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Miasto w czasie wielkich przemian 
Rozmowa z Czesławem Mazurem 

 

Wprowadzenie 
 

Niniejsza publikacja stanowi zapis rozmowy z panem Czesławem Mazurem, 

przeprowadzonej w Biłgoraju w dniu 14 sierpnia 2018 roku. 

Celem wywiadu było nakreślenie obrazu, przedstawiającego miasto w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie okres ten dla 

starszego pokolenia może nie wydawać się w większym stopniu ciekawy. Niemniej 

dla autora tej publikacji ów czas stanowi przeszłość, której nie mógł on osobiście 

widzieć, a której liczne pozostałości były obecne w otaczającym go świecie jeszcze 

nie tak dawno temu. Najważniejsze jest tutaj jednak, że dla najmłodszego pokolenia, 

które obecnie uczy się w szkołach średnich, opisywane lata są czasem zupełnie już 

zamierzchłym. Charakter życia w Polsce sprzed 1989 roku przez młodzież 

postrzegany jest jako zjawisko całkiem egzotyczne. Dziś tamte lata w dużej mierze są 

dla niej tak odległe, jak dla nas czasy II wojny światowej i okres międzywojenny. 

Wobec tego rozmowa, opisująca ów świat sprzed pięciu i sześciu dekad, dla tej 

młodzieży może stanowić wartościowy i interesujący materiał źródłowy. 

Pan Czesław Mazur jest Biłgorajaninem od prawie sześćdziesięciu lat. Wobec tego 

był świadkiem niezwykłego czasu, w którym Biłgoraj z prowincjonalnej mieściny 

przeistoczył się w jedno z przemysłowych centrów wschodniej Polski. Na progu lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku miasto stanowiło zrujnowany przez wojnę, ubogi 

ośrodek, przepełniony drewnianą zabudową. Ledwie półtorej dekady później Biłgoraj 

był celem migracji tysięcy ludzi, którzy – podobnie jak pan Czesław – z wszystkich 

sąsiednich regionów przybywali, by właśnie tu zdobyć pracę w zakładach 

przemysłowych i spędzić swoje życie. Z perspektywy 2018 roku ta przemiana wydaje 

się być procesem niezwykle fascynującym. 

W poniższej rozmowie znajdują się wypowiedzi, które mogą pozytywnie lub 

negatywnie oceniać pewnych ludzi i niektóre wydarzenia. Autor publikacji zdaje sobie 

sprawę, że część Czytelników może mieć inne zdanie o ludziach, którzy w dyskusji 

zostali przywołani. Niemniej zaznaczyć tu trzeba, że wszystkie opinie stanowią 

prywatny pogląd bohatera wywiadu, który był naocznym świadkiem omawianych 
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czasów. Autor publikacji chciałby, aby poglądy jego rozmówcy zostały przez 

Czytelników uszanowane, ponieważ składają się one na zbiorowy portret tych ludzi, 

którzy tworzyli Biłgoraj w przeszłości. Ich jest już coraz mniej, a de facto właśnie oni 

zbudowali nam to miasto takim, jakie je dziś znamy. 

Przypisy uzupełniające wywiad zostały przygotowane przez autora z myślą 

o najmłodszym pokoleniu, dlatego też starszym osobom miejscami mogą wydawać się 

tłumaczeniami aż nadto oczywistymi. W przypadku treści dotyczących miasta bazują 

one w większej części na znanej monografii Dzieje Biłgoraja, wydanej w 1985 roku. 

Autor przeprasza za wszelkie merytoryczne nieścisłości, jakie mógł popełnić 

podczas opracowywania wywiadu. Jednocześnie składa podziękowania dla pani 

dr  Doroty Skakuj, p.o. dyrektora Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, za okazaną pomoc 

i  wszystkie cenne uwagi. 

 

 

Biłgoraj, dnia 14 sierpnia 2018 roku. 

Wywiad przeprowadził i opracował Krzysztof Jan Rudy. 
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Wywiad 
 

– Gdzie i kiedy Pan się urodził? Pan nie pochodzi z Biłgoraja, prawda? 

– Nie, ja pochodzę z Huty Plebańskiej. Wie pan, w czasach komunistycznych jej 

nazwę zmieniono na „Huta Krzeszowska”. Tak, żeby nie było tam słowa „plebańska”. 

Urodziłem się 18 stycznia 1938 roku.  

– A od kiedy Pan mieszka w Biłgoraju? Przeniósł się Pan tu do pracy? 

– Od 1961 roku. Do tego czasu mieszkałem w Hucie. Z Biłgoraja pochodziła moja 

żona. 

– Gdzie Pan pracował w Biłgoraju? 

– Pierwsza moja praca to Zakłady Przemysłu Terenowego Bitra1. Dostałem ją po 

znajomości, bo było ciężko się dostać. Tu, oprócz Bitry, były wtedy tylko zakłady 

Mewa… Tę Bitrę dobrze wspominam. Dyrektorem był Dominik Brzyski, a pracowało 

nas około stu osób. Moja część zakładu znajdowała się na tym terenie, gdzie jest 

pogotowie. Bitra miała jeszcze Zakłady Włókiennicze w starej elektrowni 2  i tam 

pracowały szwaczki. Byłem tam tylko raz, pracowało około sześćdziesięciu osób, 

same kobiety. 

– Długo Pan pracował w Bitrze? 

– Sytuacja wyglądała tak, że mało zarabialiśmy. Zawsze dyskutowaliśmy 

z Brzyskim, dlaczego tak jest. A on mówił: „my musimy jeszcze ciężko pracować, 

dlatego że pracujemy na fabrykę mebli”. Tak, żeby ta fabryka powstała z naszej 

inicjatywy. No i później przeszedłem do tej fabryki. Ona ruszyła w 1966 roku, a nas 

wszystkich przeniesiono jako załogę. Tam pracowałem osiem lat. Ale gdy jeszcze 

pracowałem w Bitrze, to poszedłem do szkoły, do ogólniaka dla pracujących. 

