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Dzielnica Bojary. Ogólny zarys dziejów 

W obecnej chwili Bojary stanowią północną dzielnicę Biłgoraja, oddzieloną od centrum miasta 

przez obwodnicę. Zabudowa na ich obszarze koncentruje się wzdłuż ulicy Stanisława Moniuszki, 

biegnącej ze Śródmieścia do wioski Gromada, oraz wokół ulic do niej przyległych. Najbardziej 

rozpoznawalnymi obiektami tej części miasta są leżący na skraju lasu zalew oraz położona przy 

ulicy Bojarskiej stacja kolejowa. 

Należy pamiętać, że w przeszłości Bojary stanowiły samodzielną miejscowość, a do miasta 

przyłączono je dopiero w trzeciej dekadzie XX wieku. 

Bojary jako samodzielna miejscowość 

 

Jak wiadomo, Biłgoraj został założony w drugiej połowie XVI wieku, a wcześniej na jego obecnym 

obszarze najprawdopodobniej nie istniało rozwinięte osadnictwo. Po zbudowaniu miasta teren 

dzisiejszych Bojar stanowił niezagospodarowaną przestrzeń, zapewne zalesioną, położoną około 

jednego kilometra na północ od biłgorajskiego Rynku, poza umocnieniami obronnymi. Przepływały 

tędy Polska Łada (dziś: Biała Łada) i Osa, a grunt był podmokły. 

Przez teren dzisiejszych Bojar wiodła też droga, łącząca Biłgoraj z Radzięcinem. W mieście 

wychodziła ona z północno-zachodniego narożnika Rynku i kierowała się na północ. Znaczenie tej 

drogi było o tyle istotne, że wieś Radzięcin to dawny ośrodek rodu Gorajskich – założycieli 

i posesorów miasta aż do drugiej połowy XVII wieku. Istniał tam szlachecki dwór, zamieszkiwany 

m.in. przez Zbigniewa Gorajskiego, właściciela Biłgoraja w latach 1602-1655. W tym miejscu wypada 

zaznaczyć, że wspomniana droga, wybiegając z narożnika biłgorajskiego Rynku, aż do granic miasta 

nosiła miano ulicy Radzięckiej. 

Osuszenia terenu dzisiejszych Bojar dokonano w połowie XVIII wieku. Wtedy też powstała tutaj 

wieś, która – jak określa prof. Ryszard Szczygieł – wespół z innymi miejscowościami okolicy 

„tworzyła rynek lokalny Biłgoraja”. Mieszkańcy Bojar na biłgorajskich targach zaopatrywali się 

w niezbędne towary, a sami dostarczali do miasta płody rolne.  

Miejscowość Bojary pojawia się w źródłach pisanych od drugiej połowy XVIII wieku. W 1787 roku 

została wymieniona w dokumencie Zebranie ludzi parafialnych w okolicy Miasta Biłgoraja y wsi do 

niego należących jako leżąca na terenie biłgorajskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Spisy tej samej 

parafii wymieniają Bojary również w latach 1797, 1870 i 1923. 

Wśród mieszkańców Bojar, jako miejscowości leżącej na obrzeżach Biłgoraja, rozpowszechniło się 

rzemiosło sitarskie. Duży popyt na sita biłgorajskie w pierwszej połowie XIX wieku sprawiał, że 

mieszkańcy miasta nie nadążali zapewniać odpowiedniej podaży swoich wyrobów. Wynikało to m.in. 

z faktu, że miejskie warsztaty sitarskie utrzymywały charakter małych, rodzinnych zakładów 

działających w domach prywatnych. Gdy biłgorajscy mężczyźni zgodnie z tradycją wyruszali 

handlować sitami, mieszczki biłgorajskie zatrudniały do pomocy panny z okolicznych wsi, w tym 

także z Bojar. Dziewczęta takie w Biłgoraju nazywano „groszówkami”. Przez pierwsze lata pracowały 

one bezpłatnie; po trzech latach mieszczanie płacili im po jednym groszu za jedno wykonane sito. 



Kończąc szesnaście lat dziewczęta, „nie mając funduszy na założenie własnego warsztatu [w mieście], 

najczęściej wracały na wieś” [Za: Śladkowski Wiesław, Dzieje Biłgoraja, s. 112]. Powróciwszy do 

Bojar wciąż zajmowały się wyuczonym sitarstwem i w taki sposób rozpowszechniały ten rodzaj 

rzemiosła w rodzinnej miejscowości. 

W pierwszej połowie XIX wieku w aktach metrykalnych, dotyczących Bojar, pojawiały się takie 

nazwiska mieszkańców, jak m.in. Blacha, Figiel, Gliwa, Iwańczyk, Malec, Myszak, Pawlik, Safka, 

Sobaszek, Wałczyński. Na podstawie kwerendy dokumentów z pierwszych dziesięcioleci tego stulecia 

autor wnioskuje, że w zasadzie wszyscy mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem i byli 

przedstawicielami wyznania rzymskokatolickiego. 

Szczególnie ciekawy pogląd na rozwój Bojar dają dokumenty kartograficzne, które opisują rozbudowę 

miejscowości niemal od samego początku jej istnienia. Dokładne austriackie opracowania z drugiej 

połowy XVIII wieku przedstawiają Bojary jako obszar z zagospodarowanymi łąkami i z wciąż jeszcze 

niewielką ilością domów. Zabudowa ta była wtedy nieregularnie rozrzucona na wschodnim brzegu 

rzeczki Osy, wokół wspomnianej już drogi do Radzięcina. Wieś w tym czasie przez Austriaków była 

oznaczana jako Boyaria; od miasta oddzielały ją łąki, a od strony północnej i wschodniej otaczały 

lasy. 

