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Piękno Puszczy Solskiej i Roztocza − Ziemia Biłgorajska

DLACZEGO ROZTOCZE
I PUSZCZA SOLSKA?

Co jest fascynującego w tej ziemi położonej w południowo-zachodniej części Lubelszczyzny, nad Białą Ładą, Porem, Tanwią, Bukową, którą pasowo pokrywają krainy
geograficzne Wyżyna Lubelska, Roztocze i Kotlina Sandomierska. Czy o uroku Ziemi
Biłgorajskiej decyduje roztoczańska szachownica pól przedzielonych miedzami, czy
głębokie lessowe wąwozy, odgłos spadającej wody z szypotów na krawędzi Roztocza
Środkowego i Równiny Biłgorajskiej, majestatyczne roztoczańskie jodły i buki, dostojnie spacerujące po parkowych ostępach koniki polskie? A może o pięknie tej części Ojczyzny decyduje bezkresna Puszcza Solska z uroczymi leśnymi, piaszczystymi wydmami,
strzelistymi sosnami, przepastnymi bagnami i torfowiskami, których pilnują głuszce,
cietrzewie i żurawie. Może o blasku Ziemi Biłgorajskiej stanowią śródleśne wioski,
położone na polanach lub na stokach wzniesień z pięknymi drewnianymi kościółkami,
malowniczymi chatami, przyciągającymi wzrok przechodnia przydomowymi ogródkami
z malwą, dzika różą, jaśminem i bzem, bogatymi zwyczajami i tradycjami ludowymi?
Może liczne w tej części kraju kapliczki, figury i krzyże przydrożne, przypominające
mieszkańcom i wędrowcom o hierarchii życiowych wartości, rozsiane po lasach i polach cmentarze wojenne i bezimienne mogiły świadczące o gorącej miłości do Ojczyzny
naszych ojców, dla której nie wahali się oddać swoje życie. Może są to miasta i miasteczka ze swoimi rzemieślniczymi tradycjami sitarstwa, tkactwa, kamieniarstwa, garncarstwa i kuśnierstwa. Czy może wreszcie o bogactwie tej ziemi zdecydowała bogata
przeszłość historyczna i pracowici ludzie zarówno ci, którzy zostali przez swój życiowy
dorobek wyniesieni na piedestał, jak i rzesze cichych, skromnych mieszkańców Ziemi
Biłgorajskiej, którzy nie trafili na karty historii i postumenty pomników?
Zapewne drogi wędrowcze o pięknie Roztocza i Puszczy Solskiej stanowią wszystkie te walory razem wzięte. Kiedy ten album trafi do Twoich rąk nie zastanawiaj się
długo, tylko wyrusz w tę osobliwą krainę, aby naocznie przekonać się o czekających
tutaj na Ciebie pięknych krajobrazach. Możesz to uczynić z pomocą samochodu, ro-

weru, kajaka, konno, na nartach i zwyczajnie pieszo. Wołają Ciebie w różnych porach
roku roztoczańskie wzniesienia, żywiczne sosnowe bory obfitujące w grzyby i jagody,
ciepła zachęcająca do kąpieli woda Tanwi, największej w powiecie i najcieplejszej rzeki
Polski, liczne pomniki materialnej przeszłości Ziemi Biłgorajskiej, na której zgodnie
współżyły ze sobą różne kultury, narody i religie. Zobaczysz jak smakują czarne jagody,
czerwone borówki brusznice, sinogranatowe borówki bagienne, krwiste owoce żurawiny, aromatyczne poziomki i jeżyny. Czekają na Ciebie liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe i trasy konne. Wyznakowana siec szlaków o długości blisko
1000 kilometrów pozwoli Ci Wędrowcze dotrzeć do wszystkich skarbów jakie zgromadziła ta ziemia. Będziesz mógł odwiedzić piękne barokowe kościoły z najcenniejszymi:
kościołem p. w. św. Dominika w Turobinie, drewnianym kościołem profesorów Akademii Zamojskiej w Bukowinie, kościołem p. w. Przemienienia Pańskiego z obrazami
włoskiego malarza Domenico Tintoretto, drewnianym kościołem p.w. św. Rocha i prawosławną XIX wieczną cerkwią w Tarnogrodzie, urocze sanktuarium świętego Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym nad Szumem i Świętej Marii Magdaleny
w Biłgoraju nad Czarną Ładą. Pochłonięty pędem codziennego życia będziesz tutaj
mógł chociaż na chwilę zatrzymać się odpocząć i być bliżej Boga i nieba. A jeśli w parne
gorące dni będziesz zmęczony fizycznie wędrówką czekają na Ciebie czyste wody zalewu w Biszczy, Józefowie, Frampolu, Biłgoraju.
Do zobaczenia na szlaku

Marian Kurzyna
Prezes Oddziału PTTK w Biłgoraju

Marian Tokarski
Starosta Biłgorajski
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CHARAKTERYSTYKA
GEOGRAFICZNA
POWIATU
BIŁGORAJSKIEGO

Powiat Biłgorajski zajmuje powierzchnię 1678 km2 i zamieszkuje go 103 569 mieszkańców, w tym 51 044 mężczyzn oraz 52 525 kobiet (stan na 31.12.2012 r.). Gęstość
zaludnienia wynosi 61,7 osoby na km2. Lasy w powiecie stanowią 38,7%. Największą
lesistość mają gminy: Tereszpol - 71,1%, wiejska Biłgoraj - 56,4 %, Józefów - 56,0%
oraz Łukowa - 48,8 %. Powiat Biłgorajski podzielony jest na 14 gmin, które stanowią:
miasto Biłgoraj, gminy miejsko-wiejskie Frampol, Józefów, Tarnogród, gminy wiejskie: Turobin, Goraj, Biłgoraj, Tereszpol, Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Aleksandrów, Obsza, Łukowa. Biłgoraj, stolica powiatu, liczył na dzień 31 grudnia 2012 roku
27 252 mieszkańców, Frampol 1 413, Józefów 2 418, zaś Tarnogród 3 461. Powiat
Biłgorajski graniczy z powiatem lubelskim, zamojskim, tomaszowskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, janowskim.
Powierzchnia Powiatu Biłgorajskiego jest urozmaicona. Stanowią ją trzy makroregiony: na północy Wyżyna Lubelska, w środkowej części Roztocze, zaś na południu
Kotlina Sandomierska.
Wyżyna Lubelska znajduje się między Wisłą a działem wodnym Wieprza i Bugu.
Zbudowana jest z wapieni, opok krzemionkowych, gez, margli i kredy piszącej. Średnia wysokość bezwzględna wynosi 229 m n.p.m. Wśród mezoregionów Wyżyny Lubelskiej na terenie powiatu występuje Wyniosłość Giełczewska oraz Padół Zamojski.

Wyniosłość Giełczewska

(Wzniesienia Giełczewskie) stanowi środkową część Wyżyny Lubelskiej. Położona jest
w międzyrzeczu Bystrzycy, Wieprza i Poru. Zbudowana jest z opok przewarstwowanych
marglami, zaś w południowo-zachodniej części regionu lessów. Najwyższe wzniesienia
będące ostańcami przykryte są piaskami mioceńskimi i osiągają 306 m n.p.m. Wśród gleb
występują rędziny i gleby brunatne. Przez region przepływa rzeka Giełczew o długości
44,8 km w głębokiej dolinie o zboczach porozcinanych malowniczymi wąwozami. Jest to
obszar rolniczy z cennymi przyrodniczo enklawami leśnymi.
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Padół Zamojski

stanowi rozległe obniżenie w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej ograniczone krawędziami Wyniosłości Giełczewskiej, Działów Grabowieckich i Roztocza. Region zbudowany jest z górnokredowych margli. Wysokości bezwzględne wynoszą
180-220 m n.p.m. Zachodnią część mezoregionu odwadnia rzeka Por będąca dopływem
Wieprza. Jest to kraina rolnicza o zróżnicowanych glebach: bielice, brunatne, rędziny
i mady. Padół Zamojski jest 80 m niższy od otaczających go mezoregionów i słabo zalesiony. Występują tu rezerwaty „Hubale”, „Wieprzec”.

Roztocze

jest krainą, którą tworzą pasma wzgórz ciągnące się z południowego-zachodu na
południowy-wschód od Polichny koło Kraśnika do Lwowa. Szerokość wału Roztocza wynosi od 15 km do 28 km, a długość 185 km, w tym 110 km w granicach Polski. Roztocze
od północy graniczy z Wyżyną Lubelską, zaś od południa z Kotliną Sandomierską, wznosi
się ponad sąsiednie regiony od kilkudziesięciu do 150 m. Roztocze podlega nadal wypiętrzaniu. Jego wysokość wzrasta w każdym roku w stosunku do otaczających sąsiednich mezoregionów o 1 mm. Dzieli się na 3 mezoregiony: Zachodnie, Środkowe i Wschodnie,
zwane też Południowym. Przez Roztocze przebiega dział wodny między Bugiem i Wieprzem, a Sanem i Dniestrem. Przechodzi tu też wschodnia granica buka, jodły, modrzewia
i świerka.

Roztocze Zachodnie

– jest mezoregionem, który leży pomiędzy Kraśnikiem a Szczebrzeszynem. Skały wapienne w podłożu przykryte są grubą warstwą lessów. Profesor Jan Buraczyński z UMCS
w Lublinie dzieli mezoregion na Roztocze Gorajskie i Roztocze Szczebrzeszyńskie. Ze
względu na urodzajne gleby teren ten jest eksploatowany rolniczo. Krajobraz Roztocza Zachodniego tworzą faliste wzgórza pocięte szachownicą pól uprawnych. Najwyższym wzniesieniem Roztocza Gorajskiego jest Wielka Jeżówka 337,5 m n.p.m. położona na
północny-wschód od Goraja, zaś Roztocza Szczebrzeszyńskiego Dąbrowa 344 m n.p.m.
Labirynt wąwozów lessowych w okolicy Szczebrzeszyna nosi nazwę Piekiełko, a jego gęstość wynosi 9 km/km2. Najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza Zachodniego przecinają przełomowe doliny rzek Wieprza i Gorajca. Wieprz jest największą rzeką na
Roztoczu. Na Roztoczu Zachodnim znajdują się też źródła Białej Łady.

Roztocze Środkowe

– rozciąga się wzdłuż doliny Wieprza pomiędzy Szczebrzeszynem i Zwierzyńcem, a obniżeniem na linii Rebizanty – Narol – Lubycza Królewska. Zbudowane jest z wapieni lito-
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tamniowych i mioceńskich piaskowców, pozbawione pokrywy lessowej. Najwyższym
wzniesieniem jest Wapielnia 386,5 m n.p.m. W krajobrazie dominują wierzchowiny zbudowane z opok kredowych porozcinane rozległymi dolinami, nad którymi wznoszą się samotne wapienne ostańce i wysokie porośnięte lasem piaszczyste wydmy. Lasy zajmują 40%
powierzchni na Roztoczu Środkowym. Najcenniejsze obszary leśne chroni Roztoczański
Park Narodowy, rezerwaty „Szum”, „Nad Tanwią”, „Święty Roch”, „Czartowe Pole”, „Nowiny”, „Debry” oraz Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Ostańcowe skały będące pomnikiem przyrody nieożywionej znajdują się na górze Kamień 348 m n.p.m. w okolicy
Stanisławowa. Piękna ostańcowa skała o obwodzie kilkunastu metrów zbudowana z trzeciorzędowych wapieni znajduje się w szczytowej partii wzniesienia Kamienna Góra. Szczególnie atrakcyjna krajoznawczo jest południowa krawędź Roztocza Środkowego wyniesiona
nad Kotlinę Sandomierską. Z Roztocza Środkowego wypływają rzeki Szum, Sopot będące
dopływem Tanwi. Różnica poziomów wysokości pomiędzy sąsiednimi regionami sprawiła,
że nurt roztoczańskich rzek jest bystry, zaś w ich dnie wytworzyły się malownicze wodospady zwane szumami lub szypotami. Przebiega tutaj geologiczna linia Tesseyra-Tornquista
między fałdową Europą Zachodnią a płytową Europą Wschodnią.

Kotlina Sandomierska

jest najwyższą kotliną Północnego Podkarpacia położoną między brzegiem Karpat
a Wyżyną Małopolską, Lubelską i Roztoczem. Jest to przedgórskie zapadlisko powstałe
w trzeciorzędzie wypełnione osadami czwartorzędowymi zlodowacenia krakowskiego.
Znaczna część makroregionu jest zalesiona przez Puszczę Solską. W makroregionie Kotliny Sandomierskiej występują mezoregiony: Równina Biłgorajska, Płaskowyż Tarnogrodzki.

Równina Biłgorajska

zajmuje północno-wschodnią część Kotliny Sandomierskiej między Doliną Dolnego
Sanu a Wyżyną Lubelską i Roztoczem. Jest to piaszczysta równina, wzniesiona ponad
200 m n.p.m., nachylona ku zachodowi. Równinę urozmaicają liczne piaszczyste wydmy
oraz podmokłe zagłębienia tworzące bagna i torfowiska, a także głęboko wcięte doliny rzek
wypływających z roztoczańskich stoków. Sieć rzeczna Równiny Biłgorajskiej jest bogata,
ze względu na położenie u stóp Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Wzdłuż południowej granicy
regionu płynie rzeka Tanew, będąca dopływem Sanu. Głównym dopływem Tanwi w obrębie
Równiny Biłgorajskiej jest Biała Łada ze swoim siostrzanym dopływem Czarną Ładą.
Wydmy osiągają kilkanaście metrów wysokości względnej. Najpiękniejsze z nich to: Branewskie Góry, Porytowe Wzgórze, oraz wydmy w rejonie Rap Dylańskich, Edwardowa, Bukownicy, Górecka Kościelnego. Północną część Równiny Biłgorajskiej odwadnia rzeka

Bukowa ze swoimi dopływami Branwią, Rakową, Kurzynką.
Równinę porastają piękne sosnowe bory zwane
Puszczą Solską. Najcenniejsze przyrodniczo obszary
chroni Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej oraz rezerwaty „Szklarnia”,
„Lasy Janowskie”, „Kacze Błota”, „Obary”.
Charakterystycznym elementem sieci wodnej Puszczy Solskiej są stawy rybne w okolicy Momotów Górnych i Chmielka.

Płaskowyż Tarnogrodzki

– zajmuje południowo-wschodnią część Kotliny Sandomierskiej między dolinami Tanwi
i Sanu. Płaskowyż zbudowany jest z iłów mioceńskich, na których zalegają gliny i piaski
czwartorzędowe, a na powierzchni utwory pylaste lessowe. Wysokości bezwzględne
osiągają wysokość 220-280 m n.p.m. Przez region przepływają rzeki: Złota Nitka, Wirowa,
Złota będące dopływem Tanwi.

Puszcza Solska

to potężny kompleks leśny obejmujący powierzchnię 124 tys. ha. Ciągnie się na powierzchni 140 km od Borowa nad Wisłą, aż po granicę z Ukrainą. Puszcza Solska porasta
piaszczystą równinę. Oglądana z krawędzi Roztocza, ze Wzgórza Polak w okolicy Panasówki, wygląda jak niezmierzone „morze lasów” stanowiąc osobliwość krajoznawczą nie
tylko na skalę Polski, ale i Europy. Od końca XVI wieku do 1944 roku była własnością Ordynacji Zamojskich. Lasy Janowskie zajmują jej zachodnią część, a Lasy Biłgorajskie
wschodnią. Wacław Świątkowski podróżując przez Puszczę Solską w 1907 roku opisuje
w sposób następujący swoje wrażenia:
Piaski i olbrzymie lasy należące do Ordynacji Zamojskich. Całą drogę odbyłem pieszo.
Morze piasku tonie w zielonym morzu drzew iglastych (…). Na drodze cisza. Nikt tędy nie
idzie i nie jedzie (…). Piękne lasy iglaste ciągną się zwartą ścianą wzdłuż piaszczystego
gościńca (…).Kilkukilometrowy spacer nie nuży i nie męczy, tyle tu cienia, tyle wysmukłych
sosen, stożkowych świerków, tyle spokoju, ciszy i nastroju.
Aż 94% powierzchni zajmują w Puszczy Solskiej siedliska borowe z pięknymi drzewostanami sosnowymi z domieszką dębu, jodły, świerka i buka. Sosna pospolita ma tu doskonałe warunki rozwoju. Ekotyp sosny solskiej charakteryzuje płaski system korzeniowy
i duża cienioznośność. Drewno z puszczańskich lasów było spławiane przez miejscowych
flisaków drogą wodną Biała Łada – Tanew – San - Wisła, aż do Gdańska. Wyrabiano z niego

5

Dlaczego Puszcza Solska?
doskonałej jakości maszty okrętowe. Mieszkańcy puszczańskiej kniei produkowali też smołę, terpentynę,
maź, węgiel drzewny. Malowniczości sosnowym drzewostanom dodaje domieszka brzozy. W 1984 roku
utworzony został Leśny Kompleks Promocyjny Lasy
Janowskie, jako jeden z 25 w Polsce.
Na terenie Puszczy Solskiej jest wiele zabytków architektury drewnianej, obiektów sakralnych, zespołów urbanistycznych i miejsc pamięci
narodowej świadczących o burzliwej historii regionu. Potężne kompleksy leśne były
dobrym schronieniem dla powstańców i partyzantów. W okresie powstania styczniowego
doszło do powstańczych bitew i potyczek na Wzgórzu Polak koło Panasówki, pod Suszką,
Jedlinkami, pod Borowcem, Ciosmami, Hutą Krzeszowską, Kobylanką, Józefowem,
w Krzeszowie, Tarnogrodzie, Biłgoraju. W czerwcu 1944 roku doszło do wielkich bitew
partyzantów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z przeważającymi siłami hitlerowskimi na Porytowym Wzgórzu i pod Osuchami. W tej pierwszej bitwie uczestniczyły też
zgrupowania partyzantów radzieckich. W Osuchach znajduje się największy cmentarz partyzancki w Europie. W trakcie bitwy siły niemieckie były 10-krotnie liczniejsze od sił partyzanckich.
Mieszkańcy Puszczy Solskiej zawsze byli mocno zakorzenieni w swojej małej ojczyźnie. Dostrzegając piękno przyrody puszczańskiej kniei, jako dzieło Stwórcy budowali drewniane kościoły, kaplice, kapliczki, figury i krzyże przydrożne. W ludowej rzeźbie często
występuje postać Chrystusa Frasobliwego.

OCHRONA
PRZYRODY

wpływ mają warunki klimatyczno-glebowe. W RPN ochroną prawną objętych jest 37 gatunków np. lepiężnik biały, czosnek siatkowaty, czosnek niedźwiedzi, przytulia
okrągłolistna, kokoryczka okółkowa, obuwik pospolity, tojad dzióbaty, mącznica lekarska,
rosiczka okrągłolistna, zimoziół północny, śnieżyczka przebiśnieg, przytulia okrągłolistna,
zawilec wielkokwiatowy, pomocnik baldaszkowy, starzec zwyczajny, storczyk kukawka,
widłak torfowy.

Interesująca jest fauna parku. Spotkać można tu chrząszcza nadobnicę alpejską. Wśród
rzadkich gatunków płazów występują: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, salamandra plamista, traszka zwyczajna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna. Przedstawicielami
gadów są jaszczurki zwinka i żyworódka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Chronione gatunki ptaków to m.in. dzięcioły: białogrzbiety, czarny, zielony, pliszka górska, muchołówka białoszyja i mała; drapieżniki: jastrząb, gadożer, krogulec, pustułka, rybołów,
trzmielojad, bocian biały i czarny.