 

 

 

 
1 ZPT Bitra powstały w 1954 r. Początkowo zajmowały się produkcją wielobranżową, później wyspecjalizowały się 

w branży dziewiarskiej. Opisywany dalej budynek stoi przy ulicy Trzeciego Maja; po 1976 r. należał do służby zdrowia, 

a od 2019 r. stanowi część bloku mieszkalnego. 
2 Gmach elektrowni miejskiej, wybudowany w latach 1928-1930, obecna siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
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– Która to była szkoła? 

– Tu na Kościuszki3. Uczyło się nas tam bardzo dużo, miło tę szkołę wspominam. 

Były dwie klasy, ale że w nich było za dużo uczniów, to dyrektor pomyślał, żeby je 

rozbić. Starszych dano do starszych, młodszych do młodszych… Mnie przeznaczono 

do młodzieży. Spędziłem tam cztery lata. Kiedy skończyłem ogólniak, od razu 

awansowałem w fabryce mebli. 

– Jakie wrażenie robił Biłgoraj, kiedy się Pan wprowadzał w 1961 roku? 

– Bardzo marne. Było widać zniszczenia wojenne. Wie pan, prawdopodobnie 

Biłgoraj przed wojną liczył dwadzieścia osiem tysięcy mieszkańców4. Natomiast po 

wojnie już tylko pięć tysięcy. 

– A mówiąc „marnie” ma Pan na myśli, że był biedny, czy 

brudny, zaniedbany? 

– Brudno nie było. Burmistrz powiedział, że każdy przy swojej posesji musi mieć 

porządek. Jeśli ktoś się nie stosował, to karała go milicja. W zimie tak samo. Śnieg był 

odgarnięty, posypany piachem przed każdym domem.   

– Zanim tej milicji wybudowano komendę na Polnej, to gdzie był posterunek? 

– Koło poczty. Obok miejsca, w którym dziś jest zegarmistrz. W tym budynku 

jeszcze przed wojną było więzienie5. A mnie kiedyś złapał milicjant, gdy motorem 

jechałem z fabryki mebli. Nie wiem, o co chodziło, chyba nie miałem dowodu. Dał mi 

mandat do zapłacenia. Na drugi dzień poszedłem na milicję i gdy czekałem, wyszedł 

komendant. Mówi do mnie: „na kogo pan czeka?”. Powiedziałem mu, jaka sytuacja. 

Odpowiedział, że „dobra, idź pan do domu, i jakby się jeszcze ktoś pytał, to sprawa 

jest załatwiona”. A, wie pan, że tam gdzie obecnie jest bank 6 , koło poczty, była 

restauracja? 

  

 
3 Obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
4 W 1939 r. Biłgoraj zamieszkiwało około 8,3 tys. osób. 
5 Więzienie biłgorajskie aż do czasów II wojny światowej znajdowało się przy ulicy Zamojskiej. Natomiast przy 

ulicy Tadeusza Kościuszki po wojnie znajdowały się komenda Milicji Obywatelskiej wraz z aresztem (gmach nr 87, 

obecna siedziba Muzeum Ziemi Biłgorajskiej) oraz komenda Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

(budynek nr 88, obecna siedziba Urzędu Gminy). 
6 Dawna siedziba PZU i PKO Banku Polskiego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75. 
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– Jaka?  

– „Sitarska”. Byłem tam może z raz. Dobrze się prezentowała, był tam porządek. 

Stały tam jeszcze... Nie wiem, jak to nazwać. Poniemieckie domy wybudowane 

z drewna. Pamiętam, że były bardzo podobne. Kiedyś jakiś pijany facet się pomylił 

i poszedł do sąsiadów. Położył się na łóżku i zasnął. Budzą go, a on: „co wy chcecie, 

przecież w swoim domu jestem”. (śmiech) 

– Ta restauracja nazywała się tak samo, jak obecna na Trzeciego Maja.  

– Tak, bo restaurację przeniesiono, gdy w tym miejscu wybudowano bank. 

A najlepsza w Biłgoraju była „Astoria” 7 . Była to restauracja drugiej kategorii 8 . 

Chodziłem tam czasem, nawet byłem na weselu z mojej rodziny. Mój cioteczny brat 

był naczelnikiem, a żenił się jego syn. To była restauracja z renomą. Otwarto ją zaraz 

po wybudowaniu tego bloku. Było wcześniej też tak, że w drugim budynku od 

„Astorii” znajdowała się księgarnia. Jadąc od Zamojskiej, po prawej mijało się pompę 

z wodą. Jeden budynek stał z przodu, drugi dalej z tyłu; ona była właśnie tam na rogu.  

– Jakie jeszcze inne restauracje były w Biłgoraju?  

– Zaraz po wojnie istniała restauracja koło sądu. Tam z tyłu były domy prywatne 

i w takiej kamieniczce ludzie otworzyli sobie restaurację. Nazwy nie pamiętam, ale na 

pewno jakaś była.  

– Obecnego ratusza jeszcze wtedy nie było…  

– Tylko konie tam stały, odbywał się targ. Po przedwojennym ratuszu nie było 

żadnych śladów, prawdopodobnie był on drewniany9. Zanim wybudowano obecny 

ratusz, władze miejskie miały drewniany, parterowy budynek. Stał koło dworku 

modrzewiowego, od strony ulicy Kościuszki. Brałem tam ślub cywilny. 

  

 
7 Restauracja „Astoria” znajdowała się na parterze bloku o adresie plac Wolności 15. Dziś w tym lokalu funkcjonuje 

kwiaciarnia o takiej samej nazwie. 
8 W czasach PRL-u restauracje były odgórnie podzielone na kategorie określające ich jakość. Najbardziej 

ekskluzywne klasyfikowano do kategorii „S”; dalej były kategorie I, II i III. Standardy kategorii regulowały odpowiednie 

akty normatywne. 
9 Gmach przedwojennego ratusza (magistratu) był murowany. 
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– Plac Wolności, Rynek, w 1961 roku był już wybrukowany? Jakie stały 

budynki dokoła Placu? 