Późniejsze mapy, pochodzące z XIX wieku, informują, że ilość zabudowy w Bojarach się zwiększyła. 

Przez wieś wciąż przebiegała droga, która od Rynku do granic Biłgoraja nosiła miano ulicy 

Radzięckiej. Zaznaczyć trzeba, że przebieg owej dawnej drogi na terenie Bojar został wtedy nieco 

skorygowany. Zapewne to właśnie w XIX wieku przez Osę przerzucono drewniany mostek. 

Za mostem, po północnej stronie rzeczki trasa skierowała się na wschód i biegła wzdłuż jej koryta. 

Reasumując, przebieg tej odwiecznej drogi wówczas stał się tożsamy z przebiegiem dzisiejszych ulic 

Stanisława Moniuszki i Radzięckiej. Jej znaczenie jednak stopniowo malało, gdyż głównym traktem, 

wiodącym z Biłgoraja na północ, była już wtedy ulica Lubelska, za miastem przechodząca w drogę do 

Goraja i Lublina. 

Analizując XIX-wieczne dokumenty kartograficzne należy też stwierdzić, że zabudowa Bojar wciąż 

koncentrowała się po południowej stronie rzeczki Osy, na obszarze, który dziś jest zajęty przez sieć 

ulic i torowiska kolejowe. Na samej Osie, w pobliżu drewnianego mostu, w XIX wieku zbudowany 

został młyn wodny, którego urządzenia spiętrzały wodę, tworząc niewielki akwen. Zakład ten 

znajdował się pod zarządem folwarku w Rożnówce. Natomiast około kilometra na północ od Bojar, 

w lesie przy odwiecznej drodze do Radzięcina, powstała gajówka o nazwie Poczekaj. 

W czasie powstania styczniowego, dnia 2 września 1863 roku, w pobliżu Bojar miała miejsce 

niewielka bitwa pomiędzy żołnierzami rosyjskimi a polskimi powstańcami. Zanim do niej doszło, 

w miejscowości pojawił się oddział powstańców, którym dowodził płk Kajetan Cieszkowski 

ps. „Ćwiek”. Polacy nad ranem zostali zaatakowani przez wojsko rosyjskie, na czele którego stał 

mjr Mikołaj Sternberg. Z pomocą zaatakowanym z drugiej strony Biłgoraja przybył wtedy oddział 

płka Marcina Borelowskiego ps. „Lelewel”. Dzięki takiej odsieczy po kilkugodzinnej walce Polakom 

udało się oderwać od nieprzyjaciela, nie ponosząc żadnych strat. Jeden z polskich powstańców, Stefan 

Bryczkowski, wspominał, że przed bitwą, gdy jego oddział stał w lesie koło Bojar, doszło do 

spotkania między powstańcami a przybyłymi do nich mieszkańcami miasta. Atmosfera musiała być 

sympatyczna, skoro Bryczkowski pisał: 

 



„(…) było tam bardzo wesoło, śpiewaliśmy chórem różne pieśni, my swoje, 

a Biłgorajanki swoje (…)”. 

Za: Brytan Tomasz, 2 września 1863 roku pod Biłgorajem, [w:] Biłgoraj. Strona miasta, 

http://www.bilgoraj.lbl.pl/hist/bitwa.php, dostęp 12 lipca 2019 r. 

Bojary jako dzielnica miasta 

 

Okres międzywojenny 

 

Kilka lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1927 roku, władze powiatu biłgorajskiego 

zwróciły się do rządu z prośbą o włączenie w granice miasta wsi Bojary i Rożnówka. Prośba została 

rozpatrzona pozytywnie, tak więc od tego momentu Bojary były już integralną, północną częścią 

Biłgoraja. Opisaną prośbę motywowano faktem, że miasto, znacznie wyludnione przez działania 

I wojny światowej, miało nieproporcjonalnie dużą nadwyżkę ludności żydowskiej nad ludnością 

polską. Przyłączenie obu miejscowości pozwoliło nieco zbilansować stosunek liczby mieszkańców. 

W okresie między pierwszą a drugą wojną światową Bojary, już jako dzielnica miasta, wciąż 

utrzymywały swój dawny układ przestrzenny. Od Śródmieścia były oddzielone łąkami, zajmującymi 

teren obecnego osiedla Roztocze. Ulica, biegnąca z biłgorajskiego Rynku na północ, wciąż nosiła 

nazwę Radzięckiej, a jej przebieg był tożsamy z trasą obecnych ulic St. Moniuszki i Radzięckiej. 

Nad rzeczką Osą przerzucony był drewniany most, obok którego działał młyn wodny. Po wschodniej 

stronie ulicy, w pobliżu dzisiejszej ulicy Spacerowej, spiętrzona przed młynem Osa rozlewała się, 

nadal tworząc akwen. Właścicielem młyna był wtedy już Żyd Herszko Zylberfain. Zakład w ciągu 

jednej dobry był w stanie zmielić pół tony zboża, a wyposażony był w zestaw walców, perlak, 

razowiec, jagielnik i urządzenia do wyrobu kaszy gryczanej. Dziś w miejscu tego nieistniejącego już 

młyna rosną niezagospodarowane, zaniedbane krzewy i drzewa. Ze wspomnień Edwarda 

Łukaszczyka: 

(…) długo przed wojną pracował na tej rzeczce okazały młyn będący własnością 

Żydów. Siłą napędową tego młyna było koło wodne napędzane strumieniem wody 

spływającej z tej rzeczki. Po tym ciekawym obiekcie zostały już tylko wspomnienia. 