Spośród ssaków występują ryjówki: aksamitna i mała, gronostaj, koszatka, kuna leśna,
łasica, orzesznica, żołędnica, borsuk, jenot, wydra, bóbr. Symbolem RPN jest konik polski
będący potomkiem tarpana. Hodowla stajenna konika polskiego prowadzona jest w osadzie Florianka. Szacuje się, że w RPN znajduje się około 4 tys. drzew pomnikowych.

Roztoczańskie jodły osiągają 50 m wysokości i ponad 3 m obwodu.
Szwajcarski botanik leśny Leibengut wyraził opinię, że roztoczańskie
jodły są najpiękniejsze na świecie.
W okresie letnim teren parku patroluje Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody.
RPN posiada bardzo atrakcyjny Ośrodek Edukacyjno-Muzealny. Na terenie Powiatu Biłgorajskiego znajduje się zachodni skraj RPN o powierzchni 180 ha należący do Gminy Józefów z Florianką.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

utworzony został w 1991 roku na powierzchni 20 209 ha z czego 28% stanowią lasy.

Roztoczański Park Narodowy został utworzony 10 maja 1974 roku. Po- Zajmuje on obszar Roztocza Szczebrzeszyńskiego oraz wschodnią część Roztocza Goraj-

wierzchnia parku wynosi 8 483 ha z czego 93% stanowią lasy. Ich dobry stan należy zawdzięczać kolejnym pokoleniom rodziny Zamojskich, którzy troszczyli się o lasy w ramach
Ordynacji Zamojskich. Wśród 19 zespołów leśnych na terenie Parku najbardziej cennymi
przyrodniczo są buczyna karpacka i wyżynny bór jodłowy. W Parku występują wszystkie
25 gatunków drzew rodzimych i 8 gatunków obcych. Na bogactwo roślinności decydujący
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skiego. Charakterystyczną cechą Parku są lessowe wąwozy. Wśród zbiorowisk leśnych dominuje buczyna karpacka. W obniżeniach terenu porasta bór jodłowy. Przez teren parku
przepływa rzeka Gorajec, będąca dopływem Poru, która wypływa z Bagna Tałandy. Deniwelacja na obszarze parku dochodzi do 100 m wysokości. W okolicy Radecznicy i Zaporza znajdują się liczne źródła. Wśród chronionych gatunków roślin występują: pełnik
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europejski, storczyk szerokolistny, podkolan biały, pluskwica europejska, zawilec wielkokwiatowy, marzanka wonna, widłaki – jałowcowaty i goździsty. Przedstawicielami bogatej fauny są m. in. brodziec krwawodzioby, rycyk, jastrząb, kruk, puszczyk, płomykówka,
dzięcioł czarny.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

utworzony został w 1988 roku. Zajmuje powierzchnię 9 390 ha z czego 61% stanowią
lasy. Leży na Roztoczu Środkowym. W krajobrazie wyróżnia się pasmo wapiennych skałek
i wzgórz ostańcowych z najwyższą Wapielnią. W zbiorowiskach leśnych przeważają bory
sosnowe. Wśród roślin należy wymienić: widłaka wrońca, narecznicę szerokolistną, storczyki, wawrzynek wilczełyko. Z wapiennych wzgórz biorą swój początek Szum, Sopot,
Potok Łosiniecki. Przez teren parku przepływa Wieprz. Występują interesujące pomniki
przyrody nieożywionej: ostańcowe wzgórze Kamień koło Stanisławowa i źródlisko rzeki
Sopot w Huciskach. Z gatunków ptaków występuje bocian czarny, orlik krzykliwy, pliszka
górska, błotniak stawowy i inne.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

utworzony został w 1988 roku na powierzchni 28 980 ha. Obejmuje sosnowe drzewostany zajmujące 86% powierzchni parku. Park zajmuje Równinę Biłgorajską pomiędzy Józefowem, Narolem, Rudą Różaniecką a Osuchami i krawędziową strefą Roztocza
Środkowego. W parku są liczne bagna i torfowiska. Są to tereny płaskie, gęsto zaludnione.
Na północy wznoszą się Wzgórza Józefowskie o wysokości 280 m n.p.m. z utworami kredowymi i trzeciorzędowymi, gdzie są czynne kamieniołomy eksploatujące wapień. Wśród
przedstawicieli świata roślin występują m. in.: wierzba borówkolistna, bluszcz, grążel żółty,
wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki, widłaki. Z rzadkich gatunków
ptaków wymienić można: pustułkę, puchacza, cietrzewia, głuszca, bociana czarnego, czaplę
siwą.

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

sąsiadujący z gminami wiejską Biłgoraj i Frampol leży w powiecie janowskim i został
utworzony w 1984 roku. Zajmuje powierzchnię 39150 ha, z czego 78% zajmują lasy. W Lasach Janowskich znajduje się około 80 gatunków roślin naczyniowych. Wśród lasów dominują bory sosnowe. Krajobraz urozmaicają wydmy, bagna, torfowiska i doliny
puszczańskich rzek. Na terenie Parku znajdują się duże kompleksy stawów rybnych.
W parku znajduje się ostoja głuszca. Wśród ptaków można wymienić także orła bielika,
krótkoszpona, orlika krzykliwego, bociana czarnego. W Janowie Lubelskim, będącym siedzibą parku, znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Przez park przepływa rzeka Branew i Białka. W parku występuje około 50 rzadkich i chronionych roślin m.in.: wawrzynek

wilczełyko, bluszcz, lilia złotogłów, paproć pióropusznik strusi, storczyki i rosiczki. Lasy Janowskie w czasie powstania listopadowego, styczniowego, I i II
wojny światowej były ostoją dla powstańców, partyzantów i żołnierzy.

Na terenie Powiatu Biłgorajskiego
znajdują się 3 rezerwaty przyrody.
„Czartowe Pole”

– krajobrazowy, utworzony w 1958 roku, powierzchnia 80,51 ha. Rezerwat obejmuje
dolinę rzeki Sopot wraz z serią wodospadów znajdujących się w okolicy Hamerni, z których największy osiąga 1 m wysokości. Krawędź Roztocza stanowi granicę pomiędzy
fałdową Europą Zachodnią, a płytową Europą Wschodnią. Na piaszczystej wysepce znajdują się ruiny ordynackiej papierni. Strome zbocza doliny Sopotu porasta bór mieszany
wilgotny z udziałem sosny, świerka i jodły. Wierzchnią warstwę porasta bór sosnowy zaś
dno doliny łęgi i olsy. Ruiny papierni porastają paproć zachyłka Roberta i zanokcica skalna.
Liczne progi wodne w dolinie Sopotu powodują bystry nurt rzeki.

„Szum”

– krajobrazowy, utworzony w 1958 roku, powierzchnia 18,17 ha. Ochronie podlega dolina rzeki Szum pomiędzy Góreckiem Starym a Góreckiem Kościelnym. Atrakcją rezerwatu jest seria niewielkich wodospadów. Dno doliny porastają łęgi i olsy, zbocza bór
jodłowy z domieszką świerka i sosny, zaś wierzchowiny bór sosnowy. Z rzadkich gatunków
występuje zanokcica skalna i zielona, porzeczka alpejska, wawrzynek wilczełyko, lilia
złotogłów, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty i goździsty, paprotnica krucha. Od strony zachodniej sąsiaduje z rezerwatem mały zbiornik wodny, powstały poprzez spiętrzenie rzeki Szum. Tama została zbudowana w latach pięćdziesiątych
XX wieku w celu elektryfikacji wsi Górecko, lecz ówczesne władze ze względów politycznych nie wyraziły zgody na tę inwestycję.

„Obary”

– torfowiskowy, utworzony w 1975 roku, powierzchnia 82,30 ha. Nazwa rezerwatu pochodzi od choroby sosny, zwanej obwarem sosnowym a powodowanej przez pasożytnicze
grzyby. Celem ochrony jest zachowanie torfowisk przejściowych i wysokich. Rezerwat zajmuje śródleśną kotlinę będącą oczkiem polodowcowym. W południowo- zachodniej części
rezerwatu znajduje się 5 jeziorek. Występują tu rzadkie gatunki roślin: turzyca bagienna,
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dwupienna i strunowa, gnidosz królewski, bagnica torfowa, przygiełka biała, wąkrota zwyczajna, rosiczka
pośrednia, okrągłolistna i długolistna, przygiełka brunatna, ponikło jajowate, nasięźrzał pospolity, grzybień
biały, żurawina błotna. Wśród ptaków występują
głuszce, cietrzewie, jarząbki i liczne żurawie. Na terenie rezerwatu w 2005 roku zbudowano platformę widokową i drewniany pomost prowadzący przez fragment bagna. W pobliżu biegną szlaki
rowerowe: żurawinowy znakowany kolorem czerwonym, rzemiosł ludowych znakowany
na zielono oraz kolejki wąskotorowej znakowany na niebiesko.

W granicach Powiatu Biłgorajskiego
znajduje się 45 pomników
przyrody, w tym 37 pomników przyrody ożywionej
i 8 pomników przyrody nieożywionej.

Obszary
Natura 2000

Obszary Natura 2000 utworzone zostały dla zachowania terenów o najwyższych walorach przyrodniczych i różnorodności biologicznej Europy, najrzadszych gatunków i ekosystemów typowych dla krain geograficznych. Celem sieci Natura 2000 jest zachowanie
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt. Sieć
Natura 2000 tworzą dwa rodzaje obszarów:
-obszary specjalnej ochrony ptaków OSO
-specjalne obszary ochrony siedlisk SOO
Na terenie powiatu utworzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 21.07.2004 roku trzy obszary specjalnej ochrony ptaków OSO.
1. Puszcza Solska kod PLB 060008. Powierzchnia 79349,09 ha
Obszar ten obejmuje gminy położone na terenie Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego: Aleksandrów, gmina miejska i wiejska Biłgoraj, Frampol, Józefów,
Księżpol, Łukowę, Obszę, Tereszpol. Obszar ten obejmuje też gminy Susiec, Radecznicę
oraz z województwa podkarpackiego Cieszanów i Narol (gmina miejska i wiejska). Występuje w ostoi 30 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady,
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a wśród nich: głuszec, gadożer, bocian czarny, orlik krzykliwy, trzmielojad, lelek, orzeł
bielik, derkacz, zimorodek.

2. Roztocze kod PLB 060012.
Powierzchnia 103503,34 ha.
Obszar ten leży na terenie powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Z Powiatu Biłgorajskiego obejmuje gminy Tereszpol i Józefów. W ostoi występuje 27 gatunków cennych ptaków, a wśród nich dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielony, puchacz,
puszczyk uralski, trzmielojad, bocian biały, orlik krzykliwy, przepiórka.

3. Lasy Janowskie kod PLB 060005.
Powierzchnia 60235,75 ha.
Obszar obejmuje tereny powiatu janowskiego i biłgorajskiego. Z Powiatu Biłgorajskiego wchodzą gminy: wiejska Biłgoraj i Frampol. Występuje tu 29 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Rady, a wśród nich głuszec, bielik, bocian biały, kania czarna,
trzmielojad, orlik krzykliwy, cietrzew, jastrząb.

Razem obszary OSO na terenie Powiatu
Biłgorajskiego zajmują 70551.8 ha,
co stanowi 40% powierzchni powiatu.

Równocześnie na terenie powiatu znajduje się 6 specjalnych obszarów ochrony siedlisk
SOO, a prace nad ostatecznym kształtem tych obszarów jeszcze trwają.

1. Roztocze Środkowe
kod PLH 060017. Obszar obejmuje w całości RPN i znajduje się na terenie gminy Józefów i Tereszpol. Występują tu trzeciorzędowe skały, głównie kredowe. Na terenie naszego powiatu płynie rzeka Szum. Najcenniejsze zbiorowiska roślinne to buczyna karpacka,
bór jodłowy, grąd, ols, łęg olszynowy, bory mieszane, bagienne i sosnowe oraz torfowiska.

2. Uroczyska Lasów Janowskich
kod PLH 060031. Obejmuje teren gminy wiejskiej Biłgoraj. Jest to piaszczysta leśna
równina odwadnianą przez rzeki: Białą, Branew, Rakową Bukową i Sannę. Występują kompleksy stawów rybnych. Dominują bory świeże i mieszane, a także olsy i wilgotne łąki,
torfowiska wysokie i przejściowe.

3. Uroczyska Puszczy Solskiej kod PLH 060034. W większości obejmuje terytorium
PK Puszczy Solskiej na terenie gminy Frampol, Biłgoraj, Józefów, Łukowa, Obsza i Tereszpol. Na pokrytej borami sosnowymi i mieszanymi Równinie Biłgorajskiej występują zespoły wydm, a w wilgotnych zagłębieniach między nimi bory bagienne, torfowiska wysokie
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i przejściowe. W uroczysku Puszczy Solskiej znajduje się granica geologiczna między
fałdową Europą Zachodnią, a płytową Europą Wschodnią. Znajdują się tu systemy wodospadów oraz ostańce trzeciorzędowe. W Puszczy Solskiej występuje wilk.

4. Dolina Łętowni
kod PLH 060040. Obejmuje teren gminy Turobin. Rozciąga się od wsi Wierzchowina
do Stawu Ujazdowskiego. Występują tu rozległe torfowiska użytkowane jako łąki kośne.
Wydobywany jest torf. Z roślin występuje tu dzięgiel łąkowy i brzoza niska.

5 Dolina Dolnej Tanwi
kod PLH 060050. Obejmuje dolinę Tanwi aż do jej ujścia do Sanu na terenie gmin:
Obsza, Łukowa, Księżpol i Biszcza. Dolina sięga szerokości 1 km, występują tutaj siedliska
łąkowe i torfowiska, starorzecza, bór wyżynny jodłowy, bór chrobotkowy. Wśród cennych
gatunków flory i fauny należy wymienić starodub łąkowy, owad przelatek aurinia oraz ryby:
koza, głowacz białopłetwy, minog strumieniowy..
6. Guzówka
PLH 060071. Obejmuje trzy kompleksy leśne oraz płat murawy kserotermicznej. Występuje tutaj storczyk obuwik pospolity na siedlisku grądu subkontynentalnego.

BIŁGORAJ
- STOLICA POWIATU

Biłgoraj zwany „łabędzim grodem” to miasto z pełnym przekonaniem zasługujące na
zainteresowanie przez turystów. Powstało w 1578 roku w samym sercu bezkresnej Puszczy
Solskiej z inicjatywy przywódcy kalwinów lubelskich Adama Gorajskiego herbu Korczak.
Stąd w herbie obok łabędzia są trzy poziome belki będące wyróżnikiem rodu. Przywilej lokacyjny podpisał we Lwowie król Stefan Batory. Istnieją przypuszczenia, że w Biłgoraju
znajdowało się średniowieczne grodzisko należące do sieci Grodów Czerwieńskich. Bogactwem miasta są liczne rzeki: Biała Łada ze swoim dopływem Czarną Ładą, Próchnica
ze stawami rybnymi i Osa, na której znajduje się zalew. Biłgoraj był mozaiką różnych kultur, religii i narodowości. Pierwszą świątynią w mieście był zbór kalwiński. Na przestrzeni
ponad 4 wieków mieszkali tu Polacy, Żydzi, Rusini. Ze względu na dominujące osadnictwo
Biała Łada była zwana Polską Ładą, zaś Czarna Łada Ruską Ładą. Pamiątką po kalwinach

jest najstarsza na Ziemi Biłgorajskiej kapliczka kolumnowa w ogrodzeniu kościoła WNMP z 1699 roku
upamiętniająca śmierć ostatniego innowiercy w Biłgoraju. Z judaiców zachował się jeden z kirkutów. Grekokatolicy modlili się w unickiej cerkwi św. Jura –
obecnym kościele rzymskokatolickim św. Jerzego.
Ludność prawosławną stanowili carscy urzędnicy i odbywający służbę w koszarach żołnierze 13 Pułku Kozaków Dońskich. Niektórzy z nich
spoczywają na biłgorajskim cmentarzu przy ulicy Lubelskiej. Na ich grobach są prawosławne krzyże z ukośnym ramieniem. Ruskim wątkiem jest też dzielnica miasta Bojary,
w której osiedlała się ruska szlachta.

Nazwa miasta wywodzi się od Białej Góry, na której lokowano miasto. Od początku
swojego istnienia Biłgoraj miał charakter miasta rzemieślniczego. Rozwój grodu nad Białą
Ładą przerywały liczne wojny i potyczki. W 1648 roku miasto zajęły wojska kozacko-tatarskie Bohdana Chmielnickiego. W 1655 roku Biłgoraj splądrowały wojska szwedzkie
Karola Gustawa, a w 1672 roku Tatarzy. Na początku XVIII wieku mieszkańcy odczuli
dotkliwe skutki wojny północnej, porzucając często swoje domostwa i uciekając do Puszczy Solskiej, która żywiła i broniła. W 1806 roku samodzielnym dziedzicem dóbr biłgorajskich został Stanisław Nowakowski, który był posłem tarnogrodzkim na sejm i jako
pierwszy właściciel miasta osiadł w nim na stałe budując dla siebie okazały pałac na
Różnówce, do którego zapraszał wybitne ówczesne osobistości.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Biłgoraj znalazł się w zaborze austriackim, w 1776 roku wrócił do Rzeczypospolitej, by po niesławnej konfederacji targowickiej
w 1792 roku znaleźć się w zaborze rosyjskim. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku wszedł
w skład Galicji Zachodniej, którą otrzymała Austria. Na krótko w 1809 roku przyłączony
został do Księstwa Warszawskiego z nadziejami na odzyskanie niepodległości lecz po
klęsce Napoleona i kongresie wiedeńskim w 1815 roku Biłgoraj znalazł się w Królestwie
Kongresowym, które na długo stało się integralną częścią carskiej Rosji, aż do 1915 roku.
Po przełamaniu frontu w operacji gorlickiej w maju 1915 roku miasto znalazło się w austriackiej strefie okupacyjnej by na początku listopada 1918 roku odzyskać niepodległość.
Mieszkańcy Biłgoraja zapisali bohaterskie karty w powstaniu listopadowym i styczniowym. Niektórych z nich spotkał tułaczy los. Burmistrz Antoni Maluczkiewicz został zesłany
w głąb Rosji, ksiądz Bartłomiej Chwała wyemigrował do Mołdawii, a powstańcza kurierka
Izabela Bieczyńska wyemigrowała do Paryża. I wojna światowa przyniosła wiele ofiar jako
skutek panującej epidemii cholery. W kampanii wrześniowej 1939 roku ciężkie walki
w Biłgoraju toczyła Armia „Kraków” gen. Antoniego Szyllinga. Okupacja hitlerowska przy-
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niosła wiele ofiar, a Biłgoraj stał się bardzo mocnym
punktem partyzanckiego ruchu oporu Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich. Zakończenie wojny zamiast
prawdziwej wolności przyniosło kolejny terror polityczny prowadzony na rzecz nowego systemu komunistycznego przez NKWD i UB.

