nad nim objął Czesław Fornal, który 
szlify dyrygenta zdobył jako instruktor w chórze „ECHO” 
w Lublinie. Ta pionierska działalność po 

kilku latach pozwoliła na formalne 
powołanie w 1961 r. oficjalnie 
działającego do dziś Chóru Męskiego 
Ziemi Biłgorajskiej ECHO. Na po-
czątku chór tworzyła niewielka 
garstka zapaleńców: Paweł Buczek, 
Jan Pryszcz, Marian Karwan, Jerzy 
Tałanda, Adam Welman, Bolesław 
Palikot i Przemysław Kłosek, który 
śpiewa w chórze po dziś dzień. Część 
z nich początkowo nie znała nawet 
nut, uczyli się ze słuchu. Zapał 
i poświęcenie spowodowały, że 
o chórze w Biłgoraju mówiło się 
coraz głośniej. W tych latach 
dyrygentowi asystował Stefan Żak, 
a repertuar biłgorajscy śpiewacy 
czerpali z tradycyjnych pieśni ludo-
wych i patriotycznych. Autorami 
indywidualnego charakteru chóru 
z Biłgoraja byli niewątpliwie Cze-
sław Fornal - kierownik artystyczny 
oraz Zbigniew Świstowski i Czesław 
Świderski - opiekunowie całej dzia-
łalności pozaartystycznej zespołu. 
W miarę upływu lat sięgano po coraz 
szerszy i bardziej ambitny repertuar 
przeważnie w opracowaniu Aleksa-
ndra Bryka,a także pieśni patrio-
tyczne, wojskowe, a nawet operowe.

Pierwsze znaczące sukcesy zdo-
bywa „ECHO” w roku 1962. 
Odbywały się już specjalne koncerty 
z pełnym repertuarem: od pieśni 
ludowych, którym chór pozostał 
wierny, poprzez patriotyczne, naro-
dowe i żołnierskie. Wysoki poziom 
artystyczny zwraca uwagę działaczy 
i animatorów kultury nie tylko z Bił-
goraja. Szczególnie pomyślne dla 
zespołu były lata 1963-1965. Kon-
certy w Biłgoraju, sąsiednich 
miastach i wsiach, a nawet w Lublinie 
kończyły się w pełni zasłużonymi 
sukcesami. Zespół stanowił już jedną 
całość pod względem artystycznym, 
a wzajemne zrozumienie i koleżeń-
stwo tworzyły atmosferę sprzyjającą 
działalności artystycznej. Ważną datę 
w historii chóru stanowił 1967 rok, 
bowiem w tym roku, w Lublinie 

zespoły koncertują razem, wyko-
nując specjalnie na tę okazję 
przygotowane pieśni w języku 
węgierskim i polskim. Nasz chór 
z rewizytą gościł na Węgrzech rok 
później mając okazję wystąpić na 
Festiwalu Zespołów Chóralnych na 
zamku Koszog, gdzie zdobył nagrodę 
specjalną.

Przewlekła choroba dyrygenta 
Czesława Fornala, a następnie jego 
przedwczesna śmierć oraz reorga-
nizacja administracji połączona 
z likwidacją powiatów spowo-
dowały, że praca chóru straciła swą 
dynamikę. Brak kierownictwa i me-
cenatu spowodowały osłabienie dzia-
łalności artystycznej. Jedynym 
bodźcem do dalszej pracy był 
jubileusz 400-lecia miasta, w ramach, 
którego chór występował wielo-
krotnie. Utrzymanie ciągłości istnie-
nia chóru w tym trudnym dla niego 
czasie było niewątpliwą zasługą 
kilku jego członków z prezesem 
zarządu Czesławem Świderskim na 
czele, dla których praca w zespole 
stała się treścią i radością życia. W 
1979 r. chór przeszedł pod insty-
tucjonalną opiekę Biłgorajskiego 
Domu Kultury z jego Dyrektorem 
Józefem Złotkiewiczem na czele, 
a opiekunem artystycznym i dyry-

odbywał się Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Instrumentalnych i Wokal-
nych. Chór z Biłgoraja zdecydował 
się wziąć udział w tej imprezie niemal 
w ostatniej chwili i ... odniósł liczący 
się sukces - pierwsze miejsce w ka-
tegorii chórów. Podbudowani tym 
sukcesem członkowie zespołu zaczy-
nają uczestniczyć w różnych impre-
zach regionalnych, a nawet krajo-
wych. W drugiej połowie lat 60-tych 
chór rozpoczyna wojaże zagraniczne 
uczestnicząc w koncertach w ZSRR 
(Łuck, Chorochów, Nowowołyńsk). 
Okres pierwszego dziesięciolecia 
zakończył koncert jubileuszowy, któ-
ry dzięki staraniom władz powiato-
wych, wypadł niezwykle imponu-
jąco. Zespołowi i poszczególnym 
jego członkom wręczono kilka-
dziesiąt odznaczeń, dyplomów i na-
gród.

Początek lat 70-tych to oprócz 
licznych koncertów krajowych ró-
wnież nawiązanie współpracy z wę-
gierskim chórem „Liszt Ferenc” 
z Celldomolku, który gościł na 
koncertach w Biłgoraju w 1973 r. 
Zagraniczni goście spotkali się 
z serdecznym przyjęciem. Liczne 
koncerty przeplatali zwiedzaniem 
Warszawy, Nałęczowa, Puław, Kazi-
mierza i Zamościa. Kilkakrotnie 

gentem chóru został dr Henryk 
Pogorzelski. Nowy Dyrektor Bił-
gorajskiego Domu Kultury uporzą-
dkował różne dziedziny działalności 
chóru, a jego członkom zapewnił 
dobre warunki pracy. Doktor Henryk 
Pogorzelski starał się godzić dawny 
charakter i przyzwyczajenia chóru 
z innowacjami wypływającymi z ko-
nieczności doskonalenia poszcze-
gólnych głosów i całego zespołu. 
Wprowadza do repertuaru nowe, 
coraz trudniejsze utwory dostoso-
wując je do możliwości głosowych 
zespołu. 

Drugi jubileusz miał miejsce 
o rok później niż wynikało to 
z kalendarza, bo w 1982 roku. 
Podczas jubileuszowych uroczys-
tości chór otrzymuje liczne odznaki 
zespołowe, a zasłużeni, wieloletni 
jego członkowie - odznaki indywi-
dualne, nagrody i dyplomy. Jubileusz 
był nie tylko zdyskontowaniem 
działalności zespołu, był przede 
wszystkim dowodem właściwej 
oceny i uznania dla działalności 
amatorskiej w kulturze. W tym 
okresie ECHO nawiązuje trwającą 
często do dziś współpracę z chórami 
z Biłgoraja, czy z regionu np. 
Chełma. Wyjątkowym wydarzeniem 
było nawiązanie kontaktów z Kró-
lewskim Chórem Męskim z Eupen 
w Belgii. Zespół ten przyjechał do 
naszego kraju jesienią 1984 roku, by 
odbyć wraz z członkami chóru 
„ECHO” podróż artystyczną z War-
szawy przez Kraków, Leżajsk, Za-
mość do Biłgoraja. Kontakty z za-
granicznym gościem, a później 
wspólne koncerty sprawiły, że 
członkowie biłgorajskiego „ECHA” 
bardziej zainteresowali się repertu-
arem klasycznym. Rok później 
(1985) chór wyjeżdża z rewizytą do 
Eupen w Belgi. Pobyt w tym 
niewielkim belgijskim miasteczku 
wypełniony był koncertami, spot-
kaniami i zwiedzaniem zabytków. 
Najważniejszymi wydarzeniami 
artystycznymi stały się niewątpliwie 
koncerty w Notre Dame du Sablon 
w Brukseli, występ z okazji Świa-
towego Kongresu Farmaceutycz-
nego, udział w przeglądach regio-
nalnych i wspólny koncert obu 
chórów. Połowa lat 80 - tych to 
początek współpracy chóru z Bił-
gorajską Orkiestrą Dętą. Dużym 
powodzeniem cieszą się organi-
zowane każdego roku wspólne 
koncerty kolęd i pastorałek. W tym 
okresie do repertuaru chóru trafia 

coraz więcej utworów sakralnych 
wykonywanych w znakomitych 
akustycznie obiektach kościelnych.

W kolejnych latach zespół stale 
koncertuje występując na licznych 
festiwalach chóralnych. W roku 1986 
dokonuje nagrania w Polskim Radio 
w Lublinie. W następnym roku 
z funkcji dyrygenta rezygnuje H. 
Pogorzelski, a jego miejsce zajmuje 
na krótki okres Wiesław Zając. 
W 1988 roku wieloletnią pracę 
z chórem rozpoczyna Henryk Nizio, 
będący dyrygentem zespołu do 
chwili obecnej. Następne lata to okres 
wytężonej pracy, licznych wyjazdów 
zagranicznych i nowych wyzwań. 
Ujawnia się również nowa strona 
działalności chóru. W 1987 zespół 
wraz z Biłgorajskim Domem Kultury 
organizuje konfrontacje chóralne 
„Tobie Śpiewamy Ojczyzno”, na 
które zaprasza zespoły z regionu 
i z zagranicy. Impreza na stałe 
wpisuje się w kalendarz artystyczny 
miasta i z powodzeniem odbywa się 
do lat dzisiejszych. Efektem tego 
przedsięwzięcia są trwające do dziś 
kontakty z chórami z Chełma, 
Mielca, Kurowa, Stalowej Woli 
i Zamościa, a także z zespołami 
z zagranicy. Skutkiem kontaktów 
zagranicznych są wielokrotne wyja-
zdy do kilku miast na Ukrainie 
(Łucka, Nowowołyńska, Kijowa, 
Mukaczewa). W tym samym czasie 
chór rokrocznie kolęduje w okolicz-
nych kościołach, a także na zapro-
szenie innych zespołów. Biłgorajskie 
koncerty kolęd powoli stają się 
tradycją, a organizowane są wspólnie 
z miejscowymi chórami parafial-
nymi. W 1998 roku z inicjatywy 
dyrygenta chóru Henryka Nizio oraz 
ówczesnego dyrektora BDK Czesła-
wa Nizio odbywa się pierwszy 
Koncert ku czci Św. Cecylii  patronki 
śpiewu chóralnego. Jest to kolejne 
cykliczne przedsięwzięcie zachę-
cające do wspólnego śpiewu lokalne 
chóry parafialne, a także inne, często 
zagraniczne zespoły. W 1999 roku na 
zaproszenie Kurii Biskupiej Chór 
bierze udział w oprawie muzycznej 
pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do 
Zamościa. To wielkie wydarzenie 
duchowe i muzyczne mobilizuje 
zespół do wytężonej pracy. Efektem 
wielkiego zaangażowania chórzy-
stów jest m.in. II miejsce na VI 
Festiwalu Pieśni Religijnej  „Cantate 
Deo” w Rzeszowie w 2002 roku.  
Kolejne lata to udana współpraca 
z samorządem lokalnym i liczne 
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�z�a�w�o�d�ó�w�,� �n�i�e�z�m�i�e�n�n�i�e� �j�e�d�n�a�k� �w�s�z�y�-
�s�t�k�i�c�h� �B���c�z�y� �z�a�m�i�B�o�w�a�n�i�e� �d�o� �m�u�z�y�k�i�,� 
�a� �p�r�z�e�d�e� �w�s�z�y�s�t�k�i�m� �d�o� �j�e�j� �n�a�j�p�i���-
�k�n�i�e�j�s�z�e�j� �f�o�r�m�y� �-� �[�p�i�e�w�u�.� 

�P�o�d�c�z�a�s� �k�o�n�c�e�r�t�u� �j�u�b�i�l�e�u�s�z�o�-
�w�e�g�o� �z� �o�k�a�z�j�i� �5�0� �-� �l�e�c�i�a� �d�z�i�a�B�a�l�n�o�[�c�i� 
�a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�e�j� �z�e�s�p�ó�B�,� �j�a�k� �i� �j�e�g�o� �c�z�B�o�n�-
�k�o�w�i�e� �o�t�r�z�y�m�a�l�i� �l�i�c�z�n�e� �n�a�g�r�o�d�y�.� 
�P�r�e�z�y�d�e�n�t� �R�z�e�c�z�p�o�s�p�o�l�i�t�e�j� �P�o�l�s�k�i�e�j� 
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kultura

Muzyk, absolwent 
Wydziału Artysty-
cznego UMCS w Lub-
linie. Dyrygent Chóru 
Męskiego Ziemi Bił-
gorajskiej “Echo” 
i Biłgorajskiej Orkie-
stry Dętej im. Cz. 

Nizio. Pracownik Biłgorajskiego 
Centrum Kultury.  

Paweł Stelmach
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90 lat Biłgorajskiej Orkiestry Dętej
im. Czesława Nizio

Za oficjalną datę powstania 
Biłgorajskiej Orkiestry Dętej przyj-
muje się rok 1921, kiedy to w trzy lata 
po odzyskaniu niepodległości rezer-
wista z armii carskiej, kapelmistrz 13 
Pułku Kozaków Piotr Błacha powo-
łuje 14 - osobowy zespół dęty. Orkie-
stra po rozbudowie w 1926 roku 
liczyła od 18 do 20 członków i uświe-
tniała swoimi występami rozmaite 
lokalne uroczystości. Zespół ciągle 
ewoluował, a kierownictwo przejmo-
wali kolejni dyrygenci: Michał Łyp, 
Jan Działo, Władysław Sokołowski, 
Józef  Żelański i Wachmistrz Wojska 
Polskiego - Piotr Jakubczyk, dzięki 
któremu podniósł się znacznie 
muzyczny poziom orkiestry. Historia 
biłgorajskiego zespołu w dużym 
stopniu uzależniona była od licznych 
przemian politycznych i społecz-
nych, z takiego też powodu w czasie 
okupacji hitlerowskiej orkiestra 
przestaje istnieć (w dniu 11 września 
1939r. podczas ogromnego pożaru 
spaleniu uległy instrumenty i sprzęt). 

Po wojnie orkiestra wznawia 
działalność (w 1947 roku) już pod 
patronatem Związku Cechów w Bił-
goraju, a następnie zostaje włączona 
do Powszechnej Organizacji Służby 
Polsce. Po reorganizacji tej instytucji 
w 1965 roku orkiestrą zaopiekowała 
się Włosiankarska Spółdzielnia Pra-

cy, a następnie w 1966 roku Zarząd 
Dróg Lokalnych. W tym czasie 
zespół znacznie się rozwinął, zaku-
piono nowe instrumenty i akcesoria. 
Przybyło też wielu nowych, młodych 
członków. W tych latach funkcje 
dyrygentów pełnią kolejno: Adam 
Chyl, Piotr Jakubczyk, Stefan Jani-
szewski i Franciszek Zygmunt.

W 1974 roku decyzją Naczelnika 
Powiatu orkiestra przeszła pod pa-
tronat Powiatowego Domu Kultury, 
gdzie dzięki licznym dotacjom, 
zadbano o jej dalsze wyposażenie. 
W tym samym roku kapelmistrzem 
zespołu zostaje Czesław Nizio - 
człowiek niezwykle oddany muzyce. 
Jego kierownictwo daje największy 
rozwój ilościowy i jakościowy 
w dotychczasowej historii orkiestry. 
Dzięki zaangażowaniu nowego 
dyrygenta skład zespołu zwiększa się 
niemal trzykrotnie i liczy ponad 50 
muzyków i kilkunastu uczniów. 
Orkiestra nawiązuje i rozwija konta-
kty z zespołami z kraju i z zagranicy, 
czego owocem są liczne koncerty 
w całej Polsce, a także wielokrotne 
wyjazdy na Ukrainę i na Węgry. Uwi-
dacznia się też kulturalna działalność 
organizatorska kapelmistrza jak i ze-

społu. W 1983 roku orkiestra orga-
nizuje I Międzywojewódzki Przegląd 
Orkiestr Dętych, w którym uczestni-
czą najlepsze orkiestry z południo-
wo-wschodniej Polski i z zagranicy. 
Impreza kontynuowana jest w kole-
jnych latach i cieszy się zaintere-
sowaniem wśród lokalnej publicz-
ności jak i zespołów orkiestrowych. 
Po ponownym wznowieniu w 2007 
Przegląd Orkiestr Dętych na stałe 
wpisuje się w kalendarz kulturalny 
Biłgoraja. Zespół w tym czasie bierze 
również aktywnie udział w konkur-
sach i festiwalach orkiestr dętych 
regionu lubelskiego zdobywając 
czołowe nagrody. Pasmo sukcesów 
i rozwoju zespołu zostaje nagle 
przerwane w 1999 roku. W okresie 
zawirowań wokół biłgorajskiej kul-
tury, jak większość zespołów arty-
stycznych, orkiestra  opuszcza Biłgo-
rajskie Centrum Kultury, jednak nie 
zawiesza działalności i gra dalej. 
Próby odbywają się w budynku 
Państwowej Straży Pożarnej dzięki 
przychylności ówczesnego starosty 
biłgorajskiego Czesława Małyszka. 
W tym czasie w celu sformalizowania 
swej całkowicie społecznej działal-
ności zespół powołuje stowarzy-

szenie o nazwie Towarzystwo Przyja-
ciół Orkiestry Dętej w Biłgoraju. 
W 2003 roku Orkiestra powraca pod 
skrzydła Biłgorajskiego Centrum 
Kultury. Ten sam rok przynosi też 
smutne wydarzenia dla zespołu i bił-
gorajskiej kultury. Umiera Czesław 
Nizio. Po pożegnaniu wieloletniego 
kapelmistrza orkiestra przyjmuje 
jego imię, a pałeczkę dyrygencką po 
bracie przejmuje Henryk Nizio, który 
pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego.

Historia Biłgorajskiej Orkiestry 
Dętej im. Czesława Nizio uzale-
żniona była od licznych przemian 
politycznych i społecznych w na-
szym kraju. Z tego też powodu często 
zmieniały się instytucje patronujące 
zespołowi. Jednak dzięki zaanga-
żowaniu dyrygentów i ciężkiej pracy 
jej członków, zespół konsekwentnie 
opierał się przeciwnościom losu. Od 
1973 roku, od kiedy to prowadzona 
jest statystyka, orkiestra dała ponad 
1000 występów, a w jej działalności 
uczestniczyło ponad 300 osób, które 
często właśnie tutaj rozpoczynały 
swoją przygodę z muzyką. Obecnie 

zespół działa pod skrzydłami Bił-
gorajskiego Centrum Kultury zrze-
szając w swych szeregach muzyków 
amatorów różnych zawodów, w wie-
ku od kilkunastu do przeszło 80 -  lat, 
które łączy zamiłowanie do wspól-
nego muzykowania. Funkcję dyry-
gentów pełnią Henryk Nizio i Paweł 
Stelmach. 2 października podczas 
koncertu jubileuszowego z okazji 90  
działalności artystycznej orkiestra 
nagrodzona została Medalem Woje-
wody Lubelskiego, a trzej najstarsi 
stażem członkowie orkiestry, pano-
wie: Franciszek Skura, Jan Kukiełka 
i Stanisław Ludwik otrzymali od 
Wojewody Lubelskiego dyplomy 
uznania. Dyrygent Henryk Nizio 
uhonorowany został przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego Złotym 
Krzyżem Zasługi. Wręczono również 
nagrody od Marszałka Województwa 
Lubelskiego, władz samorządowych 
i delegacji zaprzyjaźnionych zespo-
łów. 

Opracowanie Paweł Stelmach BCK

Początki zespołowego muzykowania na instrumentach dętych na terenie Biłgoraja sięgają 
1902 roku, kiedy to powstaje Ochotnicza Straż Pożarna powołana przez pierwszego komendanta 
Jana Głogowskiego. On też w 1905 roku założył 12 osobową orkiestrę dętą, którą jako 
kapelmistrz dyrygował do roku 1914, czyli do wybuchu I wojny światowej. Orkiestra dawała 
liczne publiczne koncerty muzyki tanecznej, pełniąc przez to funkcję instytucji kulturotwórczej
 i usługowej.

JESIEŃJESIEŃ

60 - lecie działalności orkiestry 1981

Henryk Nizio - Kapelmistrz orkiestry

Orkiestra przed budynkiem BDK, 1986r.

Plac przed BDK 1974r.

By³o...

Radny Rady Miasta Bi³goraj, 
przewodnicz¹ cy Klubu Radnych PiS, 
nauczyciel jźzyka niemieckiego w jed-
nej z bi³gorajskich podstawówek Piotr 
Szeliga - zosta³ pos³em z listy Prawo 
i Sprawiedliwoúę .

Piotr Szeliga w Bi³goraju zdoby³ 
ponad 2 500 g³osów, przekona³ do siebie 
takæe wyborców z £ukowej, Potoka 
Górnego i Obszy.

Kandydat PiS zdoby³ w okrźgu Nr 7 
obejmuj¹ cym powiaty: powiaty: bialski, 
bi³gorajski, che³mski, hrubieszowski, 
krasnostawski, parczewski, radzyński, 
tomaszowski, w³odawski, zamojski oraz 
miast na prawach powiatu: Bia³a Podlas-
ka, Che³m, Zamo úę uzyska³ - 8222 g³osy 
i zajmuj¹ c czwarte miejsce na liú cie PiS. 
Do Sejmu nie dosta³ siź Micha³ Mulawa, 
by³y dyrektor biura Marsza³ka Woje-
wództwa Lubelskiego .

By³o...

W hali sportowo - widowiskowej 
Oú rodka Sportu i Rekreacji w Bi³go-
raju 22 pa ü dziernika odby³ siź VIII 
Bi³gorajski Przegl¹ d Twórczoú ci Mu-
zyczno - Teatralnej Osób Niepe³no-
sprawnych.

Organizatorem Przegl¹ du jest Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Nie-
pe³nosprawnym "Krok za krokiem" 
w Zamoú ciu ko³o terenowe w Bi³goraju 
i Warsztat Terapii Zajźciowej, który jest 
prowadzony przez Stowarzyszenie. 
W ósmej edycji przegl¹ du przed 
publicznoú ci¹ i jury prezentowali siź 
wychowankowie Niepublicznego Przed-
szkola Specjalnego i ORiT w Bi³goraju 
oraz Warsztatów Terapii Zajźciowej 
z Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego, 
Bi³goraja i Biszczy oraz podopieczni 
Domu pomocy Spo³ecznej w Teodo-
rówce.

Przygotowanie kilku minut przed-
stawienia poprzedzone jest nawet kilku-
miesiźczn¹ prac¹ a wszyscy uczestnicy s¹ 
zwyciźzcami.

kultura kultura

Źródło fot.: www.bilgorajska.pl
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często właśnie tutaj rozpoczynały 
swoją przygodę z muzyką. Obecnie 

zespół działa pod skrzydłami Bił-
gorajskiego Centrum Kultury zrze-
szając w swych szeregach muzyków 
amatorów różnych zawodów, w wie-
ku od kilkunastu do przeszło 80 -  lat, 
które łączy zamiłowanie do wspól-
nego muzykowania. Funkcję dyry-
gentów pełnią Henryk Nizio i Paweł 
Stelmach. 2 października podczas 
koncertu jubileuszowego z okazji 90  
działalności artystycznej orkiestra 
nagrodzona została Medalem Woje-
wody Lubelskiego, a trzej najstarsi 
stażem członkowie orkiestry, pano-
wie: Franciszek Skura, Jan Kukiełka 
i Stanisław Ludwik otrzymali od 
Wojewody Lubelskiego dyplomy 
uznania. Dyrygent Henryk Nizio 
uhonorowany został przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego Złotym 
Krzyżem Zasługi. Wręczono również 
nagrody od Marszałka Województwa 
Lubelskiego, władz samorządowych 
i delegacji zaprzyjaźnionych zespo-
łów. 

Opracowanie Paweł Stelmach BCK

Początki zespołowego muzykowania na instrumentach dętych na terenie Biłgoraja sięgają 
1902 roku, kiedy to powstaje Ochotnicza Straż Pożarna powołana przez pierwszego komendanta 
Jana Głogowskiego. On też w 1905 roku założył 12 osobową orkiestrę dętą, którą jako 
kapelmistrz dyrygował do roku 1914, czyli do wybuchu I wojny światowej. Orkiestra dawała 
liczne publiczne koncerty muzyki tanecznej, pełniąc przez to funkcję instytucji kulturotwórczej
 i usługowej.