Obok tego miejsca pod lasem istniało jeszcze kilka skromnych drewnianych zagród 

pokrytych strzechą i gontem. Drogi wszędzie były gruntowe, piaszczyste 

i wyboiste (…). 

Za: Łukaszczyk Edward, Spacerkiem po dawnym Biłgoraju. Moje wspomnienia, 

Biłgoraj 2015, s. 40. 

Od ówczesnej ulicy Radzięckiej, a dzisiejszej St. Moniuszki, odbiegały na Bojarach dwie boczne 

drogi. Jedna na wysokości obecnej ulicy Dworcowej odchodziła na północny wschód, dalej kierując 

się do teraźniejszej ulicy Bojarskiej. Przebieg drugiej zaś, odchodzącej na zachód, był tożsamy 

z szlakiem dzisiejszej ulicy Rolnej. Wzdłuż obu tych dróg ciągnęły się zabudowania. 

W omawianym tu okresie przed drugą wojną światową na Bojarach istniała też gajówka, 

podporządkowana biłgorajskiemu nadleśnictwu. Zlokalizowana była przy skrzyżowaniu dzisiejszych 

ulic Radzięckiej i Konwaliowej. 



Drobnym, acz wartym zaznaczenia faktem jest, że w okresie międzywojennym na Bojarach mieszkali 

rodzice Harvey’a Keitela, jednego z najznamienitszych aktorów współczesnego Hollywood. Ojciec 

aktora handlował drewnem. W latach trzydziestych XX wieku oboje wyemigrowali do Stanów 

Zjednoczonych. 

We wspomnieniach starszych mieszkańców Biłgoraja pojawiają się informacje, że w okresie 

międzywojennym wśród młodzieży popularnym było chodzić na Bojary i rekreacyjnie kąpać się 

w Białej Ładzie. Różne odcinki rzeki tworzyły coś w rodzaju „sektorów” dla różnych osób. W innych 

miejscach kąpały się dziewczęta, w innych chłopcy; „własne” odcinki rzeki mieli też przedstawiciele 

młodzieży żydowskiej. Jednym z takich punktów wypoczynku było miejsce, w którym dziś nad Białą 

Ładą przebiega most kolejowy. Jeszcze długo po wojnie funkcjonowały zwyczajowe nazwy 

topograficzne, będące świadectwem owych czasów. Kazimierz Szubiak, wspominając lata 

pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku, pisał: 

Moi rówieśnicy kąpali się (…) w „Babskim Dołku” lub „Żydowskiej Kępie”. 

Kto te nazwy wymyślił? Chyba mieszkańcy Bojar. 

Za: Szubiak Kazimierz, Miejsca urokliwe w Biłgoraju i okolicach, 

[w:] Tanew. Biłgorajska Gazeta Samorządowa, nr 3/2007. 

 

Okres II wojny światowej oraz czasy powojenne 

 

Działania wojenne, które miały miejsce we wrześniu 1939 roku, doprowadziły do zupełnego 

zrujnowania Biłgoraja. Zniszczenia nie dotknęły jednak Bojar. Według wspomnień mieszkańców 

wielki pożar miasta w dniu 11 września objął ulicę Radzięcką; postępując od strony Rynku zatrzymał 

się jednak na wysokości domu rodziny Grabiasów, a więc nie sięgnął aż tak daleko na północ. 

Po zniszczeniu miasta na Bojary przeprowadziła się część mieszkańców, którzy stracili swoje 

dotychczasowe domy. Znany biłgorajski aptekarz Antoni Śnieżko zapisał w swoim pamiętniku: 

15 września [1939 roku], mimo wysiłków personelu nie udało się uratować 

zapasów aptecznych. Zamieszkałem z żoną i synami we wsi Bojary. Ludzie 

potrzebowali leków i opatrunków, a ja byłem bezradny. 

Za: Szubiak Kazimierz, Biłgorajski aptekarz Antoni Śnieżko, 

[w:] Tanew. Biłgorajska Gazeta Samorządowa, nr 4/2006. 

W okresie okupacji niemieckiej Bojary, ze względu na swoje położenie na skraju lasu, stanowiły 

dogodny obszar „tranzytowy”. W dużej mierze to właśnie tędy utrzymywany był kontakt między 

ruchem oporu w mieście a partyzantami w lasach. Również przez tę dzielnicę przerzucano do 

wyniszczonego Biłgoraja transporty żywności, dostarczanej z okolicznych wsi, m.in. z Gromady, 

Majdanku Gromadzkiego, Korytkowa. 

24 lipca 1944 roku Biłgoraj został opuszczony przez okupacyjne wojska niemieckie. 29 lipca w lesie 

na Bojarach znajdował się około dwustuosobowy oddział polskich partyzantów z Państwowego 

Korpusu Bezpieczeństwa Armii Krajowej, dowodzony przez Antoniego Bryłę ps. „Tom”. Tego dnia 

do oddziału przybył przedstawiciel polskiego rządu londyńskiego, delegat Bronisław Mazurek 

ps. „Borowy”. Następnie oddział ten ruszył z Bojar ulicą Radzięcką – obecną ulicą St. Moniuszki – 

w kierunku centrum miasta, gdzie wziął udział w defiladzie żołnierzy zgrupowań partyzanckich. 