Biłgorajscy sitarze

Biłgoraj już od XVII wieku stał się stolicą polskiego sitarstwa, a biłgorajscy sitarze
mimo utraty niepodległości stali się ambasadorami Polski w Szwecji, Niemczech, na Węgrzech, w Turcji, Persji, Rosji, Mołdawii i w innych krajach. Wyrobem sit zajmowała się
większość mieszkańców miasta. Surowcem do tkania sit było włosie końskie i drut. Siatki
były oprawione w łuby. Oprawianiem sit i ich dystrybucją zajmowali się mężczyźni, zaś kobiety tkały siatki. Z początkiem wiosny miasto pustoszało. Sitarze wyruszali w świat żegnani przez najbliższych koło figury św. Jana Nepomucena, patrona dalekich
i niebezpiecznych podróży. Biłgorajskie sitarki, które pozostawały w swoich domostwach
cechowała odwaga i samodzielność. Jesienią witały radośnie swoich mężów i synów przybywających ze świata. Dzięki wędrówkom i zamożności biłgorajskich sitarzy sitarki nosiły
oryginalne i bogate stroje. Strój sitarki składał się z wierzchniej sukni zwanej katanką w kolorze jasnoniebieskim, korali złotych i srebrnych. Sitarze ubierali długi, granatowy surdut,
ciemną apaszkę na szyję, zaś na głowie nosili czapkę zwaną gamerką. Ciekawostką jest
fakt, że sitarze chroniąc tajniki swojego rzemiosła posługiwali się za granicą tajnym językiem okrętkowym. Tradycje biłgorajskich sitarzy ukazuje Skansen Zagroda Sitarska.

Zabytki architektury:

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony w latach 1732-1755 w stylu baroku z fundacji księdza Mateusza Pawłowicza. Świątynia jest
jednonawowa. Wewnątrz są tablice poświęcone Stanisławowi Nowakowskiemu, księdzu
Józefowi Chmielewskiemu, który zginął w obozie w Dachau, księdzu Czesławowi Koziołkiewiczowi, który odbudował kościół ze zniszczeń wojennych, żołnierzom Armii Krajowej oraz partyzantom AK zamordowanym w lesie na Rapach. Ksiądz Józef Chmielewski
to biłgorajski Maksymilian Kolbe, który oddał życie za swojego proboszcza.
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Kościół św. Jerzego – dawna cerkiew unicka, został zbudowany w latach 1770-93

z fundacji księdza Jana Zieniewicza. Cerkiew konsekrował w 1798 biskup chełmski Porfiry Ważyński, który współdziałał z Tadeuszem Kościuszko, rekrutując unitów do jego
wojsk w bitwie pod Dubienką. Wewnątrz świątyni znajdują się pamiątkowe tablice poświęcone żonie Stanisława Nowakowskiego Eleonorze, ofiarom represji systemu komunistycznego oraz księdzu Janowi Samolejowi, który został w 1942 roku zamordowany
w obozie Dachau. W prawej nawie bocznej znajdują się kamienne tablice upamiętniające
fundatorów świątyni. Na zewnątrz u wejścia do lewej nawy bocznej tablice poświęcone
kapelanowi „Solidarności” męczennikowi błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Kościół św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej został wzniesiony w la-

tach 1921-28 wg projektu architekta Jerzego Siennickiego jako wotum za zwycięstwo
w wojnie polsko-sowieckiej. Jest to szósta świątynia wzniesiona na tym miejscu. Początki
kultu religijnego związane są z cudownymi objawieniami św. Marii Magdaleny w 1603
roku. W 1644 roku Tomasz Zamojski sprowadził do Puszczy Solskiej franciszkanów, którzy pełnili posługę duszpasterską do momentu kasaty zakonu po powstaniu styczniowym.
W kruchcie świątyni znajduje się tablica poświęcona biskupowi Marianowi Fulmanowi,
który konsekrował kościół w 1928 roku, tablica poświęcona wieloletniemu proboszczowi
Janowi Mrozowi kapelanowi AK oraz tablica ku czci żołnierzy Armii „Kraków”, którzy
bronili Biłgoraja 16 września 1939 roku. W sąsiedztwie świątyni znajduje się budynek poklasztorny ojców franciszkanów, dzwonnica oraz kaplica św. Marii Magdaleny z cudownym
źródłem. Na ścianach kaplicy znajdują się dwa czteropolowe obrazy przedstawiające historię objawień jej patronki w Puszczy Solskiej. Kaplica znajduje się na prawym brzegu
Czarnej Łady. W kompleksie świątynnym wyróżnia się nowoczesną architekturą Dom
Księży Seniorów projektu zamojskiej architektki Marii Gmyz, której działem był papieski
ołtarz podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu w 1999 roku.

Skansen Zagroda Sitarska został utworzony w dawnej zagrodzie Andrzeja Gra-

bińskiego, biłgorajskiego sitarza. Dom mieszkalny pochodzi z 1810 roku. Pełnił on zarówno funkcję mieszkalną, jak też służył jako pracownia sitarska. W budynkach
gospodarczych eksponowane są ginące rzemiosła i dawny sprzęt rolniczy.

Budynek młynarza i spichlerz dwupoziomowy kryty dachem naczółkowym

ocalałe z pożaru młyna, który miał miejsce w 1987 roku.

Budynek dawnej elektrowni miejskiej zbudowany został w latach 1928-30.

w 1980 roku stał się siedzibą biłgorajskiej „Solidarności”, a obecnie jest siedzibą Fundacji
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Piękno Puszczy Solskiej i Roztocza − Ziemia Biłgorajska
Park Różnówka. Zabytkowa brama jest pozostałością rezydencji Stanisława No-

wakowskiego zbudowanej w XIX wieku. Wokół rozciąga się park z kanałami wodnymi, po
których pływały gondole.

Drewniana kapliczka domkowa z rzeźbą św. Jana Nepomucena z XIX

wieku przy ul. Krzeszowskiej.

Kapliczka domkowa przy ulicy Lubelskiej z 1917 roku.

Kapliczka domkowa św. Antoniego przy ulicy Moniuszki z 1917 roku.

Figura św. Jana Nepomucena dłuta Augusta Kuczyńskiego z 1821 roku przy

ulicy Zamojskiej.

Wśród ponad 20 pomników, jakie znajdują się w Biłgoraju
na szczególna uwagę zasługują jedyne we Polsce pomnik sitarza
oraz Tablice Dekalogu z pełną treścią 10 przykazań.
Wizyty wielkich Polaków w łabędzim grodzie upamiętniają pomniki
biskupa Ignacego Krasickiego – księcia poetów polskich
oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego
- twórcy Legionów Polskich we Włoszech.

KRAJOZNAWCZE
WALORY
MIEJSCOWOŚCI
ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

Północną część Powiatu Biłgorajskiego zajmuje gmina Turobin. Jej siedzibą jest dawna
XIII wieczna osada targowa i obronna przy szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa. Wizytówką Turobina jest kościół p.w. św. Dominika z 1530 roku wzniesiony w stylu renesansu lubelskiego z dekoracją stiukową będącą dziełem Jana Wolffa. Proboszczem

tytularnym w Turobinie był ksiądz Stanisław Staszic.
W pobliskim Czernięcinie jest drewniany kościół
p.w. św. Katarzyny z połowy XIX wieku. Czernięcin
był własnością poety Szymona Szymonowica,
współtwórcy Akademii Zamojskiej. W miejscowym
kościele przechowywany był autentyczny kolec z korony cierniowej Pana Jezusa, znajdujący się obecnie
w Muzeum Katedralnym w Zamościu. W Tarnawie w 1262 roku odbył się zjazd polskoruski, w którym wziął udział książę Bolesław Wstydliwy oraz książęta ruscy Daniel i Wasylko ze swoimi synami. W Tarnawie ukrywał się znany z patriotycznej działalności ksiądz
Piotr Ściegienny. W Gródkach znajduje się kościół polsko-katolicki. Goraj nad Białą Ładą
w 1377 roku trafił w ręce podskarbiego królewskiego Dymitra z Klecia, który otrzymał
miejscowość z zamkiem Łada od króla Ludwika Węgierskiego. Znajduje się tu zabytkowy
kościół z 1782 roku p.w. św. Bartłomieja. Wewnątrz świątyni cieszący się lokalnym kultem
obraz Matki Bożej Gorajskiej. Mieszkańcy Goraja walczyli w bitwie pod Grunwaldem
w 1410 roku. Niedaleko miasteczka najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego Wielka
Jeżówka 335 m n.p.m. W pobliskim Zastawiu cmentarz żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich z okresu I wojny światowej. Frampol lokował w 1705 roku Marek Butler. Miasto słynęło z największego rynku w Europie. Zachowała się zabytkowa zabudowa
stodolna. Wizytówką miasta było tkactwo, a słynne płótna frampolskie cieszyły się dużym
popytem. Z rynku symetrycznie wychodziła sieć ulic. Idealny układ urbanistyczny miasta
według koncepcji Vasariego Młodszego posłużył hitlerowcom by 13 września 1939 roku
uczynić Frampol poligonem doświadczalnym dla niemieckiej Luftwaffe, która w precyzyjnych nalotach ćwiczebnych doszczętnie zniszczyła miasto. Przy neogotyckim kościele
p.w. św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku pomnik błogosławionego Jana Pawła II.
W Radzięcinie znajduje się kościół parafialny p.w. św. Kazimierza z 1758 roku, a wokół
świątyni urządzono park papieski im. Jana Pawła II z wieloma cennymi okazami egzotycznych drzew i krzewów. Interesującą krajoznawczo wsią jest Nadrzecze nad Białą Ładą.
Mieści się tu siedziba Fundacji Kresy 2000 założonej przez biłgorajskiego aktora Stefana
Szmidta i jego żonę Alicję Jachiewicz. W drewnianej kaplicy p. w. św. Huberta znajdują się
obrazy malarza Jerzego Dudy Gracza. W Soli na cmentarzu parafialnym znajduje się duża
kwatera żołnierzy września 1939 roku, którzy zginęli w bitwie pod Banachami. Obok kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła, który wcześniej pełnił rolę cerkwi unickiej
i prawosławnej znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego o przedwojennym rodowodzie.
W Ignatówce na malowniczej piaszczystej wydmie w dawnym pałacu znajduje się kaplica
p.w. Matki Bożej Królowej Polski, do której prowadzi kręta, górska serpentyna. W Dereźni
zachował się drewniany młyn wodny nad rzeką Czarną Ładą. W Dąbrowicy znajduje się
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5 domkowych kapliczek drewnianych i murowanych
oraz drewniane krzyże wzniesione w stylu biłgorajskim. Przy wjeździe do miejscowości wita wszystkich
Krzyż Jubileuszowy oraz pomnikowe głazy upamiętniające przymusową wywózkę mieszkańców na roboty
do III Rzeszy w 1943 roku. W Bukowej znajduje się
drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, który został wzniesiony z inicjatywy mieszkańców w trudnych 50 latach XX wieku, kiedy komunistyczny aparat partyjny nie pozwalał na budowę świątyni. Niedaleko Woli Dużej znajdują
się źródełka rzeki Stok. Woda źródlana wypływa ze skał trzeciorzędowych. Stok jest
dopływem Próchnicy, która zasila Czarną Ładę. Tereszpol to miejscowość powstała
w końcu XVII wieku. Swoją nazwę zawdzięcza imieniu żony ordynata Tomasza Józefa Zamoyskiego, Teresie z Michowskich. We wsi kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
z połowy XIX wieku. Na cmentarzu kwatera żołnierzy września 1939 roku. 26 września pod
Tereszpolem skapitulowało przed Niemcami zgrupowanie wojsk polskich Front Północny.
Do niewoli dostało się 5 generałów Emil Przedrzymski Krukowicz, Jan Kruszewski, Franciszek Lindorf Ankowicz, Bruno Olbrycht oraz Władysław Piekarski. Przez wieś przebiega
wysoki nasyp Linii Hutniczo-Szerokotorowej. W pobliskiej Panasówce stanowiącej przysiółek Tereszpola wzgórze Polak – miejsce powstańczej bitwy oddziału Marcina ,,Lelewela“ Borelowskiego i oddziału Kajetana ,,Ćwieka” Cieszkowskiego z Rosjanami
3 września 1863 roku. W bitwie zginął z odniesionych ran węgierski ochotnik rotmistrz
hrabia Edward Nyary. Józefów został założony na początku XVIII stulecia nad rzeką Nepryszką. Miasto ma zabytkowy układ urbanistyczny o wymiarach 173 na 173 m. Wizytówką
miasta jest kamieniarstwo. Są tu nadal czynne kamieniołomy. W okolicach Józefowa walczył oddział powstańczy Marcina „Lelewela” Borelowskiego. 24 kwietnia w bitwie zginął
powstańczy komisarz Gustaw Wasilewski oraz poeta Mieczysław Romanowski. Z Józefowa pochodził bohaterski dowódca AK Konrad Bartoszewski „Wir”, który wyprowadził
partyzantów z hitlerowskiego okrążenia pod Osuchami. Na Winiarczykowej Górze Niemcy zamordowali józefowskich Żydów. Z zabytków zachował się ratusz z 1775 roku, synagoga z lat siedemdziesiątych XIX wieku, kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia
NMP z 1886 roku, lamus z XVII w.

W sąsiedztwie żydowskiego kirkutu zginął bohaterski sowiecki dowódca oddziału partyzanckiego współpracujący z AK i BCH – Michał Atamanow ps. Miszka Tatar. Turystyczną atrakcją miasta jest zalew na Nepryszce i wieża widokowa w kamieniołomach,
w których przed wyjazdem na misję do Afganistanu przygotowywali się polscy żołnierze.
W Józefowie odbywa się coroczny Festiwal Polski Ekologicznej.
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W pobliskiej Pardysówce, obecnie dzielnicy Józefowa Niemcy dokonali w 1943 roku
bestialskiej pacyfikacji wsi. Z kolei w Hamerni Zamoyscy w połowie XVIII wieku założyli
zakład metalurgiczny, w którym produkowano miedziane naczynia. Obok Hamerni wzniesiono papiernię nad Sopotem, której ruiny zachowały się do dziś. Papiernia produkowała
papier ze szmat nie niszcząc lasów.

Górecko Kościelne słynie z drewnianego kościółka z XVIII wieku. Kościół powstał
w miejscu cudownego objawienia św. Stanisława Biskupa z 1648 roku. Od kościoła pomnikowa aleja dębowa prowadzi nas kaplicy „pod dębami” i do kaplicy „na wodzie” nad
rzeką Szum. W kościele znajdują się relikwie świętego Stanisława, które przekazał parafii
kardynał krakowski Karol Wojtyła. W Górecku odbywa się w sierpniu doroczny Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej.

W Tarnowoli na stokach Krzyżowej Góry 250 m n.p.m. znajduje się kamieniołom, a na
jej szczycie w 1863 roku postawiono krzyż.

Na Górze Kamień 348 m n.p.m koło Stanisławowa zwanej Piekiełko znajdują się
skałki wapienne trzeciorzędowe. Legenda mówi, że diabeł na wzniesieniu budował czeluści piekielne, aby więzić tam duszę miejscowego chłopa. Kiedy Lucyfer niósł ostatni kamień zapiał kur, zwiastujący nadejście dnia. Bezsilny szatan porzucił olbrzymi głaz, który
rozprysł się na mniejsze kamienie, które zasypały piekielne lochy.

Aleksandrów to najdłuższa wieś w województwie lubelskim licząca 10 km długości.
Powstała w 1791 roku. Znajdowała się tutaj ordynacka huta. Na wschodnim krańcu miejscowości znajduje się wojenny cmentarz z II wojny światowej nad rzeką Szum. Odbywa
się tu doroczny Festiwal Pieśni Partyzanckiej. W okresie zaborów wieś była miejscem
zsyłek dla polskich patriotów z innych części Królestwa Kongresowego.
We Floriance znajduje się ośrodek hodowli konika polskiego RPN. Urządzono tutaj
muzealną izbę leśną i ścieżkę dendrologiczną na miejscu szkółki leśnej. We Floriance urodziła się malarka Aleksandra Wachniewska (1902-1989), miłośniczka roztoczańskiej przyrody. Na polanie pomnikowy dąb Florian. Według legendy przybył tu przodek rodziny
Zamoyskich Florian Szary ze swoją siostrą Janką, którą opatrywał pod dębem z ran, które
zadał jej niedźwiedź. Od jego imienia powstała nazwa osady.
Łukowa to duża wieś założona w XIX wieku przez Iwana Kustrę. We wsi znajduje się
kościół z 1880 roku. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia NMP, który namalował
Rafał Hadziewicz. Na cmentarzu parafialnym ciekawy pomnik miecznika warszawskiego
tzw. „latarnia umarłych”. Ponadto kwatera żołnierzy września 1939 roku i mogiły po-
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wstańców styczniowych z oddziału Marcina ,,Lelewela” Borelowskiego. Przy zabytkowej
siedzibie urzędu gminy murowany areszt z XIX wieku. Wieś jest głównym na Lubelszczyźnie ośrodkiem uprawy tytoniu. W Podsośninie znajduje się duży cmentarz żołnierzy
z okresu I wojny światowej, zaś w Osuchach największy w Polsce cmentarz partyzancki.

W Babicach, które zasiedlili w XV wieku pasterze wołoscy znajduje się dawna cerkiew unicka z 1880 roku, a obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św. Andrzeja Boboli.

W Chmielku nad Tanwią znajduje się kompleks stawów rybnych i duże zgrupowanie
ptactwa wodnego. Zachował się dawny cmentarz prawosławny.

W Szarajówce 18 maja 1943 roku Ukraińcy spalili żywcem 67 mieszkańców wsi. Podobny los spotkał Borowiec i Kozaki.

Obsza to stara wieś z 1388 roku, której właścicielem był Iwan Kustra, bogaty ruski
szlachcic, który miał tu swoją siedzibę. Po wygaśnięciu rodu Kustrów jej właścicielami
zostali Pileccy, a wieś znalazła się w starostwie zamechskim. Jeden z Pileckich wpisał się
na karty historii tym, że przemieszczał się zaprzęgiem, który ciągnęły oswojone niedźwiedzie. W 1672 roku w Obszy obozował wraz z wojskiem Jan Sobieski w drodze do Szczebrzeszyna, gdzie zawiązał konfederację szlachty przeciwko Michałowi Korybutowi
Wiśniowieckiemu. W 1860 roku wzniesiono we wsi cerkiew unicką, która służy obecnie,
jako kościół rzymskokatolicki.

W Zamchu, który był siedzibą starostwa, znajdował się zamek myśliwski, w którym
przebywał podczas polowań król Władysław Jagiełło, a także Stefan Batory. Królowi Stefanowi Batoremu towarzyszył Jan Kochanowski, który napisał tutaj utwór Dryas Zamechska. W Zamchu w 1842 roku zbudowano kościół neogotycki pod wezwaniem św Jozafata
i św. Praksedy. Podczas dużego polowania w 1409 roku król Władysław Jagiełło zrobił tu
zapasy mięsa na wyprawę grunwaldzką.

Dorbozy to wieś nad rzeką Lubienią, którą zasiedlili w 1784 roku koloniści niemieccy.
W rejonie wsi Wola Obszańska w końcu września 1939 roku czerwonoarmiści zastrzelili
kilku polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Obszy.
Księżpol to miejscowość gminna powstała w starostwie krzeszowskim. We wsi zabytkowy kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z 1857 roku, dawna cerkiew unicka. Na cmentarzu nagrobek unickiego biskupa Jana Teraszkiewicza. Mieszkańcom
Księżpola duże dochody przynosiła duża łódź rzeczna służąca do przewozów towarów po
rzece Tanwi.