JESIEŃJESIEŃ

60 - lecie działalności orkiestry 1981

Henryk Nizio - Kapelmistrz orkiestry

Orkiestra przed budynkiem BDK, 1986r.

Plac przed BDK 1974r.

By³o...

Radny Rady Miasta Bi³goraj, 
przewodnicz¹ cy Klubu Radnych PiS, 
nauczyciel jźzyka niemieckiego w jed-
nej z bi³gorajskich podstawówek Piotr 
Szeliga - zosta³ pos³em z listy Prawo 
i Sprawiedliwoúę .

Piotr Szeliga w Bi³goraju zdoby³ 
ponad 2 500 g³osów, przekona³ do siebie 
takæe wyborców z £ukowej, Potoka 
Górnego i Obszy.

Kandydat PiS zdoby³ w okrźgu Nr 7 
obejmuj¹ cym powiaty: powiaty: bialski, 
bi³gorajski, che³mski, hrubieszowski, 
krasnostawski, parczewski, radzyński, 
tomaszowski, w³odawski, zamojski oraz 
miast na prawach powiatu: Bia³a Podlas-
ka, Che³m, Zamo úę uzyska³ - 8222 g³osy 
i zajmuj¹ c czwarte miejsce na liú cie PiS. 
Do Sejmu nie dosta³ siź Micha³ Mulawa, 
by³y dyrektor biura Marsza³ka Woje-
wództwa Lubelskiego .

By³o...

W hali sportowo - widowiskowej 
Oú rodka Sportu i Rekreacji w Bi³go-
raju 22 pa ü dziernika odby³ siź VIII 
Bi³gorajski Przegl¹ d Twórczoú ci Mu-
zyczno - Teatralnej Osób Niepe³no-
sprawnych.

Organizatorem Przegl¹ du jest Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Nie-
pe³nosprawnym "Krok za krokiem" 
w Zamoú ciu ko³o terenowe w Bi³goraju 
i Warsztat Terapii Zajźciowej, który jest 
prowadzony przez Stowarzyszenie. 
W ósmej edycji przegl¹ du przed 
publicznoú ci¹ i jury prezentowali siź 
wychowankowie Niepublicznego Przed-
szkola Specjalnego i ORiT w Bi³goraju 
oraz Warsztatów Terapii Zajźciowej 
z Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego, 
Bi³goraja i Biszczy oraz podopieczni 
Domu pomocy Spo³ecznej w Teodo-
rówce.

Przygotowanie kilku minut przed-
stawienia poprzedzone jest nawet kilku-
miesiźczn¹ prac¹ a wszyscy uczestnicy s¹ 
zwyciźzcami.

kultura kultura

Źródło fot.: www.bilgorajska.pl
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CZAS SENIORÓW 

Zakończenie pracy zawodowej, przejście na emeryturę, jest dla 
jednych oczekiwane z radością, innym stwarza problem i pojawia się 
pytanie, co dalej? Inaczej ma się kwestia przerwania pracy w 
przypadku choroby lub wypadku. Przejście na rentę nie jest 
oczekiwanym finałem aktywności zawodowej. W obu przypadkach 
powtarza się postawione pytanie. Nie każdy jednak potrafi sobie na 
nie zdecydowanie odpowiedzieć i stawić czoła nowej sytuacji w życiu. 

Bywają osoby, które nie umią się 
odnaleźć w takiej sytuacji. Po okresie 
odpoczynku, czuja się odosobnione a 
nawet dochodzi niekiedy do załama-
nia nerwowego. Recept na zagro-
żenie stanem społecznej eliminacji 
czy osamotnienia jest wiele. Hobby, 
ogródek, podróże, poświęcenie się 
rodzinie, dalsza praca - choćby na pół 
etatu, działalność artystyczna czy 
społeczna i wiele innych. Ważne jest 
by w okresie odpoczynku nie tracić 
kontaktu z ludźmi. W trosce o senio-
rów działa w kraju kilka organizacji 
społecznych i związkowych. Jedna 
z nich nie stawia swoim członkom 
specjalnych wymogów, jest organi-
zacją powszechną otwartą dla każde-
go emeryta czy rencisty, to 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

Powstał 5 czerwca 1975 r. 
w miejsce Zjednoczonego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Dziś to największy krajowy związek 
seniorów. Zrzesza emerytów, renci-
stów i inwalidów w celu poprawiania 
ich warunków socjalno-bytowych 
oraz umożliwienia im uczestnictwa 
w życiu społecznym przez współ-
działanie z organami władzy i admi-
nistracji publicznej, samorządowej, 
ze związkami zawodowymi oraz 
innymi organizacjami społecznymi, 
gospodarczymi i spółdzielczymi. 
Prowadzi głównie działalność chary-
tatywną, socjalno-bytową i kultu-
ralną. Organizacja posiada 2.600 kół, 
oddziałów i klubów. Struktura 
Związku obejmuje Zarząd Główny 
w Warszawie, oddziały okręgowe 
powstałe w dawnych wojewódz-
twach i oddziały rejonowe powstałe 
w powiatach. Podstawową komórką 
Związku są koła. Oddział Rejonowy 
w Biłgoraju jest jednym z czterech, 
wchodzących w skład Oddziału 
Okręgowego w Zamościu liczącego 
około 4 tys. członków. W strukturze 
okręgu funkcjonuje 28 kół.

W Biłgoraju
początki tej organizacji znajdu-

jemy w lutym 1976 r. Powstał tu 
Oddział Miejski. Szeroką działal-
ność rozwinięto od roku 1983. Lista 
czołowych działaczy Związku zawie-
rała nazwiska osób cieszących się 
powszechnym autorytetem, miedzy 
innymi: przewodniczący - Andrzej 
Kryński, Józef Złomańczuk, Halina 
Kucharska, Roman Dołomisiewicz, 
Hieronim Wąsek, Stefania Kwie-
cińska, Wawrzyniec Dyrka, Ignacy 
Sowa. Większość emerytów znajdo-
wała się wtedy w trudnej sytuacji 
materialnej. Podstawowym, więc 
działaniem Związku było udzielanie 
zapomóg, przydział węgla, ziemnia-
ków i rozdzielanie paczek żywno-
ściowych. Prowadzono też tzw. Kasę 
Pogrzebową dla wspierania człon-
ków Związku zaskoczonych drama-
tem śmierci najbliższych. Stopniowo 
następował dalszy rozwój organi-
zacji. W Biłgoraju powstał Oddział 
Rejonowy mający pod opieką pięć 
kół terenowych w: Józefowie, Wyso-
kiem, Żółkiewce, Turobinie i Fram-

polu, liczący 1564 członków, w tym 
962 kobiety. Obok rozwijającej się 
nadal działalności socjalno-bytowej, 
prowadzonej już ze wsparciem 
Polskiego Komitetu Opieki Społecz-
nej i PCK, rozpoczęła się ściślejsza 
współpraca z Biłgorajskim Domem 
Kultury dla rozwoju działalności 
kulturalnooświatowej. 

Były, więc prelekcje o tematyce 
historycznej, medycznej, prawniczej, 
gospodarczej, krajoznawczej. Były 
spotkania autorskie i wieczory poezji. 
Organizowano uroczyste spotkania z 
okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet, Dnia Inwalidy i z innych okazji. 
Do praktyki weszło wydawanie 
biletów do kina i organizowanie 
wycieczek. Z działalności kulturalnej 
Związku wykształciły się następnie 
Kluby Seniora. Działacze Związku 
starali się wychodzić poza ramy 
statutowe. Przykładem tego było 
objęcie opieką cmentarza wojsko-
wego w Sigle. Przykładem działal-
ności twórczej było opracowanie 
„Teki wspomnień” zawierającej 
wspomnienia, refleksje i rozważania 

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje

Marek Szubiak - 
dziennikarz, publi-
cysta, wieloletni re-
daktor naczelny BGS 
Tanew. Współtwórca 
i prezes Biłgoraj-
skiego Towarzystwa 
Literackiego. Debiut 

pisarski - powieść „Brzegi nadziei”

Marek Szubiak autorów-emerytów na tematy mi-
nionych czasów i wydarzeń, których 
byli świadkami. Na uwagę zasługuje 
fakt interesowania się niektórych 
zakładów pracy i instytucji Biłgoraja 
losami swoich emerytów. Wynikiem 
tego było tworzenie przy nich kół 
emerytów. Koła takie powstały przy 
Zakładach Metalowych - 195 człon-
ków i mniejsze koła przy ZOZ, PKS. 
W latach 1984 - 1985 na skutek 
naturalnej kolei losu nastąpiły zmia-
ny we władzach Związku. Nowi dzia-
łacze na czele z  Józefą Szynderską, 
Wiktorią Mańkowską i Edwardem 
Łukasikiem kontynuowali z powo-
dzeniem działalność związkową. 
W 1985 r., liczba członków przekro-
czyła 2030 członków. Pojawiło się 17 
członków wspierających, głównie 
zakładów pracy i instytucji. Pozwo-
liło to na udzielanie zapomóg pie-
niężnych, bardzo potrzebnych naj-
biedniejszym w sytuacji panującej na 
rynku drożyzny i niezbyt hojnej 
pomocy ze strony Oddziału Okrę-
gowego. Biłgorajscy działacze do-
magali się podniesienia wysokości 
zapomogi z 1000 zł do 3000 zł 
minimum. Przypadkiem może, albo 
też z troski o prawidłowość działania 
zarządu oddziału rejonowego, rozpo-
częły się dość częste kontrole z ra-
mienia władz okręgu zamojskiego. 
Poważniejszych nieprawidłowości 
jednak nie stwierdzono. Niejako w 
odpowiedzi na te działania, doma-
gano się zaniedbanej, szerszej infor-
macji i instruktarzu od zarządu 
okręgowego. Działacze biłgorajscy 
zdecydowanie robili swoje a ich 
społeczna praca została doceniona 
przez Zarząd Główny PZERiI - wielu 
z nich otrzymało złote odznaki 
związkowe. W dobie kryzysu zwra-
cano szczególną uwagę na sytuację 
osób w podeszłym wieku, chorych 
i niepełnosprawnych. Takim osobom 
udzielano, w miarę możliwości, 
wszelkiej pomocy. Mimo trudności 
nadal aktywnie działano w dziedzinie 
kultury. Organizowano udział w kon-
certach, wystawach, spotkaniach 
autorskich i edukacyjnych, organi-
zowano wycieczki. W tym miejscu 
należy wspomnieć aktywność 
przewodniczącej Komisji Kultury - 
Stefanii Kwiecińskiej. Nie można też 
pominąć Klubu Seniora, jednak ta 
działalność to ciekawy i osobny 
temat do innego artykułu.

Po reformie państwa i przepro-
wadzeniu zmian ustrojowych Zwią-
zek odnalazł się w nowej sytuacji. 

Struktury pozostały, choć ze zmia-
nami, głównie personalnymi. PZERiI 
jest stowarzyszeniem niezależnym, 
samorządnym, niedotowanym z bud-
żetu państwa i utrzymującym się ze 
składek członków. Cel działania nie 
zmienił się - to troska o losy człon-
ków; działalność kulturalna, socjal-
no-bytowa w formie samopomocy 
koleżeńskiej i wszelkie działania dla 
dobra członków. Nadal biłgorajscy 
działacze; Józef Skakuj, Aniceta 
Ostrowska i wielu innych starali się 
utrzymywać działalność na poziomie 
poprzedników. Mimo to liczba człon-
ków zmniejszała się. W 2001 r., było 
ich 886, a w 2003 - 506. W nastę-
pnych latach tendencja spadkowa 
rosła.

Aktualne, sytuacja w rejonie 
biłgorajskim poprawia się. Zarządem 
kieruje Bogusław Kozieł i Lucyna 
Solska, aktywnie wspierani przez 
członków zarządu i działaczy, 
między innymi: Halinę Jamroz, 
Ryszarda Kopaczyńskiego, Tadeusza 
Nowińskiego, Zenona Kowalika. 
Udało się utrzymać stan 301 rze-
czywiście czynnych członków. Nadal 
istnieją koła w Wysokiem, Turobinie 
i Józefowie. Obowiązki członków nie 
są wygórowane. Członek Związku 
obowiązany jest opłacać miesięczną 
składkę w wysokości 2 zł. Niejako 
w rewanżu, posiada prawo do ulgo-
wego biletu ( w obie strony) PKP 
w wysokości 37%. Ulga przysługuje 
raz na trzy lata. Zarząd Oddziału 
Rejonowego ma obowiązek odpro-
wadzenia 20% środków z budżetu na 
rzecz Oddziału Okręgowego. Dzia-
łalność prowadzona jest obecnie 
w dwóch dziedzinach; socjalno-by-
towej i kulturalno-turystycznej. Li-
czącą się pomocą dla członków 
Związku są, wydawane okresowo, 
paczki żywnościowe z darów Unii 
Europejskiej i BEŻ. Z pomocy tej 
korzystają również ludzie biedni 
niebędący członkami Związku. Ma-
rzeniem działaczy jest większe 
wsparcie materialne władz samorzą-
dowych i pozyskanie członków 
wspierających, których dziś już nie 
ma, gdy potrzeb wspierania ludzi 
ubogich nie brakuje. Bardzo dobrze 
rozwija się działalność kulturalna 
i turystyczna. Z inicjatywy zarządu 
organizowane są atrakcyjne spotka-
nia integracyjne i okazjonalne; na 
Dzień Seniora, Dzień Inwalidy, syl-
westrowe, wigilijne i z okazji innych 
świąt. Są wyjazdy do opery lub teatru.  
Członkowie Związku mają możliwo-
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�z�w�r�ó�c�i��� �w�i���k�s�z��� �u�w�a�g��� �w�B�a�d�z� �n�a� �t�e� 
�s�p�r�a�w�y�.

�R�z�e�c�z�y�w�i�[�c�i�e� �s�y�t�u�a�c�j�a� �s�e�n�i�o�r�ó�w� 
�n�a�s�z�e�g�o� �s�p�o�B�e�c�z�e�D�s�t�w�a� �s�t�a�j�e� �c�o�r�a�z� 
�b�a�r�d�z�i�e�j� �t�r�u�d�n�a�.� �Z�a�m�i�a�s�t� �g�o�d�n�e�g�o� 
�|�y�c�i�a� �p�o�j�a�w�i�a� �s�i��� �n�a� �h�o�r�y�z�o�n�c�i�e� �r�o�l�a� 
�j�a�B�m�u�|�n�i�k�a� �w� �d�o�b�i�e�,� �k�i�e�d�y� �t�o� �p�i�e�-
�n�i���d�z� �b�a�r�d�z�i�e�j� �k�i�e�r�u�j�e� �c�z�B�o�w�i�e�k�i�e�m� 
�n�i�|� �n�a� �o�d�w�r�ó�t�.� �O�b�y�[�m�y� �t�y�l�k�o� �n�i�e� 
�z�a�t�r�a�c�i�l�i� �t�y�c�h� �p�i���k�n�y�c�h� �i�d�e�i� �h�u�m�a�n�i�-
�z�m�u�,� �j�a�k�i�m�i� �k�i�e�r�u�j��� �s�i��� �j�e�s�z�c�z�e� �t�a�k�i�e� 
�s�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�a� �j�a�k� �P�Z�E�R�i�I�.

JESIEŃJESIEŃ

Na lwowskiej starówce.  Fot. T Nowiński

Przed dworcem we Lwowie. Fot. T. Nowiński
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CZAS SENIORÓW 

Zakończenie pracy zawodowej, przejście na emeryturę, jest dla 
jednych oczekiwane z radością, innym stwarza problem i pojawia się 
pytanie, co dalej? Inaczej ma się kwestia przerwania pracy w 
przypadku choroby lub wypadku. Przejście na rentę nie jest 
oczekiwanym finałem aktywności zawodowej. W obu przypadkach 
powtarza się postawione pytanie. Nie każdy jednak potrafi sobie na 
nie zdecydowanie odpowiedzieć i stawić czoła nowej sytuacji w życiu. 

Bywają osoby, które nie umią się 
odnaleźć w takiej sytuacji. Po okresie 
odpoczynku, czuja się odosobnione a 
nawet dochodzi niekiedy do załama-
nia nerwowego. Recept na zagro-
żenie stanem społecznej eliminacji 
czy osamotnienia jest wiele. Hobby, 
ogródek, podróże, poświęcenie się 
rodzinie, dalsza praca - choćby na pół 
etatu, działalność artystyczna czy 
społeczna i wiele innych. Ważne jest 
by w okresie odpoczynku nie tracić 
kontaktu z ludźmi. W trosce o senio-
rów działa w kraju kilka organizacji 
społecznych i związkowych. Jedna 
z nich nie stawia swoim członkom 
specjalnych wymogów, jest organi-
zacją powszechną otwartą dla każde-
go emeryta czy rencisty, to 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

Powstał 5 czerwca 1975 r. 
w miejsce Zjednoczonego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Dziś to największy krajowy związek 
seniorów. Zrzesza emerytów, renci-
stów i inwalidów w celu poprawiania 
ich warunków socjalno-bytowych 
oraz umożliwienia im uczestnictwa 
w życiu społecznym przez współ-
działanie z organami władzy i admi-
nistracji publicznej, samorządowej, 
ze związkami zawodowymi oraz 
innymi organizacjami społecznymi, 
gospodarczymi i spółdzielczymi. 
Prowadzi głównie działalność chary-
tatywną, socjalno-bytową i kultu-
ralną. Organizacja posiada 2.600 kół, 
oddziałów i klubów. Struktura 
Związku obejmuje Zarząd Główny 
w Warszawie, oddziały okręgowe 
powstałe w dawnych wojewódz-
twach i oddziały rejonowe powstałe 
w powiatach. Podstawową komórką 
Związku są koła. Oddział Rejonowy 
w Biłgoraju jest jednym z czterech, 
wchodzących w skład Oddziału 
Okręgowego w Zamościu liczącego 
około 4 tys. członków. W strukturze 
okręgu funkcjonuje 28 kół.

W Biłgoraju
początki tej organizacji znajdu-

jemy w lutym 1976 r. Powstał tu 
Oddział Miejski. Szeroką działal-
ność rozwinięto od roku 1983. Lista 
czołowych działaczy Związku zawie-
rała nazwiska osób cieszących się 
powszechnym autorytetem, miedzy 
innymi: przewodniczący - Andrzej 
Kryński, Józef Złomańczuk, Halina 
Kucharska, Roman Dołomisiewicz, 
Hieronim Wąsek, Stefania Kwie-
cińska, Wawrzyniec Dyrka, Ignacy 
Sowa. Większość emerytów znajdo-
wała się wtedy w trudnej sytuacji 
materialnej. Podstawowym, więc 
działaniem Związku było udzielanie 
zapomóg, przydział węgla, ziemnia-
ków i rozdzielanie paczek żywno-
ściowych. Prowadzono też tzw. Kasę 
Pogrzebową dla wspierania człon-
ków Związku zaskoczonych drama-
tem śmierci najbliższych. Stopniowo 
następował dalszy rozwój organi-
zacji. W Biłgoraju powstał Oddział 
Rejonowy mający pod opieką pięć 
kół terenowych w: Józefowie, Wyso-
kiem, Żółkiewce, Turobinie i Fram-

polu, liczący 1564 członków, w tym 
962 kobiety. Obok rozwijającej się 
nadal działalności socjalno-bytowej, 
prowadzonej już ze wsparciem 
Polskiego Komitetu Opieki Społecz-
nej i PCK, rozpoczęła się ściślejsza 
współpraca z Biłgorajskim Domem 
Kultury dla rozwoju działalności 
kulturalnooświatowej. 

Były, więc prelekcje o tematyce 
historycznej, medycznej, prawniczej, 
gospodarczej, krajoznawczej. Były 
spotkania autorskie i wieczory poezji. 
Organizowano uroczyste spotkania z 
okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet, Dnia Inwalidy i z innych okazji. 
Do praktyki weszło wydawanie 
biletów do kina i organizowanie 
wycieczek. Z działalności kulturalnej 
Związku wykształciły się następnie 
Kluby Seniora. Działacze Związku 
starali się wychodzić poza ramy 
statutowe. Przykładem tego było 
objęcie opieką cmentarza wojsko-
wego w Sigle. Przykładem działal-
ności twórczej było opracowanie 
„Teki wspomnień” zawierającej 
wspomnienia, refleksje i rozważania 

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje

Marek Szubiak - 
dziennikarz, publi-
cysta, wieloletni re-
daktor naczelny BGS 
Tanew. Współtwórca 
i prezes Biłgoraj-
skiego Towarzystwa 
Literackiego. Debiut 

pisarski - powieść „Brzegi nadziei”

Marek Szubiak autorów-emerytów na tematy mi-
nionych czasów i wydarzeń, których 
byli świadkami. Na uwagę zasługuje 
fakt interesowania się niektórych 
zakładów pracy i instytucji Biłgoraja 
losami swoich emerytów. Wynikiem 
tego było tworzenie przy nich kół 
emerytów. Koła takie powstały przy 
Zakładach Metalowych - 195 człon-
ków i mniejsze koła przy ZOZ, PKS. 
W latach 1984 - 1985 na skutek 
naturalnej kolei losu nastąpiły zmia-
ny we władzach Związku. Nowi dzia-
łacze na czele z  Józefą Szynderską, 
Wiktorią Mańkowską i Edwardem 
Łukasikiem kontynuowali z powo-
dzeniem działalność związkową. 
W 1985 r., liczba członków przekro-
czyła 2030 członków. Pojawiło się 17 
członków wspierających, głównie 
zakładów pracy i instytucji. Pozwo-
liło to na udzielanie zapomóg pie-
niężnych, bardzo potrzebnych naj-
biedniejszym w sytuacji panującej na 
rynku drożyzny i niezbyt hojnej 
pomocy ze strony Oddziału Okrę-
gowego. Biłgorajscy działacze do-
magali się podniesienia wysokości 
zapomogi z 1000 zł do 3000 zł 
minimum. Przypadkiem może, albo 
też z troski o prawidłowość działania 
zarządu oddziału rejonowego, rozpo-
częły się dość częste kontrole z ra-
mienia władz okręgu zamojskiego. 
Poważniejszych nieprawidłowości 
jednak nie stwierdzono. Niejako w 
odpowiedzi na te działania, doma-
gano się zaniedbanej, szerszej infor-
macji i instruktarzu od zarządu 
okręgowego. Działacze biłgorajscy 
zdecydowanie robili swoje a ich 
społeczna praca została doceniona 
przez Zarząd Główny PZERiI - wielu 
z nich otrzymało złote odznaki 
związkowe. W dobie kryzysu zwra-
cano szczególną uwagę na sytuację 
osób w podeszłym wieku, chorych 
i niepełnosprawnych. Takim osobom 
udzielano, w miarę możliwości, 
wszelkiej pomocy. Mimo trudności 
nadal aktywnie działano w dziedzinie 
kultury. Organizowano udział w kon-
certach, wystawach, spotkaniach 
autorskich i edukacyjnych, organi-
zowano wycieczki. W tym miejscu 
należy wspomnieć aktywność 
przewodniczącej Komisji Kultury - 
Stefanii Kwiecińskiej. Nie można też 
pominąć Klubu Seniora, jednak ta 
działalność to ciekawy i osobny 
temat do innego artykułu.

Po reformie państwa i przepro-
wadzeniu zmian ustrojowych Zwią-
zek odnalazł się w nowej sytuacji. 

Struktury pozostały, choć ze zmia-
nami, głównie personalnymi. PZERiI 
jest stowarzyszeniem niezależnym, 
samorządnym, niedotowanym z bud-
żetu państwa i utrzymującym się ze 
składek członków. Cel działania nie 
zmienił się - to troska o losy człon-
ków; działalność kulturalna, socjal-
no-bytowa w formie samopomocy 
koleżeńskiej i wszelkie działania dla 
dobra członków. Nadal biłgorajscy 
działacze; Józef Skakuj, Aniceta 
Ostrowska i wielu innych starali się 
utrzymywać działalność na poziomie 
poprzedników. Mimo to liczba człon-
ków zmniejszała się. W 2001 r., było 
ich 886, a w 2003 - 506. W nastę-
pnych latach tendencja spadkowa 
rosła.