Rządy legalnej władzy polskiej, reprezentowanej przez tych żołnierzy, trwały w Biłgoraju tylko kilka 

dni, gdyż – jak wiadomo – władzę w kraju przejęli wówczas komuniści lojalni wobec Związku 

Sowieckiego. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Bojary były – podobnie jak przed wojną – osiedlem 

zabudowanym przez domy o konstrukcji drewnianej. Główna ulica, wciąż nazywana Radzięcką, nie 

miała utwardzonej nawierzchni. Tradycyjna dla Biłgoraja klinkierowa kostka jeszcze w latach 

sześćdziesiątych sięgała na niej od Rynku tylko do okolic dzisiejszej ulicy Przemysłowej. Wobec tego 

osiedle po każdym deszczu musiało niemal tonąć w błocie, sprawiając zdecydowanie niekorzystne 

wrażenie. 

W okresie między- i powojennym popularne były w Biłgoraju zabawy i festyny, które organizowano 

na Bojarach. Ze wspomnień Stefanii Kwiecińskiej: 

Wielkim powodzeniem cieszyły się w porze letniej festyny. Lokalizowane były 

w dwu miejscach. (…) Drugim takim miejscem był początek lasu na Bojarach. 

Miejsce było pięknie posprzątane. Ustawione były stoiska loterii fantowej, baru 

gastronomicznego, cukierniczego, czasem było stoisko z książkami. (…) 

Stanowiska były ubrane kolorową bibułką, kwiatami z nieraz humorystycznymi 

rysunkami i napisami. Cały czas przygrywała orkiestra straży pożarnej pod batutą 

mistrza Michała Łypa, który był długoletnim dyrygentem. Obok orkiestry był 

dobrze utwardzony grunt, albo najczęściej ułożona podłoga na grubych balach 

drzewnych. Tańczono oberki, polki, piękne wiedeńskie, sztrausowskie walce. 

Tango dopiero się pojawiło, wszak to były lata międzywojenne. Tango wzbudzało 

u starszej generacji święte oburzenie. (…) Rozweselającą, niechlubną dyscypliną 

było wspinanie się na 5-6 metrów wysoki słup, który był czymś natarty, by był 

bardzo śliski. U szczytu tego słupa był umieszczony koszyk z nagrodą, a to była 

butelka wódki i kiełbasa. Taki "taternik" zjeżdżał nieraz w dół po kilka razy ku 

uciesze "kibiców". Inną humorystyczną dyscypliną były biegi w workach i to 

również wzbudzało śmiech u obserwujących. 

Za: Kwiecińska Stefania, Jak się dawniej bawiono w Biłgoraju, 

[w:] Tanew. Biłgorajska Gazeta Samorządowa, nr 6/1995. 

 

Budowa kolei. Zmiany w krajobrazie osiedla 

 

Zmiana obrazu tej części miasta nastąpiła w latach siedemdziesiątych XX wieku. W 1971 roku, po 

wielu latach usiłowań, udało się doprowadzić do budowy normalnotorowej linii kolejowej z Biłgoraja 

do Zwierzyńca. Zastąpiła ona dawną linię wąskotorową, która funkcjonowała od prawie 

sześćdziesięciu lat. Władze postanowiły, że stacja kolejowa wraz z punktem końcowym nowej 

normalnotorowej linii zostaną umieszczone właśnie na Bojarach. Taka korekta przebiegu torowisk 

zwolniła miejsce w centrum miasta, gdyż dworzec kolei wąskich dotąd znajdował się w miejscu 

obecnego dworca PKS. Dzięki opisanym okolicznościom peryferyjne Bojary stały się wtedy istotnym 

punktem na komunikacyjnej mapie Biłgoraja. 

Nową linię kolejową, zbudowaną przez biłgorajskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowo-

Drogowego, oddano do użytku u schyłku 1971 roku. Wytyczono też wtedy nową ulicę Dworcową, 

przy której zbudowano niewielki dworzec. 23 grudnia odbyły się uroczystości otwarcia magistrali, 



wzięli w nich udział m.in. wicepremier Mieczysław Jagielski, minister komunikacji Mieczysław 

Zajfryd i sekretarz KP PZPR w Biłgoraju Józef Dechnik. 

Opisana wyżej linia przy dworcu kończyła swój bieg. Wkrótce jednak postanowiono ją przedłużyć 

dalej na zachód. W 1974 roku „przecięto” torami ulicę Stanisława Moniuszki i postępowano z budową 

dalej w kierunku zachodnim. 25 maja 1976 roku oddano cały odcinek z Biłgoraja do Stalowej Woli, 

dzięki czemu trasa ze Zwierzyńca przestała być linią „ślepą”. W uroczystościach, zorganizowanych 

z okazji uruchomienia linii, tym razem wzięli udział m.in. minister komunikacji Tadeusz Bejm 

i awansowany na członka KC PZPR Józef Dechnik. 

W 1976 roku torowiska na terenie Bojar zostały rozbudowane. Wiązało się to z budową 

szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarkowej, której bieg zaplanowano jako równoległy do niedawno 

zbudowanej trasy normalnotorowej. LHS oddano do użytku w 1979 roku; jej powstanie mocno 

zwiększyło znaczenie biłgorajskiej stacji na Bojarach. 

W czasie budowy kolei musiano dokonać szeregu zmian w układzie przestrzennym osiedla. 

Skorygowano przebieg ulicy Bojarskiej, która od tamtego momentu biegnie równolegle do torowisk 

po ich północnej stronie. Wyburzono też pewną ilość domów. Zniknęła m.in. kuźnia, należąca do 

rodziny Sawów. Znajdowała się w pobliżu dzisiejszej nastawni obok przejazdu kolejowego. 