W Majdanie Starym duży drewniany kościół pod
wezwaniem św. Mikołaja, dawna cerkiew unicka, największa na Zamojszczyźnie. W 1943 wieś spacyfikowana przez ukraińską SS Galizien. Biszcza wieś nad
rzeką Łazobną wzmiankowana w XVI wieku. We wsi
murowana cerkiew unicka z 1912 roku, która służy dzisiaj katolikom. Przy siedzibie gminy pomnik legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego. W budynku gminnego ośrodka kultury Muzeum
Ułanów założone przez wachmistrza Antoniego Kurowskiego. Największy w powiecie
zalew na rzece Łazobnej.
W drewnianym kościele w Bukowinie z 1676 roku obraz Adoracji Matki Boskiej z najstarszym XVII wiecznym widokiem Zamościa.

Tarnogród to drugie co do wielkości miasto w powiecie biłgorajskim. Posiada aż trzy
świątynie: kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego projektu Bernarda
Meretyna ze Lwowa, drewniany epidemiczny kościół pod wezwaniem św. Rocha z 1624
roku oraz prawosławną cerkiew Świętej Trójcy z 1875 roku. Zachowała się również synagoga z XVII wieku oraz kirkut. W 1715 roku Stanisław Ledóchowski zawiązał tu konfederację szlachty przeciw rządom Sasów w Polsce. Na rynku pomnik Jana Pawła II.
W Tarnogrodzkim Domu Kultury odbywają się Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej. W pobliskim wąwozie Siekane pomnik ku czci mieszkańców idących z odsieczą powstańcom Leona
Czechowskiego i zabitych przez Kozaków. Tablica upamiętniająca śmierć górnika z kopalni Wujek Józefa Gizy zastrzelonego przez odział ZOMO w stanie wojennym. W Bramie
Korchowskiej pomnik ku czci żołnierzy polskich wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną i wywiezionych do Katynia. Przy jednym z nich, Ludwiku Solskim, znaleziono w katyńskim grobie pamiętnik.

Luchów Górny to XVI wieczna wieś słynąca z wyrobu kamieni młyńskich, z cerkwią
z 1847 roku, obecnie kościołem pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.
Różaniec to duża wieś z Zespołem Szkół Rolniczych, w której ordynat Andrzej Zamojski osadził niemieckich kolonistów.

Potok Górny został założony w 1574 roku przez Józefa Wolickiego. We wsi zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII wieku. Kapliczka św.
Barbary na miejscu powstańczej bitwy oddziału Leona Czechowskiego 20 marca 1863 roku.
We wsi zamordowano w 1943 roku księdza Błażeja Nowosada a w 1945 roku księdza Ludwika Olechowskiego.
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W Lipinach Górnych dawna cerkiew z 1869 roku,
obecnie kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

KULTURA
LUDOWA

Olbrzymi kompleks leśny jakim była Puszcza Solska, rozliczne bagna i mokradła, a co
za tym idzie izolacja od terenów sąsiednich przyczyniła się do wytworzenia specyficznej
kultury na Ziemi Biłgorajskiej. Wykształcił się tutaj strój biłgorajsko-tarnogrodzki.
Charakterystyczne elementy tego stroju u kobiet to: drewniana obręcz na głowie zwana
chamełką prymitywny haft łańcuszkowy i buty chodaki. Męski strój to wełniane spodnie
tzw. „chołosznie”, zwane też „wściekłymi portkami”, czapka gamerka z pomponami
i brązowa sukmana. Uzupełnieniem stroju była skórzana torba zwana kalitą.

Rozwinęła się dynamicznie drewniana rzeźba ludowa szczególnie o charakterze religijnym. Występują liczne kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Najczęściej występujące
„świątki” to Chrystus Frasobliwy, Chrystus Ukrzyżowany, św. Jan Nepomucen, św. Stanisław. Typowe dla powiatu są krzyże drewniane w stylu biłgorajskim. Krzyże te mają insygnia Męki Pańskiej. Przykryte są daszkiem zwieńczonym krzyżem kowalskiej roboty
z motywem koguta lub półksiężyca. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego osłonięta jest od
tyłu ścianką z desek. Najstarszymi kapliczkami są kapliczki kłodowe.

W okolicach Józefowa, Turobina, Goraja rozwinęła się rzeźba kamienna o charakterze
sakralnym. Liczne były ośrodki garncarskie w Bidaczowie, Woli Dereźniańskiej, Banachach, Dereźni, Goraju, Kolonii Sól, Soli, Frampolu, Krzeszowie i Tarnogrodzie. Słynne
były garnki siwaki.

Korytków Duży, Tereszpol, Ciosmy, Radzięcin są ośrodkami pisankarstwa. Pisanki
biłgorajskie wykonywane są techniką batikową. Na weselach spotyka się tradycyjne pieczywo obrzędowe tzw. korowaj. W regionie działa wiele ludowych zespołów obrzędowych,
które prezentują swoje widowiska podczas Sejmików Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
Ludowe zespoły funkcjonują w Rudzie Solskiej, Bukowej, Łukowej, Smólsku Dużym, Goździe Lipińskim. Wiele z nich zajmowało czołowe miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
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Ewenementem w regionie jest prymitywny instrument muzyczny zwany „suką biłgorajską”.

ZIEMIA BIŁGORAJSKA
W LITERACKICH
OBRAZACH

Nasza biłgorajska mała Ojczyzna posiada też swój wcale nie biedny literacki obraz.
Knieje Puszczy Solskiej wprowadził do polskiej literatury nie kto inny, jak sam Jan Kochanowski. Na majowej uroczystości w 1578 roku w trakcie powitania króla Stefana Batorego w siedzibie starostwa zamechskiego zostały zaprezentowane dwa poematy,
w których najwybitniejszy polski twórca renesansowy opiewa bogactwo i niepowtarzalność puszczańskiego państwa:
Jeśli chcesz rzek przezornych pławem napaść oczy:
Tu Sopot tu Tenwica swoję rosę toczy,
Tu Tanew niehamowana San prędki napawa,
A Tenwi dwóch ochotna Rdzina nie wydawa.
Ale jeśli cię raczej myśliwa myśl wiedzie
Na dzikie wieprze jechać albo na niedźwiedzie
Lubo sarny po puszczy gonić wiatronogie:
Wszytkiego tu, królu mój, najdziesz mnóstwo srogie.

Puszcza tętniła życiem nie tylko za sprawą rąk bartników, budziarzy, maziarzy, którzy
korzystali z jej bogatych zasobów. W XVII wieku w jej przepastnych borach zakwitło bogate życie duchowe. W malutkiej wiosce Puszcza Solska, pod Biłgorajem, rozwija się pod
opieką oo. Franciszkanów kult św. Marii Magdaleny. Łaski jakie spływają za sprawą świętej przyciągają rzesze pielgrzymów ze wszystkich zakątków puszczy. Świadectwem tych
wyjątkowych wydarzeń jest zapis w Diariuszu Rektora Akademii Zamojskiej Bazylego Rudomicza:

22.07.1666
Należy uznać za cudowne zdarzenie to, że małżonka [Krystyna] idąc do klasztoru biłgorajskiego z Haneczką na ręku, jako z niemowlęciem, w czasie deszczowej pogody nic nie
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zmokła, a nawet ochłodzone powietrze w lesie przyniosło ulgę tak, iż z towarzyszkami prowadziła rozmowę.

Drugie zdarzenie trudne do wyjaśnienia polegało na tym, że po obmyciu nóg w zbiorniku wodnym obok klasztoru wnet nie czuła bolesnego zmęczenia. Jedno i drugie zdarzenie
jest godne zanotowania ze względu na słynne miejsce święte.

Pracowitość i zaradność mieszkańców puszczańskiej krainy przynosi im wielkie korzyści i uznanie wśród ówczesnych. Stało się to za przyczyną wyjątkowego rzemiosła jakim
było sitarstwo, które rozwinęło się w Biłgoraju w końcu XVII wieku. W 1791 roku
w słowniku encyklopedycznym ks. Salezy Jezierski pisał:

Polska prócz jednego gniazda chłopów biłgorajskich, którzy robią przetaki i sita i te po
całej Europie roznoszą, prócz drugich chłopów, andrychowskich, co stołową bieliznę przedają, i prócz garncarzy z ziemi sandomierskiej, którzy Danii, Norwegii, Szwecji garnki przystawują, nie ma żadnego rękodzieła, towaru, wszystkie korzyści, jak się odbierają z rąk
natury, tak się za granic zbywają.

Biłgoraj i jego specyficzny charakter znalazł swój obraz w jednym z utworów księcia
poetów, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Ignacego Krasickiego. W satyrze, a zarazem jednym
z pierwszych polskich przewodników krajoznawczych, zatytułowanej Opisanie podróży
z Warszawy do Biłgoraja tak pisze o naszym mieście:
... Zaszczyt jego wieloraki:
Sławne w sita i przetaki,
A co większa, i w jubilery niepoślednie
Jakoż wyborne klejnoty:
Po talaru pierścień złoty,
Dyjamenty wielkiej wagi,
Za dwa grosze trzy szmaragi …

Bogate dzięki sitarstwu i dzięki tandetnej, ale uznanej w okolicy produkcji sztucznych
klejnotów miasto niewątpliwie wyróżniało się na tle innych miast polskich.

Wzruszający obraz sitarskiej doli, pełnej trosk, dramatu rozstań rodzinnych na długie
miesiące, a nawet lata przedstawia ordynacki pisarz i oficjalista Antoni Wieniarski, który
w opowiadaniu Biłgorajka z 1852 roku odsłania bogatą kulturę, tradycję i trudy życia sitarzy biłgorajskich:

Nie jeden ojciec rodziny opuszcza swoje strony,
dom, żonę, dziatki, i z wózkiem naładowanym
płotnami (*)sit, suchą źrenicą żegna żonę, tuli do
piersi dziatwę, bo on już nie raz ich porzucał. I żona
nie płacze, i dziatki nie rozrzewniają ojca, bo one
przywykły rok, dwa a czasem i więcej go nie widzieć,
bo on wracając, przywozi im bogate dary, ładne cacka, a co największa, kieszenie pełne
rubli lub dukatów.

I nie jednej dziewczynie rwie się serce za miłym, który z tłomokiem pełnym włosiennych
płocien, bierze kij wędrowny, i mówi jej: Jak wrócę, jak przyniosę dużo pieniędzy, to się
pobierzemy, to ty będziesz moja, a ja twoim!
I dziewczę wiesza się na szyi, i gorący jej oddech dosięga ust, i serce bije obok serca.

Inny rzuciłby w kąt sita, połamał kij, i powiódł dziewczę do ubogiej chatki, gdzieby o powszednim chlebie byli szczęśliwi, ale Biłgorajak tak nie robi, u niego przede wszystkim wędrówka, u niego w głowie i w sercu sita, ruble i piastry tureckie! Zimny pocałunek oddaje za
namiętne uściśnienie, wydziera się z miękkiego objęcia, i z piosnką w ustach rusza w świat.
Dziewczę patrzy za nim, nie widzi łzy w jego oczach, żalu w twarzy, słyszy tę piosnkę,
którą żegna swoje strony, rodziców, krewniaków, swoję miłę, swoją strzechę, i nie chce wierzyć, aby on ją przynajmniej równo z sitami cenił.

Wiele kolorytu i nowych już nieistniejących barw i kształtów dodają do literackiego obrazu naszej małej Ojczyzny bracia Singerowie, którzy spędzili tutaj swoją młodość i zauroczeni tą krainą malują jej wielobarwność i niepowtarzalność w swoich utworach. Ze
względu na ograniczoną objętość tego albumu zaprezentujemy tylko jeden wyjątkowo poruszający przykład takiej literackiej relacji z Urzędu Mojego Ojca napisany przez laureata
Literackiej Nagrody Nobla Izaaka Bashevisa Singera:
[...]Chociaż matka zawsze wychwalała Biłgoraj, okazał się jeszcze piękniejszy, niż nam
opisała. Iglaste lasy, które go otaczały, wyglądały z daleka jak niebieskawy pas. Wszędzie
wokół domów były ogródki i sady, a od ulicy rosły potężna drzewa kasztanowe, jakich nie
widziałem nawet w Ogrodzie saskim. W miasteczku panował nie znany mi dotąd pogodny
nastrój, unosił się zapach świeżego mleka i jeszcze ciepłego pieczywa. Wojny i epidemie
wydawały się odległe....
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Dlaczego Puszcza Solska?
Wyjątkowy charakter Ziemi Biłgorajskiej w bardzo
osobistej poetyckiej formie wyraziła współczesna polska pisarka, która spędziła tu podobnie jak Singerowie
młodość, Urszula Kozioł. W swojej Inwokacji, jak
wieszcz Mickiewicz, ukazała w lapidarnym jakże precyzyjnym języku całą pełnię piękna tej naszej ukochanej ziemi.

Biłgoraju
pajdo kraju
leśna ziemio stokorodna
wąska Tanwio
w śniętym Sanie
sanno
płozo
kośna łąko
iły muły
piachy
lessy
miedzo
łubin
złota groblo...
sito sosny rozstrzelanej
bezimiennych imion pełne
stójcie przy mnie
bądźcie we mnie
nie odprawcie w świat mnie samej
na błądzenie nadaremne
w borykanie pylne rdzawe
moje lite krajobrazy
moje chude talizmany
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DĘBY
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Szczególnymi drzewami w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego są dęby posadzone przez
Kapitułę „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa”. Inicjatywa ta była zrealizowana na wiosnę
2005 r. Po uroczystej mszy św. w katedrze zamojskiej 30 kwietnia 2005 r. poświęcono sadzonki dębów i przekazano wszystkim parafiom Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
W każdej parafii posadzono po 3 dęby. Jeden dąb był poświęcony Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II, drugi Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, a trzeci
osobie zasłużonej dla środowiska lub ważnemu wydarzeniu w parafii, czy miejscowości.
Przy każdym z posadzonych dębów znajduje się tabliczka informująca o dacie posadzenia
i o patronie, którego symbolizuje drzewko. W ramach programu „Patriotyzm jutra”, niektóre
szkoły z terenu Powiatu Biłgorajskiego uroczyście posadziły dęby poświęcone oficerom
z terenu Powiatu Biłgorajskiego zamordowanym przez NKWD w 1940 r. w Katyniu. Dęby
te będą przypominać kolejnym pokoleniom osoby i wydarzenia znaczące dla historii Polski i małej biłgorajskiej ojczyzny.

PUSZCZA
ŻYWIŁA I BRONIŁA

Olbrzymia i przepastna Puszcza Solska sprzyjała prowadzeniu działań wojennych.
Żywiła i broniła kolejne pokolenia jej mieszkańców. W gęstych puszczańskich borach ukrywali się mieszkańcy przed najazdami Tatarów, Kozaków, Szwedów. W 1648 r. objawił się
ukrywającym się przed kozacko - tatarskimi wojskami Bogdana Chmielnickiego w puszczańskiej kniei mieszkańcom Górecka Święty Stanisław biskup krakowski. To dzięki jego
interwencji mieszkańcy Górecka i ich wieś została ocalona od pożogi, męczeńskiej śmierci
czy w najlepszym wypadku długiej, często dożywotniej niewoli. 26 października 2006 r.
Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła uchwałę czyniąc św. Stanisława biskupa męczennika
patronem Ziemi Biłgorajskiej. Las dawał schronienie ludności przed wojskami szwedzkimi, które spaliły między innymi klasztor franciszkański w Puszczy Solskiej. W Borowcu
nad Tanwią na terenie gminy Łukowa odbywa się rekonstrukcja obozu króla Jana Kazimierza z 1656 r. Król Jan Kazimierz zatrzymał się w drodze do Zbaraża w tutejszej puszczańskiej kniei, na krótko, w poszukiwaniu miejscowego przewodnika, który wskazałby
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królewskiemu orszakowi bezpieczną i wygodną drogę przez leśne ostępy. Kres tatarskim najazdom położył król Jan III Sobieski w 1672 r., zwyciężając ich w bitwie pod Narolem. Jedenaście lat później, Jan III Sobieski uratował w bitwie pod Wiedniem chrześcijańską
Europę przed nawałnicą turecką, a wśród jego rycerzy zapewne byli też mieszkańcy puszczańskich wiosek. W 2013 r. obchodzimy 330 rocznicę tego wielkiego zwycięstwa naszego
oręża.

Puszcza Solska sprzyjała walce o niepodległość Ojczyzny w okresie powstania listopadowego 1830 – 1831 r., a zwłaszcza powstania styczniowego 1863 – 1864 r. Powstańczy
trud upamiętniają powstańcze mogiły, krzyże i pomniki. W 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, zostały przypomniane bitwy i potyczki. W Puszczy Solskiej
odsłonięto w 2013 r. pomnik poświęcony powstańcom i franciszkanom, którzy duchowo
wspierali walczących o niepodległość Ojczyzny. W tej, obecnie południowej dzielnicy
Biłgoraja, w Domu Księży Seniorów, znajdującym się na terenie dawnego kompleksu klasztornego, mieszka szczególny gość jakim jest pierwszy biskup senior Diecezji Zamojsko –
Lubaczowskiej Jan Śrutwa. Miejsca powstańczych bitew w biłgorajskich lasach w Ciosmach, pod Józefowem, na Kobylance i na wzgórzu Polak, odwiedzają licznie turyści. Od 8
lat rokrocznie odbywa się rekonstrukcja zwycięskiej bitwy pod Panasówką oddziału Marcina ,,Lelewela” Borelowskiego.

Liczne ofiary z I wojny światowej, w przededniu 100 rocznicy wybuchu, upamiętnia dębowy krzyż ustawiony w 2012 r. staraniem biłgorajskich regionalistów w Biłgoraju na Piaskach. W 2013 r. odnowiono cmentarz z I wojny światowej w Zastawiu na terenie gminy
Goraj.

Puszcza Solska była drugim domem dla wielu oddziałów partyzanckich AK i BCH podczas II wojny światowej. Wysokie sosny, świerki, jodły czy też puszczańskie bagna, stały
się kryjówką dla partyzantów po tragicznej bitwie w czerwcu 1944 roku pod Osuchami,
ratując im życie przed hitlerowską obławą. Także po zakończeniu wojny Puszcza Solska
stała się kryjówką dla wielu żołnierzy podziemia spod znaku WiN i NSZ. To w okolicach
Ciosmów w ziemnym bunkrze aresztowano 31 grudnia 1961 r. jednego z ostatnich żołnierzy zbrojnego podziemia Andrzeja Kiszkę.

W Szozdach na terenie gminy Tereszpol, ksiądz profesor Tadeusz Guz ufundował przepięknie wkomponowaną w wiejski pejzaż Drogę Krzyżową, która nawiązuje do historii wsi
i lokalnej architektury. Projektantem Drogi Krzyżowej jest architekt Maria Gmyz z Zamościa, a wykonawcami kapliczek i ich wystroju w postaci obrazów i grafik Marcin Sarzyński z Biłgoraja, Mirosław Szczepanik z Bukowej, Stanisław Potręć z Krasnobrodu.
Wieś Szozdy pięknie położona wśród roztoczańskich wzgórz ma w rzucie poziomym kształt

krzyża. Odsłonięta w 2013 r. Droga Krzyżowa upamiętnia Rok Wiary i przypomina wiernym, że Kościół
jest naszym domem.
Na koniec wreszcie wypada wspomnieć tych, którzy żyjąc w krajobrazie Puszczy Solskiej i Roztocza uświęcali Ziemię Biłgorajską swoją postawą nacechowaną miłością do bliźnich
i nieprzyjaciół swojej Ojczyzny. Należą do nich błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski,
wikariusz z parafii św. Michała Archanioła w Soli. Pracował też w Zamchu i w Trzęsinach
na Roztoczu Zachodnim. Został zamordowany 30 stycznia 1943 r. przez Niemców w Gdeszynie, gdyż nie chciał zdradzić sowieckich partyzantów. Na wyniesienie na ołtarze czeka
Sługa Boży Ksiądz Błażej Nowosad posługujący w Aleksandrowie. Został zamordowany
w parafii rzymskokatolickiej w Potoku Górnym 19 grudnia 1943 r. przez ukraińskich banderowców. Na ołtarze cerkiew prawosławna wyniosła świętego Ojca Leoncjusza Stasiewicza urodzonego w Tarnogrodzie, wieloletniego więźnia sowieckich łagrów w Komi
i Karagandzie, którego postawa sprawiła, że więźniowie już za życia uważali go za świętego i prostowali kręte ścieżki swojego życia. Za jego przyczyną dokonało się wiele cudów.
Zmarł w 1972 r. w Michajłowskim.
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WHY VISIT ROZTOCZE
AND SOLSKA WILDERNESS?