Aktualne, sytuacja w rejonie 
biłgorajskim poprawia się. Zarządem 
kieruje Bogusław Kozieł i Lucyna 
Solska, aktywnie wspierani przez 
członków zarządu i działaczy, 
między innymi: Halinę Jamroz, 
Ryszarda Kopaczyńskiego, Tadeusza 
Nowińskiego, Zenona Kowalika. 
Udało się utrzymać stan 301 rze-
czywiście czynnych członków. Nadal 
istnieją koła w Wysokiem, Turobinie 
i Józefowie. Obowiązki członków nie 
są wygórowane. Członek Związku 
obowiązany jest opłacać miesięczną 
składkę w wysokości 2 zł. Niejako 
w rewanżu, posiada prawo do ulgo-
wego biletu ( w obie strony) PKP 
w wysokości 37%. Ulga przysługuje 
raz na trzy lata. Zarząd Oddziału 
Rejonowego ma obowiązek odpro-
wadzenia 20% środków z budżetu na 
rzecz Oddziału Okręgowego. Dzia-
łalność prowadzona jest obecnie 
w dwóch dziedzinach; socjalno-by-
towej i kulturalno-turystycznej. Li-
czącą się pomocą dla członków 
Związku są, wydawane okresowo, 
paczki żywnościowe z darów Unii 
Europejskiej i BEŻ. Z pomocy tej 
korzystają również ludzie biedni 
niebędący członkami Związku. Ma-
rzeniem działaczy jest większe 
wsparcie materialne władz samorzą-
dowych i pozyskanie członków 
wspierających, których dziś już nie 
ma, gdy potrzeb wspierania ludzi 
ubogich nie brakuje. Bardzo dobrze 
rozwija się działalność kulturalna 
i turystyczna. Z inicjatywy zarządu 
organizowane są atrakcyjne spotka-
nia integracyjne i okazjonalne; na 
Dzień Seniora, Dzień Inwalidy, syl-
westrowe, wigilijne i z okazji innych 
świąt. Są wyjazdy do opery lub teatru.  
Członkowie Związku mają możliwo-
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Kierownik Powia-
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Biłgorajska świątynia  kościół 

p.w. św. Marii Magdaleny 
w Puszczy Solskiej

Najcenniejszymi zabytkami miasta są kościoły. Sanktu-
arium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju jest mi szczególnie 
bliskie, do niego uczęszczali moi pradziadkowie i dziadkowie. 
Tutaj mój tato został ochrzczony i jako 5 - letni chłopiec 
obserwował ukończenie jego budowy w 1928 roku.

Puszcza Solska to miejsce szcze-
gólnego kultu Św. Marii Magdaleny 
na Ziemi Biłgorajskiej. Pierwsza 
pisana wzmianka o Puszczy Solskiej 
pochodzi z 1603 r. i jest związana 
z początkiem objawień św. Marii 
Magdaleny. Wtedy to na miejscu 
objawień kanclerz Jan Zamoyski 
zezwolił na postawienie kaplicy, 
umożliwiając tym samym udzielanie 
posług religijnych katolickim mie-
szkańcom Biłgoraja, w którym istniał 
tylko zbór kalwiński. Tomasz Za-
moyski osadził tu w 1644 roku ojców 
franciszkanów budując dla nich 
kościół i drewniany klasztor. Wtedy 
też utworzono parafię obejmującą 
swoją działalnością również miasto 
Biłgoraj. Zespół klasztorny był 
kilkakrotnie niszczony. W 1648 roku 
spalili go Kozacy pod wodzą Boh-
dana Chmielnickiego, a kolejne dre-
wniane świątynie niszczyli Szwedzi 
w okresie potopu w 1655 i 1702 roku. 
Czwarty, ostatni kościół drewniany 
spłonął od uderzenia pioruna 22 
czerwca 1794 r. Wcześniej, w 1778 
roku Konstancja z Czartoryskich 
Zamoyska ufundowała nowy muro-
wany klasztor, który przetrwał do 
dnia dzisiejszego. Po pożarze kościo-
ła władze carskie nie pozwoliły na 
budowę nowej świątyni. Aleksander 
Zamoyski polecił więc przebudować 
jedno skrzydło klasztoru, tworząc 
tam kaplicę. Na miejscu spalonego 
kościoła została wybudowana w 
1794 roku obecna kaplica św. Marii 
Magdaleny. Kościół istniał w zabu-
dowaniach klasztoru do 1928 roku. 
Obecny kościół jest szóstym z kolei. 
Budowano go w latach 1921-1928 
według projektu Jerzego Siennic-
kiego jako wotum dziękczynne za 
zwycięstwo w wojnie polsko-radzie-
ckiej w 1920 roku. Konsekracji świą-
tyni dokonał bp Marian Fulman 15 V 
1932 roku, co upamiętnione jest 
tablicą w kruchcie kościoła. Podczas 

II wojny światowej uszkodzeniu 
uległa wieża i nawa główna kościoła.

Kościół pw. św. Marii Magda-
leny wyróżnia się wśród świątyń 
Biłgoraja bogatym i różnorodnym 
wyposażeniem. Jest murowany, trzy-
nawowy, wzniesiony w stylu eklekty-
cznym. Monumentalna świątynia 
nawiązuje w bryle i w detalu archi-
tektonicznym do renesansowo-baro-
kowych form architektury polskiej. 
Wnętrze zdobią obrazy późnoba-
rokowe z XVIII w. oprawione 
w rokokowe ramy. Wieża kościoła 
jest zwieńczona renesansowym 
hełmem o dwu kondygnacjach, na 
szczycie  którego umieszczono 
krzyż. Na wieży zawieszono w 1973 
trzy dzwony: jeden konsekrowany w 
1955 r, pozostałe dwa w 1967 roku. 
Dach nad prezbiterium jest niższy niż 
nad nawą główną. Nawy boczne na 
zewnątrz podparte są przyporami. 
Prezbiterium zamyka półkolista 
absyda. Nawa główna połączona jest 
z nawami bocznymi za pomocą 

św. Franciszka z Asyżu (odnawiany 
w 1878 r. i XX w.), św. Mikołaja 
(gruntownie przemalowany) oraz 
obraz św. Floriana. Wokół obrazów w 
ołtarzach bocznych rozmieszczone są 
liczne wota - świadectwo łask otrzy-
mywanych za pośrednictwem św. 
Marii Magdaleny.

Wnętrze świątyni zdobi również 
ludowa rzeźba Chrystusa Frasobli-
wego z 1838 roku oraz dwie pła-
skorzeźby: Pieta barokowa z XVIII 
w. oraz płaskorzeźba o charakterze 
rokokowo-ludowym przedstawiająca 
św. Marię Magdalenę.

Okna w nawie głównej są okrą-
głe, natomiast w nawach bocznych 
prostokątne, zamknięte od góry 
łukiem. W oknach naw bocznych 
umieszczono witraże wykonane we-
dług projektu Konstantego Koschen-
bar Lyskowskiego z Gdańska. 
W oknach lewej nawy bocznej 
witraże przedstawiające: Boga Ojca 
podtrzymującego ukrzyżowanego 
Chrystusa z Duchem Świętym 
w postaci gołębicy, Zesłanie Ducha 
Świętego oraz św. Jadwigę Królową. 
W oknach prawej nawy bocznej 
witraże przedstawiające: Jezusa 
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, 
koronację Matki Boskiej na Królową 
Nieba i Ziemi oraz św. Franciszka. 
W świątyni znajduje się jeszcze jeden 
witraż, w oknie nad drzwiami 
wejściowymi, przedstawiający św. 
Marię Magdalenę, patronkę świątyni. 
W wyposażeniu kościoła znajdują się 
również zabytkowe dwa krucyfiksy z 
XVIII wieku, lichtarze barokowe 
i rokokowe oraz osiemnastowieczne 
przedmioty liturgiczne: kielich gład-

ki barokowy, kociołek na wodę, 
puszka rokokowa, ornat haftowany 
z symbolami ewangelistów.

Kolejny obiekt zabytkowy Pusz-
czy Solskiej to budynek dawnego 
klasztoru franciszkanów. Jest muro-
wany z cegły, otynkowany, założony 
na planie w kształcie litery L, 
dwukondygnacyjny, z wyjątkiem 
części wschodniej dłuższego skrzy-
dła przebudowanego w latach 1794-
1796 na kościół. Parter jest półtora-
traktowy,  piętro zaś jednotraktowe. 
Budynek częściowo podpiwniczony, 
przy skrzydle dłuższym od strony 
północnej znajduje się przybudówka. 
Sklepienia klasztoru są kolebkowe 
z lunetami i kolebkowo-krzyżowe, 
natomiast w pomieszczeniu dawnego 
kościoła sufit z fasetą. Chór muzy-
czny wspiera się na dwu filarach. 
Fasada budynku jest trójosiowa 
z dwukondygnacyjnym szczytem, na 
którym umieszczono herb Jelita rodu 
Zamoyskich.W podziemiach klasz-
toru chowano zmarłych zakonników. 
Na frontonie klasztoru od ulicy 
Tarnogrodzkiej umieszczone są 
w niszach rzeźby: św. Marii Magda-
leny, św. Franciszka, błogosła-
wionego Jana Pawła II i kardynała 
Stefana Wyszyńskiego - Prymasa 
Tysiąclecia. Klasztor odnowiono 
w 1998 roku, zmieniona została 
konstrukcja i pokrycie dachu. 
Obecnie w budynku mieści się aula 
Liceum im. Jana Pawła II.

trzech arkad. Na chórze muzycznym 
znajdują się organy 19-głosowe 
z 1931 roku. Sklepienie sufitu 
prezbiterium i nawy głównej bogato 
zdobione stiukami znajdującymi się 
na żebrach, sufit w nawach bocznych 
gładki. Ołtarz główny murowany, 
z drewnianą nadstawką, wspiera się 
na sześciu kolumnach. W ołtarzu 
umieszczono zabytkowy obraz św. 
Marii Magdaleny zapewne z XVII 
w, przemalowany, w sukience sre-
brnej oraz obraz Matki Boskiej 
Różańcowej namalowany w latach 
1934-1940. W nawach bocznych 
kościoła znajdują się drewniane 
ołtarze przyścienne, jednokondygna-
cyjne z sarkofagową mensą. W ołta-
rzu prawej nawy bocznej w centrum 
widnieje obraz Najświętszej Marii 
Niepokalanie Poczętej w sukience 
srebrnej z pierwszej połowy XVIII w. 
W nawie lewej są również zabytkowe 
osiemnastowieczne obrazy: św. 
Antoniego Padewskiego w sukience 
srebrnej, Matki Boskiej Kodeńskiej, 

dobro wspólne dobro wspólne
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Obecny kościół jest szóstym z kolei. Budowano go 
w latach 1921-1928 według projektu Jerzego Siennickiego

Wnętrze kościoła zdobią obrazy późnobarokowe 
z XVIII w. oprawione w rokokowe ramy.

By³o...

22 pa ü dziernika juæ po raz X 
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ksiźdza 
Jana Twardowskiego odby³a siź akcja 
charytatywna pn. Dzień Jesiennego 
Liú cia. Zebrane pieni¹ dze trafi³y jak co 
roku do Lubelskiego Hospicjum im. 
Ma³ego Ksiźcia.

Podczas zbiórki uda³o siź zebraę 
prawie 40 tysiźcy z³otych. Przez 10 lat 
trwania akcji lubelskie hospicjum otrzy-
ma³o blisko 170 tysiźcy. Wszystko zaczź-
³o siź 11 lat temu „zorganizowaliú my 
szkoln¹ imprezź, w któr¹ w³¹czyli siź 
rodzice i uczniowie. Z upieczonych przez 
mamy ciast i przygotowanych przez 
ojców przetworów zorganizowany zosta³ 
kiermasz. Zebraliú my wówczas 700 z³, 
które zosta³y przekazane na Lubelskie 
Hospicjum im. Ma³ego Ksiźcia” - 
wspomina Teresa Bogdanowicz dyrektor 
SP Nr 5 w Bi³goraju.

Od tego czasu trwa wspó³praca 
z jedynym w Polsce po³udniowo-
wschodniej domowym hospicjum dla 
dzieci, które zosta³o powo³ane, aby obj¹ę 
domow¹  opiek¹  dzieci i m³odzieæ 
z chorobami nowotworowymi oraz 
innymi nieuleczalnymi i postźpuj¹ cymi 
schorzeniami. Dziźki przekazanym 
pieni¹ dzom zakupiono juæ dwa samo-
chody, dziźki którym pracownicy hospi-
cjum mog¹ dojeædæaę do domów pacjen-
tów. Przygotowanie po raz kolejny akcji 
charytatywnej na tak duæ¹ skale moæliwe 
by³o dziźki ogromnemu zaangaæowaniu 
nauczycieli i rodziców uczniów. 

By³o...

Bi³gorajskie LO im. ONZ zosta³o 
po raz kolejny wyróænione. Szko³a 
zajź³a trzecie miejsce w konkursie 
Nowoczesna Szko³a i otrzyma³a 10 tys. 
z³ na interaktywn¹ pracowniź multi-
medialn¹ . 

24 paü dziernika br. nast¹ pi³o wrź-
czenie czeku i pami¹ tkowego dyplomu.

Konkurs zorganizowa³a Nauczy-
cielska Agencja Ubezpieczeniowa a do-
tyczy³ on Nowoczesnej Szko³y. Przeka-
zanie czeku odby³o siź podczas dnia 
patrona szko³y. Adam Rowicki prezes 
NAU, której celem jest zapewnienie 
kompleksowej obs³ugi nauczycielom, 
pracownikom oú wiaty oraz instytucjom 
o ú wiatowym w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych oraz finansowych, 
przywióz³ do Bi³goraja wyniki og³o-
szonego przez NAU konkursu oraz czek 
na 10 tys. z³. Sam projekt powsta³ pod 
kierunkiem Anny Dobraczyńskiej.

 Interaktywna Pracownia Multime-
dialna powstanie w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹ cych w Bi³goraju. Praca 
konkursowa zawiera opis dzia³ania, na 
które wnioskodawcy chc¹ przeznaczyę 
kwotź, która stanowi nagrodź w Kon-
kursie „NOWOCZESNA SZKO£A”
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cznych Ziemi Biłgorajskiej

Stanisława Dzikoń
Biłgorajska świątynia  kościół 

p.w. św. Marii Magdaleny 
w Puszczy Solskiej

Najcenniejszymi zabytkami miasta są kościoły. Sanktu-
arium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju jest mi szczególnie 
bliskie, do niego uczęszczali moi pradziadkowie i dziadkowie. 
Tutaj mój tato został ochrzczony i jako 5 - letni chłopiec 
obserwował ukończenie jego budowy w 1928 roku.

Puszcza Solska to miejsce szcze-
gólnego kultu Św. Marii Magdaleny 
na Ziemi Biłgorajskiej. Pierwsza 
pisana wzmianka o Puszczy Solskiej 
pochodzi z 1603 r. i jest związana 
z początkiem objawień św. Marii 
Magdaleny. Wtedy to na miejscu 
objawień kanclerz Jan Zamoyski 
zezwolił na postawienie kaplicy, 
umożliwiając tym samym udzielanie 
posług religijnych katolickim mie-
szkańcom Biłgoraja, w którym istniał 
tylko zbór kalwiński. Tomasz Za-
moyski osadził tu w 1644 roku ojców 
franciszkanów budując dla nich 
kościół i drewniany klasztor. Wtedy 
też utworzono parafię obejmującą 
swoją działalnością również miasto 
Biłgoraj. Zespół klasztorny był 
kilkakrotnie niszczony. W 1648 roku 
spalili go Kozacy pod wodzą Boh-
dana Chmielnickiego, a kolejne dre-
wniane świątynie niszczyli Szwedzi 
w okresie potopu w 1655 i 1702 roku. 
Czwarty, ostatni kościół drewniany 
spłonął od uderzenia pioruna 22 
czerwca 1794 r. Wcześniej, w 1778 
roku Konstancja z Czartoryskich 
Zamoyska ufundowała nowy muro-
wany klasztor, który przetrwał do 
dnia dzisiejszego. Po pożarze kościo-
ła władze carskie nie pozwoliły na 
budowę nowej świątyni. Aleksander 
Zamoyski polecił więc przebudować 
jedno skrzydło klasztoru, tworząc 
tam kaplicę. Na miejscu spalonego 
kościoła została wybudowana w 
1794 roku obecna kaplica św. Marii 
Magdaleny. Kościół istniał w zabu-
dowaniach klasztoru do 1928 roku. 
Obecny kościół jest szóstym z kolei. 
Budowano go w latach 1921-1928 
według projektu Jerzego Siennic-
kiego jako wotum dziękczynne za 
zwycięstwo w wojnie polsko-radzie-
ckiej w 1920 roku. Konsekracji świą-
tyni dokonał bp Marian Fulman 15 V 
1932 roku, co upamiętnione jest 
tablicą w kruchcie kościoła. Podczas 

II wojny światowej uszkodzeniu 
uległa wieża i nawa główna kościoła.

Kościół pw. św. Marii Magda-
leny wyróżnia się wśród świątyń 
Biłgoraja bogatym i różnorodnym 
wyposażeniem. Jest murowany, trzy-
nawowy, wzniesiony w stylu eklekty-
cznym. Monumentalna świątynia 
nawiązuje w bryle i w detalu archi-
tektonicznym do renesansowo-baro-
kowych form architektury polskiej. 
Wnętrze zdobią obrazy późnoba-
rokowe z XVIII w. oprawione 
w rokokowe ramy. Wieża kościoła 
jest zwieńczona renesansowym 
hełmem o dwu kondygnacjach, na 
szczycie  którego umieszczono 
krzyż. Na wieży zawieszono w 1973 
trzy dzwony: jeden konsekrowany w 
1955 r, pozostałe dwa w 1967 roku. 
Dach nad prezbiterium jest niższy niż 
nad nawą główną. Nawy boczne na 
zewnątrz podparte są przyporami. 
Prezbiterium zamyka półkolista 
absyda. Nawa główna połączona jest 
z nawami bocznymi za pomocą 

św. Franciszka z Asyżu (odnawiany 
w 1878 r. i XX w.), św. Mikołaja 
(gruntownie przemalowany) oraz 
obraz św. Floriana. Wokół obrazów w 
ołtarzach bocznych rozmieszczone są 
liczne wota - świadectwo łask otrzy-
mywanych za pośrednictwem św. 
Marii Magdaleny.

Wnętrze świątyni zdobi również 
ludowa rzeźba Chrystusa Frasobli-
wego z 1838 roku oraz dwie pła-
skorzeźby: Pieta barokowa z XVIII 
w. oraz płaskorzeźba o charakterze 
rokokowo-ludowym przedstawiająca 
św. Marię Magdalenę.

Okna w nawie głównej są okrą-
głe, natomiast w nawach bocznych 
prostokątne, zamknięte od góry 
łukiem. W oknach naw bocznych 
umieszczono witraże wykonane we-
dług projektu Konstantego Koschen-
bar Lyskowskiego z Gdańska. 
W oknach lewej nawy bocznej 
witraże przedstawiające: Boga Ojca 
podtrzymującego ukrzyżowanego 
Chrystusa z Duchem Świętym 
w postaci gołębicy, Zesłanie Ducha 
Świętego oraz św. Jadwigę Królową. 
W oknach prawej nawy bocznej 
witraże przedstawiające: Jezusa 
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, 
koronację Matki Boskiej na Królową 
Nieba i Ziemi oraz św. Franciszka. 
W świątyni znajduje się jeszcze jeden 
witraż, w oknie nad drzwiami 
wejściowymi, przedstawiający św. 
Marię Magdalenę, patronkę świątyni. 
W wyposażeniu kościoła znajdują się 
również zabytkowe dwa krucyfiksy z 
XVIII wieku, lichtarze barokowe 
i rokokowe oraz osiemnastowieczne 
przedmioty liturgiczne: kielich gład-

ki barokowy, kociołek na wodę, 
puszka rokokowa, ornat haftowany 
z symbolami ewangelistów.

Kolejny obiekt zabytkowy Pusz-
czy Solskiej to budynek dawnego 
klasztoru franciszkanów. Jest muro-
wany z cegły, otynkowany, założony 
na planie w kształcie litery L, 
dwukondygnacyjny, z wyjątkiem 
części wschodniej dłuższego skrzy-
dła przebudowanego w latach 1794-
1796 na kościół. Parter jest półtora-
traktowy,  piętro zaś jednotraktowe. 
Budynek częściowo podpiwniczony, 
przy skrzydle dłuższym od strony 
północnej znajduje się przybudówka. 
Sklepienia klasztoru są kolebkowe 
z lunetami i kolebkowo-krzyżowe, 
natomiast w pomieszczeniu dawnego 
kościoła sufit z fasetą. Chór muzy-
czny wspiera się na dwu filarach. 
Fasada budynku jest trójosiowa 
z dwukondygnacyjnym szczytem, na 
którym umieszczono herb Jelita rodu 
Zamoyskich.W podziemiach klasz-
toru chowano zmarłych zakonników. 
Na frontonie klasztoru od ulicy 
Tarnogrodzkiej umieszczone są 
w niszach rzeźby: św. Marii Magda-
leny, św. Franciszka, błogosła-
wionego Jana Pawła II i kardynała 
Stefana Wyszyńskiego - Prymasa 
Tysiąclecia. Klasztor odnowiono 
w 1998 roku, zmieniona została 
konstrukcja i pokrycie dachu. 
Obecnie w budynku mieści się aula 
Liceum im. Jana Pawła II.

trzech arkad. Na chórze muzycznym 
znajdują się organy 19-głosowe 
z 1931 roku. Sklepienie sufitu 
prezbiterium i nawy głównej bogato 
zdobione stiukami znajdującymi się 
na żebrach, sufit w nawach bocznych 
gładki. Ołtarz główny murowany, 
z drewnianą nadstawką, wspiera się 
na sześciu kolumnach. W ołtarzu 
umieszczono zabytkowy obraz św. 
Marii Magdaleny zapewne z XVII 
w, przemalowany, w sukience sre-
brnej oraz obraz Matki Boskiej 
Różańcowej namalowany w latach 
1934-1940. W nawach bocznych 
kościoła znajdują się drewniane 
ołtarze przyścienne, jednokondygna-
cyjne z sarkofagową mensą. W ołta-
rzu prawej nawy bocznej w centrum 
widnieje obraz Najświętszej Marii 
Niepokalanie Poczętej w sukience 
srebrnej z pierwszej połowy XVIII w. 
W nawie lewej są również zabytkowe 
osiemnastowieczne obrazy: św. 
Antoniego Padewskiego w sukience 
srebrnej, Matki Boskiej Kodeńskiej, 

dobro wspólne dobro wspólne
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Obecny kościół jest szóstym z kolei. Budowano go 
w latach 1921-1928 według projektu Jerzego Siennickiego

Wnętrze kościoła zdobią obrazy późnobarokowe 
z XVIII w. oprawione w rokokowe ramy.

By³o...

22 pa ü dziernika juæ po raz X 
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ksiźdza 
Jana Twardowskiego odby³a siź akcja 
charytatywna pn. Dzień Jesiennego 
Liú cia. Zebrane pieni¹ dze trafi³y jak co 
roku do Lubelskiego Hospicjum im. 
Ma³ego Ksiźcia.

Podczas zbiórki uda³o siź zebraę 
prawie 40 tysiźcy z³otych. Przez 10 lat 
trwania akcji lubelskie hospicjum otrzy-
ma³o blisko 170 tysiźcy. Wszystko zaczź-
³o siź 11 lat temu „zorganizowaliú my 
szkoln¹ imprezź, w któr¹ w³¹czyli siź 
rodzice i uczniowie. Z upieczonych przez 
mamy ciast i przygotowanych przez 
ojców przetworów zorganizowany zosta³ 
kiermasz. Zebraliú my wówczas 700 z³, 
które zosta³y przekazane na Lubelskie 
Hospicjum im. Ma³ego Ksiźcia” - 
wspomina Teresa Bogdanowicz dyrektor 
SP Nr 5 w Bi³goraju.