– Tak, był brukowany. Budynki te, co teraz przy Kościuszki. Bloków z drugiej 

strony jeszcze nie było. Pierwszy powstał od strony parku, od Urzędu Miasta, ten, co 

obecnie stoi jako drugi10. Potem chciano tymi blokami zabudować Rynek. 

- Z tej strony, co kiedyś był dworzec, najpierw zbudowano „włosiankarkę”11. 

Później budowano bloki. Coś tam stało, zanim one powstały? 

– Nic. To były tereny zniszczone po wojnie. 

– Pamięta Pan budowę ratusza? Podobał się ludziom po wybudowaniu? Co 

mówiono? 

– Pamiętam. Raczej się nie podobał… Szczególnie ten pomnik12. Był taki jeden 

trochę „postrzelony”, zapomniałem jego nazwiska. Złapał się za tę lufę i krzyczał: 

„strzelam do Rosji!”. (śmiech) Różne komentarze ludzie opowiadali. A… A pierwszy 

CPN13 był w Biłgoraju koło starego banku, na rogu.   

– W którym miejscu dokładnie? Miał jakieś większe budynki? 

– CPN stał przy ulicy Kopernika, tej, co piekarnię ma „Aniołek”. Stał na końcu, 

między nią a Kościuszki, na rogu koło elektrowni. Nic nie miał, był tylko dystrybutor. 

Pompką ręcznie pompowało się paliwo do zbiornika. Samochód miał wskaźnik i było 

widać, ile nalano. 

– Gdzie budowało się następne „cepeeny”? 

– A potem stał już na Rynku, koło „Astorii”. „Astoria” powstała w miejscu tego 

cepeenu. Później go usunięto na ulicę Lubelską14. 

  

 
10 Chodzi zapewne o blok o adresie plac Wolności 7. 
11 Chodzi o siedzibę dawnej Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy, dzisiejszy biurowiec o adresie plac Wolności 8. 

Wspomniany dworzec autobusowy do lat siedemdziesiątych znajdował się w północno-zachodniej części placu. 
12  Modernistyczny pomnik Bohaterów, Partyzantów i Bojowników o Wolność i Polskę z 1966 r., tzw. „karabiny”. 
13  Stacje benzynowe w okresie PRL-u były obiektami państwowymi, działającymi w ramach przedsiębiorstwa 

o nazwie Centrala Produktów Naftowych. Stąd popularnie określano je „cepeenami”. 
14 Chodzi o stację benzynową przy ulicy Janowskiej. Do lat osiemdziesiątych XX w. ulica Janowska była drogą 

wylotową z Biłgoraja, przedłużeniem ulicy Lubelskiej. 
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– Gdzie w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych były warsztaty 

samochodowe? Lub zakłady ubezpieczeniowe, żeby pójść i auto ubezpieczyć? 

– Warsztatów nie pamiętam. A ubezpieczenia w banku. Innych nie było. 

W komunizmie nie istniała konkurencja, po prostu. 

– Samochodowy ruch uliczny na pewno duży nie był. 

– Jeden samochód przejechał dziennie przez ulicę Kościuszki. To już było wielkie 

wydarzenie. 

– A które ulice były najlepsze do jazdy i które w najgorszym stanie? Chodzi mi 

o lata sześćdziesiąte. 

– Najgorsza była Trzeciego Maja. Na Kościuszki, od Rynku, był położony klinkier. 

I, pamiętam, Józio Piętal – on był planistą w Biłgoraju – nie zgadzał się, kiedy na ten 

klinkier zaczęto kłaść asfalt, smołówkę. Mówił: „co za wariaty!”. Klinkier nie był 

narażony na podtopienie, bo woda zaraz wsiąkała w szczeliny między kostkami. 

„Położyli ten asfalt”, mówił, „trzeba teraz robić studzienki, żeby odprowadzić tę 

wodę”. 

– Skoro mowa o studzienkach… Rok 1961 to czas, kiedy w Biłgoraju jeszcze 

nie było wodociągów. Dostęp do wody był wtedy łatwy? Gdzie znajdowały się 

studnie? Dużo ludzi się przy nich zbierało? 

– Pierwsza, najbliższa nas studnia, była koło „kościółka”. W parku, na rogu. Druga 

była na Rynku, tu gdzie jest „Astoria”. W miejscu pierwszego budynku na rogu, przy 

Kościuszki. A ludzi zbierało się mało, bo każdy miał swoją studnię na podwórku. 

– Mówił Pan, że kiedy się wprowadził do Biłgoraja, to były czasy, w których 

zaczął się on szybko rozwijać. W czym to było najbardziej widoczne? 

– Było tak. Do Biłgoraja biegła kolejka ze Zwierzyńca, wąskotorówka, 

pięćdziesiątka15. W związku z tym, że była to była pięćdziesiątka, ludzie nic nie mogli 

zrobić. I tak… Dechnik pochodził z Krzeszowa16. Brzyski też pochodził z Krzeszowa. 

 
15  W latach 1915-1971 do Biłgoraja biegła kolej wąskotorowa. Można nią było dojechać do Zwierzyńca i tam 

przesiąść się do pociągów normalnotorowych. Przez większość czasu jej prześwit szyn wynosił 600 mm; w 1964 r. 

przekuto ją na szerokość 750 mm.  
16 Józef Dechnik, ur. w 1910 r., zm. w 1983 r., znany działacz komunistyczny. Związany z ruchem socjalistycznym od 

lat trzydziestych, po 1944 r. był wpływowym politykiem centralnego szczebla państwowego. Jego działalność odcisnęła 

duże piętno na losach ówczesnego Biłgoraja. W 1976 r., po fali niepowodzeń i wątpliwości, usiłował popełnić 
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Bardzo dużo ludzi było stamtąd. Ale Dechnik to był taki patriota. Ja zaś mieszkałem 

na Prusa, w drewnianym domu. Chodziłem do Józia Piętala, on mieszkał niedaleko, 

i rozmawialiśmy na temat rozwoju Biłgoraja. On mówił tak: „Czesław, przy twojej 

działce będzie ulica”. Ja mówię, „jaka ulica, jak tu ludzie się pobudowali, przecież nikt 

ci nie da”. „Zaplanowane jest, będzie ulica”, odpowiadał, „będzie, bo będzie tutaj 

przedszkole dla pracowników BPB”17. Ale później Biłgoraj razem z Lublinem podjął 

decyzję o likwidacji przedszkola i o zaplanowaniu budownictwa indywidualnego. 