What is it that makes this stretch of land in south-west part of Lublin Voivodeship
on the rivers Biała Łada, Por, Tanew and Bukowa, an area with three belts of geographical lands – Lublin Uplands, Roztocze and Sandomierz Basin so fascinating? Is
it the checkerboard of fields divided by ridges, deep loess gorges, sound of water splashing over the rocks of the rapids, majestic firs and beech trees, or Polish konik horses
proudly walking in the backwoods? Maybe its beauty is defined by a vast Solska Wilderness with enchanted sylvan, sandy dunes, slender pines, extensive marshes and peatlands guarded by wood grouses, heath-cocks and cranes. It may be that the charm of
the Biłgoraj County is all in small villages nesting among woodlands, by the glades or
on the hillsides with beautiful wooden churches, picturesque cottages with flower gardens full of hollyhocks, briars, jasmine and elder-trees inhabited by people still upholding local customs and folk traditions. It may also be because of many wayside
chapels, statues and crosses that remind both travellers and locals about the hierarchy
of values as well as numerous war cemeteries and nameless graves hidden in the woods
– a constant reminder of our forefathers’ attachment to their homeland and their sacrifice. The beauty of the area may be best captured by small towns and their crafts, like
sieve making, textile industry, stone masonry, pottery and furriery. The secret may finally lie in the rich history of the land and its hard working inhabitants both famous,
put on a pedestal by their life’s work and those quiet and humble, who never went down
on pages of the history books.
It may be dear traveller that the beauty of Roztocze and Solska Wilderness comprises of all these assets. Once you get this publication, do not think twice and come
over to experience this unique land to see its beautiful landscapes and discover its secrets yourself. You can get here by car, bike, canoe, on a horse back, skis or simply on
your own two feet. Here, every season is appealing thanks to rolling hills, resin scented
pine forests abundant in wild mushrooms and berries, warm waters of Tanew River, the
18

biggest in the county and the warmest river in Poland as well as numerous monuments,
evidence of the past of the Biłgoraj County where many cultures, nations and religions
peacefully coexisted. In the woodlands you can taste blueberries, red cowberries, navyblue bog bilberries, blood-red cranberries, aromatic wild strawberries and brambles.
You are free to enjoy many hiking, cycling, canoe and horse trails. At your disposal,
traveller is over 1000 kilometres of marked tourist trails leading to all the treasures the
area has to offer. You can visit beautiful Baroque churches with the most precious temple of Saint Dominic in Turobin, wooden church of Professors of Zamojski Academy in
Bukowina, Transfiguration of Jesus church with paintings of an Italian painter Domenico Tintoretto, wooden church of Saint Roch and orthodox synagogue from the
19th century in Tarnogród as well as a charming sanctuary of Saint Stanislaus the Martyr in Górecko Kościelne on river Szum and the one of Saint Mary Magdalene in Biłgoraj on Czarna Łada River. This is the place to stop and rest from a fast paced
everyday life and be closer to God and the clear skies. If a walk on a hot summer’s day
tires you, dive into clear waters of one of the reservoirs – in Bircza, Józefów, Frampol
or Biłgoraj.
See you on the Trail!
Marian Kurzyna
President of the branch PTTK
(Polish Turist and Sightseeing)
in Biłgoraj

Marian Tokarski
Biłgoraj Staroste
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GEOGRAPHICAL
CHARACTERISTICS
OF BIŁGORAJ COUNTY

Biłgoraj County covers 1678 km2 and has a population of 103569 out of which 51044
is male and 52525 female (results from 31.12.2012). The population density in the area is
61,7 people per km2. The average afforestation rate of the area is 38,7%. Among the most
forested municipalities are Tereszpol 71,1%, rural Biłgoraj 56,4%, Józefów 56,0% and
Łukowa 48,8 %. Biłgoraj County consists of 14 municipalities: town of Biłgoraj, urban-rural
municipalities Frampol, Józefów, Tarnogród and rural municipalities: Turobin, Goraj, Biłgoraj, Tereszpol, Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Aleksandrów, Obsza, Łukowa. Biłgoraj
is the capital of the County with 27252 inhabitants as of 31 December 2012, while Frampol has 1 413 inhabitants, Józefów - 2 418, and Tarnogród 3 461. Biłgoraj County borders
with Lublin, Zamość, Tomaszów, Lubaczów, Przeworsk, Leżajsk, Nisko and Janów counties.
The landscape of the County is diversified, comprising of three macroregions – Lublin
Uplands in the north, Roztocze in the central part of the county and Sandomierz Basin in
the south.
Lublin Uplands lie between Vistula River and the water parting of Wieprz and Bug.
Limestones, flint nodules, dolostones, marlstones and chalk comprise its geological profile. The average altitude is 229 meters AMSL.
Among mesoregions of Lublin Uplands are Giełczew Heights and Zamość Valley.

Giełczew Heights (Giełczew Rise) is situated in the central part of Lublin Uplands.
It lies in the interfluvial zone of Bystrzyca, Wieprz and Por. Its geological profile comprises
of bedrock with layers of marlstones and in the south-west part of loess. The highest hills
are made of monadnocks covered with Miocene sands and can reach 306 meters AMSL.
Local soils are mainly rendzinas and brown earth. Giełczew River flows through the region. It is 44,8 kilometres long and grooves a deep valley with slopes opening into picturesque gorges. It is an agricultural land with many precious woodland enclaves.

Zamość Valley is a vast lowland in the south-west part of the Lublin Uplands framed
by the brim of Giełczew Heights and Roztocze. The region is mainly build of Upper Cretaceous marlstones. The altitude here varies between 180 and 220 meters AMSL. The west-

ern part of the mesoregion is in the interfluvial zone of
Por River – one of Wieprz tributaries. It is an agricultural land with a variety of soils, like rendzinas, brown
earth, podzols and alluvial soils. The Zamość Valley is
80 meters lower than the surrounding mesoregions and
thinly wooded. Nature reserves Hubale and Wieprzec
are located here.

Roztocze is a land of hills stretching from south east to south west, from Polichny
nearby Kraśnik to Lwów. It is between 15 and 28 kilometres wide and 185 kilometres long,
110 kilometres of the length is within the territory of Poland. From the north Roztocze borders with Lublin Uplands and from the south with Sandomierz Basin. Roztocze is between
several dozen and 150 meters higher than the surrounding regions. It still rises. Its height
increases by 1 mm per year compering to the neighbouring mesoregions.
Roztocze itself is divided into three mesoregions: Western, Central and Eastern, also
known as Southern. Water parting between Bug, Wieprz, San and Dniestr runs via Roztocze. The area is also an eastern borderline for beech trees, firs, larches and spruces.
Western Roztocze is a mesoregion spreading between Kraśnik and Szczebrzeszyn.

Here, limestone in the ground is covered with a thick layer of loess. Professor Jan Buraczyński from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin divides the mesoregion into
Goraj Roztocze and Szczebrzeszyn Roztocze. Because of its fertile soils the area has found
an agricultural use. The landscape of Western Roztocze is characteristic for its rolling hills
with a checker board of fields. The highest point of Goraj Roztocze is on Wielka Jeżówka
337,5 meters AMSL in the north west from Goraj, while the highest point of Szczebrzeszyn
Roztocze is Dąbrowa 344 meters AMSL. The labyrinth of loess gorges near Szczebrzeszyn
is known as Piekiełko (Hell) and its density is 9 km/km2. The most precious areas from
a conservationist point of view are valleys of Wieprz and Gorajec Rivers. Wieprz is the
largest river of Roztocze. Within the area of Western Roztocze is the source of Biała Łada
River.

Central Roztocze – spreads along Wieprz River valley between Szczebrzeszyn and
Zwierzyniec and a line of lowland Rebizanty – Narol – Lubycza Królewska. It consists of
algal limestone and Miocene sandstones without a loess cover. The highest point is Wapielnia – 385,5 meters AMSL. The landscape is dominated by high hills build out of chalk
bedrock with vast valleys, monadnocks and sylvan sandy dunes. Forests comprise 40% of
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the Central Roztocze area. The most valuable forest
areas are protected and form Roztocze National Park,
Szum, Nad Tanwią, Święty Roch, Czartowe Pole,
Nowiny and Debry nature reserves as well as Krasnobród Landscape Park. Monadnocks – inanimate natural
monuments can be seen on Kamień Mountain – 348
meters AMSL – near Stanisławów. Imposing monadnock with a perimeter of several meters build of Tertiary limestone is situated near the peak
of Kamienna Góra Mountain. Especially worth seeing is the southern part of the Central
Roztocze towering over Sandomierz Basin. Sources of Szum and Sopot River are located
here. Difference in levels between those two regions makes the current of the local rivers
rather swift with picturesque waterfalls, known as rapids. Tesseyre-Tornquist Line runs via
the area extending from East European Craton to West European Platform.

Sandomierz Basin is the deepest basin of the North Prykarpattia between foothills
of Carpathia and Małopolska Upland, Lublin Uplands and Roztocze. It is a hollow in the
foothill area originating from Tertiary period and filled with sediments from Quaternary
period freeze. The area is mostly covered by Solska Wilderness. Sandomierska Basin
macroregion can be divided into two mesoregions: Biłgoraj Plain and Tarnogród Table.

Biłgoraj Plain is located in north east part of the Sandomierz Basin between Lower
San Valley, Lublin Uplands and Roztocze. It is a sandy plain, raised over 200 meters AMSL
and sloping to the west. The plain is covered with ripples of sandy dunes and boggy hollows of swamps and moors. It has deep cavities of river valleys coming down the slopes of
Roztocze. The river network of Biłgoraj Plain is dense, as the area lies at the foothills of
Lublin Uplands and Roztocze. Along the southern border of the region flows Tanew River
– San tributary. The main tributary of Tanew River within the Biłgoraj Plain is Biała Łada
and its sister tributary Czarna Łada. Some of the dunes in the area can reach a height of over
a dozen meters. The most beautiful can be seen in Branewskie Mountains and Porytowe
Hill, as well as in the area of Rapy Dylańskie, Edwardów, Bukownica and Górecko Kościelne. The northern part of the Plain is in the interfluvial zone of Bukowa River and its tributaries – Branew, Rakowa and Kurzynka.
The plain is covered with beautiful pine forests known as Solska Wilderness. The most
precious areas of conservation are part of Solska Wilderness Landscape Park and Szklarnia, Lasy Janowskie, Kacze Błota and Obary natural reserves.
The most characteristic feature of the river network of Solska Wilderness are fish ponds
nearby Momoty Górne and Chmielik.
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Tarnogród Table lies in south east part of the Sandomierz Basin between valleys of

Tanew and San. The table’s structure comprises of Miocene loams covered with clay and
Quaternary sands and loess dust on the surface. The altitude of the area is between 220 and
280 meters AMSL. The rivers in the region are Złota Nitka, Wirowa and Złota, all tributary
to Tanew.

Solska Wilderness

is a huge forest complex covering the area of over 124 thousand hectares. It spreads over
140 kilometres from Borów on Vistula River to the border with Ukraine. Solska Wilderness
grows on a sandy plain and seen from the Polak Hill on the edge of Roztocze looks like an
ocean of trees – a view rare not only in Poland but also in the entire Europe. From the end
of the 16th century to 1944 it has been a property of the Zamoyski Family Fee Tail. Janowski
Forest comprises western and Biłgoraj Forest eastern part of the Wilderness. Wacław
Świątkowski travelled through the Solska Wilderness in 1907 and described it as follows:
Sands and immense forests are in possession of Zamoyski Family Tail Fee. I have travelled on foot the entire way. Sea of sands within a green sea of conifers (…). The road is
quiet. No one goes or rides here (…). Beautiful forest makes a dense wall along the sandy
road (…). The long walk does not tire or bore in a cool shade of slender pines and conical
spruces. It is so calm, peaceful and atmospherically here.
94% of the Wilderness is covered with impressive pine tree stands mixed with oaks,
firs, spruces and beech trees. The conditions here are perfect for a common pine. Polish
pine ecotype is characterised by a flat root system and its shadow tolerance is rather high.
The wood from these forests used to be transported on the rivers by local rafters, floating
along Biała Łada, Tanew, San and then Vistula River to reach Gdańsk. It was used to make
a very god quality masts. Inhabitants of the Wilderness also produced tar, turpentine, gunge
and wood coal. What makes the conifers even more picturesque is an addition of birch trees.
In 1984 Janowski Forest Promotional Complex has been created here as one of 25 in the entire country.
Solska Wilderness encapsulates many monuments of wooden architecture, temples,
urban complexes and national remembrance sites bearing testimony of turbulent past. The
vast forests made a perfect hiding place for insurrectionaries and partisans. During the January Uprising battles were fought on Polak Hill nearby Panasówka and under Suszka,
Jedlinki, Borowiec, Ciosmy, Huta Krzeszowska, Kobylanks, Józefów as well as in
Krzeszów, Tarnogród and Biłgoraj. In June 1944 a couple of major battles of partisans of
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the Home Army and Peasants’ Battalions against prevailing forces were fought on Porytowe
Hill and under Osuchy. One of the largest partisan cemeteries in Europe is located in Osuchy. During the battles of 1994 German forces had ten times more soldiers than there were
partisans.
Inhabitants of the Solska Wilderness were always truly fond of their small motherland.
Seeing the beauty of the forest as Gods creation they erected many wooden churches,
chapels, shrines, sculptures and way-side crosses. The folk sculptures frequently portrait
Pensive Christ.

PRESERVATION
OF NATURE

badger, racoon dog, otter and beaver. Polish konik horse
is a symbol of the Park. The base of husbandry of the
horses is in Florianka hamlet. It is estimated that there
are over 4 thousand monumental trees in the Park.

Firs in Roztocze area can reach
50 meters and over 3 meters
in diameter. Swiss botanist Leibengut once said that firs
in Roztocze area are the most beautiful in the world.

During the summer the Park is patrolled by Preservation of Nature of Roztocze Horse
Guard. The Park has also an attractive museal and educational complex. The western fringe
of the Park is in Biłgoraj County. It covers an area of 180 hectares in Józefów municipality.

Szczebrzeszyn Landscape Park was created in 1991 and covers an area of
Roztocze National Park was created on 10 May 1974. It covers an area of 8486 20209 hectares, 28% of which is forested. It spreads over Szczebrzeszyn, Roztocze and

hectares, 93% of which is forested. Preserving the forest in a very good condition can be
owed to the generations of Zamoyski family, members of which took care of the Wilderness
as part of Zamoyski Family Tail Fee. Among 19 forest complexes in the Park, the most environmentally precious ones are Carpathian beech woods and upland fir woods. In the Park
grow all 25 species of the native trees and 8 foreign species. Favourable climate and good
soils make the area abundant in flora. 37 flora species in the Park are under protection.
Among them are: white butterbur, Alpine leek, wild garlic, field madder, lady’s-slipper orchid, monkshood, bearberry, common sundew, twinflower, snowdrop, wood anemone,
prince’s pine, common groundsel, military orchid and marsh club moss.
Park’s fauna is also very interesting. Rosalia longicorn beetle can be spotted as well as
some rare amphibians: garlic toad, fire-bellied toad, fire salamander, smooth newt, common
toad, green toad and European tree frog. Reptiles are represented by sand lizard, common
lizard, slow worm, grass snake and common European adder. Protected bird species are,
among others: white-backed woodpecker, black woodpecker, European green woodpecker,
grey wagtail, collared flycatcher and red-breasted flycatcher, as well as birds of prey: hawk,
short-toed snake eagle, sparrowhawk, common kestrel, osprey, European honey buzzard,
white stork and black stork.
As for mammals, the following species can be spotted locally: common shrew, pygmy
shrew, stoat, forest dormouse, pine marten, weasel, hazel dormouse, garden dormouse,

eastern part of Goraj Roztocze. The most characteristic feature of the Park are its loess
gorges. Beech trees are predominant among the species in the local forests. Fir woods tend
to grow where the land lowers. Gorajec River flows through the Park. It is a tributary to Por
and a water source for Tałanda Marsh. Delevelling in the Park can reach 100 meters in some
places. Numerous springs were discovered nearby Radecznica and Zaporze. Many flora
species of the Park are under protection. Some of them are: globe-flower, western marsh orchid, lesser butterfly orchid, bugbane, snowdrop anemone, woodruff, clubmoss and wolf’sfoot clubmoss. Among many local fauna species are: common redshank, black-tailed
godwit, hawk, common raven, tawny owl, barn owl and black woodpecker.

Krasnobród Landscape Park was established in 1988. It covers an area of 9390
hectares, 61% of which is forested. It is situated in the Central Roztocze. Local landscape
features a belt of limestone rocks and monadnocks. The highest one is called Wapielnia. Pine
forests are predominant in the area. Some interesting local plants are: northern firmoss,
wood fern, orchis and mezereon. In the limestone hills are sources of Szum and Sopot Rivers
as well as Łosiniec Brook. Wieprz River flows through the Park. There are many inanimate
natural monuments here, like monadnock hill called Kamień nearby Stanisławów and spring
area of Sopot River in Huciska. Among local birds are: black stork, lesser spotted eagle, grey
wagtail, western marsh-harrier and other.
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Solska Wilderness Landscape Park was

created in 1988 and covers an area of 28980 hectares.
It is mainly forested with pine tree stands covering 86%
of the area. The Park spreads over Biłgoraj Plain between Józefów, Narol, Ruda Różaniecka, Osuchy and
an edge of the Central Roztocze. The Park has many
marshes and moors. The area is mainly flat and densely populated. In the north are Józefów
Hills raising to about 280 meters AMSL with Tertiary chalk bedrock with working quarries
exploiting limestone. Among local flora are: swamp willow, ivy, yellow water-lily, mezeroeon, snowdrop, orchis and clubmosses. Some of the rare birds nesting here are: common
kestrel, Eurasisn eagle-owl, black grouse, wood grouse, black stork and grey heron.