Zlikwidowano kiosk spożywczy, stojący obok tejże kuźni; jego właściciele przenieśli sklep w inną 

część ulicy St. Moniuszki. Zburzono także szereg drewnianych domów prywatnych, które stały po 

północnej stronie ulicy Dworcowej. Przynajmniej część właścicieli takich nieruchomości w ramach 

rekompensaty uzyskała działki przy nowo tyczonej ulicy Mieczysława Romanowskiego. We 

wspomnieniach mieszkańców dzisiejszych Bojar pojawiają się tu też obrazy osób, które przez 

przynajmniej jakiś czas zamieszkiwały w wagonach kolejowych, stojących przy stacji PKP. 

W szeregu mieszkańców ówczesnych Bojar znajdowały się m.in. rodziny Buczków, Pałysów, Platów, 

Sadłów, Bąków, Książków, Rogów. Z córką państwa Rogów ożenił się i na Bojarach mieszkał znany 

żołnierz Armii Krajowej, uczestnik bitwy pod Osuchami, Eugeniusz Rosłan ps. „Sokół”. Jego dom 

znajdował się przy obecnej ulicy St. Moniuszki, w miejscu, gdzie dziś obok ronda i Obwodnicy 

Północnej stoi metalowy krzyż. 

 

Budowa zalewu. Dalsze przeobrażenia Bojar 

 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia władze podjęły również decyzję o budowie sportowo-

rekreacyjnego zalewu. Postanowiono go zlokalizować na skraju lasu, w północnej części osiedla, na 

rzece Osie. Inwestycja była jednym z elementów składających się na obchody czterystolecia istnienia 

miasta. Podczas budowy nieco przesunięto dawne koryto rzeki, które wcześniej biegło przy samej 

ulicy Radzięckiej. Przy kopaniu niecki pod zbiornik w ramach „czynu społecznego” aktywnie brali 

udział mieszkańcy Biłgoraja. Akwen o powierzchni 6,7 ha oddano do użytku 1 lipca 1978 roku, a jego 

budowę upamiętnia pomnikowy głaz, umieszczony przy wejściu na otaczający go chodnik. 

Według wspomnień mieszkańców Bojar, w miejscu, gdzie powstał zalew, wcześniej znajdowały się 

łąki, wykorzystywane przez młodzież jako place sportowe. Zbudowane były tam drewniane bramki do 

gry w piłkę nożną oraz szatnie. Obszar ten potocznie nazywano Książkowizną. W samej zaś rzece 

Osie, w pobliżu miejsca, gdzie dziś przy ul. Radzięckiej stoi transformator elektryczny, robiono mycie 

i pranie ubrań; znajdowała się tam kładka, używana przez mieszkańców pobliskich domów. Zarówno 



Osa, jak i Biała Łada wciąż były wykorzystywane przez młodzież jako miejsce do pływania. Osoby 

pamiętające te czasy wspominają, że w wolno przepływającej, małej Osie woda była zawsze 

cieplejsza, niż w dużej Ładzie. 

W omawianym okresie miały miejsce dalsze zmiany w organizacji ulic osiedla. Główna arteria, która 

łączy je ze Śródmieściem, w miejsce nazwy „Radzięcka” otrzymała imię Stanisława Moniuszki. 

Dawną nazwę zachowano tylko dla odcinka, który za mostkiem nad Osą kierował się na północny 

wschód, wzdłuż nowo wybudowanego zalewu biegł do lasu i dawnej gajówki Poczekaj. Droga ta do 

lat siedemdziesiątych wciąż była wykorzystywana jako trasa dojazdowa do Biłgoraja. W miejscu 

położonym niedaleko na północ od brzegów dzisiejszego zalewu rozdzielała się na dwie leśne ścieżki. 

Jedna – jak przed wiekami – wiodła do Radzięcina; druga przechodziła przez bród na Osie 

i prowadziła na wschód do Rap Dylańskich. W pobliżu brodu na rzece istniała otwierana, drewniana 

tama z desek. Mieszkańcy wymienionych miejscowości pokonywali owe leśne drogi konnymi 

furmankami, udając się do miasta choćby na czwartkowe targi. Gajówka Poczekaj pełniła funkcję 

przystanku, gdyż działała w niej także karczma. Przy gajówce znajdował się m.in. dom rodziny 

Raków; obiekty te zbudowane były z drewna i nie miały dostępu do elektryczności. Dziś pozostały po 

nich już tylko zarysy fundamentów, łatwo zauważalne na małej, pustej, leśnej polance. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych obecna ulica Radzięcka utraciła jednak swoje dawne 

komunikacyjne znaczenie. Stało się tak dlatego, że ulicę Stanisława Moniuszki postawiono przedłużyć 

do wioski Gromada. Na potrzeby tej nowej inwestycji zburzono stojące na zakręcie – vis-à-vis mostu 

na Osie – domy rodzin Fedrynów i Platów. Przez tak wykonane przebicie wyprowadzono nowy 

odcinek ulicy Moniuszki, który dziś znamy jako główną drogę powiatową do Gromady. Biegł on 

przez obszar dotąd niezagospodarowany, wykorzystywany jako łąki. Zaznaczyć trzeba, że zanim 

wybudowano tę drogę, wieś Gromada była połączona z Bojarami dwiema bocznymi, obecnie już 

zapomnianymi ścieżkami. Jedna z nich wiodła od ulicy St. Moniuszki na zachód; jej ślady da się dziś 

jeszcze znaleźć w okolicy Obwodnicy Północnej. Druga natomiast była leśnym duktem, którego 

pamiątkę stanowi teraz ulica Konwaliowa. 