Zaraz powstała tutaj ulica. Kiedy Biłgoraj się rozwijał, to zawsze też miano na 

uwadze, żeby ludzie byli przygotowani do pracy w przemyśle. Powstawały szkoły 

przyzakładowe, szkoły zawodowe… Tak powstała szkoła przy ulicy Przemysłowej. 

Jej dyrektorem był Marian Ledwójcik, który też pochodził z Krzeszowa18. Obiekty 

szkolne budowało wojsko. Wtenczas ministrem oświaty był generał Jan Czapla; raz 

zwrócił on uwagę dyrektorowi, że jeszcze nie poznał jego nauczycieli. Dyrektor 

zorganizował więc spotkanie nauczycieli z rodzinami. Byłem na tym spotkaniu, 

odbyło się ono w dzisiejszej szkole elektrycznej. Wtedy uzgodniono, że to wojsko 

zajmie się budową. 

– Miał Pan kontakt z tym dyrektorem Ledwójcikiem? Jaki to był człowiek? 

– Był stanowczy. Ja go podziwiam za to, że zawsze, gdy nauczyciel postawił 

dwójkę uczniowi, to musiał się taki nauczyciel z tego wytłumaczyć, rozliczyć. Moja 

żona była tam nauczycielką; nazywała się Janina Mazur. Niektórzy ją znają 

z panieńskiego nazwiska Gozdecka… Miała wykształcenie w kierunku przemysłu 

lekkiego. Ale wie Pan, tę szkołę założono jeszcze wcześniej, zanim powstały obiekty 

na Przemysłowej. Znajdowała się w takich barakach, za liceum pedagogicznym, 

blisko szkoły muzycznej. Potem w miejscu tych baraków zrobiono warsztaty szkoły 

elektrycznej. 

– Pamięta Pan to liceum pedagogiczne? 

– Ja tam nie chodziłem, ale było w nim chyba po dwie albo po trzy klasy. 

 
samobójstwo. W 2019 r., na mocy decyzji wojewody lubelskiego, zdemontowano jego pomnik przy ulicy Tadeusza 

Kościuszki, co spotkało się z ostrym sprzeciwem znacznej części mieszkańców miasta. 
17  Chodzi o Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Budowlane, które powstało w 1950 r. i było jednym z większych 

pracodawców ówczesnego Biłgoraja. 
18 Dyrektor Marian Ledwójcik pochodził z Czeladzi w obecnym województwie śląskim [przyp. dr D. Skakuj]. 
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– Kiedy Pan chodził do ogólniaka, to ten znajdował się jeszcze w starym, 

przedwojennym budynku przy ulicy Kościuszki. 

– Tak. Moimi nauczycielami byli Białas, Różański, Sokal. Ten ostatni uczył języka 

polskiego. Dyrektorem był Wawrzyniec Dyrka 19 , nauczyciel języka polskiego 

i historii. Raz zadaliśmy mu pytanie: „Panie dyrektorze, o jakich ziemiach Mickiewicz 

pisał »Litwo, ojczyzno moja«? To były polskie ziemie, czy nie?” A on: „na to mi nie 

wolno odpowiadać”. 

– On był znaną osobą. 

– Bardzo porządny człowiek. Było też tak, że na maturze chciał mnie oblać 

nauczyciel od matematyki, Tadeusz Malec. Raz chłopaki z młodszej klasy o nim 

powiedzieli, że „o, idzie ten głupas”… On się cofnął, usłyszał i pomyślał, że to byłem 

ja. A przecież to ktoś inny powiedział! Chyba za to właśnie chciał mnie oblać. 

Postawił mi dwójkę, a Dyrka na to mówi: „to jak ty uczyłeś, że na dwójkę zdał!?” Był 

stanowczy, wymagał, ale uczniowie go lubili. Ogólnie cały Biłgoraj go lubił. Moja 

żona też go spotykała na konferencjach w Wydziale Oświaty.   

– Obecnego bloku liceum jeszcze nie było20. Co się znajdowało z tyłu za szkołą? 

– W takim budynku, którego już nie ma, znajdowała się szkoła przysposobienia 

zawodowego. Moja żona też tam uczyła, a dyrektorką wtenczas była Stefania 

Pękalska. Ci Pękalscy pochodzili ze Lwowa21. 

– Jakich jeszcze dyrektorów, nauczycieli w Biłgoraju Pan pamięta? 

– Był dyrektor liceum Edward Pająk22, mieszkał niedaleko mnie. Ale znałem go 

raczej z widzenia. Matematyki w ogólniaku uczył Marian Wlezień, też z widzenia go 

znam… Pani Aniela Dudekowa prowadziła zajęcia teatralne, taneczne, baletowe, ale 

chyba nie brała za to pieniędzy. Z moją żoną uczył Ostrowski, wykładał fizykę. 

  

 
19 Wawrzyniec Dyrka, ur. w 1900 r., zm. w 1984 r., dyrektor liceum ogólnokształcącego (obecnego I LO im. ONZ) 

w latach 1945-1951 oraz 1955-1962. 
20 Chodzi o te budynki I LO im. ONZ, które obecnie stoją po wschodniej stronie ulicy Trzeciego Maja. 
21 Michał Pękalski, nauczyciel i etnograf, pochodził z Zaklikowa koło Stalowej Woli, natomiast jego żona Stefania 

z okolic Lwowa [przyp. dr D. Skakuj]. 
22 Edward Pająk, dyrektor liceum ogólnokształcącego (obecnego I LO im. ONZ) w latach 1951-1953. 
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– A pamięta Pan otwarcie szkoły leśnej? Miał pan tam jakichś znajomych? 