Janów Forest Landscape Park is adjacent to Biłgoraj and Frampol rural municipalities and was created in 1984. It covers an area of 39150 hectares, 78% of which is
forested. In Janów Forest grows around 80 species of vascular plants. Woods are mainly pine
ones. The landscape is diversified by dunes, marshes, moors and river valleys. There are also
large fish ponds within the area of the Park. The place is also a refuge for wood grouse.
Among other local birds are: white-tailed eagle, short-toed snake eagle, lesser spotted eagle
and black stork. In Janów Lubelski – headquarters of the Park is a Centre of Ecological Education. Rivers Branew and Białka flow through the Park. In the area are around 50 protected plant species, like: mezereon, ivy, Turk’s cap lily, ostrich fern, orchis and sundews.
During the November and January Uprisings and First and Second World wars many soldiers, partisans and insurrectionaries found shelter in these woods.
There are three natural reserves in Biłgoraj County.
Czartowe Pole (Devil’s Field) – a landscape park created in 1958 and covering

an area of 80,51 hectares. It spreads over Sopot River valley and number of waterfalls
nearby Hamernia, the highest of which is over 1 meter high. The boundary of Roztocze is
also a boundary between East European Craton to West European Platform. On a sandy island are ruins of a tail fee paper factory. Steep hills of Sopot River valley are forested. The
woods are mainly mixed, humid with a share of pines and firs. Top of the valley is mainly
covered with pine forest, while marshy meadows are spreading on the bottom of the valley.
The ruins of the paper factory are overgrown with beech ferns and maidenhair spleenworts.
The difference in the ground levels cause waters of the local rivers to flow swiftly.
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Szum (Hum) – a landscape park created in 1958 and covering an area of 18,17

hectares. It protects the Valley of Szum River between Górecko Stare and Górecko Kościelne. The main attraction of the reserve is a number of small waterfalls. The bottom of the
valley is covered with marshy meadows and its slopes are covered with firs and pines. Pine
woods grow on the edges of the valley. Among local rare plants are: maidenhair spleenwort, Alpine currant, mezereon, Turk’s cap lily, common twyblade, broad-leaved helleborine, stiff clubmoss, wolf’s foot clubmoss and brittle bladderfern. From the west the Park
is adjacent to a small reservoir, created by backwater of Szum River. Local dam was built
in the fifties of the 20th century in order to produce electricity for Górecko village, unfortunately due to political reasons of the time this investment has never been finalised.

Obary (Blister rust) – moor reserve created in 1975 and covering an area of 82,30
hectares. The name derives from a forest pathology called white pine blister rust and caused
by a rust fungus. The aim of creating a reserve here was to protect the local moors. The
area covers a basin in the middle of the forest – remnant of a glacial lake. There are five
lakes in the south west part of the reserve. Many rare plants grow here: mud sedge, creeping sedge, pedicularis, pod grass, white beak-sedge, marsh pennywort, marsh dweller, southern adderstongue, white lotus and bog cranberry. Among local birds are wood grouses, black
grouses, hazel grouses and many cranes. In 2005 a sightseeing platform was built in the reserve. There is also a wooden gangway enabling to cross over some of the moors. Nearby
is a couple of cycling trails: cranberry marked with red markings, folk craft marked with
green markings and narrow-gauge rail marked with blue markings.
Within the boundaries of Biłgoraj County are 45 natural monuments,
37 of which are monuments of an animated and 8 of
inanimate nature.

Nature 2000 Areas

Nature 2000 areas were created for a better preservation of European sites of an outstanding natural beauty and biological diversity with rare species and ecosystems typical for
various geographical regions. The aim of creating a net of sites called Natura 2000 is to
preserve endangered natural habitats as well as flora and fauna species. This net is created
by two types of sites:
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- Special Protection Area for Migratory Birds (Polish: OSO)
- Special Protection Area for Habitats (Polish: SOO)

Within the area of the county as per a regulation of Ministry of Environment dated 21
July 2004 are three Special Protection Areas for Migratory Birds OSO.

1. Solska Wilderness, code PLB 060008.
Area of 79 349,09 hectares.
The area covers municipalities situated on Biłgoraj Plain and Tarnogród Table: Aleksandrów, urban and rural municipality Biłgoraj, Frampol, Józefów, Księżpol, Łukowa,
Obsza and Tereszpol, as well as Susiec and Radecznica municipalities and two located in
Subcarpathian Voivodeship - Cieszanów and Narol. There are 30 habitats of birds listed in
Appendix I of European Union Directive, like: grouse, short-toes snake eagle, black stork,
lesser spotted eagle, European honey buzzard, European nighjar, white-tailed eagle, corncrake and common kingfisher.

2. Roztocze, code PLB 060012.
Area of 10 3503,34 hectares.
The area is located within territories of Biłgoraj, Tomaszów and Zamość Counties. In
Biłgoraj County it covers Tereszpol and Józefów municipalities. Within the habitats are 27
species of rare and protected birds and among them are: white-backed woodpecker, green
woodpecker, Eurasian eagle-owl, Ural owl, European honey buzzard, white stork, lesser
spotted eagle and partridge.

3. Janów Forest, code PLB 060005.
Area of 60235,75 hectares.
The area covers territories of Janów and Biłgoraj Counties. In Biłgoraj County it encompasses Biłgoraj and Frampol municipalities. Here are 29 habitats of birds listed in Appendix I of European Union Directive and among them: grouse, white-tailed eagle, white
stork, black kite, European honey buzzard, lesser spotted eagle, black grouse and hawk.
Altogether OSO areas within Biłgoraj County cover a territory of 70 551,8 hectares,
which is 40% of the total area of the County.
Additionally in the County there are 6 Special Protection Area for Habitats SOO, however works on establishing their final borders are still undergoing.

chalk Tertiary rocks. Szum River irrigates the area with
its tree stands of beech groves, spruces, deciduous trees,
alders, riparian and mixed forests as well as pine and
swamp forests and peat bogs.

2. Janów Forest, code PLH 060031. It covers the
area of rural Biłgoraj municipality. It is a sandy,
forested plain irrigated by rivers Biała, Branew, Rakowa, Bukowa and Sanna. There are
several fish ponds in the area. Fresh and mixed forests are predominant, as well as alder tree
stands and marshy meadows and peat bogs.

3. Solska Wilderness, code PLH 060034. It is located within the area of Solska Wilderness Landscape Park within Frampol, Biłgoraj, Józefów, Łukowa, Obsza and Tereszpol municipalities. Biłgoraj Plain is covered with pine and mixed forest as well as dunes. Swamp
forests and moors are present in humid hollows between the dunes. Solska Wilderness is divided by a geological boundary between East European Craton to West European Platform.
There are many waterfalls and Tertiary nomadnocks here. The Wilderness is also a habitat
for wolfs.

4. Łętownia Valley, code PLH 060040. It is located in Turobin municipality and
stretches from Wierzchowina village to Ujazdowski Pond. The municipality has vast peat
bogs, often used as hay meadow. Local plants are, among others, wild angelica and schrub
birch.

5. Lower Tanew Valley, code PLH 060050. Covers the area of Tanew Valley right up
to its mouth to San and stretches over Obsza, Łukowa, Księżpol and Biszcza municipalities. The valley width reaches 1 kilometre and has peat bogs and meadow habitats, oxbow
lakes, fir forests and cup lichen forest. Among rare species of flora and fauna occurring locally are: wild angelica, insect - marsh fritillary and fish – spined loach, European bullhead, European brook lamprey and others.
6. Guzówka, code PLH 060071. It covers three forest complexes and semi-dry grasslands. Deciduous subcontinental forest is a perfect habitat for lady’s-slipper orchid.

1. Central Roztocze, code PLH 060017. The area covers the entire Roztocze National
Park and is located within Józefów and Tereszpol municipalities. Bedrock here are mainly
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Biłgoraj,

BIŁGORAJ
– CAPITAL
OF THE COUNTY

also known as ‘swan borough’ is a town fully deserving a visit. It was founded in 1578
in the heart of immense Solska Wilderness by the leader of Calvinists from Lublin – Adam
Gorajski crest Korczak. That is why in town’s coat of arms right next to the swan are three
horizontal bars, characteristic for Korczak crest. Town privileges were granted by Stephen
Báthory in Lwów. There are reasons to believe that a medieval settlement was based in Biłgoraj, comprising part of Rotburgenland settlements chain. The town prospers thanks to its
rivers: Biała Łada and its tributary Czarna Łada, Próchnica and fish ponds, as well as Osa
and a reservoir on the river. Biłgoraj has always been a mosaic of different cultures, religions
and nationalities. The first temple in town was Protestant. During four centuries of its history the town was home to Poles, Jews and Russians. Because of predominant inhabitants
Biała Łada River used to be known as Polish Łada and Czarna Łada – Russian Łada. The
remnant of local Calvinists is a pillar chapel in the wall surrounding the church of Assumption of Mary. The chapel was built in 1699 to commemorate death of the last religious
dissenter in Biłgoraj. One of the Jewish cemeteries has also remained. Greek Catholics used
to pray in the Uniate church of Saint Jur, nowadays Roman Catholics church of Saint
George. Orthodox inhabitants were mainly Russian clerks and soldiers from the Imperial
Russian Army. Some of them are buried in the local cemetery at Lubelska Street. Their
graves are marked by Orthodox crosses with diagonal arm. Another Russian trait is Bojary
district where Russian nobility used to live.

The name of the town derives from Biała Góra Mountain where the dwelling was first
located. Ever since its early years Biłgoraj was a town of crafts. Its development was often
stopped by wars and battles. In 1648 the town was taken by Cossack-Tatar armies of Bohdan Chmielnicki. In 1655 the town was plundered by Swedish army of Charles X Gustav
and in 1672 by Tatars. At the beginning of the 18th century inhabitants felt the outcome of
the Great Northern War and most of them left their dwellings and hid in Solska Wilderness,
which gave them food and protection. In 1806 Stanisław Nowakowski became an heir to
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the Biłgoraj estate. Stanisław, deputy to parliament, was the first town owner who decided
to settle here and built a grand palace in Różanówka for himself and his noble guests.
After the First Partition of Poland in 1772 Biłgoraj became a part of Austrian partition.
In 1776 it came back under the rule of Poland to become a part of Russian partition after
infamous Targowica Confederation in 1792. After the Third Partition Biłgoraj became a part
of West Galicia under Austrian rule. For a short period of time in 1809 it became part of
Duchy of Warsaw, but the hopes of regaining independence were shattered by Napoleon’s
defeat. After the Congress of Vienna in 1815 Biłgoraj became part of Congress Poland –
a fragment of Russian Empire till 1915. The town regained independence at the beginning
of November 1918. Biłgoraj citizens took part in November and January Uprisings. Some
of them were deported. Mayor Antoni Maluczkiewicz was deported far into Russia, priest
Bartłomiej Chałwa emigrated to Moldavia and Izabela Bieczyńska, messenger during the
Uprising, to Paris. During the First World War the town was struck by cholera epidemic.
September Campaign of 1939 brought heavy battles to the town. Army ‘Kraków’ under
command of General Antoni Szylling fought here. Occupation of Poland had a high death
toll. Biłgoraj became a centre of resistance of partisans of the Home Army and Peasants’
Battalions. The end of the war however did not bring freedom everyone hoped for but another reign of terror, this time a communist one.

Biłgoraj
sieve makers.

During the 17th century Biłgoraj became a capital of Polish sieve making and local sieve
makers, despite lack of independence, were country’s ambassadors to Sweden, Germany,
Hungary, Turkey, Russia, Moldavia and other countries. Sieves were made by most of the
town inhabitants. Raw materials for sieve making were horsehair and wire. Sieve nets were
framed in round wooden frames. Framing and distribution were done by man, while nets
were weaved by woman. The town emptied at the beginning of spring. Sieve makers set off,
bid farewell by their nearest and dearest by the sculpture of Saint John of Nepomuk, patron
of far and dangerous journeys. Wives of sieve makers remained at home. In autumn welcomed their husbands and sons coming back from their travels. Thanks to those travels and
wealth of sieve makers their wives could wear original and rich clothing. The usual female
attire was composed of outer light-blue dress, known as katanka and gold and silver bead
necklace. \sieve makers were wearing long, navy blue overcoat, dark scarf and a cap, known
as gamerka. To protect secrets of their trade, sieve makers were using a confidential language when abroad. The traditions of sieve making are shown in a heritage park – Sieve
Maker’s Farmstead.

Architectural
monuments:
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Church of Assumption of Mary was built between 1732 and 1755 in baroque
style. It was founded by priest Mateusz Pawłowicz. The temple has one nave. Inside are
commemorative plates dedicated to Stanisław Nowakowski, priest Józef Chmielewski, who
was killed in Dachau, priest Czesław Koziołkiewicz who rebuilt the church from war time
desolation, soliders of the Home Army and partisans killed in the woods near Rapy. Priest
Józef Chmielewski is called Maksymilian Kolbe of Biłgoraj, as he gave his own life to protect local vicar.
Church of Saint George – originally erected as a Uniate church between 1770
and 1793. The building was founded by priest Jan Zieniewicz. The church was consecrated
in 1798 by bishop of Chełm – Porfiry Ważyński, who played a significant role in saving Uniates by recruiting them to Tadeusz Kościuszko’s army. Inside ar commemorative plates dedicated to Eleonora Nowakowska, wife of Stanisław, vicar and priest Jan Samolej, who was
killed in Dachau in 1942. In the right side-aisle are plates commemorating founders of the
temple. Outside on the left hand side from the entrance are plates dedicated to chaplain of
Solidarność, martyr, blessed Jerzy Popiełuszko.

Church of Saint Mary Magdalene in Solska Wilderness was erected between 1921 and 1928 and designed by Jerzy Siennicki as a votive offering for victory in Polish-Soviet war. It is a sixth temple build in this spot. The very beginnings of religious cult
in this location are connected to miraculous manifestations of Saint Mary Magdalene in
1603. In 1644 Tomasz Zamoyski brought Franciscans to the Wilderness. They were preaching here right until cassation of the convent after the January Uprising. In church-porch is
a plate dedicated to bishop Marian Fulman who consecrated the temple in 1928, as well as
plates commemorating Jan Mróz – long-term vicar and chaplain of the Home Army and
soldiers of ‘Kraków’Army who defended Biłgoraj on 16 September 1939. Nearby is a former Franciscan monastery building, bell tower and chapel of Saint Mary Magdalene with
a miraculous spring. The chapel is adorned with two four-fold paintings presenting the history of Saint Mary Magdalene’s manifestations in Solska Wilderness. The chapel is situated
on the right bank of Czarna Łaba. Among the temple buildings, one stands out because of
its modernity. It is a House of Senior Priests designed by Maria Gryz, the same architect who
came up with a concept of the altar created for the visit of John Paul II in Zamość in 1999.

Heritage Park – Sieve Maker’s Farmstead was created in a former farmstead of Andrzej

Grabiński, local sieve maker. The cottage was built in
1810. It served both as a residence and a workshop. In
outhouses visitors can see perishing crafts and former
agricultural utensils.

Miller house and two storey granary with a pediment roof, all saved from

a mill fire in 1987.

Former power station building was erected between 1928 and 1930 and in 1980
it became headquarters of the local Solidarność. Currently the building serves as offices for
Local Fund for Biłgoraj District Foundation..

Różnówka Park. Historical gate is a remnant of Stanisław Nowakowski residence
built in the 19th century. It is surrounded by a park with channels formerly used for gondola rides.
Wooden house shrine of Saint John of Nepomuk from the 19th century at

Krzeszowska Street.

House shrine from 1917 at Lubelska Street.

House shrine of Saint Anthony from 1917 by Moniuszko Street.

Sculpture of Saint John of Nepomuk made by August Kuczyński in 1821 at

Zamoyska Street.

Among over 20 monuments in Biłgoraj, those of special interest are:
statue of a sieve maker, Ten Commandments tablets with a full
wording of the commandments. Visits of great Poles in the ‘swan
borough’ are commemorated by the statues of Bishop Ignacy
Krasicki – prince of Polish poets and General Jan Henryk Dąbrowski,
founder of the Polish Legions.
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LANDSCAPE
ATRIBUTES
OF BIŁGORAJ
DISTRICT

Turobin municipality is located in northern part of Biłgoraj County. It is based in a former trade and defensive borough from the 13th century built by the trade trail from Kraków
to Kijów. Turobin’s biggest pride is church of Saint Dominic built in a Renaissance style in
1530. Its stucco adornments were made by Jan Wolff. Function of a titular vicar of Turobin
was once performed by priest Stanisław Staszic. In a nearby Czernięcin is a wooden church
of Saint Katherine from the 19th century. Czernięcin used to be owned by a poet – Szymon
Szymonowic, co-creator of the Zamoyski Academy. The local church used to be a keeper
of an authentic thorn from the Crown of thorns, which now is displayed in Cathedral Museum in Zamość. Tarnawa was the place of Polish-Ruthenian congress in 1262. Bolesław
V the Chaste and Ruthenian dukes Daniel and Wasylko with sons took part in that meeting.
Tarnawa was also a hiding place of priest Piotr Ściegienny, known for his patriotic activities. Polish Catholic church is located in Gródki. In 1377 Goraj on Biała Łada became
a property of the royal tresurer Dymitr of Klecie, who got the place and Łada castle from
King Louis I of Hungary. Historical chuch of Saint Bartholomew from 1782 is located here.
Inside is a painting of Mary Mother of God, locally renowned for its miraculous powers. Inhabitants of Goraj fought in the battle of Grunwald in 1410. Nearby is the highest point of
Western Roztocze – Wielka Jeżówka (335 meters AMSL). A cemetery of Austrian, German and Russian soldiers from the First World War is located in neighbouring Zastaw.
Frampol was founded in 1705 by Marek Butler. The town was famous for the biggest market in Europe. Historical outbuildings in pristine condition can be seen locally. The town was
well-known for its weaver’s crafts. Linens from Frampol were valued and sought after.
A symmetrical network of streets starts from the market square. This perfect town-planning feature, based on a concept of Giorgio Vasari, was used by Nazis on 13 September
1939 as an experimental polygon for Luftwaffe. Precisely targeted exercise air-rides caused
a total destruction of the town. Right by the neo-Gothic church of Saint John of Nepomuk
from the end of the 19th century is a statue of blessed John Paul II. In Radzięciny is a parish
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church of Saint Casmir built in 1758 and around the temple, a papal park named after John
Paul II with many precious specimens of exotic trees and shrubs. Very interesting from
a landscape point of view is Nadrzecze village on Biała Łada. It is a headquarters for Kresy
2000 Foundation, established by local actor Stefan Szmidt and his wife Alicja Jachiewicz.
In a wooden chapel of Saint Hubertus are paintings of Jerzy Duda Gracz. In a parish cemetery in Sola are graves of soliders who died in the battle of Banachy in September 1939.
Next to the parish church of Saint Michael Archangel, formerly a Uniate and Orthodox
church, is a statue of Józef Piłsudski. In Ignatówka on a picturesque sandy dune, in a former palace is a chapel of Our Lady Queen of Poland with a winding, mountain road leading to it. In Dereźnia is an old wooden water-mill on Czarna Łada. In Dąbrowica are 5
house shrines as well as wooden and stone crosses in a unique, local style. When entering
the place, visitors are welcomed by a Jubilee Cross and commemorative rocks placed here
to honour local citizens taken into forced exile to Nazi Germany in 1943. In Bukowa is
a wooden church of Saint Andrew Bobola, build by the locals in the difficult fifties of the
20th century, when communist authorities forbade building temples. Not far from Wola
Duża is a source of Stok River. The spring water flows from Tertiary rocks. Stok River is
tributary to Próchnica, which in turn is a tributary to Czarna Łada. Tereszpol is a village established at the end of the 17th century. It was named after wife of an owner of land in tail
Tomasz Józej Zamoyski – Teresa of Michowscy. In a village is a church of Our Lady of
Częstochowa from the mid-19th century. The nearby cemetery has a number of graves of soldiers killed in September 1939. On 26 September that year a division of Polish army ‘Northern Front’ signed the capitulation here. 5 general were taken into captivity: Emil
Przedrzymski Krukowicz, Jan Kruszewski, Franciszek Lindorf Ankowicz, Bruno Olbrycht
and Władysław Piekarski. High embarkment of Metallurgic Broad-gauge Line runs through
the village. Nerby Panasówka – hamlet of Tereszpol, is Polak Hill, a place of a partisan battle of troops of Marcin Lelewel Borelowski and Kajetan Ćwiek Cieszkowski with Russians
on 3 September 1863. Hungarian volunteer, Duke Edward Nyary died of wounds during this
battle. Józefów was established at the beginning of the 18th century on Nepryszka River. The
town has historical town-planning features. It was famous for stone masonry. Quarries are
still operating in a close proximity. Partisans of Marcina Lelewel Borelowski fought here.
On 24 April Commissioner Gustaw Wasilewski and poet Mieczysław Romanowski died in
one of the battles. A hero commander of the Home Army – Konrad Bartoszewski Wir was
born in Józefów. He was the one to save partisans from Nazi encirclement during the battle of Osuchy. Jews from Józefów were murdered on Winiarczykowa Góra Mountain. As
for historical buildings, town hall from 1775 and Orthodox church from the seventies of the
19th century, parish church of Immaculate Conception from 1886 and quincha from the 17th
century remained.
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Nearby Jewish cemetery is a place of death of a hero Russian commander of partisan
troops, cooperating with the Home Army and Peasants’ Battalions – Michał Atamanow,
alias Miszka Tatar. Among local tourist attractions are reservoir on Nepryszka River and
sightseeing tower in a quarry, where Polish soliders prepared for the mission in Afganistan.
Józefów hosts yearly Polish Eco Festival.
Neighbouring Pardysówka, nowadays part of Józefów, was violently pacified by Germans in 1943. In Hamernia on the other hand, Zamoyski family established a metallurgical workshop in the mid-18th century. It was a place where copper utensils were produced.
Paper factory on Sopot River was built near the village. Nowadays only its remnants can
be visited. The factory produced paper out of rags, without cutting down the forest.
Górecko Kościelne is well known for its wooden church from the 18th century. The
church was built in a spot of miraculous manifestation of Saint Stanislaus the Martyr in
1648. Oak alleyway leads from the church to a chapel ‘under oaks’ and next one ‘on the
water’ on Szum River. The church holds relics of Saint Stanislaus, given to local parish by
cardinal of Kraków – Karol Wojtyła. Every August Górecko hosts a yearly Festival of Marian Anthems.
On the slope of Krzyżowa Góra (250 meters AMSL) in Tarnowola is a quarry. A cross
was set at the top of the mountain in 1863.
On Góra Kamień Mountain (348 meters AMSL) near Stanisławów, known as Hell are
Tertiary limestone formations. Legend has it the devil himself created this abyss in order to
imprison a soul of a local peasant. When Lucifer was about to place the last stone a cock
crowed, announcing the break of dawn. Angry devil dropped the last rock that shattered
into thousand pieces and covered the abyss.
Aleksandrów is the longest village in Lublin Voivodeship. It is 10 kilometres long. It
was established in 1791 and had its own smelter. On the eastern side of the village is a cemetery from the times of the Second World War. Aleksandrów hosts yearly Festival of Partisan Songs. During the Partitions of Poland it was a place of deportation of Polish patriots
from the entire Congress Poland.
In Florianka has a husbandry centre of Polish konik horse. It also has a small woodland
museum and dendrological path that runs via nursery-garden. Florianks is a place of birth
of a painter Aleksandra Wachniewska (1902-1989), enthusiast of nature of Roztocze. Near
the villahe a monumetal oak Florian grows in the clearing. According to the legend an ancestor of Zamoyski family – Florian the Grey and his sister Janka stopped here, so that the
brother could tend to the wounded sister, who was attacked by a bear. The village was named
after him.