W latach siedemdziesiątych Bojary, podobnie jak całe miasto, były obszarem intensywnej 

przebudowy. Znikały stare, drewniane domy; zastępowały je nowe, murowane obiekty, budowane 

w stylu obowiązującym w warunkach gospodarczych ówczesnego PRL-u. Drewniany most nad 

rzeczką Osą został zastąpiony solidną konstrukcją betonową. Ulica Stanisława Moniuszki, teraz już 

prowadząca do Gromady, została wyasfaltowana; zaś ulica Radzięcka, będąca pamiątką odwiecznego 

handlowego szlaku, stała się zwykłą, boczną alejką. Wytyczono nową, stopniowo zabudowywaną 

ulicę Łubiarską. Zbudowano też wspomnianą już wcześniej ulicę Mieczysława Romanowskiego, która 

stała się główną drogą dojazdową do bojarskiego zalewu.  

W latach osiemdziesiątych wciąż trwał rozwój zabudowy osiedla. Niemniej nie było już tu wtedy tak 

dużych inwestycji, jakie miały miejsce w poprzedniej dekadzie. 

 

Czasy najnowsze 

 

Po przemianach ustrojowych, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku, Bojary – podobnie jak reszta 

miasta – wymagały szeregu prac, które pozwoliłyby zwiększyć jakość życia mieszkańców oraz 

estetykę przestrzeni. 



W latach dziewięćdziesiątych na terenie osiedla powstały łącza telekomunikacyjne, dzięki czemu 

w domach prywatnych pojawiły się telefony. Zbudowano sieć wodociągową i kanalizację, 

odprowadzającą ścieki gospodarcze. W tym samym czasie szybko postępował proces gazyfikacji 

miasta. Pojawiły się więc projekty doprowadzenia na Bojary gazociągu; zadania tego ostatecznie nie 

udało się wtedy zrealizować. 

W omawianym okresie zaczął się wielki kryzys w polskim kolejnictwie. Te ogólnopolskie procesy 

odcisnęły piętno także na wyglądzie osiedla Bojary. Stacja PKP, zbudowana na początku lat 

siedemdziesiątych, nie przechodziła istotnych remontów i ulegała coraz większemu rozkładowi. 

Budynki dworca stopniowo niszczały, stając się odrapanymi i brudnymi. Poczekalnia dworca, ze 

stojącym w niej kaflowym piecem, stanowiła relikt minionej epoki. Co więcej, ruch kolejowy na trasie 

Zwierzyniec – Biłgoraj – Stalowa Wola od początku nowego stulecia drastycznie malał. Biegnąca po 

południowej stronie torowisk ulica Dworcowa uległa w końcu tak dużej degradacji, że jej asfaltowa 

nawierzchnia stała się prawie nieprzejezdna. Natomiast ulica Bojarska, biegnąca po północnej stronie 

torów, utwardzonej powierzchni – podobnie jak przed wojną – wciąż nie miała w ogóle. Wzdłuż niej 

stały rozrzucone w nieporządku małe, drewniane, zaniedbane stare domy. Na problem fatalnej 

prezencji tej okolicy zwracano uwagę od samego początku lat dziewięćdziesiątych: 

Dojście do dworca kolejowego to prawdziwy dreszczowiec. Najpierw ulica 

Moniuszki bez chodników, wąska, nawet nie ma gdzie zejść, aby nie być 

ochlapanym przez przejeżdżające samochody. Brak oznakowań tak, że jak nie 

znasz drogi – do dworca nie trafisz. Ludzie przemykają się i tak dziwnie oglądają, 

widać, że się boją. W pobliżu dworca na ślepym torze jakieś wagony, a przy nich 

wisząca, susząca się bielizna. Czyżby w tych wagonach mieszkali ludzie? Kiedy 

nawet już staniesz przed budynkiem „dworca” przypominającego raczej większą 

budkę dróżnika to na pewno do kasy bez pytania też nie trafisz. Od tzw. poczekalni 

na peron odległość duża, nieoznakowana. Można by tu z powodzeniem kręcić filmy 

o „dzikim Zachodzie”. 

Za: Biłgoraj dzisiaj, [w:] Tanew. Pismo NSZZ Solidarność Oddział Biłgoraj, nr 7/1990. 

 

U progu lat dziewięćdziesiątych przy ul. Dworcowej, w pobliżu budynków stacyjnych, wybudowano 

betonowy plac parkingowy, ale – jak donosiła prasa – niewielu chciało z niego korzystać. Do dworca 

próbowała kursować też komunikacja miejska PPKS, lecz z powodu zupełnej nierentowności linię tę 

szybko zlikwidowano. 

Kompletnej degradacji uległa także okolica zalewu. Głaz z pamiątkową tablicą, ustawiony od strony 

ulicy Radzięckiej, został tak zarośnięty przez roślinność, że wiele przechodzących obok osób nawet 

nie wiedziało o jego istnieniu. Stojące wzdłuż ciągu pieszego ławki z czasem zostały zdemolowane. 

Z zardzewiałych słupów latarni zwisały porozbijane żarówki. Okolica tworzyła obraz całkowitego 

zaniedbania. 

W sierpniu 2004 roku Rada Miasta w Biłgoraju dokonała formalnego uporządkowania podziału miasta 

na dzielnice – jednostki pomocnicze gminy miejskiej. Na mocy Uchwały Nr XXVIII/172/04 osiedle 

Bojary zostało oficjalnie wyodrębnione jako jedno z dwunastu osiedli składających się na miasto. 