– Nie miałem. To dość daleko. Ale wie pan, że w Biłgoraju przez jakiś czas 

stacjonowało wojsko i miało koszary? 

– Ma Pan na myśli rosyjskie koszary przy ulicy Cichej? 

– Nie…! One były za hotelem BPB23. Tam stały takie koszary poniemieckie, baraki. 

W miejscu, gdzie teraz jest ciąg sklepów i jeszcze chyba zakład szewski, bliżej 

dworca 24 . Po wojnie stacjonowało tam polskie wojsko. To właśnie ci żołnierze 

budowali szkołę zawodową na Przemysłowej. 

– Kiedy się Pan wprowadzał, to tutaj na Piaskach nic nie było? Faktycznie był 

piach? 

– Tak. A mój teść mówił, że tu jeszcze kiedyś ćwiczyli Kozacy 25 . Zaś gdy 

budowałem dom, to kupiłem tylko jedną wywrotkę piasku… Nie było potrzeby 

kupować dalej. Bo tu wspaniały piach był na budowę. Wkoło naszego domu to jest 

pełno dołów, z których brałem materiał. 

– Jak Pan sądzi, Biłgoraj szybciej się rozwijał w latach sześćdziesiątych, „za 

Gomułki”, czy w siedemdziesiątych, „za Gierka”? A może najszybciej 

w osiemdziesiątych? Kiedy było najlepiej widać, że tutaj się coś zmienia? 

– Za Gomułki. Bo Dechnik z Gomułką byli kolegami, jeszcze przed wojną należeli 

do partii. Józio Piętal mi mówił, że tam w Hucie Dechnik chciał coś zrobić z ludźmi, 

z polami. Między Gozdem a Hutą Plebańską był piach, taka górka. On wziął ten piach, 

wysłał do laboratorium, by sprawdzić, czy się nadaje na szkło. Przyszła odpowiedź, że 

jest bardzo dobry. No i zaraz zaczął Dechnik działać, żeby powstała huta szkła. On 

zawsze mówił w sejmie: „dajcie nam przemysł!”. Ale zaraz mu odpowiadano, „po co 

ci przemysł, jak ty nie masz kolei”. No i on tak: „będzie kolej”. Zrobiono w ten 

sposób, że w powiecie biłgorajskim do każdej butelki wódki trzeba było dopłacić 

złotówkę. To były pieniądze na budowę kolei. Dechnik nazbierał trochę pieniędzy 

i przekuto kolej na siedemdziesiątkę… Nie, siedemdziesiątkę piątkę. Poszerzono. 

 
23 Chodzi o hotel robotniczy dla pracowników BPB. Znajdował się w obecnym biurowcu o adresie ulica Tadeusza 

„Bora” Komorowskiego 3. 
24 Budynek usługowo-handlowy o adresie ulica Bohaterów Monte Cassino 12 (obok dworca PKS). 
25 W okresie zaborów na Piaskach znajdowały się koszary armii rosyjskiej. Kwaterowały w nich oddziały Kozaków 

Dońskich. 
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Zrobiono szersze tory i skonstruowano platformę, żeby wagony w Zwierzyńcu na nią 

wjeżdżały. Już nie trzeba było ich przeładowywać. No i Dechnik opracował plany, 

zawiózł do Warszawy i mówi: „mam kolej!”. Wtedy powstały zakłady Mewa 26 

i fabryka mebli. Zrobiono też zamianę: huta szkła poszła do Jarosławia, a u nas 

w zamian powstały później Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego 27 . Wtedy 

zaplanowano, Józio Piętal mi powiedział, że Biłgoraj w dwutysięcznym roku ma 

liczyć osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Moja obecna żona, Franciszka Mazur, też 

przyjechała tu do pracy i była zatrudniona w Mewie. Tu miały powstawać takie 

zakłady, że w nich aż miało brakować ludzi do pracy. Piętal mówił, że z Jarosławia, 

z Leżajska do Biłgoraja trzeba będzie wozić.  

– Pięknie by było. 

– Tak! Tak zaplanował Dechnik. A napsuł Gierek. Stworzył województwo 

zamojskie28. 

– No właśnie, ludzie w Biłgoraju naprawdę się spodziewali, że tutaj będzie 

województwo, u nas? 

– Tak. Dechnik chciał to wywalczyć. Ale „profesor piórkiem i węglem” 29 

stwierdził, że Zamość ma lepszą historię. Ludzie bardzo czuli żal i mają go do tej 

pory. 

– Myśli Pan, że gdyby nie województwo w Zamościu, to Biłgoraj dalej by się 

tak szybko rozwijał? 

– Tak. Myśmy do Zamościa, jako do miasta wojewódzkiego, oddawali dużą część 

naszego dochodu. I Zamość się rozwijał ze względu na nasze, biłgorajskie pieniądze. 

Dechnik miał jeszcze szansę, tylko, nie wiem, co tam było, za późno pojechał… 

Chciał, żeby zrobić w Biłgoraju zrobić województwo Lasów Państwowych. Tak, by 

lasy od Przemyśla do Janowa należały do Biłgoraja, do województwa biłgorajskiego. 