Od tego czasu trwa wspó³praca 
z jedynym w Polsce po³udniowo-
wschodniej domowym hospicjum dla 
dzieci, które zosta³o powo³ane, aby obj¹ę 
domow¹  opiek¹  dzieci i m³odzieæ 
z chorobami nowotworowymi oraz 
innymi nieuleczalnymi i postźpuj¹ cymi 
schorzeniami. Dziźki przekazanym 
pieni¹ dzom zakupiono juæ dwa samo-
chody, dziźki którym pracownicy hospi-
cjum mog¹ dojeædæaę do domów pacjen-
tów. Przygotowanie po raz kolejny akcji 
charytatywnej na tak duæ¹ skale moæliwe 
by³o dziźki ogromnemu zaangaæowaniu 
nauczycieli i rodziców uczniów. 

By³o...

Bi³gorajskie LO im. ONZ zosta³o 
po raz kolejny wyróænione. Szko³a 
zajź³a trzecie miejsce w konkursie 
Nowoczesna Szko³a i otrzyma³a 10 tys. 
z³ na interaktywn¹ pracowniź multi-
medialn¹ . 

24 paü dziernika br. nast¹ pi³o wrź-
czenie czeku i pami¹ tkowego dyplomu.

Konkurs zorganizowa³a Nauczy-
cielska Agencja Ubezpieczeniowa a do-
tyczy³ on Nowoczesnej Szko³y. Przeka-
zanie czeku odby³o siź podczas dnia 
patrona szko³y. Adam Rowicki prezes 
NAU, której celem jest zapewnienie 
kompleksowej obs³ugi nauczycielom, 
pracownikom oú wiaty oraz instytucjom 
o ú wiatowym w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych oraz finansowych, 
przywióz³ do Bi³goraja wyniki og³o-
szonego przez NAU konkursu oraz czek 
na 10 tys. z³. Sam projekt powsta³ pod 
kierunkiem Anny Dobraczyńskiej.

 Interaktywna Pracownia Multime-
dialna powstanie w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹ cych w Bi³goraju. Praca 
konkursowa zawiera opis dzia³ania, na 
które wnioskodawcy chc¹ przeznaczyę 
kwotź, która stanowi nagrodź w Kon-
kursie „NOWOCZESNA SZKO£A”
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Niemców w przełęczy Dukielskiej. 
Skierowanie do kompanii karnej była 
dla niego szansą przeżycia. Para-
doksem tamtych czasów, było 
również to, że za swoją działalność 
lewicową przed wojną był więziony 
przez NKWD w Pile. Po wielu 
przeżyciach dotarł do Tereszpola 
krańcowo wyczerpany, po swoim 
pierwszym od kilku dni posiłku, 
zasnął przy stole. Już piechotą 
powrócił do matki, by jej wręczyć 
zapleśniały chleb, który niósł dla niej 
kilka dni  sądził, że panuje tutaj taka 
bieda, jak ta która panowała na 
syberyjskich bezdrożach. I pomy-
śleć, że był w Biłgoraju jednym 
z pierwszych działaczy PPR (od 
sierpnia 1944r). Było ich wówczas 
50. Pan Zygmunt był jednym z pier-
wszych dyrektorów Biłgorajskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego, 
a potem przez długie lata pracował 
w kierownictwie zakładów usługo-
wych Aleksandra Bełżka. Razem 
z bratem Robertem zajmowali się 
myślistwem, ale jego pasją był też 
sport. Pierwsze sukcesy w tej dzie-
dzinie osiągnął przed wojną, jako 
czołowy lekkoatleta. Uczył się 

w szkole Handlowej we Lwowie i bez 
wysiłku pokonywał odcinek ponad 
100 km rowerem. Jego hobby było 
również pszczelarstwo. Miał ponad 
40 uli.

Dzieci zgodnie twierdzą, że był 
bardzo dobrym dziadkiem. Żył 85 lat.

Stefan Knapp 1921 - 1996
Ukończył liceum we Lwowie 

w 1939. Po wkroczeniu wojsk 
sowieckich do miasta został are-
sztowany i wywieziony na Syberię do 
łagru. Od września 1940 pracował 
niewolniczo przy budowie kolei 
w pobliżu Archangielska nad Morze 
Białym. Po ogłoszeniu amnestii 
(układ Sikorski - Majski) wstąpił do 
wojska polskiego w Buzułuku i zgło-

sił się do lotnictwa. Odesłany został 
drogą morską do Wielkiej Brytanii, 
gdzie spędził resztę życia. Po 
ukończeniu kursu dla pilotów my-
śliwsko - rozpoznawczych, jako pilot 
RAF-u odbył łącznie 106 lotów 
bojowych. W Anglii ukończył 
Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych 
w Londynie. Jest jednych z nie-
licznych polskich artystów, który 

Rodzina Knapów
Antoni Knap, syn Andrzeja i Tekli, urodził się w 1889r. 

w Biłgoraju. Zajmował się od dziecka wyplataniem 
wiklinowych koszyków, które wraz z biłgorajskimi sitarzami 
sprzedawał nawet na terenie Rosji. Jego monotonne życie 
diametralnie zmienia miłość do Julii.

Tyle że on, „Romeo”, był biedny, 
a u wnuków, rodziców Julii, włościan 
z Dąbrowicy panie chodziły w kape-
luszach, piły kawę, a nawet jeździły 
pociągiem do Pskowa, czy Peter-
sburga. Antoni uczynił desperacki 
krok: wyjechał do Argentyny za 
chlebem. Dwa lata pracował 
w kopalni i zarobił 300 dolarów, co 
stanowiło wówczas sporą wartość. 

100 dolarów zaoferował swoje-
mu teściowi, który zezwolił na 
ożenek. Reszta został na uwicie 
rodzinnego gniazdka. Czas naglił. 
W 1914r. Julia i Antoni zawarli 
związek małżeński. Pod koniec roku 
urodził się pierwszy syn Robert. 
Szczęście rodzinne przyćmił wybuch 
I wojny światowej. Papierowe dolary 
straciły wartość i trzeba się było 
dorabiać od nowa. Bogaty teść 
pomógł i powstał duży dom przed 
bramą Tarnogrodzką w pobliżu 
niebawem wybudowanej szkoły. 

Rodzina zaczęła się powiększać. 
W 1917r. rodzi się drugi syn Zy-
gmunt, a w 1921r. trzeci syn Stefan, 
który będąc w Anglii zmienił piso-
wnię nazwiska na Knapp. W 1925r. 
przyszła na świat córka Janina. 
Dobra, kochająca się rodzina żyła 
szczęśliwie do wybuchu II wojny 
światowej. Antonii, komunizujący 
obywatel Biłgoraja, sekretarz biłgo-
rajskiej KPP, w obawie przed repre-
sjami ze strony Niemców wyjechał 
wraz z synami do Kraju Rad z cofa-
jącą się armią sowiecką. 

Zaczęła się gehenna. Z okresu 
pobytu w ZSRR można napisać 
książkę lub nakręcić film, i to w 
4 częściach o losach każdego z nich: 
ojca i trzech synów. 

O Antonim, który zaginął na 
przełomie 1939/40r. mówiono, że 
zginął w Gułagu. Polityka Stalina 
prowadziła do demaskowania ludzi 
z Polski i likwidowani ich, nawet jeśli 
byli komunistami. 

Są jeszcze ślady katyńskie - listy 
białoruskie. Faktem jest, że od 1939r. 
pani Julia została sama, była jak mąż 

działaczką ruchu robotniczego. 
Zmarła w 1992r. przeżywając o 10 lat 
swoją córkę Janinę, która w 1982r. 
zginęła w wypadku samochodowym 
pod Garwolinem, jadąc do matki do 
Biłgoraja. 

Podobno Janusz Przymanowski 
pisząc scenariusz do filmu „Matka 
Królów” zaczerpnął temat z życia 
rodziny Knapów. O rodzinie opowia-
dał mu kolego z wojska, Robert 
Knap, też pułkownik. Jemu też 
poświęcił jeden z odcinków „Czterej 
pancerni i pies”.

Robert Knap 1914 - 1988
Jako pułkownik wojska prze-

szedł szlak bojowy od Lenino do 
Berlina. Był dowódcą korpusu 
zwiadowców  polskich żołnierzy 
walczących wraz z Rosjanami 
przeciwko wspólnemu wrogowi, 
hitlerowcom. Pana Roberta pozna-
łem na zimowisku w Poroninie. To 
był znakomity narrator - gawędziarz, 
z którym w jednej góralskiej izbie 
prowadziliśmy nocne Polaków 
rozmowy. Młodzieży organizo-
waliśmy „posiady góralskie”, na 
których opowiadał mrożące krew 
w żyłach swoje wojenne przeżycia, 
niektóre wręcz nieprawdopodobne. 
Wielokrotnie śmierć zaglądała mu 
w oczy, zwłaszcza w okresie walk 
o wał pomorski.

Pułkownik Robert Knap mie-
szkał na stałe w Warszawie, ale 
w Biłgoraju bywał często. Należał do 
koła myśliwskiego „Cietrzew”, któ-
remu szefował nieżyjący już Janusz 
Bełżek. Miał tu wielu przyjaciół, 
z którymi przy ognisku i toastach 
wspominał młodość w Biłgoraju. 

Zygmunt Knap 1917 - 2002
Przeżył martyrologię przeby-

wając przez 5 lat na Syberii w oko-
licach rzeki Ob. Wielokrotnie ocierał 
się o śmierć z powodu głodu i wy-
cieńczenia. Z II Armią Wojska 
Polskiego powrócił do kraju, jego 
kompania został rozbita przez 
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długoletni nauczyciel 
wychowania fizycznego, 
d z i a ł a c z  s p o r t o w y.  
Dokumentalista opisu-
jący życie w Biłgoraju 
sprzed lat. 

Kazimierz Szubiak zdobył ogromne uznanie w świecie. 
Jego obrazy są wystawiane w li-
cznych muzeach, a monumentalne 
kompozycje fasadowe zdobią liczne 
gmachy na świecie. Obrazy urzekają 
intensywnością i czystością barw. 
Jest wynalazcą niezwykłej techniki. 
Jego kompozycje powstawały na 
niskowęglowej stalowej blasze, 
pokrywanej emalią o specjalnej 
kompozycji. Stefan Knapp wszystkie 
prace wykonywał własnoręcznie 
w pracowni albo hangarze lotniczym. 
Jego dzieła zdobią: 40 - piętrowy 
gmach w Nowym Jorku, londyńskie 
lotnisko Heatrow, ściany uniwer-
sytetów, gmachy w Hadze, Izraelu, 
Kanadzie, ale też np. w Planetarium 
w Olsztynie, czy biłgorajskim liceum 
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Rodzina Knapów, stoj¹ od lewej Stefan, 
Zygmunt i Robert.Siedz¹ mama Julia, 

ojciec Antoni, obok Janina

80 - lecie mamy Julii, od lewej Robert, z prawej Stefan

Byůo…

Remont úwiŕtyni w Tarnogrodzie
Zadanie kosztowaůo 208 tys. zů. Za 

takŕ kwotć wymieniono okno w 
zabytkowej barokowej úwiŕ tyni 
wzniesionej, która pochodzi z poůowy 
XVI wieku. Inwestycjć wspóůfi-
nansowano ze úrodków Unii Europej-
skiej.

Staranie o wymianć okien rozpo-
czćto kilka lat temu. Parafii nie byůo 
jednak staă na samodzielne opůacenie 
kosztów zadania, dlatego prowadzono 
rozmowy w tej sprawie z przedsta-
wicielami Urzćdu Marszaůkowskiego 
w Lublinie i Urzćdu Miasta w Tarno-
grodzie. Przyniosůo to rezultaty, bo 
uzyskano dofinansowanie do wymiany 
okien w zabytkowej úwiŕtyni w wyso-
koúci 75%. W paędzierniku tego roku  
nastŕpiů odbiór prac zwiŕzanych z drugim 
etapem wymiany okien w koúciele 
parafialnym. 

Będzie...

4 grudnia w Biłgoraju planowany 
jest „Dzień Dawcy Szpiku”, podczas 
którego odbędzie się rejestracja poten-
cjalnych dawców komórek macierzy-
stych. Rejestracja będzie miała miejsce 
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgo-
raju. Jest to pierwszy Dzień Dawcy 
Szpiku organizowany w Biłgoraju.

Podczas akcji wszystkie zdrowe oso-
by w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie za-
rejestrować się w naszej bazie potencjal-
nych dawców komórek macierzystych. 
Rejestracja polega na wypełnieniu formu-
larza i oddaniu zaledwie 4 ml krwi potrze-
bnej do przeprowadzenia badania genety-
cznego. 

Fundacja DKMS Polska zareje-
strowana została 28 listopada 2008 roku, 
jako niezależna organizacja typu non-
profit. DKMS ma swoje korzenie w Nie-
mczech, gdzie powstała z prywatnej ini-
cjatywy w 1991 roku. Od tego czasu 
DKMS Niemcy stał się największą bazŕ  
potencjalnych dawców na świecie (ponad 
2 20 000, sierpień 2010). DKMS Polska 
rozpoczęła swoją działalność 25 lutego i 
do dnia dzisiejszego udało się nam 
zrekrutować i przebadać ponad 157 000 
potencjalnych dawców. 88 z nich oddało 
już swoje komórki macierzyste ratując 
życie tym, którzy potrzebujŕ  tego najbar-
dziej.

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje
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Niemców w przełęczy Dukielskiej. 
Skierowanie do kompanii karnej była 
dla niego szansą przeżycia. Para-
doksem tamtych czasów, było 
również to, że za swoją działalność 
lewicową przed wojną był więziony 
przez NKWD w Pile. Po wielu 
przeżyciach dotarł do Tereszpola 
krańcowo wyczerpany, po swoim 
pierwszym od kilku dni posiłku, 
zasnął przy stole. Już piechotą 
powrócił do matki, by jej wręczyć 
zapleśniały chleb, który niósł dla niej 
kilka dni  sądził, że panuje tutaj taka 
bieda, jak ta która panowała na 
syberyjskich bezdrożach. I pomy-
śleć, że był w Biłgoraju jednym 
z pierwszych działaczy PPR (od 
sierpnia 1944r). Było ich wówczas 
50. Pan Zygmunt był jednym z pier-
wszych dyrektorów Biłgorajskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego, 
a potem przez długie lata pracował 
w kierownictwie zakładów usługo-
wych Aleksandra Bełżka. Razem 
z bratem Robertem zajmowali się 
myślistwem, ale jego pasją był też 
sport. Pierwsze sukcesy w tej dzie-
dzinie osiągnął przed wojną, jako 
czołowy lekkoatleta. Uczył się 

w szkole Handlowej we Lwowie i bez 
wysiłku pokonywał odcinek ponad 
100 km rowerem. Jego hobby było 
również pszczelarstwo. Miał ponad 
40 uli.

Dzieci zgodnie twierdzą, że był 
bardzo dobrym dziadkiem. Żył 85 lat.

Stefan Knapp 1921 - 1996
Ukończył liceum we Lwowie 

w 1939. Po wkroczeniu wojsk 
sowieckich do miasta został are-
sztowany i wywieziony na Syberię do 
łagru. Od września 1940 pracował 
niewolniczo przy budowie kolei 
w pobliżu Archangielska nad Morze 
Białym. Po ogłoszeniu amnestii 
(układ Sikorski - Majski) wstąpił do 
wojska polskiego w Buzułuku i zgło-

sił się do lotnictwa. Odesłany został 
drogą morską do Wielkiej Brytanii, 
gdzie spędził resztę życia. Po 
ukończeniu kursu dla pilotów my-
śliwsko - rozpoznawczych, jako pilot 
RAF-u odbył łącznie 106 lotów 
bojowych. W Anglii ukończył 
Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych 
w Londynie. Jest jednych z nie-
licznych polskich artystów, który 

Rodzina Knapów
Antoni Knap, syn Andrzeja i Tekli, urodził się w 1889r. 

w Biłgoraju. Zajmował się od dziecka wyplataniem 
wiklinowych koszyków, które wraz z biłgorajskimi sitarzami 
sprzedawał nawet na terenie Rosji. Jego monotonne życie 
diametralnie zmienia miłość do Julii.

Tyle że on, „Romeo”, był biedny, 
a u wnuków, rodziców Julii, włościan 
z Dąbrowicy panie chodziły w kape-
luszach, piły kawę, a nawet jeździły 
pociągiem do Pskowa, czy Peter-
sburga. Antoni uczynił desperacki 
krok: wyjechał do Argentyny za 
chlebem. Dwa lata pracował 
w kopalni i zarobił 300 dolarów, co 
stanowiło wówczas sporą wartość. 

100 dolarów zaoferował swoje-
mu teściowi, który zezwolił na 
ożenek. Reszta został na uwicie 
rodzinnego gniazdka. Czas naglił. 
W 1914r. Julia i Antoni zawarli 
związek małżeński. Pod koniec roku 
urodził się pierwszy syn Robert. 
Szczęście rodzinne przyćmił wybuch 
I wojny światowej. Papierowe dolary 
straciły wartość i trzeba się było 
dorabiać od nowa. Bogaty teść 
pomógł i powstał duży dom przed 
bramą Tarnogrodzką w pobliżu 
niebawem wybudowanej szkoły. 

Rodzina zaczęła się powiększać. 
W 1917r. rodzi się drugi syn Zy-
gmunt, a w 1921r. trzeci syn Stefan, 
który będąc w Anglii zmienił piso-
wnię nazwiska na Knapp. W 1925r. 
przyszła na świat córka Janina. 
Dobra, kochająca się rodzina żyła 
szczęśliwie do wybuchu II wojny 
światowej. Antonii, komunizujący 
obywatel Biłgoraja, sekretarz biłgo-
rajskiej KPP, w obawie przed repre-
sjami ze strony Niemców wyjechał 
wraz z synami do Kraju Rad z cofa-
jącą się armią sowiecką. 

Zaczęła się gehenna. Z okresu 
pobytu w ZSRR można napisać 
książkę lub nakręcić film, i to w 
4 częściach o losach każdego z nich: 
ojca i trzech synów. 

O Antonim, który zaginął na 
przełomie 1939/40r. mówiono, że 
zginął w Gułagu. Polityka Stalina 
prowadziła do demaskowania ludzi 
z Polski i likwidowani ich, nawet jeśli 
byli komunistami. 

Są jeszcze ślady katyńskie - listy 
białoruskie. Faktem jest, że od 1939r. 
pani Julia została sama, była jak mąż 

działaczką ruchu robotniczego. 
Zmarła w 1992r. przeżywając o 10 lat 
swoją córkę Janinę, która w 1982r. 
zginęła w wypadku samochodowym 
pod Garwolinem, jadąc do matki do 
Biłgoraja. 

Podobno Janusz Przymanowski 
pisząc scenariusz do filmu „Matka 
Królów” zaczerpnął temat z życia 
rodziny Knapów. O rodzinie opowia-
dał mu kolego z wojska, Robert 
Knap, też pułkownik. Jemu też 
poświęcił jeden z odcinków „Czterej 
pancerni i pies”.

Robert Knap 1914 - 1988
Jako pułkownik wojska prze-

szedł szlak bojowy od Lenino do 
Berlina. Był dowódcą korpusu 
zwiadowców  polskich żołnierzy 
walczących wraz z Rosjanami 
przeciwko wspólnemu wrogowi, 
hitlerowcom. Pana Roberta pozna-
łem na zimowisku w Poroninie. To 
był znakomity narrator - gawędziarz, 
z którym w jednej góralskiej izbie 
prowadziliśmy nocne Polaków 
rozmowy. Młodzieży organizo-
waliśmy „posiady góralskie”, na 
których opowiadał mrożące krew 
w żyłach swoje wojenne przeżycia, 
niektóre wręcz nieprawdopodobne. 
Wielokrotnie śmierć zaglądała mu 
w oczy, zwłaszcza w okresie walk 
o wał pomorski.

Pułkownik Robert Knap mie-
szkał na stałe w Warszawie, ale 
w Biłgoraju bywał często. Należał do 
koła myśliwskiego „Cietrzew”, któ-
remu szefował nieżyjący już Janusz 
Bełżek. Miał tu wielu przyjaciół, 
z którymi przy ognisku i toastach 
wspominał młodość w Biłgoraju. 

Zygmunt Knap 1917 - 2002
Przeżył martyrologię przeby-

wając przez 5 lat na Syberii w oko-
licach rzeki Ob. Wielokrotnie ocierał 
się o śmierć z powodu głodu i wy-
cieńczenia. Z II Armią Wojska 
Polskiego powrócił do kraju, jego 
kompania został rozbita przez 
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długoletni nauczyciel 
wychowania fizycznego, 
d z i a ł a c z  s p o r t o w y.  
Dokumentalista opisu-
jący życie w Biłgoraju 
sprzed lat. 

Kazimierz Szubiak zdobył ogromne uznanie w świecie. 
Jego obrazy są wystawiane w li-
cznych muzeach, a monumentalne 
kompozycje fasadowe zdobią liczne 
gmachy na świecie. Obrazy urzekają 
intensywnością i czystością barw. 
Jest wynalazcą niezwykłej techniki. 
Jego kompozycje powstawały na 
niskowęglowej stalowej blasze, 
pokrywanej emalią o specjalnej 
kompozycji. Stefan Knapp wszystkie 
prace wykonywał własnoręcznie 
w pracowni albo hangarze lotniczym. 
Jego dzieła zdobią: 40 - piętrowy 
gmach w Nowym Jorku, londyńskie 
lotnisko Heatrow, ściany uniwer-
sytetów, gmachy w Hadze, Izraelu, 
Kanadzie, ale też np. w Planetarium 
w Olsztynie, czy biłgorajskim liceum 

�o�g�ó�l�n�o�k�s�z�t�a�B�c���c�y�m� �i�m�.� �O�N�Z� � �p�o�d�a�-
�r�o�w�a�B� �s�z�k�o�l�e� �p�o�r�t�r�e�t� �M�i�k�o�B�a�j�a� �K�o�p�e�r�-
�n�i�k�a�.� �J�e�s�t� �a�u�t�o�r�e�m� �o�p�o�w�i�e�[�c�i� �a�u�t�o�b�i�o�-
�g�r�a�f�i�c�z�n�e�j�  ��K�w�a�d�r�a�t�o�w�e� �s�B�o�D�c�e ��.� 

�Z�m�a�r�B� �w� �1�9�9�6�r�.� �p�o� �r�o�z�l�e�g�B�y�m� 
�z�a�w�a�l�e� �s�e�r�c�a�.� �Z�a� �z�a�s�B�u�g�i� �d�l�a� �r�o�z�w�o�j�u� 
�s�z�t�u�k�i� �z�o�s�t�a�B� �u�h�o�n�o�r�o�w�a�n�y� �K�r�z�y�|�e�m� 
�K�a�w�a�l�e�r�s�k�i�m� �O�r�d�e�r�u� �O�d�r�o�d�z�e�n�i�a� 
�P�o�l�s�k�i�. 

Rodzina Knapów, stoj¹ od lewej Stefan, 
Zygmunt i Robert.Siedz¹ mama Julia, 

ojciec Antoni, obok Janina

80 - lecie mamy Julii, od lewej Robert, z prawej Stefan

Byůo…

Remont úwiŕtyni w Tarnogrodzie
Zadanie kosztowaůo 208 tys. zů. Za 

takŕ kwotć wymieniono okno w 
zabytkowej barokowej úwiŕ tyni 
wzniesionej, która pochodzi z poůowy 
XVI wieku. Inwestycjć wspóůfi-
nansowano ze úrodków Unii Europej-
skiej.

Staranie o wymianć okien rozpo-
czćto kilka lat temu. Parafii nie byůo 
jednak staă na samodzielne opůacenie 
kosztów zadania, dlatego prowadzono 
rozmowy w tej sprawie z przedsta-
wicielami Urzćdu Marszaůkowskiego 
w Lublinie i Urzćdu Miasta w Tarno-
grodzie. Przyniosůo to rezultaty, bo 
uzyskano dofinansowanie do wymiany 
okien w zabytkowej úwiŕtyni w wyso-
koúci 75%. W paędzierniku tego roku  
nastŕpiů odbiór prac zwiŕzanych z drugim 
etapem wymiany okien w koúciele 
parafialnym. 

Będzie...