W lutym 2008 roku, na mocy Uchwały Nr XXIII/189/08, nadano obecny statut rady osiedla jako 

organu pomocniczego rady miasta. Przewodniczącymi Rady Osiedla Bojary od 2003 byli – kolejno – 



Krzysztof Lipowski, Leszek Gołębski, Piotr Rapa i Małgorzata Wróbel. W kadencji 2019-2023 

funkcję tę pełni Piotr Blacha. 

Rada Osiedla Bojary, jako organ pomocniczy samorządu miejskiego, do Rady Miasta składała 

m.in. sugestie dotyczące przeprowadzenia niezbędnych inwestycji. I tak np. w 2005 roku 

wnioskowano o ułożenie chodnika wzdłuż ulicy St. Moniuszki do zalewu. Proponowano także 

budowę oświetlenia tejże ulicy na odcinku do Gromady, oczyszczenie rzeki Osy i utwardzenie wciąż 

nieurządzonej ulicy Bojarskiej. 

W 2017 roku Rada Miasta uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego 

osiedla Bojary. W ten sposób zaprojektowano kierunek rozwoju przestrzeni dzielnicy w długofalowej, 

wieloletniej perspektywie. 

Po 2000 roku położono nawierzchnię bitumiczną na nieutwardzonej dotąd ulicy Rolnej. W 2005 roku 

na mapie dzielnicy pojawiła się też nowa ulica Spacerowa, będąca wcześniej nienazwaną drogą, 

biegnącą równolegle do ulicy Romanowskiego. Natomiast po 2010 roku prywatny inwestor oddał do 

użytku pierwsze bloki mieszkalne na Bojarach. Zespół ośmiu dwupiętrowych budynków został 

zbudowany przy ulicy Stanisława Moniuszki, przy zakręcie kierującym drogę w stronę Gromady. 

W lipcu 2011 roku Bojary stały się miejscem powodzi. Po obfitych deszczach nastąpiło przerwanie 

tamy leśnego zbiornika retencyjnego na Osie w Rapach Dylańskich. W efekcie rzeka zalała posesje 

przy ulicach Stanisława Moniuszki i Mieczysława Romanowskiego. Nawierzchnia tej drugiej została 

istotnie uszkodzona. W lecie 2012 roku kompleksowo ją wyremontowano poprzez położenie nowego 

asfaltu i budowę chodników; inwestycję tę wykonano za pieniądze z dotacji celowej budżetu państwa. 

Wtedy też rozpoczął się okres realizacji inwestycji miejskich, które pozwoliły znacznie poprawić 

estetykę przestrzeni na Bojarach. W latach 2012-2013 wykonano kompleksowy remont zalewu. 

Ułożono nowy ciąg pieszy z kostki brukowej, zbudowano siłownie i parkingi, a w miejscu starych, 

zdezelowanych latarni umieszczono nowe. Na plaży wymieniono przebieralnie i ustawiono nowe 

urządzenia rekreacyjne; okolicę zbiornika uporządkowano i objęto monitoringiem wizyjnym. Na nowo 

wyeksponowano zarośnięty przez roślinność, pamiątkowy głaz. Przy okazji tego remontu samorząd 

powiatowy położył nawierzchnię asfaltową na nieutwardzonej dotąd ulicy Radzięckiej. Dzięki temu ta 

historyczna, wcześniej trudno przejezdna droga stała się obecnie drugim głównym szlakiem 

dojazdowym do zalewu. 

W lutym 2013 roku rozpoczęto budowę Obwodnicy Północnej. Arteria, biegnąca w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 858, stała się wyraźną granicą między Bojarami a leżącym na południe od nich 

osiedlem Roztocze. Budowa Obwodnicy wymagała korekty przebiegu ulicy Dworcowej. Zaniedbana 

wcześniej aleja, która była ślepą odnogą ulicy St. Moniuszki, ma w tym momencie już zupełnie inny 

charakter. Na skrzyżowaniu Obwodnicy z ulicą St. Moniuszki zbudowano rondo, które stanowi swego 

rodzaju „bramę wjazdową” na Bojary. Zakończoną inwestycję oddano do użytku 12 grudnia 

2014 roku. 

Jesienią 2012 roku, na mocy decyzji PKP LHS Sp. z o.o., dokonano rozbiórki dworca kolejowego. 

Takie postanowienie motywowano względami bezpieczeństwa i faktem, że zrujnowany, opustoszały 

obiekt już od dawna nie spełniał swoich funkcji. Po rozbiórce budynku na stacji do użytku podróżnych 

pozostał jedynie duży peron pasażerski. Wraz z likwidacją dworca i budową Obwodnicy Północnej 

usunięto także istniejące dotąd piesze połączenie tego peronu z ulicą Dworcową. W zamian tego 

podróżnych skierowano na nieoświetloną, nieutwardzoną ulicę Bojarską. Spotkało się to ze 

złośliwymi komentarzami publicystów: 



Przejście przez tory z dnia na dzień zostało rozebrane (…). Tymczasem zarządca 

peronu – PLK wybudowały sposobem gospodarczym wejście na peron z drugiej 

strony stacji, od ulicy Bojarskiej. Przejście (…) zakończone niespodzianką, 

powstałą co prawda nie z winy PKP. Otóż z peronu wyjeżdżało się prosto 

w… błoto. Na dodatek zupełnie nieoświetlone, a wiemy wszyscy, że Hetman 

[pociąg relacji Zamość – Wrocław – przyp. aut.] kursował przez Biłgoraj w nocy. 