 
26  Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Mewa powstawały od 1960 r. i były jednymi z największych oraz 

najnowocześniejszych przedsiębiorstw przemysłu lekkiego w Polsce. Po 1978 r. składały się z pięciu zakładów, łącznie 

zatrudniających prawie cztery tysiące osób. 
27 ZNTK powstały z przekształcenia Biłgorajskich Zakładów Naprawy Samochodów. Przedsiębiorstwa te znajdowały 

się przy ulicy Krzeszowskiej i w 1977 r. zatrudniały już ponad osiemset osób. 
28 Województwo zamojskie istniało w latach 1975-1998 i było efektem reformy administracyjnej zwiększającej liczbę 

województw w kraju do 49. 
29  Tzn. I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek, który pochodził z Górnego Śląska i z zawodu był górnikiem. 
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Nie udało mu się. A wie pan, że tam, gdzie dziś jest policja i szkoła leśna, miał być 

wybudowany szpital? Bo szpital Jana Pawła II w Zamościu początkowo miał trafić do 

Biłgoraja. Mój kolega wtenczas był magazynierem w biłgorajskim szpitalu. Widział, 

że projektami technicznymi były zawalone całe dwa pokoje… Gdy powstało 

województwo zamojskie, to wszystko zabrano do Zamościa. Wiem też, że Zamość 

chciał przejąć wioskę dziecięcą… Ale nasze władze powiedziały „nie”. 

– Pamięta Pan budowę tej Wioski Dziecięcej? I wizytę Stanisławy Gierkowej? 

– Przy budowie i przy wizycie Gierkowej mnie nie było30. Ale byłem, kiedy Wioskę 

uruchamiano, pracowałem tam. Zostałem kierownikiem administracyjnym. 

A dyrektorem był magister Józef Cap. Na wioskę mówiono „SOS”. Kiedy gdzieś 

miałem coś do załatwienia, to mówiłem, że „jestem z SOS”. Od razu wiedziano, skąd 

przyszedłem i szybko mnie obsługiwano. 

– Otwarcie Wioski było głośnym wydarzeniem. 

– Bardzo głośnym. Był nawet założyciel, Hermann Gmeiner. Znam jego historię. 

On pochodził z Niemiec, a po wojnie znalazł się w Austrii. Austriacka rodzina 

przyjęła go za swojego, dała mu pieniądze, majątek. On pomagając chciał się 

odwdzięczyć, bo pamiętał, jak po drugiej wojnie światowej było dużo dzieci 

bezdomnych, sierot… Kiedy ja pracowałem w Wiosce, to na całym świecie było 

takich wiosek chyba z dwieście pięćdziesiąt. A w Polsce tylko jedna. 

– A Pan znał Dechnika? 

– Znałem, ale tylko z widzenia. Zaś Biłgoraj mu tyle zawdzięczał, a on mieszkał 

w lokatorni31 naprzeciwko poczty. Dechnik nikomu nie odmówił. Jak przyszła jakaś 

kobieta z prośbą, to on zawsze załatwił. I miał jeszcze takie powiedzenie, to mi Józio 

Piętal opowiadał… Gdy mieli narady, to pytał, „gdzie są moje roczniaki”. „Ale co pan 

sekretarz ma na uwadze”, odpowiadano. „A bo raz w roku do kościoła chodzą”. Takie 

miał powiedzenie. 

  

 
30 Wioska Dziecięca SOS została oddana do użytku w 1984 r. 
31  Tzn. w wynajmowanym mieszkaniu. 
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– Pogrzeb Dechnika Pan pamięta? Dużo mówiono o tym, że nie żyje? Ludzie 

czuli żal? 

– Tak. On bardzo walczył o Biłgoraj. Ale pogrzebu nie pamiętam, nie byłem 

wtenczas. Jakoś tak wyszło, że nie byłem w Biłgoraju. 

– Do kościoła chodził? Chociaż od czasu do czasu? 

– Nie. 

– On był z tych komunistów, co byli bardzo przeciwni kościołowi? 

– Jego żona do kościoła chodziła. Nie bronił. I on nie zabraniał nikomu do kościoła 

chodzić. Dlatego się śmiał, że „gdzie są jego roczniaki”. 

– Dechnik jest najbardziej znany. A jakieś inne nazwiska, o których mówiono, 

że Biłgoraj im dużo zawdzięcza? 

– Dominik Brzyski, dyrektor Bitry. Brzyski i Dechnik to byli koledzy z Krzeszowa. 

No i Józio Piętal. Ja zawsze rozmawiałem z Józiem, bo mieszkał niedaleko ode mnie. 

On ukończył studia. Z Janowa ściągnął trzy miliony złotych na rozwój Biłgoraja. Było 

tak, że wtenczas pieniądze na każdy powiat dzieliła Warszawa. On zaś miał kolegów 

w Lublinie. Mówili do niego: „słuchaj, Janów nie wykorzystał trzech milionów 

złotych, jak chcesz, to się tam zakręć”. Więc on pojechał do Janowa i sekretarzowi 

przedstawił sprawę: „wam przepadną trzy miliony złotych, a my już na koncie mamy 

zero; nam poszły na kolej i na wszystko inne”. Mówił dalej: „jak wy nie 

wykorzystacie, to wam zmniejszą budżet na drugi rok o te trzy miliony, przelejcie na 

nasze konto”. I oni się zgodzili. Zamość, Janów nam przelały i Dechnik zamknął 

dziurę w budżecie. 

– Dyrektora Stepanowa Pan pamięta32? 

– Tak. Ale to już później… Zakłady Stepanowa powstały, gdy budowano kolej ze 

Zwierzyńca. To właśnie oni zajmowali się budową. Mieli sprzęt, samochody, 

zatrudniali dużo ludzi. 

  

 
32 Zbigniew Stepanow, ur. w 1934 r., zm. w 2019 r., kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych i dyrektor 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowo-Drogowego, należącego do grupy największych pracodawców ówczesnego 

Biłgoraja. 
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– Jakich jeszcze burmistrzów, jakie władze najlepiej Pan pamięta? 

– Kazimierz Ludwik. To nie był wysoko wykształcony człowiek, ale naprawdę, on 

był patriotą. Codziennie, tak opowiadano i ja go też raz spotkałem, o godzinie piątej 

objeżdżał cały Biłgoraj. I rozliczał w Urzędzie Miasta wszystkich radnych: „Co 

wyście robili!? Dlaczego jest bałagan na tej i na tej ulicy? Co wy robiliście?”. Nie miał 

ręki, bo mu gdzieś na wojnie urwało. 