4 grudnia w Biłgoraju planowany 
jest „Dzień Dawcy Szpiku”, podczas 
którego odbędzie się rejestracja poten-
cjalnych dawców komórek macierzy-
stych. Rejestracja będzie miała miejsce 
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgo-
raju. Jest to pierwszy Dzień Dawcy 
Szpiku organizowany w Biłgoraju.

Podczas akcji wszystkie zdrowe oso-
by w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie za-
rejestrować się w naszej bazie potencjal-
nych dawców komórek macierzystych. 
Rejestracja polega na wypełnieniu formu-
larza i oddaniu zaledwie 4 ml krwi potrze-
bnej do przeprowadzenia badania genety-
cznego. 

Fundacja DKMS Polska zareje-
strowana została 28 listopada 2008 roku, 
jako niezależna organizacja typu non-
profit. DKMS ma swoje korzenie w Nie-
mczech, gdzie powstała z prywatnej ini-
cjatywy w 1991 roku. Od tego czasu 
DKMS Niemcy stał się największą bazŕ  
potencjalnych dawców na świecie (ponad 
2 20 000, sierpień 2010). DKMS Polska 
rozpoczęła swoją działalność 25 lutego i 
do dnia dzisiejszego udało się nam 
zrekrutować i przebadać ponad 157 000 
potencjalnych dawców. 88 z nich oddało 
już swoje komórki macierzyste ratując 
życie tym, którzy potrzebujŕ  tego najbar-
dziej.

tradycja, historia, obyczaje tradycja, historia, obyczaje
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i tańsza, ale wolno mi mieć do nich 
ambiwalentny stosunek  mi podobać 
się nie muszą. Zdumiewała mnie 
także ogromna ilość bocianów 
i bardzo liczne gniazda na dachach 
i dzwonnicach kościelnych. 

Wyruszyłam na szlak trzeciego 
lipca, do Santiago de Compostela 
dotarłam 27 lipca, z tym, że osta-
tniego dnia miałam do przejścia tylko 
5 km. Z prostych obliczeń wynika, że 
pozostałe odcinki liczyły z reguły 
nieco ponad 30 km dziennie. Moim 
podstawowym problemem była 
bardzo słaba znajomość języka hi-
szpańskiego, co jednak nie przeszko-
dziło mi np. przez tydzień czasu iść 
wspólnie z Mari - Carmen, Hiszpanką 
z Bilbao.

Na Camino z roku na rok przy-
bywa Polaków  często są to studenci, 
nauczyciele lub osoby starsze, bo 
przecież nie każdy może sobie 
pozwolić na np. miesiąc urlopu. 

Śpi się w tzw. albergach - to 
rodzaj schronisk czy to parafialnych, 
prywatnych, czy municypalnych 
(miejskich, wiejskich, gminnych) za 
około 5-10 euro za nocleg, rzadko 
donativo (co łaska). W schroniskach 
można zrobić pranie, wziąć prysznic, 
w niektórych są też kuchnie, gdzie 
można sobie coś ugotować, można też 
jeść w licznych przydrożnych barach. 
Na trasie wszyscy się pozdrawiają, 
więc słyszy się pozdrowienia np. 
Buen Camino (dobrej drogi), hola 
(cześć), itd. 

Elementem wyróżniającym piel-
grzyma jest muszla, przyczepiona np. 
do plecaka. Ponadto kapelusz ochra-
niający od słońca i bardzo często 
laska albo kij pielgrzymi (mogą być 
też kijki trekkingowe), który według 
wielu osób bardzo ułatwia drogę. 
Pielgrzym musi posiadać także 
credencial (paszport pielgrzyma), 
który z jednej strony uprawnia do 
noclegów w albergach, z drugiej - tam 
wbija mu się pieczątki, będące 
potwierdzeniem, że przeszedł daną 
trasę. Na koniec, już w Santiago de 
Compostela, na podstawie creden-
cialu i pieczątek, otrzymuje się tzw. 
compostellę, mały dyplomik potwier-
dzający oficjalne odbycie pielgrzy-
mki, z łacińskim tekstem i swoim 
imieniem. Żeby go dostać, nie trzeba 
jednak iść kilkuset kilometrów czy 
więcej, wystarczy przejść ostatnie 
100  jeśli pieszo lub konno, a w przy-
padku, jeśli ktoś chce drogę pokonać 
rowerem  trzeba przejechać ostatnie 
200 km i mieć je udokumentowane 
poprzez pieczątki. Skądinąd, od 

słupka z  informacją, że do Santiago 
pozostało 100 km, na szlaku zrobiło 
się naprawdę tłoczno. 

W Santiago codziennie o 12.00 
odbywa się uroczysta msza św. dla 
pielgrzymów z całego świata, przed 
nią jest odczytane ilu pielgrzymów 
i skąd danego dnia dotarło do katedry. 
Wcześniej, po dojściu trzeba dopeł-
nić wszystkich formalności by otrzy-
mać compostelkę, jeśli jest jeszcze 
czas można pozwiedzać miasto i na 
spokojnie wejść do katedry. W głó-
wnym ołtarzu znajduje się figura św. 
Jakuba Apostoła. Można objąć ra-
miona Świętego, przechodząc spec-
jalnym przejściem z tyłu za figurą. 
Trzeba też zejść do krypty, gdzie za 
pancerną szybą znajduje się cel 
pielgrzymki - jedna z największych 
relikwii chrześcijańskiego świata: 
niewielka, srebrna trumna kryjąca 
prochy św. Jakuba.

Camino, jak  każda pielgrzymka 
zmienia człowieka i daje nowe 
spojrzenie na rzeczywistość. To czas, 
w którym wszystko ma inny wymiar. 
Camino uczy też przyjmować, 
rozważać i akceptować wszystko, co 
nas tam spotyka. Pozwala też bardzo 
wyraźnie doświadczyć Bożej Opa-
trzności w zwykłych sprawach dnia 
codziennego. Wyruszając w tę szcze-
gólną podróż  pielgrzymkę chciałam 
także doświadczyć duchowej prze-
miany, zmierzyć się z sobą i prze-
ciwnościami losu. Na Camino 
poznałam nowy kraj z jego kulturą 
i klimatem, spotkałam też wielu 
wspaniałych ludzi i doświadczyłam 
mnóstwa wspaniałych przeżyć.

 Dlatego warto wybrać się 
w drogę... ja chciałabym tam jeszcze 
wrócić.

Sens drogi dobrze oddaje piosen-
ka pt. „Imperatyw” śpiewana przez 
zespół Stare Dobre Małżeństwo, 
której fragment pozwolę sobie na 
koniec przytoczyć, a która towa-
rzyszyła mi przez całą drogę: 

Będziemy szli bez wytchnienia
upadający ze zmęczenia

bez gromkich fanfar i okrzyków
bez pozy dumnych wojowników

Będziemy szli - wbrew logice
powolnym marszem całe życie
będziemy mówić, że już dosyć
i dalej, dalej, dalej kroczyć ...
Z wiarą w następny zakręt drogi

co znów okaże się nie ten
w tajne przymierze z Panem Bogiem

w naszego trudu jakiś sens. 

Byłam na Camino 
Camino w języku  hiszpańskim to po prostu droga, jest to 

jednak także określenie kilku tras wiodących do Santiago de 
Compostela, miejsca, gdzie znajduje się grób św. Jakuba 
Starszego i gdzie od wieków pielgrzymują ludzie z całego 
świata. 

Santiago de Compostela, hisz-
pańskie miasto w Galicji, to miejsce 
szczególne. Według tradycji, w roku 
43 lub 44 naszej ery, z rozkazu Heroda 
Agryppy poniósł śmierć męczeńską 
Jakub (brat św. Jana Ewangelisty), na 
żądanie Żydów, którzy byli zanie-
pokojeni krzewieniem przez niego 
chrześcijaństwa. Uczniowie wykradli 
jego ciało i prze-wieźli je statkiem do 
dzisiejszej Hiszpanii. Po dopłynięciu 
do brzegu ciało Apostoła położyli na 
wielkim głazie, który w cudowny 
sposób zmienił się w bardzo ciężki 
sarkofag. Chcąc go przewieźć na 
cmentarz zwrócili się do tamtejszej 
królowej Lupy o woły, ta zaś dała im 
parę najdzikszych byków, które 
jednak stały się łagodne jak baranki 
i zaciągnęły ciężar na miejsce, sama 
zaś Lupa na wieść o tym nawróciła 
się. Później grób popadł w zapom-
nienie, dopiero w 813 roku pustelnik 
Pelayo zobaczył gwiazdę świecącą 
nad polem  w miejscu, które wskazał 
znaleziono szczątki świętego i wybu-
dowano katedrę. Powstało tu miasto - 
Santiago de Compostela, w którym 
znajduje się grób św. Jakuba Apo-
stoła. Od tego momentu to miejsce 
stało się jednym z trzech najwa-
żniejszych celów pielgrzymek obok 
Jerozolimy i Rzymu. Sama droga 
miała być czasem pokuty i nawró-
cenia, zresztą w średniowieczu piel-
grzymkę często zadawano w ramach 
pokuty jako karę za grzechy. Doda-
tkowo, idąc do Santiago, żeby o tym 
nie zapominać, brano także kamień 
spod domu, symbol starego człowie-
ka i jego win, by złożyć go u stóp 
żelaznego krzyża Cruz de Ferro, 
najwyższego punktu Camino. 

Po obejrzeniu kilku dokumen-
talnych filmów opowiadających 
o Camino oraz fabularnego filmu The 
Way Emilio Esteveza i przeczytaniu 
kilku lepszych i gorszych książek na 
ten temat, postanowiłam pójść na 
Camino. Wyjechaliśmy z Polski 
samochodem. Z wiedzą zdobytą 
z książek i z Internetu, wraz z dwoma 

znajomymi, którzy tak jak i ja po raz 
pierwszy wyszli na szlak, wyru-
szyłam  z Saint Jean Pied de Port 
w Pirenejach po francuskiej stronie 
granicy. Wcześniej, w środku nocy 
dodatkowo postanowiliśmy pojechać 
jeszcze do sanktuarium w Lourdes. 
Camino rozpoczęłam drogą napole-
ońską przez Pireneje. Przeszłam 
prawie 800 km (według przewodnika 
szlak ma długość 765 km) z ple-
cakiem na plecach. Skądinąd, plecak, 
który niosłam, zważyłam dopiero po 
powrocie do domu  żeby się nie 
stresować  wyszło 11 kg, co dla mnie 
było zdecydowanie za dużo, bo 
powinien stanowić około 10% wagi 
ciała.

Z racji osobistych zainteresowań 
wybrałam jedną z najstarszych tras - 
Camino Frances, szlak francuski, 
cieszący się zdecydowanie najwię-
kszą popularnością wśród pielgrzy-
mów, najbardziej tradycyjny, bogaty 
w symbole i legendy. Na trasie są też 
liczne źródełka z wodą zdatną do 
picia.

O Camino mówi się, że to 
„niezwykły szlak zwykłych ludzi”, 
szlak, którym od przeszło kilkuset lat 
ludzie z całej Europy pielgrzymują do 
grobu świętego Jakuba Apostoła aby 
pomodlić się przy relikwiach Świę-
tego. Dzisiaj trasa ta jest uznana za 
dziedzictwo kulturowe Europy. San-
tiago de Compostela jest zasad-
niczym celem, ale tam szlak pielgrzy-
mi się nie kończy. Niektórzy idą 
jeszcze na tzw. "koniec świata"  
skalisty i stromy przylądek Finisterra, 
najdalej wysunięty na zachód punkt 
Hiszpanii.

Tradycja nakazywała, żeby 
pielgrzymka rozpoczęła się spod 
drzwi własnego domu i tam też się 
zakończyła. Są wprawdzie i dziś tacy, 
którzy realizują tę zasadę, z reguły 
jednak obecnie trasy są krótsze 
i pielgrzymi idą tylko w jedną stronę. 
Niewielu ludzi decyduje się pielgrzy-
mować od drzwi własnego domu, 
chociaż sama spotkałam takie osoby, 
w tym kilka idących z Polski do 
Santiago, idąc tam mijałam też osoby 
wracające do domu pieszo.

W drodze spotyka się pielgrzy-

mów dosłownie z całego świata, 
którzy różnią się nie tylko pocho-
dzeniem, mową, wiekiem ale nawet 
wyznają różne religie, chociaż idą 
i ateiści. Wszyscy jednak mają jeden 
cel - grób świętego Jakuba Apostoła. 
To doświadczenie bycia w drodze jest 
też wspólne dla wszystkich pielgrzy-
mów. Na Camino pielgrzymów 
prowadzą różnorodne motywy -reli-
gijne, duchowe, turystyczne, sporto-
we. Każdy idzie sam, nie tak jak na 
naszych zorganizowanych pielgrzy-
mkach, chociażby do Częstochowy, 
niemniej jednak, żeby to była piel-
grzymka, trzeba iść wyznaczoną 
trasą. Pielgrzymka to nasz indywi-
dualny wybór  drogi, ale też tempa, 
tego, kiedy i ile odpoczywamy, ile 
kilometrów dziennie przejdziemy, 
towarzystwa w którym idziemy, sami 
również wybieramy czego chcemy 
doświadczyć. 

Hiszpania to piękny kraj, szlak, 
który wybrałam prowadzi przez jej 
północną część. W dużej mierze jest 
to teren górzysty i pagórkowaty, by 
wspomnieć, że wiedzie m.in. przez 
dwa pasma górskie - Pireneje i Góry 
Kantabryjskie. Na trasie są także 
tereny płaskie, równinne, ciągnące się 
przez wiele kilometrów, które mogą 
być trudne do przejścia ze względu na 
brak cienia. Piękny i różnorodny 
krajobraz szpecą bardzo liczne 
wiatraki, które niewątpliwie wpły-
wają na fakt, że energia jest może tam 
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regionalistka, pasjo-
natka historii, autorka 
publikacji o tematyce 
związanej z historią 
i tradycjami Ziemi Bił-
gorajskiej

Dorota Skakuj 

(…) Przecież i ja ziemi tyle mam, 
Ile jej stopa ma pokrywa, 
Dopokąd idę!
 C. K. Norwid „Pielgrzym”

Świątynia w Santiago de Compostela

Było...

Oddzia³ obesrwacyjno-zaka ü ny zosta³ 
odnowiony. Jeszcze do niedawna by³ 
najbardziej zaniedban¹ czźú ci¹ szpitala. 
Przez pewien czas znajdowa³ siź nawet na 
granicy likwidacji.

Szereg zmian nast¹ pi³o juæ na pocz¹ tku 
lipca. Stanowisko kierownika objź³a lek. med. 
Wies³awa Szel¹ g-Przysucha spec. chorób 
zakaü nych. Nowym lekarzem na oddziale jest 
dr nauk med. Filip å miechowicz spec. chorób 
zakaü nych. Natomiast zespó³ oddzia³u dope³-
niaj¹ doú wiadczone pielźgniarki. Prace z za-
kresu diagnostyki oraz leczenia: zatruę pokar-
mowych, wirusowego zapalenia w¹ troby 
(WZW), boreliozy, salmonellozy, toksopla-
zmozy, b¹ blowca, paciorkowego zapalenia 
skóry, mononukleozy itp. wykonuje nowy 
zespó³ lekarzy. Ponadto oprócz diagnostyki 
i leczenia prowadzi pe³noprofilow¹ poradniź 
chorób zakaü nych .Równieæ wnźtrze budynku 
oddzia³u jest odnowione. Zosta³y po³oæone 
nowe p³ytki na pod³ogach i ú cianach. Sale s¹ 
dwu³óækowe z pe³nym wźz³em sanitarnym. 

Było...

Pomys³ Wójta Gminy Bi³goraj 
Wies³awa Róæyńskiego dotycz¹ cy otwie-
rania w poszczególnych wiźkszych miejsco-
wo ú ciach Gminy ú wietlic dla dzieci – znalaz³ 
poparcie rządu. 

Marsza³ek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Hetman, który jeszcze jako podse-
kretarz stanu w MRR czźsto goú ci³ w Gminie 
Bi³goraj, zabiega³ o powo³anie rz¹ dowego 
programu wspó³finansuj¹ cego budowź takich 
ú wietlic na zasadzie popularnych Orlików. 
W Gminie Bi³goraj na ú wietlice zaadoptowano 
niewykorzystywane pomieszczenia w remi-
zach straæackich. Tak jest m. in. w Gromadzie, 
Bukowej i Woli Dereü niańskiej. Róæyński juæ 
myú li o kolejnych.å wietlice to doskona³e miej-
sce dla dzieci, gdzie bezpiecznie mog¹ spździę 
czas po zajźciach szkolnych. S¹ to nowoczesne 
kluby dla dzieci i m³odzieæy, w których moæna 
pograę w bilard, skorzystaę z Internetu i sprzź-
tu multimedialnego, czy si³owni. 

Bździe...

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społe-
czne znalazło się w I edycji Konkursu na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku 2011.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych jest organizatorem konkursu, który 
wyłoni firmy najlepiej przygotowane do 
konkurencji na wolnym rynku, ale jedno-
cześnie wypracowujące przy tym zysk 
społeczny.

Celem Konkursu jest wsparcie naj-
bardziej przedsiębiorczych podmiotów 
ekonomii społecznej poprzez: promocję 
produktów i usług wysokiej jakości, promocję 
konkurencyjnych rozwiązań marketingowych, 
promocję innowacyjnych rozwiązań organi-
zacyjnych, promocję umiejętnego działania 
biznesowego dla realizacji celów społecznych. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 listo-
pada 2011 roku w Dniu Przedsiębiorczości 
Społecznej.

G ł o s o w a ć  m o ż n a  n a  s t r o n i e :  
http://www.konkurs-es.pl
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i tańsza, ale wolno mi mieć do nich 
ambiwalentny stosunek  mi podobać 
się nie muszą. Zdumiewała mnie 
także ogromna ilość bocianów 
i bardzo liczne gniazda na dachach 
i dzwonnicach kościelnych. 

Wyruszyłam na szlak trzeciego 
lipca, do Santiago de Compostela 
dotarłam 27 lipca, z tym, że osta-
tniego dnia miałam do przejścia tylko 
5 km. Z prostych obliczeń wynika, że 
pozostałe odcinki liczyły z reguły 
nieco ponad 30 km dziennie. Moim 
podstawowym problemem była 
bardzo słaba znajomość języka hi-
szpańskiego, co jednak nie przeszko-
dziło mi np. przez tydzień czasu iść 
wspólnie z Mari - Carmen, Hiszpanką 
z Bilbao.

Na Camino z roku na rok przy-
bywa Polaków  często są to studenci, 
nauczyciele lub osoby starsze, bo 
przecież nie każdy może sobie 
pozwolić na np. miesiąc urlopu. 

Śpi się w tzw. albergach - to 
rodzaj schronisk czy to parafialnych, 
prywatnych, czy municypalnych 
(miejskich, wiejskich, gminnych) za 
około 5-10 euro za nocleg, rzadko 
donativo (co łaska). W schroniskach 
można zrobić pranie, wziąć prysznic, 
w niektórych są też kuchnie, gdzie 
można sobie coś ugotować, można też 
jeść w licznych przydrożnych barach. 
Na trasie wszyscy się pozdrawiają, 
więc słyszy się pozdrowienia np. 
Buen Camino (dobrej drogi), hola 
(cześć), itd. 

Elementem wyróżniającym piel-
grzyma jest muszla, przyczepiona np. 
do plecaka. Ponadto kapelusz ochra-
niający od słońca i bardzo często 
laska albo kij pielgrzymi (mogą być 
też kijki trekkingowe), który według 
wielu osób bardzo ułatwia drogę. 
Pielgrzym musi posiadać także 
credencial (paszport pielgrzyma), 
który z jednej strony uprawnia do 
noclegów w albergach, z drugiej - tam 
wbija mu się pieczątki, będące 
potwierdzeniem, że przeszedł daną 
trasę. Na koniec, już w Santiago de 
Compostela, na podstawie creden-
cialu i pieczątek, otrzymuje się tzw. 
compostellę, mały dyplomik potwier-
dzający oficjalne odbycie pielgrzy-
mki, z łacińskim tekstem i swoim 
imieniem. Żeby go dostać, nie trzeba 
jednak iść kilkuset kilometrów czy 
więcej, wystarczy przejść ostatnie 
100  jeśli pieszo lub konno, a w przy-
padku, jeśli ktoś chce drogę pokonać 
rowerem  trzeba przejechać ostatnie 
200 km i mieć je udokumentowane 
poprzez pieczątki. Skądinąd, od 

słupka z  informacją, że do Santiago 
pozostało 100 km, na szlaku zrobiło 
się naprawdę tłoczno. 

W Santiago codziennie o 12.00 
odbywa się uroczysta msza św. dla 
pielgrzymów z całego świata, przed 
nią jest odczytane ilu pielgrzymów 
i skąd danego dnia dotarło do katedry. 
Wcześniej, po dojściu trzeba dopeł-
nić wszystkich formalności by otrzy-
mać compostelkę, jeśli jest jeszcze 
czas można pozwiedzać miasto i na 
spokojnie wejść do katedry. W głó-
wnym ołtarzu znajduje się figura św. 
Jakuba Apostoła. Można objąć ra-
miona Świętego, przechodząc spec-
jalnym przejściem z tyłu za figurą. 
Trzeba też zejść do krypty, gdzie za 
pancerną szybą znajduje się cel 
pielgrzymki - jedna z największych 
relikwii chrześcijańskiego świata: 
niewielka, srebrna trumna kryjąca 
prochy św. Jakuba.

Camino, jak  każda pielgrzymka 
zmienia człowieka i daje nowe 
spojrzenie na rzeczywistość. To czas, 
w którym wszystko ma inny wymiar. 
Camino uczy też przyjmować, 
rozważać i akceptować wszystko, co 
nas tam spotyka. Pozwala też bardzo 
wyraźnie doświadczyć Bożej Opa-
trzności w zwykłych sprawach dnia 
codziennego. Wyruszając w tę szcze-
gólną podróż  pielgrzymkę chciałam 
także doświadczyć duchowej prze-
miany, zmierzyć się z sobą i prze-
ciwnościami losu. Na Camino 
poznałam nowy kraj z jego kulturą 
i klimatem, spotkałam też wielu 
wspaniałych ludzi i doświadczyłam 
mnóstwa wspaniałych przeżyć.

 Dlatego warto wybrać się 
w drogę... ja chciałabym tam jeszcze 
wrócić.

Sens drogi dobrze oddaje piosen-
ka pt. „Imperatyw” śpiewana przez 
zespół Stare Dobre Małżeństwo, 
której fragment pozwolę sobie na 
koniec przytoczyć, a która towa-
rzyszyła mi przez całą drogę: 

Będziemy szli bez wytchnienia
upadający ze zmęczenia

bez gromkich fanfar i okrzyków
bez pozy dumnych wojowników

Będziemy szli - wbrew logice
powolnym marszem całe życie
będziemy mówić, że już dosyć
i dalej, dalej, dalej kroczyć ...
Z wiarą w następny zakręt drogi

co znów okaże się nie ten
w tajne przymierze z Panem Bogiem

w naszego trudu jakiś sens. 

Byłam na Camino 
Camino w języku  hiszpańskim to po prostu droga, jest to 

jednak także określenie kilku tras wiodących do Santiago de 
Compostela, miejsca, gdzie znajduje się grób św. Jakuba 
Starszego i gdzie od wieków pielgrzymują ludzie z całego 
świata. 