Oczywiście nikt z tego przejścia nie korzystał, ponieważ ludziom brakowało 

odwagi tam się zapuszczać, a co by nie powiedzieć: pracownicy stacji wychodzili 

z siebie informując przez megafon którędy należy iść. Nie ma głupich, no i jeszcze 

zadziałała czarna legenda pobliskiego osiedla. (…) Dobrze, że Hetmanem 

przyjeżdżali raczej tubylcy, nie chcę myśleć co by było jakby jakiś nieświadomy 

pasażer wpakował się w to błoto z pełnym obciążeniem, na dodatek po nocy. 

Oczywiście, takie postawienie sprawy z czasem wymusiłoby zapewne na władzach 

miasta przynajmniej drobny remont tej widocznej nowej głównej drogi 

dojazdowej (…). 

Za: Odjadę z tego peronu, [w:] LubelskaKolej.net. Kolej na Zamojszczyźnie i Roztoczu, 

http://lubelskakolej.net/wp/odjade-z-tego-peronu, dostęp 12 lipca 2019 r. 

 

W zimie, na początku 2013 roku, nastąpiła kompletna degradacja nawierzchni biegnącego do 

Gromady odcinka ulicy Stanisława Moniuszki. Główna arteria Bojar stała się niemal nieprzejezdna. 

Sytuacja ta wymusiła wykonanie zasadniczego remontu, który miał miejsce latem tego samego roku. 

Ulicę oświetlono i pokryto nowym asfaltem.  

W chwili obecnej przestrzeń na Bojarach wymaga jeszcze pewnych inwestycji infrastrukturalnych. 

Mieszkańcom przydałaby się budowa ostatnich nieurządzonych ulic – Spacerowej i Konwaliowej. 

Przede wszystkim niezbędne jest jak najszybsze ogłoszenie przetargu na budowę ulicy Bojarskiej. Ta 

dawna, nieutwardzona droga, będąca obecnie głównym dojazdem do peronu pasażerskiego stacji PKP, 

po położeniu nawierzchni asfaltowej wreszcie stałaby się przejezdna. Niestety, aktualnie jej okolica 

sprawia zatrważające wrażenie. 



Ikonografia 
 

 

Rys. 1. Zapis aktu urodzenia Marii i Tomasza, dzieci Piotra i Anny Gliwów, rolników ze wsi Bojary. 
Dokument spisany 4 listopada 1811 roku przez ks. Bartłomieja Antoniego Paczkiewicza, proboszcza 

parafii Trójcy Świętej Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. 
Źródło: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju, sygn. 35/1646/0, Archiwum Państwowe w Lublinie. 

 

Rys. 2. Fragment mapy topograficznej z okresu międzywojennego. Widoczne są m.in. przebieg ulicy Radzięckiej oraz dwóch 
ulic bocznych na Bojarach (obecnych Rolnej i Bojarskiej), młyn i akwen na Osie, gajówka Poczekaj. 

Odcinek obecnej głównej drogi z Bojar do Gromady jeszcze nie istnieje. 
Źródło: Biłgoraj. Pas 46, słup 35, [w:] Mapa Taktyczna Polski 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1938. 



 

 

Fot. 1. Przy ulicy Radzięckiej, w lesie, pół kilometra za ostatnimi zabudowaniami, znajduje się niewielka polana. Łatwo na 
niej odnaleźć ślady po budynkach dawnej gajówki Poczekaj. 

Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 

 

 

 

Fot. 2. Jeden ze starych, drewnianych domów, nieregularnie rozrzuconych przy ulicy Bojarskiej. 
Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 

 



 

Fot. 3. Ulica St. Moniuszki (na wprost) i obecna Radzięcka (w prawo). Widok z mostu na rzeczce Osie. 
Odcinek biegnący na wprost do Gromady powstał dopiero w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Wcześniej droga kierowała 
się w prawo i ulicą Radzięcką prowadziła do gajówki Poczekaj, Radzięcina i Rap Dylańskich. Przy tym zakręcie, w obecnym 

pasie drogowym, stały domy, które zburzono podczas budowy drogi. 
Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 

Fot. 4. Zanim wytyczono odcinek ulicy St. Moniuszki, biegnący do Gromady, z Bojar do tej miejscowości można było się 
dostać leśnym duktem. Po jego śladzie biegnie dziś ulica Konwaliowa, boczna ulicy Radzięckiej. 

Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 



 

Fot. 5. Drugą drogą, biegnącą z Bojar na Gromadę, była ścieżka, której pamiątkę dziś stanowi nieurządzona alejka, boczna 
od ul. St. Moniuszki. Na dalszym odcinku dobiegała ona do Białej Łady, nad którą znajdował się mostek. 

Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 

 

Fot. 6. Przy wejściu na alejkę obiegającą zalew znajduje się głaz z tablicą upamiętniającą 400-lecie Biłgoraja. 
Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 



 

Fot. 7. Budynek dworca PKP w latach 1971-2013 znajdował się w miejscu widocznym z peronu pasażerskiego po przeciwnej 
(południowej) stronie torowisk. Po rozbiórce dworca zejście z peronu skierowano na ulicę Bojarską. 

Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 

 

Fot. 8. Ulica Dworcowa stanowi dziś drogę serwisową dla Obwodnicy Północnej, zbudowanej w latach 2013-2014. Dawniej, 
w obecnym pasie drogowym, znajdowały się m.in. kuźnia (obok widocznej na zdjęciu nastawni kolejowej), sklep i domy 

prywatne. Zburzono je podczas budowy torowisk w latach 70. XX wieku. 
Źródło: zdjęcia wykonane przez autora. 
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