– Jeszcze jakieś inne, warte zapamiętania osoby wśród władz? 

– Michał Dmitroca, tu koło mnie niedaleko mieszkał. Ale on „towarzysz”33. Działał, 

działał, co mógł. 

– Wąskotorówką Pan trochę jeździł? 

– Raz. To był chyba 1951 rok. Pojechaliśmy z moim ojcem do Zamościa i później 

nie było samochodu. „Chodźmy, idziemy na pociąg”, powiedział. „Pojedziemy do 

Zwierzyńca, a w Zwierzyńcu wsiądziemy do kolejki”. 

– Jak Pan wspomina tę podróż? Bardzo powoli się jechało? 

– Oj, okropnie powoli. Wagony były chyba trzy, bez przedziałów. Jaka była taryfa, 

nie pamiętam, ciężko powiedzieć. A jak kolejka pod górkę jechała, to kopciła… 

Cofała się, brała rozpęd. (śmiech) 

– Dużo ludzi jeździło tą kolejką? Jak się prezentował dworzec? 

– Jeździło dużo, bo nie było wiele samochodów. Z Krzeszowa do Biłgoraja jechały 

może trzy samochody na dzień… Dworzec miał budynki drewniane. Była tam 

zatrudniona sprzątaczka, więc było w miarę czysto. Jeden tam jeszcze stoi, są w nim 

sklepy. Dalej, tu gdzie teraz dworzec PKS, był dalszy ciąg, jeszcze dwa budynki. 

– Pamięta Pan otwarcie nowego dworca na Bojarach? 

– Nie, tam na Bojarach nie byłem. Ale gdy tu przerabiano kolej z pięćdziesiątki na 

siedemdziesiątkę piątkę, to ja specjalnie stałem koło torów. Robiono zdjęcia, kiedy 

kolejka przyjechała. 

  

 
33 Tzn. ideowy komunista, aktywny działacz partyjny. 
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– Nie było szkoda ludziom, gdy te wąskie tory rozbierano? W dzisiejszych 

czasach, jeśli gdzieś jest wąskotorówka, to stanowi atrakcję. Przyjeżdżają ludzie, 

kupują bilety. 

– Nikt o tym nie myślał. Zbierali ludzie szyny, podkłady na budowę. 

– Pamięta Pan wizyty jakichś znanych osób w Biłgoraju? Sekretarze 

z Warszawy, politycy, dygnitarze partyjni? 

– Nie… 

– A pochody pierwszomajowe? Chętnie ludzie na nie chodzili? 

– Pamiętam. Szły z Rynku przez Kościuszki, a trybuna stała tu, gdzie teraz jest 

Powiatowa Rada, koło pomnika Dechnika. Przychodzili przymusowo, była lista 

obecności i rozdawano szturmówki. A przy LOK34 – biuro LOKu było tu, gdzie jest 

sąd, ja tam zdawałem prawo jazdy – chyba Jasio Palikot zorganizował taki klub 

samochodowy. Ja miałem kupiony motor. No i jechaliśmy motorami jako defilada 

pierwszego maja. 

– Jak wyglądał taki egzamin na prawo jazdy w Biłgoraju? 

– Kiedy zdawałem prawo jazdy na motor, to biuro było tam, gdzie jest ogólniak. Za 

ogólniakiem, przy Trzeciego Maja na rogu stał drewniany budynek, wojskowy barak. 

Zdawałem na placu, gdzie teraz jest boisko ogólniaka, był ten plac wyasfaltowany. To 

było w 1962 roku, już mieszkałem w Biłgoraju, pracowałem i się ożeniłem. Kupiłem 

sobie wtedy motor WSK35. 

– A po mieście kazano jeździć?  

– Motorem nie. Samochodem. 

– I jak to wyglądało? Ciężko było zdać? 

– Nie. Ja panu powiem, jak ja zdobyłem prawo jazdy na samochód. To było 

w 1969 roku, moim wykładowcą w LOKu był Józio Maciocha. Ale ja wtedy 

z chłopakami z Huty pojechałem do PGRu36 nad Bugiem, do miejscowości Wólka 

Poturzyńska. Gdy tam pojechaliśmy, to ja najpierw jeździłem końmi. Nikt 

 
34  Liga Obrony Kraju, organizacja o charakterze proobronnym, która w czasach PRL-u pełniła funkcję 

m.in. organizatora szkoleń i egzaminów dla kierowców.  
35  Motocykle WSK produkowano w latach 1955-1985. 
36 Chodzi o Państwowe Gospodarstwo Rolne, czyli o rozwijaną w czasach PRL-u formę państwowych 

przedsiębiorstw, gospodarujących gruntami rolnymi. 
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z chłopaków nie miał prawa jazdy, a były wtedy traktory „Buldogi”. Spotkałem 

starszego o dwa lata ode mnie kolegę; on zatrzymał mnie i mówi: „siadaj na traktor, co 

tam będziesz końmi jeździł!”. Te traktory uruchamiało się w taki sposób, że wyciągało 

się kierownicę, zakładało ją na koło zamachowe i trzeba było szarpnąć. Zapłon 

wyglądał tak, że termostatem nagrzewało się do czerwoności taką gruszkę; gdy 

wpadła tam ropa, to się zapalała. Ten kolega dalej mówi: „zostaw tego konia, cholera, 

przyjdź do mnie za pomocnika”. Odpowiedziałem, że mogę pójść. Gdy już 

siedzieliśmy na traktorze, to on do mnie: „zrób jedno rondo”. Ja nie wiedziałem, jak 

się jeździ; pokazał mi, gdzie jest gaz, a gdzie jest sprzęgło. Najpierw chciałem ruszyć 

i za mało gazu dałem… Traktor zgasł. Kolega zaczął się ze mnie śmiać i mówi: „gazu 

więcej dawaj!”. No to później sprzęgło puściłem szybko i traktor szarpnął. On na to: 

„gazu, sprzęgło puść!”. Więc ja dałem gazu, szybko puściłem sprzęgło, a traktor 

szarp! Do przodu i do tyłu. Siedzenie było na takiej sprężynie. Potem, jak ta sprężyna 

odbiła, to ja przez cały ten traktor poleciałem. A on się za głowę złapał i w śmiech. 