Santiago de Compostela, hisz-
pańskie miasto w Galicji, to miejsce 
szczególne. Według tradycji, w roku 
43 lub 44 naszej ery, z rozkazu Heroda 
Agryppy poniósł śmierć męczeńską 
Jakub (brat św. Jana Ewangelisty), na 
żądanie Żydów, którzy byli zanie-
pokojeni krzewieniem przez niego 
chrześcijaństwa. Uczniowie wykradli 
jego ciało i prze-wieźli je statkiem do 
dzisiejszej Hiszpanii. Po dopłynięciu 
do brzegu ciało Apostoła położyli na 
wielkim głazie, który w cudowny 
sposób zmienił się w bardzo ciężki 
sarkofag. Chcąc go przewieźć na 
cmentarz zwrócili się do tamtejszej 
królowej Lupy o woły, ta zaś dała im 
parę najdzikszych byków, które 
jednak stały się łagodne jak baranki 
i zaciągnęły ciężar na miejsce, sama 
zaś Lupa na wieść o tym nawróciła 
się. Później grób popadł w zapom-
nienie, dopiero w 813 roku pustelnik 
Pelayo zobaczył gwiazdę świecącą 
nad polem  w miejscu, które wskazał 
znaleziono szczątki świętego i wybu-
dowano katedrę. Powstało tu miasto - 
Santiago de Compostela, w którym 
znajduje się grób św. Jakuba Apo-
stoła. Od tego momentu to miejsce 
stało się jednym z trzech najwa-
żniejszych celów pielgrzymek obok 
Jerozolimy i Rzymu. Sama droga 
miała być czasem pokuty i nawró-
cenia, zresztą w średniowieczu piel-
grzymkę często zadawano w ramach 
pokuty jako karę za grzechy. Doda-
tkowo, idąc do Santiago, żeby o tym 
nie zapominać, brano także kamień 
spod domu, symbol starego człowie-
ka i jego win, by złożyć go u stóp 
żelaznego krzyża Cruz de Ferro, 
najwyższego punktu Camino. 

Po obejrzeniu kilku dokumen-
talnych filmów opowiadających 
o Camino oraz fabularnego filmu The 
Way Emilio Esteveza i przeczytaniu 
kilku lepszych i gorszych książek na 
ten temat, postanowiłam pójść na 
Camino. Wyjechaliśmy z Polski 
samochodem. Z wiedzą zdobytą 
z książek i z Internetu, wraz z dwoma 

znajomymi, którzy tak jak i ja po raz 
pierwszy wyszli na szlak, wyru-
szyłam  z Saint Jean Pied de Port 
w Pirenejach po francuskiej stronie 
granicy. Wcześniej, w środku nocy 
dodatkowo postanowiliśmy pojechać 
jeszcze do sanktuarium w Lourdes. 
Camino rozpoczęłam drogą napole-
ońską przez Pireneje. Przeszłam 
prawie 800 km (według przewodnika 
szlak ma długość 765 km) z ple-
cakiem na plecach. Skądinąd, plecak, 
który niosłam, zważyłam dopiero po 
powrocie do domu  żeby się nie 
stresować  wyszło 11 kg, co dla mnie 
było zdecydowanie za dużo, bo 
powinien stanowić około 10% wagi 
ciała.

Z racji osobistych zainteresowań 
wybrałam jedną z najstarszych tras - 
Camino Frances, szlak francuski, 
cieszący się zdecydowanie najwię-
kszą popularnością wśród pielgrzy-
mów, najbardziej tradycyjny, bogaty 
w symbole i legendy. Na trasie są też 
liczne źródełka z wodą zdatną do 
picia.

O Camino mówi się, że to 
„niezwykły szlak zwykłych ludzi”, 
szlak, którym od przeszło kilkuset lat 
ludzie z całej Europy pielgrzymują do 
grobu świętego Jakuba Apostoła aby 
pomodlić się przy relikwiach Świę-
tego. Dzisiaj trasa ta jest uznana za 
dziedzictwo kulturowe Europy. San-
tiago de Compostela jest zasad-
niczym celem, ale tam szlak pielgrzy-
mi się nie kończy. Niektórzy idą 
jeszcze na tzw. "koniec świata"  
skalisty i stromy przylądek Finisterra, 
najdalej wysunięty na zachód punkt 
Hiszpanii.

Tradycja nakazywała, żeby 
pielgrzymka rozpoczęła się spod 
drzwi własnego domu i tam też się 
zakończyła. Są wprawdzie i dziś tacy, 
którzy realizują tę zasadę, z reguły 
jednak obecnie trasy są krótsze 
i pielgrzymi idą tylko w jedną stronę. 
Niewielu ludzi decyduje się pielgrzy-
mować od drzwi własnego domu, 
chociaż sama spotkałam takie osoby, 
w tym kilka idących z Polski do 
Santiago, idąc tam mijałam też osoby 
wracające do domu pieszo.

W drodze spotyka się pielgrzy-

mów dosłownie z całego świata, 
którzy różnią się nie tylko pocho-
dzeniem, mową, wiekiem ale nawet 
wyznają różne religie, chociaż idą 
i ateiści. Wszyscy jednak mają jeden 
cel - grób świętego Jakuba Apostoła. 
To doświadczenie bycia w drodze jest 
też wspólne dla wszystkich pielgrzy-
mów. Na Camino pielgrzymów 
prowadzą różnorodne motywy -reli-
gijne, duchowe, turystyczne, sporto-
we. Każdy idzie sam, nie tak jak na 
naszych zorganizowanych pielgrzy-
mkach, chociażby do Częstochowy, 
niemniej jednak, żeby to była piel-
grzymka, trzeba iść wyznaczoną 
trasą. Pielgrzymka to nasz indywi-
dualny wybór  drogi, ale też tempa, 
tego, kiedy i ile odpoczywamy, ile 
kilometrów dziennie przejdziemy, 
towarzystwa w którym idziemy, sami 
również wybieramy czego chcemy 
doświadczyć. 

Hiszpania to piękny kraj, szlak, 
który wybrałam prowadzi przez jej 
północną część. W dużej mierze jest 
to teren górzysty i pagórkowaty, by 
wspomnieć, że wiedzie m.in. przez 
dwa pasma górskie - Pireneje i Góry 
Kantabryjskie. Na trasie są także 
tereny płaskie, równinne, ciągnące się 
przez wiele kilometrów, które mogą 
być trudne do przejścia ze względu na 
brak cienia. Piękny i różnorodny 
krajobraz szpecą bardzo liczne 
wiatraki, które niewątpliwie wpły-
wają na fakt, że energia jest może tam 
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(…) Przecież i ja ziemi tyle mam, 
Ile jej stopa ma pokrywa, 
Dopokąd idę!
 C. K. Norwid „Pielgrzym”

Świątynia w Santiago de Compostela

Było...

Oddzia³ obesrwacyjno-zaka ü ny zosta³ 
odnowiony. Jeszcze do niedawna by³ 
najbardziej zaniedban¹ czźú ci¹ szpitala. 
Przez pewien czas znajdowa³ siź nawet na 
granicy likwidacji.

Szereg zmian nast¹ pi³o juæ na pocz¹ tku 
lipca. Stanowisko kierownika objź³a lek. med. 
Wies³awa Szel¹ g-Przysucha spec. chorób 
zakaü nych. Nowym lekarzem na oddziale jest 
dr nauk med. Filip å miechowicz spec. chorób 
zakaü nych. Natomiast zespó³ oddzia³u dope³-
niaj¹ doú wiadczone pielźgniarki. Prace z za-
kresu diagnostyki oraz leczenia: zatruę pokar-
mowych, wirusowego zapalenia w¹ troby 
(WZW), boreliozy, salmonellozy, toksopla-
zmozy, b¹ blowca, paciorkowego zapalenia 
skóry, mononukleozy itp. wykonuje nowy 
zespó³ lekarzy. Ponadto oprócz diagnostyki 
i leczenia prowadzi pe³noprofilow¹ poradniź 
chorób zakaü nych .Równieæ wnźtrze budynku 
oddzia³u jest odnowione. Zosta³y po³oæone 
nowe p³ytki na pod³ogach i ú cianach. Sale s¹ 
dwu³óækowe z pe³nym wźz³em sanitarnym. 

Było...

Pomys³ Wójta Gminy Bi³goraj 
Wies³awa Róæyńskiego dotycz¹ cy otwie-
rania w poszczególnych wiźkszych miejsco-
wo ú ciach Gminy ú wietlic dla dzieci – znalaz³ 
poparcie rządu. 

Marsza³ek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Hetman, który jeszcze jako podse-
kretarz stanu w MRR czźsto goú ci³ w Gminie 
Bi³goraj, zabiega³ o powo³anie rz¹ dowego 
programu wspó³finansuj¹ cego budowź takich 
ú wietlic na zasadzie popularnych Orlików. 
W Gminie Bi³goraj na ú wietlice zaadoptowano 
niewykorzystywane pomieszczenia w remi-
zach straæackich. Tak jest m. in. w Gromadzie, 
Bukowej i Woli Dereü niańskiej. Róæyński juæ 
myú li o kolejnych.å wietlice to doskona³e miej-
sce dla dzieci, gdzie bezpiecznie mog¹ spździę 
czas po zajźciach szkolnych. S¹ to nowoczesne 
kluby dla dzieci i m³odzieæy, w których moæna 
pograę w bilard, skorzystaę z Internetu i sprzź-
tu multimedialnego, czy si³owni. 

Bździe...

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społe-
czne znalazło się w I edycji Konkursu na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku 2011.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych jest organizatorem konkursu, który 
wyłoni firmy najlepiej przygotowane do 
konkurencji na wolnym rynku, ale jedno-
cześnie wypracowujące przy tym zysk 
społeczny.

Celem Konkursu jest wsparcie naj-
bardziej przedsiębiorczych podmiotów 
ekonomii społecznej poprzez: promocję 
produktów i usług wysokiej jakości, promocję 
konkurencyjnych rozwiązań marketingowych, 
promocję innowacyjnych rozwiązań organi-
zacyjnych, promocję umiejętnego działania 
biznesowego dla realizacji celów społecznych. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 listo-
pada 2011 roku w Dniu Przedsiębiorczości 
Społecznej.

G ł o s o w a ć  m o ż n a  n a  s t r o n i e :  
http://www.konkurs-es.pl
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tradycja, historia, obyczaje
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publikacji o tematyce 
związanej z historią 
i tradycjami Ziemi Bił-
gorajskiej

Dorota Skakuj 

Z księgarskiej półki
Ostatnio ukazało się kilka nowych publikacji o charakterze 

regionalnym. Warto się z nimi zapoznać.

Halina Ewa Olszewska, Stragan 
linii papilarnych. Poezja i proza, 
Biłgoraj 2011. Kolejny, piąty już 
tomik poezji znakomitej biłgorajskiej 
poetki, laureatki licznych konkursów 
poetyckich, członkini i współzało-
życielki Biłgorajskiej Plejady Litera-
ckiej. 

cześnie kopalnia wiedzy o sąsiednim 
powiecie janowskim, który może być 
pomocny każdemu, kto chciałby 
pozwiedzać szerzej pojęte okolice 
Biłgoraja.  

Władysław Sitkowski, Zamoj-
szczyzna. Wysiedlenia - deportacje 
1939-1945. Obóz w Zwierzyńcu, Bił-
goraj 2011. Książka zawiera liczne 
relacje mieszkańców Zamojszczyzny 
dotyczące ich tragicznych przeżyć 
z lat II wojny światowej.

Zenon Łukasz Baranowski, Zie-
mia Janowska. Między Lasami 
Janowskimi a wzgórzami Roztocza, 
Zamość 2011 - przewodnik i równo-

Skarby przyrody. Na szlakach 
turystycznych Ziemi Biłgorajskiej. 
2011. Kolejny już album fotogra-
ficzny wydany z inicjatywy Staro-
stwa Powiatowego w Biłgoraju uka-
zujący piękno otaczającej nas przy-
rody i różnorodne ciekawostki przy-
rodnicze. Tekst napisał Stanisław 
Schodziński, fotografie Andrzeja 
Czacharowskiego i innych autorów.  
Album ma duży format, twarde 
okładki i tłumaczenie tekstów w ję-
zyku angielskim. 

Wojciech Białasiewicz, Wrzes-
ień 1939 roku na Zamojszczyźnie, 
Warszawa 2011. Nowa książka, 
W. Białasiewicza, niegdyś wielolet-
niego dziennikarza Tygodnika Za-
mojskiego i autora licznych artyku-
łów, pozwala z czystym sumieniem 
polecić tę pozycję, tym bardziej, że 
książek o II wojnie światowej jest 
wprawdzie dużo, ale o Zamoj-
szczyźnie  już nie.

Student V roku hi-
storii Wydziału Hu-
manistycznego Uni-
wersytetu Marii Cu-
rie Skłodowskiej 
w Lublinie, członek 
Biłgorajskiego Sto-
warzyszenia Kultu-
ralnego im. I. B. 
Singera.
Interesuje się historią XIX i XX wieku.

Rajmund KlocGmina wyznaniowa 
i organizacje 

żydowskie w Biłgoraju 
w latach 1918-1939

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918r. 
Biłgoraj posiadał trzy okazałe murowane budynki sakralne: 
dwa kościoły rzymsko-katolickie i synagogę, zbudowaną przy 
ul. Lubelskiej w 1875 r.

Kamienny budynek synagogi 
wzniesiony został na planie prosto-
kąta. W jego wnętrzu we wschodniej 
części znajdowała się sala modlite-
wna, natomiast w części zachodniej 
przedsionek, nad którym umiejsco-
wiony był babiniec. Na ścianie 
wschodniej wzrok przykuwał nie-
zwykle bogato ozdobiony Aron ha-
kodesz (szafa ołtarzowa, w której 
przechowywane są zwoje Tory), do 
którego prowadziła kuta bramka ze 
schodkami. Pierwszym biłgorajskim 
cmentarzem żydowskim, który 
przetrwał do okresu Holokaustu 
(Żydzi czas Zagłady określają sło-
wem Szoah), był kirkut znajdujący 
się przy murze synagogi z 1875 roku. 
W 1932 roku w skład zespołu 
synagogalnego poza wspomnianym 
cmentarzem i murowaną synagogą 
wchodziły także: szkoły żydowskie 
(bet ha-midrasz wielki i bet ha - 
midrasz mały), cheder „Zikaron 
Jaakov”, domy modlitwy (sztibl 
turzyski i sztibl rudnicki), łaźnia 
z mykwą, przytułek dla starców 
i kalek oraz dom kahalny (stary dom 
rabina). Po 1932 roku do zespołu 
synagogalnego dołączył kolejny 
obiekt, a mianowicie ubojnia drobiu.

Przy ulicy Morowej (przemia-
nowanej później na 3 Maja) położony 
był inny cmentarz żydowski (zało-
żony po 1728 r.), na którym rosły 
piękne wielowiekowe dęby. Niestety 
na wiosnę 1941 roku niemieckie 
oddziały organizacji Todta przy 
pomocy polskich robotników roze-
brały cmentarz; pomniki i nagrobki 
użyli do naprawy dróg i chodników, 
a olbrzymie dęby ścięli i wywieźli do 
Rzeszy. Na miejscu po cmentarzu 
Niemcy wybudowali baraki oraz 
magazyny, w których gromadzili 
i przetrzymywali Żydów przed 
transportami deportacyjnymi do 
obozów zagłady tuż przed likwidacją 
getta jesienią 1942 roku. Obecnie jest 

to teren Liceum Ogólnokształcącego 
im. ONZ . Do dziś zachował się tylko 
kirkut przy ulicy Konopnickiej, 
położony na przedmieściu zwanym 
Piaski. Cmentarz ten, założony 
jeszcze w XIX w., stał się po II wojnie 
światowej pomnikiem zamordo-
wanych przez hitlerowców Żydów 
z Biłgoraja i okolicy. To właśnie na 
Piaskach podczas całej okupacji 
hitlerowskiej odbywały się egzekucje 
na Żydach. W czasie istnienia getta 
w Biłgoraju kirkut ten był miejscem 
pochówku zmarłych w nim Żydów.     
Poza tym na Piaskach grzebano 
zwłoki przywożone z getta w Tar-
nogrodzie. Cmentarz przy ulicy 
Konopnickiej został również znisz-
czony przez Niemców, ale nie tak 
doszczętnie jak cmentarz przy ulicy 
Morowej. Jeszcze dziś zwraca on na 
siebie uwagę poprzez liczne zaby-
tkowe nagrobki (macewy). Wypada 
w tym miejscu wspomnieć, że do 
naszych czasów zachowały się tylko 
trzy nagrobki biłgorajskich rabinów, 
a mianowicie: nagrobek Jcchaka 
Natana Note (zm. 20 maja 1864 
roku), nagrobek Nachuma Palasta 
(zm. w 1884 roku) i nagrobek Josefa 
syna Jaakowa Mordechaja Zylber-
mana (zm. 5 marca 1926 roku). Dnia 
2 sierpnia 1919 r. polskie władze 
ustanowiły województwo lubelskie, 
a to z kolei podzieliły na 19 po-
wiatów. Jednym z powiatów woje-
wództwa lubelskiego został powiat 
biłgorajski. Fakt ten przyczynił się do 
znacznego rozwoju Biłgoraja. Zmia-
ny te miały również wpływ na 
środowisko żydowskie w mieście. 
Josef Zylberman pozostawał na 
funkcji rabina do 1926 roku, ale ze 
względu na chorobę nie był w stanie 
pełnić wszystkich swoich obowią-
zków. Rabinowi przydzielono więc 
do pomocy R. Chaima Hochmana 
z pobliskiego Krzeszowa. Po śmierci 
Zylbermana na ostatniego przewod-

niczącego Beth-Din (rabina) w Bił-
goraju wybrano Mordechaja Rokea-
cha, który pełnił swój urząd w latach 
1927-1939. Kierownikiem Żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej w owym 
czasie został Gerson Gutwein, a rabin 
Mordechaj Rokeach, który był uwa-
żany za cudotwórcę, a także Mosze 
Zylberman (podrabin) posługiwali 
religijnie swoim współwyznawcom 
w mieście .

W latach dwudziestych XX 
wieku Żydzi byli już większością 
pośród Polaków i Ukraińców zamie-
szkujących Biłgoraj. W 1921 roku 
ludność Biłgoraja wynosiła 5603 
mieszkańców, z czego 3715 (aż 
66%!) stanowili Żydzi. W okresie 
międzywojennym liczba mieszkań-
ców miasta znacznie się powiększyła 
wskutek wysokiego przyrostu natu-
ralnego. W sierpniu 1939 r. Biłgoraj 
liczył sobie 8270 osób, w tym 5010 
Żydów (60%). Rynek, ul. Lubelska 
oraz Frampolska były zamieszkane 
w 90% przez Żydów.

Dwudziestolecie międzywojen-
ne w Biłgoraju to handel całkowicie 
podporządkowany Żydom.(...)

Kupcy żydowscy należeli do 
najbogatszych mieszkańców miasta. 
Do rodzin milionerskich zaliczali się: 
Erbesfeldowie, Tajerowie, Kandlo-
wie, Wakszulowie, Harmanowie, 
Izorfowie, Grynaplowie i Izajnwal-
dowie. Wiele z nich dysponowało 
kontami bankowymi za granicą 
(głównie w Austrii i w Szwajcarii). 
Aneksja Austrii przez Niemcy w 
1938r. spowodowała, że majątek 
ulokowany przez nie w wiedeńskich 
bankach został całkowicie utracony.

Fragment pracy licencjackiej 
pt.: „Społeczność żydowska Biłgo-
raja w latach 1914-1944” napisanej 
pod kierunkiem prof. dra hab. 
Zdzisława Budzyńskiego

kultura tradycja, historia, obyczaje
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regionalistka, pasjo-
natka historii, autorka 
publikacji o tematyce 
związanej z historią 
i tradycjami Ziemi Bił-
gorajskiej

Dorota Skakuj 

Z księgarskiej półki
Ostatnio ukazało się kilka nowych publikacji o charakterze 

regionalnym. Warto się z nimi zapoznać.

Halina Ewa Olszewska, Stragan 
linii papilarnych. Poezja i proza, 
Biłgoraj 2011. Kolejny, piąty już 
tomik poezji znakomitej biłgorajskiej 
poetki, laureatki licznych konkursów 
poetyckich, członkini i współzało-
życielki Biłgorajskiej Plejady Litera-
ckiej. 

cześnie kopalnia wiedzy o sąsiednim 
powiecie janowskim, który może być 
pomocny każdemu, kto chciałby 
pozwiedzać szerzej pojęte okolice 
Biłgoraja.  

Władysław Sitkowski, Zamoj-
szczyzna. Wysiedlenia - deportacje 
1939-1945. Obóz w Zwierzyńcu, Bił-
goraj 2011. Książka zawiera liczne 
relacje mieszkańców Zamojszczyzny 
dotyczące ich tragicznych przeżyć 
z lat II wojny światowej.

Zenon Łukasz Baranowski, Zie-
mia Janowska. Między Lasami 
Janowskimi a wzgórzami Roztocza, 
Zamość 2011 - przewodnik i równo-

Skarby przyrody. Na szlakach 
turystycznych Ziemi Biłgorajskiej. 
2011. Kolejny już album fotogra-
ficzny wydany z inicjatywy Staro-
stwa Powiatowego w Biłgoraju uka-
zujący piękno otaczającej nas przy-
rody i różnorodne ciekawostki przy-
rodnicze. Tekst napisał Stanisław 
Schodziński, fotografie Andrzeja 
Czacharowskiego i innych autorów.  
Album ma duży format, twarde 
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w Lublinie, członek 
Biłgorajskiego Sto-
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ralnego im. I. B. 
Singera.
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Jeszcze zanim zagłębiłem się 
w ten interesujący tekst, przypomnia-
łem sobie to, co mówili mi socjo-
logowie w Uniwersytetu Warszaw-
skiego badający tożsamość studen-
tów. Otóż na pytanie „kim ty wła-
ściwie jesteś” rzadko padała odpo-
wiedź, dotycząca zawodowej pasji, 
albo pochodzenia społecznego, jakie-
goś sportowego zamiłowania czy 
ulubionego hobby.

Pytani odpowiadali jakiej muzy-
ki słuchają,  identyfikowali się przez 
hasła typu „heavy metal”, „etno-
disco” czy „punk-rock”. To była ich 
tożsamość, a nie ciekawość dotyczą-
ca teorii strun, nie związki z tradycją 
chłopską czy inteligencją, nie mode-
larstwo, czy magia motocykli. Kiedy 
w tekście Sosnowskiego doczytałem 
się, że nawiedza go myśl, że nawet 
w niebie nie będzie mógł pojednać się 
z zmarłym ojcem na temat wartości 
zespołu SBB, pomyślałem sobie  i on 
jest z pokolenia słuchaczy rocka. Sam 
Sosnowski przyznaje, że „trakto-
wanie rocka z nadmierną powagą 
skazuje na śmieszność”, ale aseku-
ruje się zaraz: „traktowanie rocka 
z lekceważeniem jest zwyczajnie 
kłamstwem w obliczu decydującego 
trybunału: emocji jego słuchaczy  
nas”.

Nie chcę polemizować, nie czuję 
się kompetentny w sferze oceny 
zespołów i solistów, których nie 
słucham. Proponuję jednak zadumę 
nad sytuacją gdy do sfery kultury 
wprowadza się na miejsce dobrego 
smaku i duchowej głębi  emocje jako 
jedyny i „decydujący trybunał”.

Według Sosnowskiego minął 
czas, gdy związek z kulturą wysoką, 
kulturą tradycji i arcydzieł określała 
przynależność społeczną, minął czas, 

w którym warto było aspirować do 
grupy tych, którzy rozumieją i prze-
żywają taką kulturę. „Sztuka została 
pozbawiona funkcji stratyfikacji 
społeczeństwa […] z braku innych 
kryteriów hierarchie wprowadza dziś 
jedynie pieniądz”.  Tym samym 
wykluczeniu poddana zostanie „nie-
dawna elita kulturalna, przeobrażona 
wbrew woli w stowarzyszenie hob-
bystów”.

Wydaje się, że do takich wnio-
sków można dojść tylko wtedy, gdy 
bardzo ograniczy się swoje pole 
obserwacji odbiorców kultury i zja-
wisk kultury, gdy słyszy się tylko 
tych, co grają głośno i bardzo głośno 
zachwalają swoje postkulturalne 
wyroby muzyczne, plastyczne i lite-
rackie. Poparcie mojej tezy znajduję 
w tekstach dotyczących kogoś, kto 
uczestniczył w „jednym z najbardziej 
radykalnych działań punk-rocko-
wych”. Aż dwa poważne pisma piszą 
ostatnio o Tomaszu Budzyńskim, 
który „ponad ćwierć wieku porusza 
się po obszarach granicznych: tam, 
gdzie opowiada się o krwi, szaleń-
stwie, walce fizycznej i duchowej, 
Bogu i demonach. I nadal, nieza-
leżnie od tego, czy gra przed bazyliką 
w Wadowicach dla rozmodlonej 
młodzieży, czy w zatłoczonym 
punkowym klubie, płonie na scenie 
jak pochodnia, pełen energii i siły.” 
Tak pisze o Budzyńskim, wokaliście 
zespołów „Siekiera” i „Armia”, 
„Tygodnik Powszechny”  piórem 
Michała Olszewskiego. A miesię-
cznik „Lampa” ozdabia portretem 
Budzyńskiego sierpniowo-lipcowy 
numer drukując wewnątrz obszerny 
fragment wspomnieniowej prozy 
wokalisty i wywiad z nim przepro-
wadzony przez Pawła Gołoburdę. 