Łukowa is a large village established in the 19th
century by Iwan Kustura. In the village is a church from
1880. The main altar holds a painting of the Assumption
of Mary painted by Rafał Hadziewicz. In the parish
cemetery is a very interesting tomb stone of a swordmaker from Warszawa, so called ‘lantern of the dead’.
Also graves of soldiers killed in September 1939 and
those who died during the January Uprising are located here. Right by the historical building holding municipality offices is a stone prison from the 19th century. The village is the
biggest producer of tobacco in Lublin district.
In Podsośnina is a large cemetery with graves of soldiers killed during the First World
War and in Osuchy the biggest partisan cemetery in Poland.
In Babice, inhabited in the 15th century by Vlachs shepherds, is a former Uniate church
and nowadays Roman Catholic Church of Saint Andrew Bobola.
In Chmielek on Tanew River is a number of fish ponds. It is a perfect habitat for aquatic
birds. In the area is a well preserved Orthodox cemetery.
In Szarajówka on 18 May 1943 Ukrainians burned 67 people alive. Similar things happened in villages Borowiec and Kozaki.
Obsza is an old village, established in 1388 by Iwan Kustra, rich Ruthenian nobleman
who chose to settle here. When Kustra family name line died out the village was bought by
Pileccy and became part of Zamch Starosty. One of the Pileccy family members was brought
down in history by using a sled pulled by tamed bears. In 1672 Jan Sobieski and his army
broke camp in Obsza on his way to Szczebrzeszyn, where he formed a confederacy of nobility against Michał Korybut Wiśniowiecki. In 1860 Uniate church was built in the village
that nowadays serves as a Roman Catholic church.
In Zamch, that used to be a starost’s headquarter, was a hunting castle that hosted kings
Ladislaus Jagiello and Stephen Báthory, who brought Jan Kochanowski with him. The outcome of this visit was a poem Dryas Zamechska. In Zamch, a neo-Gothic church of Saint
Josaphat and Saint Praxedes was built in 1842. During a great hunting in 1409 Ladislaus
Jagiello gathered meat supplies in the village on his way to Grunwald.
Dorbozy is a village on Lubień River inhabited by German settlers in 1784. In the area
of Wola Obszańska village in September 1939 members of Red Army shot a number of
Polish soliders who were then buried in cemetery in Obsza.
Księżpol is a village in Krzeszów Starosty. It has a historical church of Feast of the
cross built in 1857 and a former Uniate church. Uniate bishop Jan Teraszkiewicz rests in the
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local cemetery. Inhabitants of Księżpol used to earn
using a large river boat to transport goods down Tanew
River.
In Majdan Stary is a large wooden church of Saint
Nicholas, former Uniate church – the biggest in Zamość
district. In 1943 the village was pacified by Ukrainian
SS Galizien. Biszcza is a village on Łazobna River,
mentioned for the first time in the 16th century. The village has a stone Uniate church from
1912, which nowadays serves as a Catholic temple. Near municipality offices is a statue of
Józef Piłsudski Legionnaires. In the building of a local Cultural Centre is a Uhlan’s Museum
founded by sergeant major of cavalry Antoni Kurowski. Near the village is the biggest reservoir in the County located on Łazobna River.
In a wooden church in Bukowina built in 1676 is a painting of Veneration of Mary with
a historic panorama of Zamość from the 17th century.
Tarnogród is a second biggest town in Biłgoraj County and has three temples: parish
church of Transfiguration of Jesus designed by Bernard Meretyn from Lwów; wooden epidemiologic church of Saint Roch from 1624 and Orthodox church of Holy Trinity from
1875. There is also a synagogue and a Jewish church from the 17th century. In 1715
Stanisław Ledóchowski formed here a confederacy of nobility against the rule of Saxons in
Poland. In the market square is a statue of John Paul II. In the local Cultural Centre Regional
Village Councils take place. In a nearby gorge called Siekane is a statue commemorating
local citizens who came to the rescue of Leon Czechowicki and his insurrectionists and
were killed by Cossacks. There is also a commemorative plate for Józef Giza, miner from
Wujek mine, shot by ZOMO division during the time of martial law. In Korchowska Gate
is a statue in honour of Polish soldiers taken captives by the Red Army and taken away to
Katyń. One of them, Ludwik Solski wrote a journal, which was found in the mass grave.
Luchów Górny is a village established in the 16th century and famous for making millstones. It has an Orthodox church built in 1847 that nowadays is a Catholic church of Immaculate Conception.
Różaniec is a large village with Agricultural Schools Complex. Owner of land in tail Andrzej Zamojski decided to bring German settlers here.
Potok Górny was established in 1574 by Józef Wolicki. It has a historic church of John
the Baptist from the mid-18th century. Chapel of Saint Barbara was erected on site of insurrectional battle of Leon Czechowski division on 20 March 1863. Priest Błażej Nowosad
was murdered here in 1943 and priest Ludwik Olechowski in 1945.
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In Lipiny Górne is a former Orthodox church built in 1869, nowadays Catholic church
of Our Lady of Częstochowa.

Folk
culture

Immense forest complex of Solska Wilderness with its moors and bogs made Biłgoraj
district quite isolated. Because of that the area has developed a specific and unique culture.
The district has its traditional garment with characteristic elements, like a wooden head
band, known as chamełka, primitive chain embroidery and clogs for women. Male version
consisted of woolen trousers, so called chołosznie, also known as ‘mad pants’, gamerka
cap with tassels and brown coat. Additional element was a leather bag known as kalita.
There was a dynamic developement of wooden folk sculpture, especially of religious nature.
Evidence of that are numerous chapels, crosses and statues. The most common ones are:
Pensive Christ, Crucified Christ, Saint John of Nepomuk and Saint Stanislaus the Martyr.
Local crosses have a unique, easly distinguishable style. They are covered with a steel roof
made by local blacksmith and topped with a cross with a motif of cock or crescent. Sculpture of Crucified Christ is protected from the back by a wooden wall made of planks. The
oldest chapels in the area are log chapels. In the area of Józefów, Turobin and Goraj are
many sacral stone sculptures. Pottery centres developed in Bidaczów, Wola Dereźniańska,
Banachy, Dreżnia, Goraj, Kolonia Sól, Sól, Frampol, Krzeszów and Tarnogród with famous
grey pots. In Korytków Duży, Tereszpol, Ciosmy, Radzięcin Easter eggs were prepared.
Easter eggs were usually prepared using batique method. Guests at local weddings are usually treated with traditional, ceremonial bread, so called korowaj. There are many folk
groups in the region, performing during various gatherings. Some are based in Ruda Solska, Bukowa, Łukowa, Smólsk Duży, Goźdź Lipiński. Many groups won top prizes at the
National Festival of Folk Bands and Chanters in Kazimierz Dolny. The region has its own
musical instrument, known as ‘suka biłgorajska’.
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BIŁGORAJ DISTRICT
IN LITERATURE

Our little homeland inspired poets and was referred to in literature on many occasions.
Solska Wilderness was introduced to Polish literature by Jan Kochanowski himself. During
May celebrations of 1578 organised to welcome King Stephen Báthory in Zemechów
Starosty two poems were presented, both praising beauty and natural wealth of this piece
of land in the middle of the forest.
If you want to fiest your eyes on mighty current
Look where Sopot and Tanew flow among the forest
Here is where Tanew adds its waves to San
Rdzina combines the two making them all one
If you are however of a hunting heart
Hunting for boars and bears shall start
Chase swift does deep into immense wilderness
My king, you’ll soon find out, wealth of this earth is boundless.

Forest was buzzing like a city with many beekeepers, tar dealers and lumberers using
its resources. The 16th century was a time when spiritual life in the area thrived. In a tiny
village called Puszcza Solska, near Biłgoraj, Franciscans begun to worship Mary Magdalene. Grace of the Saint brings many pilgrims, travelling to the village from the entire forest. Memoire of Bazyli Rudomicz, rector of Zamoyski Academy is a testimony of these
miraculous events:
22 July 1666
One should consider a miracle fact that my wife Krystyna with an infant Haneczka in
her arms on her way to Biłgoraj monastery in a heavy rain, not only did not get wet, but also
found the cool air of the forest so pleasant and comforting that she could freely speak to her
companions.
The second occurrence that is hard to explain is fact, that once she got to the monastery
and washed her feet in a reservoir nearby, her tiredness vanished. Both evens are worth
mentioning, as this place is considered to be sacred.
Diligence and ingenuity of forest folk brought them many benefits and esteem among
people of their times. It was mainly thanks to sieve making craft developed in Biłgoraj at

the end of the 17th century. Lexicon from 1791 written
by priest Salezy Jezierski states:

Except for a group of peasants from Biłgoraj making sieves they sell in the entire Europe and those from
Andrychów, who sell fine tablecloths and maybe potters from Sandomierz district who send their pots and
jugs to Denmark, Norway and Sweden there are no other crafts or goods in Poland. All
they get from nature’s hands, they flog abroad.

Biłgoraj and its specific character were reflected in one of the poems written by the
prince of poets, archbishop of Gniezno, Ignacy Krasicki. In his satire and guide at the same
time, called Description of a journey from Warszawa to Biłgoraj this is how he portraits the
town:
Honour here is manifold,
Mainly sieve making I’m told

What is more, silversmiths are not inferior

Jewels that sparkle and bling:
One thalar for a golden ring,
Heavy, precious diamonds
And emeralds cheap as almonds.

Town was wealthy thanks to sieve making craft and very popular costume jewellery
produced locally.
Antoni Wieniarski, tail fee clerk and writer provided a touching description of sieve
maker’s fortune, full of worries and long partings in his short story from 1852 titled Biłgorajka. He managed to capture local traditions and culture as well as the essence of
local sieve makers’ everyday life.

Here many fathers have to leave their land, home, wife and kids and drag a cart full of
linen. There are no tears in his eyes when he bids goodbye the wife and hugs his children,
as this is not the first time he is leaving. Neither wife not kids are weeping, as they are used
to these year or two years long partings. When he comes back, it will be with many gifts,
precious knick-knacks and moreover, pockets full of shiny coins.
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Girl’s heart bleeds over a loved one who takes his
sack full of raw linen and his travelling stick and tells
her, he will come back and bring lots of money and
marry her and she will be his and he will be hers!
And the girl hugs him and reaches for his lips with
her hot breath. Her heart beats right next to his.
Other man would throw away his sieves, broke the
stick and took the girl to a humble cottage where they would live happy on bread and water.
But that is not the way of a man from Biłgoraj. His life is a journey, in his head and in his
heart are sieves and coins. He returns a cold kiss for a passionate embrace, releases himself from soft arms and singing aloud starts to walk. The girl watches him go, but does not
see a single tear in his eye or regret in his face. She hears the song he sings to say goodbye
to the land, parents, family and the one he loves, but it is hard for her to believe that he values her at least as much as his sieves.
Long faded colours and shapes of a bygone era can still be found in literary work of
Singer brothers. Their youth spent in Biłgoraj and their enchantment with the land is reflected in their work. In this album we are only able to present a very short fragment of
Nobel Prize winner Izaak Bashevis Singer’s nonfiction work: In My Father’s Court:
[...]Even though our mother has always spoke well of Biłgoraj, it turned out to be even
more beautiful than she said. From a distance conifer woodland surrounding the town
looked like a blue belt. Houses were encircled by such orchards and gardens I have not
seen even in the Saxon Garden. The town had cheerful atmosphere. Air was filled with aromas of fresh milk and freshly baked bread. Wars and epidemics seemed to be so far away…
Urszula Kozioł, modern Polish writer describes the unique character of Biłgoraj district
in her poems. Her poetic reference is very personal, as just like Singer brothers, she spent
her youth here. In poem titled Invocation she captured beauty of the land using concise and
precise language.
Biłgoraj
country slice
forest land, slope bearer
Tanew slender
in San slumber
sled-road
skid
hay meadow
silt sludge
sands
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loess
ridges
lupins
golden dike...
sieve of shot pine
nameless and yet full of names
stand by me
stay in me
do not let me walk alone
stumble in vain
struggle in rust dust
my solid landscapes
my thin talismans

OAKS FOR FUTURE GENERATIONS

Exceptional trees in landscape of Biłgoraj County are oaks planted by ‘National Heritage
Holy Matter’ Chapter. This initiative took place in the spring of 2005. After ceremonial
service in cathedral in Zamość on 30 April 2005 a number of oak seedlings were consecrated
and given to all parishes of Zamość – Lubaczów diocese. Every parish planted three oaks.
These commemorative trees were dedicated to Holy Father John Paul II, Primate of the
Millennium – cardinal Stefan Wyszyński and one deserving citizen of every parish. By
every tree is a plate with information on planting date and tree’s patron. As part of ‘Patriotism of tomorrow’ programme, some schools from Biłgoraj district planted oaks in memory of officers from the County killed in Katyń by NKVD in 1940. These oaks will remind
future generations of persons and events of historical importance both for the county and
Biłgoraj little homeland.

WILDERNESS THAT FEEDS
AND PROTECTS

Immense and impenetrable Solska Wilderness used to provide shelter and was a backdrop for warfare throughout the ages. The forest protected and fed many generations of its
inhabitants. Dense woods hid them from Tatars, Cossacks and Swedes. In 1648 Saint Stanis-
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lage and its inhabitants were saved from death, fire and lifelong captivity. On 26 October 2006 Biłgoraj poviat council passed a resolution naming Saint Stanislaus the Martyr
patron of Biłgoraj district. Woodland provided shelter from Swedish armies that burned
Franciscan monastery in Solska Wilderness. Encampment of king John II Casmir from 1656
is currently reconstructed in Borowiec on Tanew. The king stopped here on his way to
Zbaraż looking for a guide who could safely lead king’s retinue through the wilderness.
John III Sobieski put a stop to Tatar raids by defeating them in a battle of Narol in 1672.
Eleven years later the same king saved Christian Europe from Turkish invasion in a battle
of Vienna. Some of Solecka Forest inhabitants were among his knights. 2013 is 330th anniversary of this magnificent victory.
Solska Wilderness was a battlefield during November Uprising (1830 – 1831) and also
January Uprising (1863 – 1864). Bravery of insurrectionists is commemorated by mounds,
crosses and monuments. 150th anniversary of January Uprising celebrated by recollection of
battles and encounters. In 2013 in Solska Wilderness a monument was erected in memory
of insurrectionists and Franciscans who provided reassurance to those fighting for independance of our homeland. Biłgoraj currently hosts a special guest. His name is Jan Śrutwa
and he was the first senior bishop of Zamość – Lubaczów diocese. He lives in House of
Senior Priests in the former monastery buildings. Sites of insurrectionists’ battles in the
woods of Ciosmy, near Józefowem, Kobylanka and on Polak hill are often visited by
tourists. From 8 years a yearly reconstruction of victorious battle of Panasówka fought by
Marcin Lelewel Borelowski division takes place.
Numerous victims of the First World War upon 100th anniversary of its outbreak are
commemorated by oak cross erected in 2012 in Biłgoraj – endeavour of regional activists.
Cemetery from the times of the Second World War in Zastaw was renovated in 2013.
Solska Wilderness became a second home for many partisan soldiers of the Home Army
and Peasants’ Battalions during the Second World War. High pines, firs and spruces as well
as moors among the woods became a shelter for partisans after a dramatic battle of Osuchy
in 1944 saving them from German manhunt. Also after the war the Wilderness provided
hideout for underground soldiers. Near Ciosmów in a ground bunker one of the last solider
of a military underground – Andrzej Kiszka was arrested on 31 December 1961.
In Szozdy, one of villages in Tereszpol municipality, professor priest Tadeusz Guz
founded a beautiful Way of the Cross integrated with local rural landscape and referring to
local history and architecture. Maria Gmyz from Zamość designed Way of the Cross, while
paintings and graphics of Stations of the Cross were made by Marcin Sarzyński from Biłgoraj, Mirosław Szczepanik from Bukowa, Stanisław Potręć from Krasnobród. Szozdy village located among hills of Roztocze has ichnography in a shape of a cross. The Way of the

Cross built in 2013 commemorates Year of Fate and reminds congregation that Church is their spiritual home.
Finally it is worth to mention those, who lived in
this bespoke landscape and among beautiful Solska
Wilderness and Roztocze and set an example of brotherly love for both their friends and enemies of their
homeland. Among them are: blessed Zygmunt Pisarski,
vicar of Saint Michael Archangel parish in Sól. He was murdered on 30 January 1943 in
Gdeszyn, because he did not want to betray Soviet partisans to Germans. Another God’s servant – priest Błażej Nowosad awaits exalation. He used to work in Aleksandrów and was
killed in a Roman Catholic parish in Potok Górny on 19 December 1943 by Ukrainian
troops. Orthodox Church has exalated Saint Leoncjusz Stasiewicz born in Tarnogóra, longterm prisoner of Soviet labor camps in Komi and Karaganda. His attitude made other prisoners declare him a saint while he was still alive. Many miracles happened by his
intercession. He died in Michajłowski in 1972.
Marian Kurzyna,
Andrzej Czacharowski
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Trasa samochodowa
,,Szlakiem
krain geograficznych”

104 km

• Biłgoraj • Frampol • Goraj • Tarnawa • Turobin •
Czernięcin • Radecznica • Gilów • Hosznia Ordynacka
• Teodorówka • Wólka Abramowska • Abramów • Radzięcin • Wola Radzięcka • Wola Kątecka • Dyle • Hedwiżyn • Biłgoraj

Fantastyczne widoki

Z Biłgoraju przez Równinę Biłgorajską jedziemy do
Frampola drogą wśród sosnowego boru. Tuż za miastem teren zmienia się. Wspinamy się na główny wał
Roztocza. Z niemal każdego wzniesienia roztacza się
rozległy widok na poprzecinane lessowymi wąwozami
wzgórza. Za Turobinem wjeżdżamy na Wyżynę Lubelską. Mijamy Wolę Kątecką i zagłębiamy się
w ostępy Puszczy Solskiej. Droga wśród lasów doprowadzi nas ponownie do Biłgoraja.