Ale nauczyłem się jeździć… Potem były ruskie kombajny, ZIŁy. Wtenczas przyszły 

żniwa i też znajomy, taki Czesław, mówi: „słuchaj, przyjdź do mnie za pomocnika na 

kombajn, ja pójdę do wojska, a ty będziesz jeździł”. I tak się stało. Dostał kartę 

z powołaniem i wybierał się do wojska. Dyrektor PGRu go zapytał: „co my zrobimy 

z kombajnem?”. On odpowiedział, że pomocnik będzie jeździł. Dyrektor pytał dalej, 

„czy można mu powierzyć?”. „Można”. No i odtąd jeździłem. Później, gdy już 

zdawałem prawo jazdy z Józiem Maciochą, to on przyjechał Żukiem37 do PZGSu38. 

PZGS był tam, gdzie dziś jest dworzec busów. Józio mówi tak: „przyjdziesz, a ja dam 

ci pojechać Żukiem do Stepanowa39, bo mam tam sprawę do załatwienia”.W Żuku 

były trzy biegi, trzy do przodu i jeden do tyłu… No więc wyjechałem na Zamojską, 

wrzuciłem trzeci bieg i po gazie. On do mnie: „gdzie ty gonisz, przecież ty dopiero się 

uczysz jeździć!”. Ja odpowiadam: „czego chcesz, jadę normalnie”. „Cholera ty”, on na 

to, „już więcej ze mną nie będziesz jeździł; te godziny co ty masz wyjeździć, ja dam 

komu innemu; ty już dobrze jeździsz, nie ma co ci samochodu dawać”. (śmiech) 

 
37 Samochody dostawcze FSC Żuk produkowano w latach 1956-1998. 
38 Tzw. PZGSy były centralnymi punktami dla działających w poszczególnych powiatach spółdzielni rolniczych. 
39 Tzn. na Rapy, do zakładów budownictwa kolejowo-drogowego. 
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– No i prawo jazdy było już prawie zdobyte. 

– Najwięcej śmiechu było na egzaminie. Trzeba było jeździć Warszawą 40 . 

A Warszawa to był taki „garbus”, cholera, z tyłu była tylko taka mała szybka… No 

i cofaj nią… Jakoś cofnąłem. Potem był egzamin z budowy silnika. Pytano mnie, jakie 

mamy hamulce. Ja mówię: „przedni i tylny”. (śmiech) Wszyscy zaczęli się śmiać, a ja 

dopiero się zorientowałem i mówię, że hamulce pneumatyczne i ręczny. 

– Mówiliśmy o samochodach, pociągach, autobusach… Jak pamięta Pan 

komunikację autobusową? 

– Komunikacja miejska powstała w latach siedemdziesiątych, już za rządów Gierka. 

Jeździła do Okrągłego i do Korczowa. Później także w kierunku Krzeszowa: do Soli 

i w lewo do Dereźni. W każdym autobusie był konduktor i sprzedawał bilety. Teraz 

przypominam sobie, że jeden konduktor był jąkałą… Na Rynku był przystanek. Tam 

sprzedawał bilety i wpuszczał z biletami z kasy. 

– Pamięta Pan obchody czterystolecia? Było bardzo uroczyście? 

– Czterystolecie pamiętam jako raczej skromne. Byłem wtedy na jakimś przyjęciu. 

Byli różni goście, wtenczas też działała tam Liga Kobiet. Jak zaczęli się chwalić, 

czego oni nie robili i jakie medale podostawali! Ja się pytam: „jakie medale?”. Mówię: 

„ja bym wszystkie te krzyże, odznaczenia, zabrał wam i tylko dwóm osobom dał, 

Dechnikowi i Piętalowi Józiowi, bo to są ludzie, którzy zasłużyli”. 

– Na czterysta lat miasta, w latach siedemdziesiątych, wybudowano zalew na 

Bojarach. 

– Tak. Budowano go czynem społecznym41. 

– Zanim go wybudowano, to gdzie Biłgorajanie chodzili nad wodę? 

– Jeżdżono nad Tanew. 

  

 
40 Samochody osobowe FSO Warszawa produkowano w latach 1951-1973. 
41 W okresie PRL-u „czyny społeczne” oznaczały organizowaną przez różne instytucje (np. szkoły) nieodpłatną pracę 

na rzecz społeczeństwa (np. budowę lub remont obiektów publicznych). 
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– Pamięta Pan, jak Biłgoraj zdobył tytuł „mistrza gospodarności” i nagrodę? 

Dużo to było pieniędzy? Było widać, że przyniosły jakiś efekt? 

– Pamiętam. Pieniędzy nie było widać. Ale było widać samochód-polewaczkę. 

Myto nim wszystkie ulice, podlewano kwiaty. Tak więc nie wiem, czy dostano 

nagrodę pieniężną, czy tylko sprzęt. 

– Kończąc rozmowę zapytam, czy Pan nie żałuje, że się przeprowadził do 

Biłgoraja. Nie wolałby Pan do innego miasta? Do Zamościa? 

– Nie, nie. Nie żałuję. Wie pan, ja jestem bardzo oburzony, bo gdy powstało 

województwo zamojskie, to wszyscy urzędnicy – tak to określałem – „chyłkiem i do 

Zamościa”. Uciekali… 

– Nie ma Pan nic przeciwko opublikowaniu naszej rozmowy drukiem? 

– Nie, nie. Ja, wie pan, chcę przekazać jakieś wiadomości. Dziękuję. 

– To ja dziękuję za poświęcony czas. 