Uderzające jest, że w tym wywiadzie 
zatytułowanym „Niebo nad Dębli-
nem” poznajemy Budzyńskiego jako 
człowieka z szacunkiem i zachwytem 
mówiącego o kulturze wysokiej. 
Pierwszym, otwierającym przeży-
ciem muzycznym była dla niego 
muzyka Debussy'ego, poza tym 
odwołuje się do Hieronima Boscha, 
Stanisława Lema, Brunona Schulza, 
inspiruje go przedwojenny pisarz 
fantastyki Stefan Grabiański, głębo-
ko i nowatorsko interpretuje „Proces” 
Franza Kafki, biblijną księgę Eliasza, 
w tekstach nawiązuje do poezji 
Gajcego i Rimbauda, Czyta Becketta 
i eseje Antoniego Libery o Becketcie. 
Nakręcił film, próbuje sił w malar-
stwie, a jego próbom malarskim 
patronują Witkacy, Jerzy Nowo-
sielski i Vincent van Gogh. O tym 
ostatnim mówi: „jest dla mnie 
malarzem sakralnym.Uważam, że 
jeśli sztuka ma jakiś cel, to pokazy-
wać człowiekowi, że życie się nie 
kończy tutaj i że jest otwarta droga do 
nieba. Tak naprawdę można już 
pokazywać niebo, żyjąc tu, na ziemi. 
Van Gogh powiedział, że celem 
sztuki jest miłość bliźniego. Chciał-
bym, aby ktoś, kto powiesi moje 
obrazy w domu, żeby czuł się jakby 
kochany przez nie. Tak samo 
z książką czy muzyką.

Jakże daleko różni się w widze-
niu sztuki ten aktywny muzyk 
rockowy od tych słuchaczy rocka, 
którzy jak Sosnowski uważają go za 
„sprawne narzędzie do odcięcia się”  
do znalezienia swojej niszy.   

Patrzę na młodych ludzi ze 
słuchawkami na uszach, na dzie-
wczyny i chłopaków oplecionych 
kabelkami I-podów i MP-3. Ich 
zasłuchanie w popularną muzykę 

Socjologia rocka, 
ekologia kapliczek

Latami pisywałem felietony do katolickiego miesięcznika 
„Więź”. Nadal jestem zaprzyjaźniony z redakcją i z 
ciekawością czytuję to, co pisuje teraz  Andrzej Sosnowski, 
zdolny, wykształcony, dynamiczny przedstawiciel młodszego  
lecz przecie nie najmłodszego pokolenia ludzi pióra. W swoim 
comiesięcznym „ex post” w numerze  sierpniowo-wrze-
śniowym Sosonowski dotyka ważnego tematu  kulturowych 
skutków rynkowej potęgi muzyki „z niższych półek” - 
popularnej piosenki, młodzieżowego rocka, rozmaitych a 
licznych bardzo - odmian grania tanecznego,  rozrywkowego, 
estradowego. 

g e o l o g ,  p i s a r z ,  
dramaturg,  publ i -
cysta, scenarzysta 
i reżyser filmowy, 
laureat nagrody im. 
Wilhelma Macha,  
nagrody Kościelskich, 
nagrody PEN-Clubu, 
nagrody im. Kornela 
M a k u s z y ń s k i e g o .  
Autor wielu znanych 

i wznawianych powieści i tomów esejów. 
Felietonista miesięczników „Więź”, i „List do 
Pani”, współpracownik „Tygodnika Pow-
szechnego” i „Kina”.
Profesor Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, TV i Teatralnej w Łodzi, 
wykładowca Laboratorium Reportażu na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Piotr Wojciechowski odgradza ich wzajem, odbiera im 
szansę rozmowy, wzajemnego słu-
chania. Myślę, że to ci, których rynek 
gadżetów i melodyjek okradł z ciszy. 
Okradł też z tego, co daje rozmowa, 
z przynależności, plemienności. 
Umieszczeni w prze-strzeni muzyki 
wykorzeniają się zarazem ze swojej 
ziemi.

To jedno z najbardziej katego-
rycznych i hojnych Błogosławieństw 
ewangelicznych. Błogosławieni, a 
więc szczęśliwi - cisi  albowiem oni 
posiądą Ziemię.

Plemię, ród, rodzina zawsze były 
związane z terytorium - od czasu, gdy 
już skończyła się era nomadów  
zawsze stawiano znaki własności  
kopce, czy kamienie graniczne, 
znaki, totemy, które mówiły nie tylko 
o ziemi, ale i o ludziach. Mówiły  ten 
jest swój, ten jest u siebie. A tamten 
jest przybyszem.

Akt umieszczenia kapliczki 
w ogrodzie, na ścianie domu, na 
rozstaju dróg, wśród pól czy sadów 
jest braniem ziemi w posiadanie w ten 
pokorny sposób, jaki na Górze błog-
osławieństw przeznaczono ludziom, 
którzy chcą trwać w ciszy w nad-
słuchującej wobec Boga.

To akt o wymiarze kosmicznym. 
Oto osoba ustanawia, ujawnia znak 
łączności z Bóstwem. Ustanawia 
znak, aby był rozpoznany przez inne 
osoby, ustanawia znak z nadzieją, że 
zostanie on odczytany i zrozumiany 
przez pewną wspólnotę, zaakce-
ptowany przez wspólnotę, naślado-
wany w dziejach tej wspólnoty, 
w przestrzeni z jaką ona się identy-
fikuje.

Kapliczka nie jest jednak kamie-
niem granicznym, totemem plemien-
nym. Kapliczka nie ma funkcji 
odrzucania, dzielenia.

Kapliczka przygarnia, ogłasza 
wspólnotę otwartą. Mówi niewiele, 
a zarazem bardzo dużo tu są ludzie, 
którzy starają się być świadkami 
Zmartwychwstania, próbują chodzić 
ścieżkami Świętych Pańskich. 

Obyczaj stawiania kapliczek jest 
z pewnością bardzo stary, sięgający 
czasów przezwyciężania pogaństwa. 
Na miejscu świętych gajów, świętych 
wzgórz, magicznych znaków własno-
ści, kładziono nowe znaki. Na miej-
scu pogańskiego sacrum pojawia się 
coś, co ma opowiadać, oznaczać 
sanctum, a więc nie świętość jako 
pojęcie, ale gest osoby wobec Osoby 
Boga, Świętego Świętych, przywo-
łanie Bożej Obecności.

Kapliczka powinna być piękna  
ale jej piękno nie stanowi o jej istocie  
kapliczki nieudolne, zniszczone, 
jarmarczne, kiczowate ozdobione 
sztucznymi kwiatami, wyblakłymi 
serwetkami, blaszanymi wieńcami 
zniszczonymi przez rdzę  one często 
modlą się najżarliwiej. Odpustowa 
tandeta nie jest w zamiarze metafi-
zycznym gorsza od arcydzieł sztuki 
ludowej czy cennych kopii światowej 
sztuki sakralnej.

Liczy się gest fundatora.
Gest fundatora - zbudować Bogu 

dom. - To jest gest powtarzający 
dzieła królewskie, wielkopańskie, 
biskupie. To jest gest o mocy mitu 
założycielskiego.

Zbudować materialną, trwałą 
i nieprzerwaną modlitwę. Zaprosić 
przez znak pobożności do modlitwy 
całą wspólnotę.Kapliczka pyta prze-
chodnia o znak krzyża, o zdjęcie 
czapki, nieraz woła o Zdrowaś 
Maryja.

Fundator zwraca uwagę ku Bogu  
ale także zwraca uwagę na siebie. 
Fundator chce zbudować Panu 
piękny i godny przybytek ale też chce 
prosić Boga o łaski, a od ludzi zebrać 
okruchy szacunku i podziwu  póki 
żyje, okruchy nieśmiertelności i pa-
mięci, gdy on przeminie. Wtedy 
kapliczka będzie trwała, będzie 
opowiadała kto ją fundował.

Kto i dlaczego. Kapliczki bo-
wiem stanowią interpunkcję czasu. 
Są wykrzyknikami radości gdy 
stawia się je z okazji ślubu, urodzin, 
ozdrowienia.  

Bywa że są kapliczki śladami 
tajemnic ludzkiego serca. Pamiętamy 
trwającą stulecia średniowieczną 
tradycję krzyży pokutnych. Pamię-
tamy trwającą po dziś dzień tradycję 
znaków świętych znaczących drogi 
pielgrzymkowe. Bywają i dzisiaj 
takie kapliczki, które są spełnieniem 
danej Bogu obietnicy, materialnym 
znakiem czyjegoś nawrócenia, wyra-
zem prośby o przychylność, plony, 
uzdrowienie. Święty Roch prosił 
o urodzaje, święty Jan Nepomucen 
bronił przed powodzią, Święty 
Florian przed pożarem. Polne krzyże, 
kapliczki maryjne ożywały w maju 
polnymi nabożeństwami i do dziś 
stroi się je w maju  i śpiewa przy nich 
Litanie Loretańską i „Chwalcie łąki 
umajone…”

Są kapliczki związane z narodo-
wym bytem, zapisana jest nimi 
polska ziemia  ileż to ich stawiano 
w podzięce za powrót ze zsyłki, za 
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Jeszcze zanim zagłębiłem się 
w ten interesujący tekst, przypomnia-
łem sobie to, co mówili mi socjo-
logowie w Uniwersytetu Warszaw-
skiego badający tożsamość studen-
tów. Otóż na pytanie „kim ty wła-
ściwie jesteś” rzadko padała odpo-
wiedź, dotycząca zawodowej pasji, 
albo pochodzenia społecznego, jakie-
goś sportowego zamiłowania czy 
ulubionego hobby.

Pytani odpowiadali jakiej muzy-
ki słuchają,  identyfikowali się przez 
hasła typu „heavy metal”, „etno-
disco” czy „punk-rock”. To była ich 
tożsamość, a nie ciekawość dotyczą-
ca teorii strun, nie związki z tradycją 
chłopską czy inteligencją, nie mode-
larstwo, czy magia motocykli. Kiedy 
w tekście Sosnowskiego doczytałem 
się, że nawiedza go myśl, że nawet 
w niebie nie będzie mógł pojednać się 
z zmarłym ojcem na temat wartości 
zespołu SBB, pomyślałem sobie  i on 
jest z pokolenia słuchaczy rocka. Sam 
Sosnowski przyznaje, że „trakto-
wanie rocka z nadmierną powagą 
skazuje na śmieszność”, ale aseku-
ruje się zaraz: „traktowanie rocka 
z lekceważeniem jest zwyczajnie 
kłamstwem w obliczu decydującego 
trybunału: emocji jego słuchaczy  
nas”.

Nie chcę polemizować, nie czuję 
się kompetentny w sferze oceny 
zespołów i solistów, których nie 
słucham. Proponuję jednak zadumę 
nad sytuacją gdy do sfery kultury 
wprowadza się na miejsce dobrego 
smaku i duchowej głębi  emocje jako 
jedyny i „decydujący trybunał”.

Według Sosnowskiego minął 
czas, gdy związek z kulturą wysoką, 
kulturą tradycji i arcydzieł określała 
przynależność społeczną, minął czas, 

w którym warto było aspirować do 
grupy tych, którzy rozumieją i prze-
żywają taką kulturę. „Sztuka została 
pozbawiona funkcji stratyfikacji 
społeczeństwa […] z braku innych 
kryteriów hierarchie wprowadza dziś 
jedynie pieniądz”.  Tym samym 
wykluczeniu poddana zostanie „nie-
dawna elita kulturalna, przeobrażona 
wbrew woli w stowarzyszenie hob-
bystów”.

Wydaje się, że do takich wnio-
sków można dojść tylko wtedy, gdy 
bardzo ograniczy się swoje pole 
obserwacji odbiorców kultury i zja-
wisk kultury, gdy słyszy się tylko 
tych, co grają głośno i bardzo głośno 
zachwalają swoje postkulturalne 
wyroby muzyczne, plastyczne i lite-
rackie. Poparcie mojej tezy znajduję 
w tekstach dotyczących kogoś, kto 
uczestniczył w „jednym z najbardziej 
radykalnych działań punk-rocko-
wych”. Aż dwa poważne pisma piszą 
ostatnio o Tomaszu Budzyńskim, 
który „ponad ćwierć wieku porusza 
się po obszarach granicznych: tam, 
gdzie opowiada się o krwi, szaleń-
stwie, walce fizycznej i duchowej, 
Bogu i demonach. I nadal, nieza-
leżnie od tego, czy gra przed bazyliką 
w Wadowicach dla rozmodlonej 
młodzieży, czy w zatłoczonym 
punkowym klubie, płonie na scenie 
jak pochodnia, pełen energii i siły.” 
Tak pisze o Budzyńskim, wokaliście 
zespołów „Siekiera” i „Armia”, 
„Tygodnik Powszechny”  piórem 
Michała Olszewskiego. A miesię-
cznik „Lampa” ozdabia portretem 
Budzyńskiego sierpniowo-lipcowy 
numer drukując wewnątrz obszerny 
fragment wspomnieniowej prozy 
wokalisty i wywiad z nim przepro-
wadzony przez Pawła Gołoburdę. 

Uderzające jest, że w tym wywiadzie 
zatytułowanym „Niebo nad Dębli-
nem” poznajemy Budzyńskiego jako 
człowieka z szacunkiem i zachwytem 
mówiącego o kulturze wysokiej. 
Pierwszym, otwierającym przeży-
ciem muzycznym była dla niego 
muzyka Debussy'ego, poza tym 
odwołuje się do Hieronima Boscha, 
Stanisława Lema, Brunona Schulza, 
inspiruje go przedwojenny pisarz 
fantastyki Stefan Grabiański, głębo-
ko i nowatorsko interpretuje „Proces” 
Franza Kafki, biblijną księgę Eliasza, 
w tekstach nawiązuje do poezji 
Gajcego i Rimbauda, Czyta Becketta 
i eseje Antoniego Libery o Becketcie. 
Nakręcił film, próbuje sił w malar-
stwie, a jego próbom malarskim 
patronują Witkacy, Jerzy Nowo-
sielski i Vincent van Gogh. O tym 
ostatnim mówi: „jest dla mnie 
malarzem sakralnym.Uważam, że 
jeśli sztuka ma jakiś cel, to pokazy-
wać człowiekowi, że życie się nie 
kończy tutaj i że jest otwarta droga do 
nieba. Tak naprawdę można już 
pokazywać niebo, żyjąc tu, na ziemi. 
Van Gogh powiedział, że celem 
sztuki jest miłość bliźniego. Chciał-
bym, aby ktoś, kto powiesi moje 
obrazy w domu, żeby czuł się jakby 
kochany przez nie. Tak samo 
z książką czy muzyką.

Jakże daleko różni się w widze-
niu sztuki ten aktywny muzyk 
rockowy od tych słuchaczy rocka, 
którzy jak Sosnowski uważają go za 
„sprawne narzędzie do odcięcia się”  
do znalezienia swojej niszy.   

Patrzę na młodych ludzi ze 
słuchawkami na uszach, na dzie-
wczyny i chłopaków oplecionych 
kabelkami I-podów i MP-3. Ich 
zasłuchanie w popularną muzykę 

Socjologia rocka, 
ekologia kapliczek

Latami pisywałem felietony do katolickiego miesięcznika 
„Więź”. Nadal jestem zaprzyjaźniony z redakcją i z 
ciekawością czytuję to, co pisuje teraz  Andrzej Sosnowski, 
zdolny, wykształcony, dynamiczny przedstawiciel młodszego  
lecz przecie nie najmłodszego pokolenia ludzi pióra. W swoim 
comiesięcznym „ex post” w numerze  sierpniowo-wrze-
śniowym Sosonowski dotyka ważnego tematu  kulturowych 
skutków rynkowej potęgi muzyki „z niższych półek” - 
popularnej piosenki, młodzieżowego rocka, rozmaitych a 
licznych bardzo - odmian grania tanecznego,  rozrywkowego, 
estradowego. 

g e o l o g ,  p i s a r z ,  
dramaturg,  publ i -
cysta, scenarzysta 
i reżyser filmowy, 
laureat nagrody im. 
Wilhelma Macha,  
nagrody Kościelskich, 
nagrody PEN-Clubu, 
nagrody im. Kornela 
M a k u s z y ń s k i e g o .  
Autor wielu znanych 

i wznawianych powieści i tomów esejów. 
Felietonista miesięczników „Więź”, i „List do 
Pani”, współpracownik „Tygodnika Pow-
szechnego” i „Kina”.
Profesor Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, TV i Teatralnej w Łodzi, 
wykładowca Laboratorium Reportażu na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Piotr Wojciechowski odgradza ich wzajem, odbiera im 
szansę rozmowy, wzajemnego słu-
chania. Myślę, że to ci, których rynek 
gadżetów i melodyjek okradł z ciszy. 
Okradł też z tego, co daje rozmowa, 
z przynależności, plemienności. 
Umieszczeni w prze-strzeni muzyki 
wykorzeniają się zarazem ze swojej 
ziemi.

To jedno z najbardziej katego-
rycznych i hojnych Błogosławieństw 
ewangelicznych. Błogosławieni, a 
więc szczęśliwi - cisi  albowiem oni 
posiądą Ziemię.

Plemię, ród, rodzina zawsze były 
związane z terytorium - od czasu, gdy 
już skończyła się era nomadów  
zawsze stawiano znaki własności  
kopce, czy kamienie graniczne, 
znaki, totemy, które mówiły nie tylko 
o ziemi, ale i o ludziach. Mówiły  ten 
jest swój, ten jest u siebie. A tamten 
jest przybyszem.

Akt umieszczenia kapliczki 
w ogrodzie, na ścianie domu, na 
rozstaju dróg, wśród pól czy sadów 
jest braniem ziemi w posiadanie w ten 
pokorny sposób, jaki na Górze błog-
osławieństw przeznaczono ludziom, 
którzy chcą trwać w ciszy w nad-
słuchującej wobec Boga.

To akt o wymiarze kosmicznym. 
Oto osoba ustanawia, ujawnia znak 
łączności z Bóstwem. Ustanawia 
znak, aby był rozpoznany przez inne 
osoby, ustanawia znak z nadzieją, że 
zostanie on odczytany i zrozumiany 
przez pewną wspólnotę, zaakce-
ptowany przez wspólnotę, naślado-
wany w dziejach tej wspólnoty, 
w przestrzeni z jaką ona się identy-
fikuje.

Kapliczka nie jest jednak kamie-
niem granicznym, totemem plemien-
nym. Kapliczka nie ma funkcji 
odrzucania, dzielenia.

Kapliczka przygarnia, ogłasza 
wspólnotę otwartą. Mówi niewiele, 
a zarazem bardzo dużo tu są ludzie, 
którzy starają się być świadkami 
Zmartwychwstania, próbują chodzić 
ścieżkami Świętych Pańskich. 

Obyczaj stawiania kapliczek jest 
z pewnością bardzo stary, sięgający 
czasów przezwyciężania pogaństwa. 
Na miejscu świętych gajów, świętych 
wzgórz, magicznych znaków własno-
ści, kładziono nowe znaki. Na miej-
scu pogańskiego sacrum pojawia się 
coś, co ma opowiadać, oznaczać 
sanctum, a więc nie świętość jako 
pojęcie, ale gest osoby wobec Osoby 
Boga, Świętego Świętych, przywo-
łanie Bożej Obecności.

Kapliczka powinna być piękna  
ale jej piękno nie stanowi o jej istocie  
kapliczki nieudolne, zniszczone, 
jarmarczne, kiczowate ozdobione 
sztucznymi kwiatami, wyblakłymi 
serwetkami, blaszanymi wieńcami 
zniszczonymi przez rdzę  one często 
modlą się najżarliwiej. Odpustowa 
tandeta nie jest w zamiarze metafi-
zycznym gorsza od arcydzieł sztuki 
ludowej czy cennych kopii światowej 
sztuki sakralnej.

Liczy się gest fundatora.
Gest fundatora - zbudować Bogu 

dom. - To jest gest powtarzający 
dzieła królewskie, wielkopańskie, 
biskupie. To jest gest o mocy mitu 
założycielskiego.

Zbudować materialną, trwałą 
i nieprzerwaną modlitwę. Zaprosić 
przez znak pobożności do modlitwy 
całą wspólnotę.Kapliczka pyta prze-
chodnia o znak krzyża, o zdjęcie 
czapki, nieraz woła o Zdrowaś 
Maryja.

Fundator zwraca uwagę ku Bogu  
ale także zwraca uwagę na siebie. 
Fundator chce zbudować Panu 
piękny i godny przybytek ale też chce 
prosić Boga o łaski, a od ludzi zebrać 
okruchy szacunku i podziwu  póki 
żyje, okruchy nieśmiertelności i pa-
mięci, gdy on przeminie. Wtedy 
kapliczka będzie trwała, będzie 
opowiadała kto ją fundował.

Kto i dlaczego. Kapliczki bo-
wiem stanowią interpunkcję czasu. 
Są wykrzyknikami radości gdy 
stawia się je z okazji ślubu, urodzin, 
ozdrowienia.  

Bywa że są kapliczki śladami 
tajemnic ludzkiego serca. Pamiętamy 
trwającą stulecia średniowieczną 
tradycję krzyży pokutnych. Pamię-
tamy trwającą po dziś dzień tradycję 
znaków świętych znaczących drogi 
pielgrzymkowe. Bywają i dzisiaj 
takie kapliczki, które są spełnieniem 
danej Bogu obietnicy, materialnym 
znakiem czyjegoś nawrócenia, wyra-
zem prośby o przychylność, plony, 
uzdrowienie. Święty Roch prosił 
o urodzaje, święty Jan Nepomucen 
bronił przed powodzią, Święty 
Florian przed pożarem. Polne krzyże, 
kapliczki maryjne ożywały w maju 
polnymi nabożeństwami i do dziś 
stroi się je w maju  i śpiewa przy nich 
Litanie Loretańską i „Chwalcie łąki 
umajone…”

Są kapliczki związane z narodo-
wym bytem, zapisana jest nimi 
polska ziemia  ileż to ich stawiano 
w podzięce za powrót ze zsyłki, za 
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biłgorajanka od lat współ-
pracuje z gazetą Tanew, 
autorka książki “Na skraju 
Puszczy Solskiej”, laureatka 
nagrody Literacko-Publi-
cystycznej “Łabędzie Pió-
ro”

Wiktoria Klechowa Co to jest odpust?
Odpust to jest darowanie przed Bogiem kary doczesnej za 

grzechy. Dostępuje go chrześcijanin za pośrednictwem 
kościoła, spełniając określone warunki. Odpust jest cząstkowy 
albo zupełny. Ich treść jest zawarta w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego.

Jak sobie przypominam lata 
dziecinne, to pamiętam, że na odpust 
czekało się z utęsknieniem.

Mama na ten dzień nas ładnie 
ubierała, z domu wychodziło się 
najpierw piaszczystą ścieżką, potem 
mijało domy na Przedmieściu, szło 
się polnymi ścieżkami. Na krótki 
odpoczynek zatrzymywaliśmy się 
pod murem żydowskiego kirkutu 
zwanego kopiskiem. Tam otrzepy-
waliśmy z pyłu pantofle i ulicą 3 Maja 
szło się wprost do kościoła. Tam stało 
dużo budek zwanym kramami, 
a w nich przeróżne zabaweczki, bły-
szczące i kolorowe, fujarki, grze-
chotki, koraliki - ależ do tego wszys-
tkiego rwały się oczy!

A w kościele śpiewy, organy 
grały głośno, po sumie procesja, 
niesiono chorągwie, dzieci sypały 
kwiatki wprost na księdza, którego 
prowadziło dwóch panów. Na wieży 
biły dzwony i dzwoniły dzwoneczki 
niesione przez chłopców ubranych 
w białe stroje nazywane komżami. 

Było dużo ludzi, grzało słońce, 
mnie podobały się różnokolorowe 
chustki na głowach kobiet. 

Gdy już było po odpuście 
jedliśmy lody i ciasteczka, popijając 
sokiem dodanym do wody sodowej 
z żydowskiej cukierni.

Jeden odpust zapamiętałam 
szczególnie. 

To nie było w Biłgoraju, a w Tar-
nogrodzie. W roku 1935, 6 sierpnia 
w dzień Święta Przemienienia 
Pańskiego. Wielu mieszkańców 
Biłgoraja i okolic na ten dzień 
odpustowy przyjeżdżało do Tar-
nogrodu. Dla nas, młodych i star-
szych, była to cała wyprawa. Nasz 
niedaleki sąsiad Wojciech Król 
mieszkający pod lasem zaprzęgał 
parę koni do drabiniastego wozu, na 
który kładł kilka worków wypeł-
nionych słomą, a całe towarzystwo 
rozsiadało się na nich i wyruszaliśmy 
w drogę. 

Każdy zabierał coś tam do 
jedzenia i picia. Do Tarnogrodu 
jechało się długo, najczęściej je-
chałam z mamą i siostrą. Najpierw 

mijaliśmy kościół w Puszczy Sol-
skiej, potem jechaliśmy przez most 
na Czarnej Ładzie i wjeżdżaliśmy na 
brukowaną szosę. Konie jechały raz 
szybciej, raz wolniej, bardzo trzęsło 
wozem. Przejechaliśmy jeszcze 
przez rzekę Tanew i przed południem 
wjeżdżaliśmy do Tarnogrodu. Konie 
z furmanką gospodarz zostawiał 
gdzieś na przedmieściu, a my pieszo 
szliśmy pod kościół. Gdy pode-
szliśmy do bocznego wejścia, by 
wejść na plac kościelny, zauważyłam 
tam stojących i siedzących na ziemi 
dwuszeregiem mężczyzn, kobiety 
i dzieci. Byli to żebracy, coś szeptali, 
modlili się, wyciągali ręce, prosili 
o pieniądze. Dostawali od wcho-
dzących na plac kościelny jakieś 
groszaki i kawałki chleba.    

Żal mi było tych ludzi pro-
szących, a poza tym byli tak nędznie 
ubrani. W południe odprawiała się 
suma, biły dzwony, szła procesja 
z chorągwiami, śpiewano, a ja wciąż 
myślałam o tych biedakach żebrzą-
cych pod kościołem. Po sumie szło 
się do wyszynku na gorącą kaszankę, 
herbatę, czy sodowa wodę. Do swych 
sklepików zapraszali też Żydzi, któ-
rych dużo mieszkało w Tarnogrodzie.

Po latach nastał znów taki 
słoneczny dzień. Święto Matki 
Boskiej Siewnej. Był 8 wrzesień 
1939r. Wielkie święto w naszej 
parafii w Biłgoraju. W tym dniu 
zjechało dużo ludzi z okolicznych 
wsi furmankami, z Rap, z Hedwi-
żyna, Wolanin. Mieszkańcy miasta 
też licznie się gromadzili tego dnia 
w kościele. Proboszczem był ks. 
Czesław Koziołkiewicz, a wika-
riuszem ks. Józef Chmielewski. 
Ksiądz święcił w czasie mszy ziarno 
na zasiew. Gdy przechodził przez 
kościół na jego głowę sypano z chóru 
owies.

Pewnie było już po sumie, jak na 
miasto nadleciały samoloty i zaczęły 
zrzucać bomby.

Pierwsza bomba spadła blisko 
kościoła w żydowski dom. Zrobił się 
straszny popłoch, konie rwały się 
z zaprzęgów, ludzie zaczęli uciekać, 
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tradycja, historia, obyczaje sztuka kulinarnatradycja, historia, obyczaje

aktorka teatru i fil-
mu, fundatorka 
i kurator Domu 
Służebnego Pol-
skiej Sztuce Fun-
dacji Kresy 2000 
w Nadrzeczu koło 
Biłgoraja, pedagog 
i  wychowawca 
młodych adeptów 
sztuki teatru, opie-
kun artystyczny teatru „Enigmatic” przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 
prywatnie zadziwia gości Fundacji 
znajomością i oryginalnością sztuki 
kulinarnej wyniesionej ze stron rodzin-
nych: Wileńszczyzny i Biłgorajszczyzny     

Alicja Jachiewicz-Szmidt

Chleb...
nasza codzienność i odświętny symbol, sacrum i profanum 

zaklęte…
- w modlitwie: „Ojcze nasz… chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj…”
- w przysłowiu: „ Bez pracy nie ma kołaczy”
- u C. K. Norwida  „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba - tęskno 
mi Panie”. Umiejętność wypieku chleba przyjęli Słowianie od 
Gotów i doprowadzili do swoistego kunsztu. Już w XIII w. 
piekarze tworzyli gatunki pieczywa pod wiele mówiącymi 
nazwami - kupiecki, pański, królewski… Do dziś polskie 
piekarnie zadziwiają obcokrajowców bogactwem gatunków 
pieczywa i jego pochodnych

Moje próby pieczenia zawdzię-
czam pewnej uroczej Oli - Pani na 
Strzelinku (k. Słupska), gdzie Pań-
stwo Aleksandra i Janusz Halkowie 
prowadzą renowacje salon antyków. 
Ich dom, ogród i praca to integralna 
całość sposobu życia w zgodzie 
z naturą, a niewymuszona gościnność 
to uroczy sposób dzielenia się tym, co 
pani domu tworzy w kuchni. Także 
chlebem pieczonym codziennie 
i sposobem najprostszym:

Chleb Pani Oli
1 kg mąki krupczatki
5 dkg drożdży
1 litr ciepłej wody
2 łyżeczki cukru 
1 łyżka soli
6 łyżek siemienia lnianego
6 łyżek ziarna słonecznika
1 szklanka otrąb pszennych lub 

razowych
3 łyżki sezamu
2 łyżki pestek dyni

Nagrzać piekarnik. Do ogrzanej 
miski wsypać mąkę dodać wszystkie 
ziarna, pokruszyć drożdże, cukier, sól 
i wodę. Dokładnie wymieszać, przy-
kryć i odstawić na 20 minut do 
wyrośnięcia. Po tym czasie znów 
wymieszać. Przełożyć do 2 foremek 
keksowych  (35/12) wysmarowa-
nych olejem. Pozostawić jeszcze na 
10-15 minut do wyrośnięcia na 2 - 3 
cm. Piec w temperaturze 220°C około 
1 godziny. 

Tradycyjnie wypiekano chleb 
głównie z mąki żytniej na tzw. 
zakwasie, który spulchnia i zakwasza 
ciasto poprzez zawarte w nim bakte-
rie, produkujące kwas octowy i droż-
dże odpowiedzialne za produkcje 
kwasu mlekowego. 

Zakwas tradycyjny 
Mąka żytnia razowa ( typ 2000) 

+ woda 
Pierwszego dnia: 
wymieszać 200 ml wody z 4 łyż-

kami mąki na jednolitą papkę (gęsta 
śmietana) - odstawić w ciepłe miejsce 
na 2 dni. 

Trzeciego dnia:
dokarmić zaczyn 2 łyżkami 

mąki. Zamieszać. 
Czwartego dnia:
zakwas jest gotowy jeżeli ma 

wyraźny kwaśny zapach i powie-
rzchnię pokrytą bąbelkami powie-
trza.

 ***
Wiecznie tak samo jeszcze jak za 

czasów Piasta,
Po łokcie umączone ręce dzie-

rżąc w dzieży,
Zakwasem zaczyniony chleb 

ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym 

obrządkiem niewiasta.
***

To tak o chlebie pisał Leopold 
Staff niemal wiek temu (1913) 
w zbiorze poetyckim „Ścieżki pol-
ne”. Czy ktoś z Was, mili moi 
czytelnicy wypieka jeszcze chleb? 
Jeżeli tak, to gratuluję, bo smaku 
i aromatu upieczonego przez siebie 
chleba nie posiada hurt piekarniczy, 
choćby najsumienniej sprawiony. 

Z domu rodzinnego pamiętam 
ciemny kołacz pachnący korzeniami, 
pieczony tylko na Boże Narodzenie.

Świąteczny kołacz korzenny 
60 dag mąki pszennej, żytniej 

i żytniej razowej 
1 szklanka miodu
kieliszek ciemnego rumu
łyżka brązowego cukru
niepełna szklanka wody
2 jajka 
11 szklanka posiekanych mi-
gdałów i rodzynek (sparzonych)
1 łyżeczki gałki muszkatułowej 
1 łyżeczka mielonego imbiru 
i zmielonych goździków
11 ³yæeczki cynamonu i sma-
żonej skórki pomarańczowej
2 łyżeczki sody oczyszczonej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli
Do zagotowanej wody dodać 

miód i cukier i ostudzić. Dodać  
mieszając  jajka i rum. W osobnej 
misie zmieszać mąkę z proszkiem 
i sodą oraz przyprawy i sól. Wlać 
syrop do mąki i wyrobić na gładką 
masę i dodać bakalie. Napełnić 
blaszki wysmarowane olejem i obsy-
pać mąką. 

Piec w temperaturze 200°C przez 
10 minut. Potem zmniejszyć 
temperaturą do 180°C i piec jeszcze 
około 30 minut. Po wyjęciu z pie-
karnika pozostawić do ostygnięcia 
w formie. Zupełnie zimny zawinąć 
w folię i odstawić na co najmniej 3 
dni. 

Pamiętając o słowach Chrystusa: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek”, 
życzę Państwu dobrych, pięknie 
przeżytych Świąt Bożego Naro-
dzenia 

Odpust to jest darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy.
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biłgorajanka od lat współ-
pracuje z gazetą Tanew, 
autorka książki “Na skraju 
Puszczy Solskiej”, laureatka 
nagrody Literacko-Publi-
cystycznej “Łabędzie Pió-
ro”

Wiktoria Klechowa Co to jest odpust?
Odpust to jest darowanie przed Bogiem kary doczesnej za 

grzechy. Dostępuje go chrześcijanin za pośrednictwem 
kościoła, spełniając określone warunki. Odpust jest cząstkowy 
albo zupełny. Ich treść jest zawarta w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego.

Jak sobie przypominam lata 
dziecinne, to pamiętam, że na odpust 
czekało się z utęsknieniem.

Mama na ten dzień nas ładnie 
ubierała, z domu wychodziło się 
najpierw piaszczystą ścieżką, potem 
mijało domy na Przedmieściu, szło 
się polnymi ścieżkami. Na krótki 
odpoczynek zatrzymywaliśmy się 
pod murem żydowskiego kirkutu 
zwanego kopiskiem. Tam otrzepy-
waliśmy z pyłu pantofle i ulicą 3 Maja 
szło się wprost do kościoła. Tam stało 
dużo budek zwanym kramami, 
a w nich przeróżne zabaweczki, bły-
szczące i kolorowe, fujarki, grze-
chotki, koraliki - ależ do tego wszys-
tkiego rwały się oczy!

A w kościele śpiewy, organy 
grały głośno, po sumie procesja, 
niesiono chorągwie, dzieci sypały 
kwiatki wprost na księdza, którego 
prowadziło dwóch panów. Na wieży 
biły dzwony i dzwoniły dzwoneczki 
niesione przez chłopców ubranych 
w białe stroje nazywane komżami. 

Było dużo ludzi, grzało słońce, 
mnie podobały się różnokolorowe 
chustki na głowach kobiet. 

Gdy już było po odpuście 
jedliśmy lody i ciasteczka, popijając 
sokiem dodanym do wody sodowej 
z żydowskiej cukierni.

Jeden odpust zapamiętałam 
szczególnie. 

To nie było w Biłgoraju, a w Tar-
nogrodzie. W roku 1935, 6 sierpnia 
w dzień Święta Przemienienia 
Pańskiego. Wielu mieszkańców 
Biłgoraja i okolic na ten dzień 
odpustowy przyjeżdżało do Tar-
nogrodu. Dla nas, młodych i star-
szych, była to cała wyprawa. Nasz 
niedaleki sąsiad Wojciech Król 
mieszkający pod lasem zaprzęgał 
parę koni do drabiniastego wozu, na 
który kładł kilka worków wypeł-
nionych słomą, a całe towarzystwo 
rozsiadało się na nich i wyruszaliśmy 
w drogę. 

Każdy zabierał coś tam do 
jedzenia i picia. Do Tarnogrodu 
jechało się długo, najczęściej je-
chałam z mamą i siostrą. Najpierw 

mijaliśmy kościół w Puszczy Sol-
skiej, potem jechaliśmy przez most 
na Czarnej Ładzie i wjeżdżaliśmy na 
brukowaną szosę. Konie jechały raz 
szybciej, raz wolniej, bardzo trzęsło 
wozem. Przejechaliśmy jeszcze 
przez rzekę Tanew i przed południem 
wjeżdżaliśmy do Tarnogrodu. Konie 
z furmanką gospodarz zostawiał 
gdzieś na przedmieściu, a my pieszo 
szliśmy pod kościół. Gdy pode-
szliśmy do bocznego wejścia, by 
wejść na plac kościelny, zauważyłam 
tam stojących i siedzących na ziemi 
dwuszeregiem mężczyzn, kobiety 
i dzieci. Byli to żebracy, coś szeptali, 
modlili się, wyciągali ręce, prosili 
o pieniądze. Dostawali od wcho-
dzących na plac kościelny jakieś 
groszaki i kawałki chleba.    

Żal mi było tych ludzi pro-
szących, a poza tym byli tak nędznie 
ubrani. W południe odprawiała się 
suma, biły dzwony, szła procesja 
z chorągwiami, śpiewano, a ja wciąż 
myślałam o tych biedakach żebrzą-
cych pod kościołem. Po sumie szło 
się do wyszynku na gorącą kaszankę, 
herbatę, czy sodowa wodę. Do swych 
sklepików zapraszali też Żydzi, któ-
rych dużo mieszkało w Tarnogrodzie.

Po latach nastał znów taki 
słoneczny dzień. Święto Matki 
Boskiej Siewnej. Był 8 wrzesień 
1939r. Wielkie święto w naszej 
parafii w Biłgoraju. W tym dniu 
zjechało dużo ludzi z okolicznych 
wsi furmankami, z Rap, z Hedwi-
żyna, Wolanin. Mieszkańcy miasta 
też licznie się gromadzili tego dnia 
w kościele. Proboszczem był ks. 
Czesław Koziołkiewicz, a wika-
riuszem ks. Józef Chmielewski. 
Ksiądz święcił w czasie mszy ziarno 
na zasiew. Gdy przechodził przez 
kościół na jego głowę sypano z chóru 
owies.

Pewnie było już po sumie, jak na 
miasto nadleciały samoloty i zaczęły 
zrzucać bomby.
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aktorka teatru i fil-
mu, fundatorka 
i kurator Domu 
Służebnego Pol-
skiej Sztuce Fun-
dacji Kresy 2000 
w Nadrzeczu koło 
Biłgoraja, pedagog 
i  wychowawca 
młodych adeptów 
sztuki teatru, opie-
kun artystyczny teatru „Enigmatic” przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 
prywatnie zadziwia gości Fundacji 
znajomością i oryginalnością sztuki 
kulinarnej wyniesionej ze stron rodzin-
nych: Wileńszczyzny i Biłgorajszczyzny     

Alicja Jachiewicz-Szmidt

Chleb...
nasza codzienność i odświętny symbol, sacrum i profanum 

zaklęte…
- w modlitwie: „Ojcze nasz… chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj…”
- w przysłowiu: „ Bez pracy nie ma kołaczy”
- u C. K. Norwida  „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba - tęskno 
mi Panie”. Umiejętność wypieku chleba przyjęli Słowianie od 
Gotów i doprowadzili do swoistego kunsztu. Już w XIII w. 
piekarze tworzyli gatunki pieczywa pod wiele mówiącymi 
nazwami - kupiecki, pański, królewski… Do dziś polskie 
piekarnie zadziwiają obcokrajowców bogactwem gatunków 
pieczywa i jego pochodnych

Moje próby pieczenia zawdzię-
czam pewnej uroczej Oli - Pani na 
Strzelinku (k. Słupska), gdzie Pań-
stwo Aleksandra i Janusz Halkowie 
prowadzą renowacje salon antyków. 
Ich dom, ogród i praca to integralna 
całość sposobu życia w zgodzie 
z naturą, a niewymuszona gościnność 
to uroczy sposób dzielenia się tym, co 
pani domu tworzy w kuchni. Także 
chlebem pieczonym codziennie 
i sposobem najprostszym:

Chleb Pani Oli
1 kg mąki krupczatki
5 dkg drożdży
1 litr ciepłej wody
2 łyżeczki cukru 
1 łyżka soli
6 łyżek siemienia lnianego
6 łyżek ziarna słonecznika
1 szklanka otrąb pszennych lub 

razowych
3 łyżki sezamu
2 łyżki pestek dyni

Nagrzać piekarnik. Do ogrzanej 
miski wsypać mąkę dodać wszystkie 
ziarna, pokruszyć drożdże, cukier, sól 
i wodę. Dokładnie wymieszać, przy-
kryć i odstawić na 20 minut do 
wyrośnięcia. Po tym czasie znów 
wymieszać. Przełożyć do 2 foremek 
keksowych  (35/12) wysmarowa-
nych olejem. Pozostawić jeszcze na 
10-15 minut do wyrośnięcia na 2 - 3 
cm. Piec w temperaturze 220°C około 
1 godziny. 

Tradycyjnie wypiekano chleb 
głównie z mąki żytniej na tzw. 
zakwasie, który spulchnia i zakwasza 
ciasto poprzez zawarte w nim bakte-
rie, produkujące kwas octowy i droż-
dże odpowiedzialne za produkcje 
kwasu mlekowego. 

Zakwas tradycyjny 
Mąka żytnia razowa ( typ 2000) 

+ woda 
Pierwszego dnia: 
wymieszać 200 ml wody z 4 łyż-

kami mąki na jednolitą papkę (gęsta 
śmietana) - odstawić w ciepłe miejsce 
na 2 dni. 

Trzeciego dnia:
dokarmić zaczyn 2 łyżkami 

mąki. Zamieszać. 
Czwartego dnia:
zakwas jest gotowy jeżeli ma 

wyraźny kwaśny zapach i powie-
rzchnię pokrytą bąbelkami powie-
trza.

 ***
Wiecznie tak samo jeszcze jak za 

czasów Piasta,
Po łokcie umączone ręce dzie-

rżąc w dzieży,
Zakwasem zaczyniony chleb 

ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym 

obrządkiem niewiasta.
***

To tak o chlebie pisał Leopold 
Staff niemal wiek temu (1913) 
w zbiorze poetyckim „Ścieżki pol-
ne”. Czy ktoś z Was, mili moi 
czytelnicy wypieka jeszcze chleb? 
Jeżeli tak, to gratuluję, bo smaku 
i aromatu upieczonego przez siebie 
chleba nie posiada hurt piekarniczy, 
choćby najsumienniej sprawiony. 

Z domu rodzinnego pamiętam 
ciemny kołacz pachnący korzeniami, 
pieczony tylko na Boże Narodzenie.

Świąteczny kołacz korzenny 
60 dag mąki pszennej, żytniej 

i żytniej razowej 
1 szklanka miodu
kieliszek ciemnego rumu
łyżka brązowego cukru
niepełna szklanka wody
2 jajka 
11 szklanka posiekanych mi-
gdałów i rodzynek (sparzonych)
1 łyżeczki gałki muszkatułowej 
1 łyżeczka mielonego imbiru 
i zmielonych goździków
11 ³yæeczki cynamonu i sma-
żonej skórki pomarańczowej
2 łyżeczki sody oczyszczonej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli
Do zagotowanej wody dodać 

miód i cukier i ostudzić. Dodać  
mieszając  jajka i rum. W osobnej 
misie zmieszać mąkę z proszkiem 
i sodą oraz przyprawy i sól. Wlać 
syrop do mąki i wyrobić na gładką 
masę i dodać bakalie. Napełnić 
blaszki wysmarowane olejem i obsy-
pać mąką. 

Piec w temperaturze 200°C przez 
10 minut. Potem zmniejszyć 
temperaturą do 180°C i piec jeszcze 
około 30 minut. Po wyjęciu z pie-
karnika pozostawić do ostygnięcia 
w formie. Zupełnie zimny zawinąć 
w folię i odstawić na co najmniej 3 
dni. 

Pamiętając o słowach Chrystusa: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek”, 
życzę Państwu dobrych, pięknie 
przeżytych Świąt Bożego Naro-
dzenia 

Odpust to jest darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy.
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poeta, pisarz, 
autor tekstów 
p i o s e n e k ,  
dziennikarz, 
tłumacz i kry-
tyk filmowy, 
także dyplo-
mata. Autor 

licznych tomików poezji, sztuk 
scenicznych, oratoriów, musicali 
i programów telewizyjnych. Tłumacz 
z języka irlandzkiego, czeskiego, 
jidish.

Ernest Bryll

Niewinnie był oskarżony…

Niewinnie był oskarżony. Lecz już uniewinniony
Błogo wraca do domu. Wypada mu pomoc
Wszyscy przecież wierzyli, ze to się wyjaśni
I wyjaśniło
Dzień nowy właśnie 
Świta. Co widać? Twarze dzisiejsze
Mamy. On twarz tamtejszą. Bo przybywa z krajów
Gdzie nasze słowa nie docierają
My mówimy by gadać  On wciąż chce zeznawać
Wyjaśniać. Tak zaczyna się nowa rozprawa.

Wierzymy: Jest niewinny. Ale życie inne
Stało się. Jak tłumaczyć jemu, co to znaczy?
On zresztą tez nie umie mówić jak żył w trumnie

Sam wątpi czy jest bez winy

2009

Niewinnie był oskarżony…

W GODZINIE

W godzinie mglistego przeblasku
Chodzą parkiem psy  przywiązane
Długą smyczą miłości do panów
Czy pań swoich.
Ledwo świt, więc miasto
Śpi sobotnio i psy uwolnione
Z tych przywiązań gnają w dziwną stronę
Na bajora, przesmyki pod krzakiem
Jak to psy zostawiając znaki
Odwąchując inne przesłania

Wiele mają do opowiadania:
W jakich krzakach ma krainę przeżycia
Cała prawda naszego życia …
Czasem nawet niosą ją dla nas
Pracowicie z gruntu wygrzebaną

Ale my widzimy kość brudną
Szmaty, patyk. Brzydzimy się: Trudno
Myślą psy Trzeba znów z przywiązania
Przyjść na wasze wrzaskliwe wołania 
Znów pokornie, do domu wracać
Niepotrzebna była nasza praca

Niech ta kostka prawdy znowu wraca
Pod krzaki, w dół jaki. Co znaczy
Ludzie nigdy nie chcą widzieć inaczej

Nie jest to dla psów najlepiej
Ale przecież nie opuszczą półślepych 

2009

W GODZINIE

Tak we mnie mój wrogu…

Tak we mnie mój wrogu mieszkasz 
Jak ja mieszkam. W łupinie orzeszka
Sufit niski, ściany za bliskie
Duszno. I nie ma nawet
Jak wyjść z siebie

Muszę uznać ciebie
Przyjąć. Masz prawa w tym domu 

Ale nie mów o tym nikomu
Dopiero po pogrzebie

2009

Tak we mnie mój wrogu…

Nie wiadomo wreszcie co stało

Nie wiadomo wreszcie co stało 
Nad naszym snem. Zostało
Wgłębienie obok poduszek
Był ktoś

A z pierwszym promieniem
Nagle się zapadł pod ziemię

Albo frunął w niebo. Tak i lepiej
Myśleć sobie gdy nas oślepi
Twarda ściana świtu późnego 

Coś pamiętasz a nie dojdziesz tego
Kogo chciałeś uchwycić

Na ręce
Patrzysz uważnie w łazience
Pod paznokciem coś krwawi
Za słabo
Co to? Nie wie ani anioł ni diabeł

2009

Nie wiadomo wreszcie co stało
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