Bór bagienny w okolicach Nadrzecza Swamp forest in the Nadrzecze region

Fantastic views

Road leads us from Biłgoraj through Bołgoraj Plain to
Frampol. It winds among pine forest. Topography of
the terrain changes right outside the town. Road
climbs up, towards Roztocze. Almost every hill passed
offers magnificent views over an area crisscrossed
with loess gorges. Road passes Turobin leading to
Lubelska Upland, goes by Wola Kątecka and dives
into Solska Wilderness. Under the canopy of trees the
road takes us back to Biłgoraj.

Staw w okolicach Nadrzecza Pond in the Nadrzecze region
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Witamy w Nadrzeczu
Welcome to Nadrzecze

Biała Łada w okolicach Karolówki Biała Łada in the Karolówka region

Park Różnówka w Bigoraju Różnówka park in Biłgoraj
34
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Zalew Bojary w Biłgoraju Bojary reservoir in Biłgoraj

Kaczki krzyżówki The mallards

Grzybień biały The white water lilie
35
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Meandry Białej Łady - okolice Karolówki Meanders of Biała Łada – Karolówka environs
36
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Źródła rzeki Stok - okolice Woli Małej Stok riverhead – Wola Mała environs

Trzmielina brodawkowata Euonymus pendula

Zalew we Frampolu Reservoir in Frampol
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Główny wał Roztocza - okolice Frampola The main shaft of Roztocze - around Frampol
39
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Źródlisko w Goraju River source in Goraj

Kosaciec żółty The iris yellow

Jesień w Turobinie Autum in Turobin

Kruszczyca złotawka Cetonia aurata
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Jesienny las - okolice Woli Kąteckiej
Autumn forest in the Wola Kątecka region

Jesienny las - okolice Woli Kąteckiej
Autumn forest in the Wola Kątecka region
41

Warto obejrzeć

• Frampol - kościół neogotycki, zbudowany w latach 18731879 według projektu Władysława Siennickiego, p.w. Matki
Boskiej Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena, z murowaną
dzwonnicą z 1899 r.
• Teodorówka - najgłębsza w powiecie biłgorajskim studnia
(150 m)
• Goraj – kościół św. Bartłomieja z 1779 roku, dzwonnica
i brama z 1782 roku
• Radzięcin – kościół p.w. św. Kazimierza z 1758 roku. We
wnętrzu zachowały się m.in. ołtarze rokokowe z 1792 roku.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Papieski.
• Hedwiżyn – nieczynny obecnie kamieniołom, w którym
wydobywano wapienie z okresu trzeciorzędu
28 maja 1943 roku partyzanci AK z oddziału ,,Biskupa” zorganizowali między Hedwiżynem a Panasówką zasadzkę na
szefa biłgorajskiego gestapo – Colba.

Worth seeing

• Frampol – neo-Gothic church of Our Lady of the Scapular
and Saint John of Nepomuk built between 1873 and 1979
and designed by Władysław Siennicki. The church has stone
bell tower from 1899.
• Teodorówka – deepest well in Biłgoraj District (150m)
• Goraj – church of Saint Bartholomew from 1779 with bell
tower and gate from 1782
• Radzięcin – church of Saint Casimir from 1758. Inside are
well kept rococo altars from 1792. Nearby is Pope’s Park.
• Hedwiżyn – closed quarry of Tertiary limestone
28 May 1943 partisans of the Home Army’s unit ‘Biskup’ set
up an ambush between Hedwiżyn and Panasówka for the
commander of Biłgoraj Gestapo – Colb.
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,,Drzwi do lasu” - Puszcza Solska, okolice Dyli
‘Entrance to the forest’ – Solska Wilderness, Dyle environs

Zima w Puszczy Solskiej Winter in the Solska Wilderness
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Rynek we Frampolu

Osada Frampol została założona na początku XVIII wieku,
przez ówczesnego właściciela tych dóbr. Układ przestrzenny Frampola został opracowany na podstawie renesansowych wzorów idealnego miasta przez nieznanego
z imienia twórcę. Miasto ma unikatowy na skalę światową
układ architektoniczny ulic. Wokół kwadratowego rynku,
zaprojektowano coraz to większe kwadraty ulic połączone
ze sobą ośmioma ulicami wychodzącymi promieniście ze
środka rynku. Ulice osiowe miały charakter tranzytowy
i stanowiły wloty gościńców do Janowa, Biłgoraja, Szczebrzeszyna. Wszystkie domy przy Rynku miały adres z kolejnymi ich numerami, a nr 1 nosił dom dziedzica
Frampola. Pierwotna długość jednego boku rynku to aż 225
m, przewyższała ona największy rynek w Polsce i Europie
czyli rynek krakowski o wymiarach 200 m x 200 m.

Neogotycki kościół p.w. św. Jana Nepomucena we Frampolu
Neo-Gothic church of Saint John of Nepomuk in Frampol
44

The Frampol market

The Frampol settlement was established at the beginning of
the 18th century by the owner of these properties at the time.
The spatial arrangement of Frampol was worked out by an
unknown designer on the basis of the renaissance patterns of
an ideal town. The town’s architectural arrangement of streets is unique on a global scale. Bigger and bigger squares of
streets surrounding the square market are joined with one
another by eight streets, coming out radially from the centre of the market. The axial streets had a transit function and
were the entries of highroads to Janów, Biłgoraj and Szczebrzeszyn. All houses in the market had their addresses with
subsequent numbers and the house number one belonged to
the Frampol squire. The original length of one side of the
market was 225 metres, longer even than the biggest market in Poland and Europe, i.e. the Cracow market, with its
dimensions being 200m x 200m.
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Zalew w Goraju Reservoir in Goraj
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Biała Łada i Zalew w Goraju Biała Łada and reservoir in Goraj

Kaczka łyska The coot duck
46

Żaba jeziorkowa The moor frog
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Kościół p.w. św. Bartłomieja w Goraju Church of Saint Bartholomew in Goraj
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Dolina rzeki Por - okolice Tarnawy The Por River valley - Tarnawa region

W okolicach Tarnawy In the Tarnawa region
50
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Huba The hub

Borówka bagienna Vaccinium uliginosum

Szyszka sosny Pine cone

Sosna pospolita Scots pine
51

Warto obejrzeć

• Kościół p.w. św. Dominika w Turobinie jest jednym
z najcenniejszych zabytków Ziemi Biłgorajskiej.
Wzniesiony został około 1530 roku. W latach 1620-23
pod kierunkiem znanego muratora lubelskiego Jana
Wolffa dokonano przebudowy w stylu renesansu lubelskiego. Wewnątrz świątyni na szczególną uwagę
zasługują sztukaterie autorstwa Jana Wolffa (w prezbiterium i kaplicach) oraz wczesnorenesansowa płyta
nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny z 1546 r.,
a także drewniany ołtarz główny z początku XVII w.

• Niedaleko kościoła znajduje się drewniana kapliczka
św. Marka z 1822 roku, a także piękna replika krzyża
z początku XIX wieku, który pierwotnie znajdował się
na miejscowym cmentarzu oraz prosty krzyż upamiętniający powstańców z 1863 roku.

Worth seeing

• Church of Saint Dominic in Turobin – one of the most
precious monuments of Biłgoraj district. It was built in
1530. Between 1620 and 1623 a famous mason – Jan
Wolff supervised redecorating the church to Renaissance style. Inside the temple in presbytery and oratories are stucco adornments made by Jan Wolff, as well
as early-Renaissance tombstone of Anna of Zmigród
Świdwina from 1546 and wooden main altar from the
beginning of the 17th century.
• Near the church is a wooden chapel of Saint Mark
from 1822 and a beautiful replica of a cross from the
beginning of the 19th century, which used to stand in a
local cemetery, as well as a cross commemorating insurrectionists of 1863.
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Drewniana kaplica św. Marka Wooden chapel of Saint Mark
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Replika krzyża z początku XIX wieku
Replica of a cross from the beginning of the 19th century

Barokowy wystrój kaplic kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie
Baroque chapel in church of Saint Dominic in Turobin
53
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Rzeka Por w Turobinie Por River in Turobin
54
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Kościół św. Dominika w Turobinie Church of Saint Dominik in Turobin
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Dolina rzeki Por w Żurawiach The Por River valley in the Żurawie region
56
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Dolina rzeki Por w Żurawiach
The Por River valley in the Żurawie region
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Przydrożny krzyż w Wólce Czernięcińskiej
Wayside cross in Wólka Czernięcińska

Sarny i jelonek Deer and fawn

Bóbr The beaver
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Okolice Wólki Czernięcińskiej Wólka Czernięcińska region

Okolice Gilowa Gilów region
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Droga do Hoszni Ordynackiej The road to Hosznia Ordynacka
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Kapliczka ,,domkowa” w Hoszni Ordynackiej
The chapel ‘houses’ in Hosznia Ordynacka

Las ,,Łysiec” w Hoszni Ordynackiej ‘Łysiec’ forest in Hosznia Ordynacka
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Krajobraz okolic Hoszni Ordynackiej A scenery near Hosznia Ordynacka
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Punkt widokowy w Majdanie Adamowskim
The vantage point in Majdan Adamowski

Stary trakt roztoczański w lessowym wąwozie
w okolicach Majdanu Adamowskiego
Old Roztoczanski road in loess ravine near Majdan Adamowski
64
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Plantacje porzeczek i aronii na roztoczańskich wzniesieniach pod Majdanem Adamowskim
Plantations currant and chokeberry on Roztocze hills - Majdan Adamowski
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Ciekawe...

• We Frampolu mieścił się znany ośrodek produkujący słynne
,,płótna frampolskie”. Frampol w 1939 roku w trakcie dywanowych nalotów niemieckiego lotnictwa podzielił los
hiszpańskiej Guerniki. Do Frampola przyjeżdżała znana pisarka Maria Dąbrowska.

• Turobin otrzymał prawa miejskie od króla Władysława Jagiełły w 1420 roku. W Turobinie działała słynna szkoła kalwińska i odbywały się synody protestanckie. Mieszkał tu
również ksiądz Stanisław Staszic będący proboszczem miejscowej parafii. Pochodzący z Turobina Jan Turobiński był
rektorem Akademii Krakowskiej. Czernięcin był własnością poety Szymona Szymonowica, współtwórcy Akademii
Zamojskiej.

• Z Biłgorajem byli związani: gen. Jan Henryk Dąbrowski,
bp. Ignacy Krasicki, książe Józef Poniatowski, poeta i rzeźbiarz Cyprian Godlewski i laureat literackiej Nagrody Nobla
Isaac Bashevis Singer. Biłgorajanin Marcin Fołtynowicz,
profesor filozofii i prawa, był trzynaście razy wybrany rektorem Akademii Zamojskiej.

Krajobraz okolic Teodorówki A scenery near Teodorówka

Interesting facts...

• Frampol used to have a factory producing famous Frampol
linens. During German carpet bombings of 1939 town shared the fate of Spanish Guernica. Well known writer, Maria
Dąbrowska stayed in Frampol couple of times.

• Turobin got its charter from King Ladislaus Jagiello in 1420.
Town had a renowned Calvinist school. It was also a place
of Protestant synods. Priest Stanisław Staszic used to be a
vicar of the local parish. Jan Turobiński, born in Turobin,
was a recor of Kraków Academy. Nearby Czeręcin was
owned by Szymon Szymonowic, co-founder of Zamoyski
Academy.

• Reputed persons connected with Biłgoraj are: General Jan
Henryk Dąbrowski, Bishop Ignacy Krasicki, Prince Józef
Poniatowski, poet and sculptor Cyprian Godlewski and
Noble Prize winner Isaac Bashevis Singer. Marcin Fołtynowicz from Biłgoraj, Professor of the Philisophy and Law,
was thirteen times elected for a rector of Zamoyski Academy.
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Polna droga u podnóża lasu Łysiec - Hosznia Ordynacka
A country road at the foot of the Łysiec forest - Hosznia Ordynacka
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Krajobraz okolic Teodorówki A scenery near Teodorówka
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Brzozy w kolorach jesieni Birches in autumn colors

Dzik The boar

Wiosenne barwy Roztocza Zachodniego w okolicach Radzięcina Spring colors of Roztocze West near Radzięcin

Sójka The jay

Sikorka bogatka The tit
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Droga do Jędrzejówki The road to Jędrzejówka
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Opieńka miodowa Armillaria mellea

Wąwozy w okolicach Jędrzejówki A ravines near Jędrzejówka
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Okolice Abramowa Abramów region
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Droga Krzyżowa w Szozdach
Stations of the Cross in Szozdy
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Okolice Abramowa Abramów region
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Okolice Abramowa Abramów region

Ciekawe...

• Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza w Radzięcinie
istniał prawdopodobnie już w XVI wieku. Około 1595 r.
zamieniony został na zbór kalwiński, odebrany w r. 1715.
W obecnym kształcie wzniesiono go w r. 1758. We wnętrzu zwracają uwagę ołtarze i ambona w stylu rokokowym
wykonane przed r. 1792, być może przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Obok kościoła stoi murowana
dzwonnica z r. 1905, a na niej dzwony (420 kg i 260 kg)
wykonane w Przemyślu przez firmę Felczyńskich.
• W bliskim sąsiedztwie kościoła zwiedzić możemy swoisty pomnik wiary i przyrody - Park imienia Jana Pawła
II. Został założony w 2006 r. a pomysłodawcami byli ks.
prob. R. Beker i ks. W. Nazarczuk. Na terenie parku zasadzono ponad 500 drzew i krzewów, w tym wiele rzadkich i ciekawych gatunków jak: jaśminowiec wonny,
krzewuszka cudowna czy trzmielina oskrzydlona.

Interesting facts...

• Parish church of Saint Casimir in Radzięcin was probably
built in the 16th century. Around 1595 it was changed
into a Calvinist meetinghouse. The building became a
church again in 1715. Its current form dates back to 1758.
It was probably designed by Carpenter – Wawrzyniec
Bielecki. Next to the church stands a stone bell tower
from 1905 with two bells (420 kilograms and 260 kilograms) made in Przemyśl by Faleczyńscy Comapny.
• Near the church is a monument of nature and faith – Park
named after John Paul II. It was established in 2006 by
local vicar – priest Beker and priest Nazarczuk. There are
over 500 trees and shrubs in the park. Among them are
many interesting and rare species, like sweet mockorange, weigela and spindle tree.

Kościół św. Kazimierza i Park Jana Pawła II w Radzięcinie
The church of Saint Casimir and the John Paul II Park in Radzięcin
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Biała Łada w Radzięcinie Biała Łada in Radzięcin
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Stylizowana kapliczka kłodowa z 1905 roku przy
moście nad Białą Ładą w Radzięcinie
Stylized ‘kłodowa’ chapel in 1905 at the bridge
over a Biała Łada in Radzięcin

Biała Łada w Radzięcinie Biała Łada in Radzięcin
79
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Bór bagienny w okolicach wsi Kąty Boggy forest near the Kąty village
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Ślady żerowania bobrów na Białej Ładzie
Traces of beaver feeding grounds on a Biała Łada River

Zimowe impresje Winter impressions
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Roztoczańskie krajobrazy w okolicach Pulczynowa
Landscapes of Roztocze near the Pulczynów village
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Jeż i wiewiórka Hedgehog and squirrel

Puszcza Solska - okolice Ignatówki The Solska Wilderness - Ignatówka area
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Dywan bukowych liści - Puszcza Solska - okolice Ignatówki Beech tree leaves – Solska Wilderness – Ignatówka area
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Puszcza Solska w jesiennych barwach Solska Wilderness in autumn colors
86
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Puszcza Solska -barwy jesieni - okolice Woli Kąteckiej
The Solska Wilderness - colors of autumn - Wola Kątecka region
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Rogacz, samiec sarny Roe deer

Podgrzybek brunatny - The bay bolete
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Puszcza Solska - barwy jesieni The Solska Wilderness - colors of autumn

,,Szlakiem krain geograficznych”

Zimowe barwy jodłowego boru Fir boron in winter color
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Puszcza Solska w zimowej szacie Solska Wilderness in winter coat

,,Szlakiem krain geograficznych”

Kos The blackbird

Borówka brusznica The cowberry

Kulig w Puszczy Sleigh ride in the Wilderness
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Dzięcioł The woodpecker

Puszcza Solska - kolory zimy The Solska Forest - the color of winter

Piaszczyste wydmy w okolicach Ignatówki Sand dunes in the Ignatówka region
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Młody las w Ignatówce Young forest in Ignatówka
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Turzyca The sedge

Czarny bez The elderberry

Bagnisko w Ignatówce Swamp in the Ignatówka region
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Śródleśne wydmy w Ignatówce Mid-forest dunes in the Ignatówka region
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Tuż obok szlaku

,,Szlakiem krain geograficznych”

• Teodorówka

W Radzięcinie warto odbić pięć kilometrów by dojechać do Teodorówki. Choćby po to by napić się wody
ze słynnej studni oraz przespacerować malowniczymi
polnymi drogami.

Right by the trail
• Teodorówka

In Radzięcinie it is worth to get of the track and visit
Teodorówka, located about 5 kilometres way. Reason
– fresh, cold water from the local well and picturesque
paths among the fields.

Stara suszarnia tytoniu Old tobacco drying
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Studnia głębinowa w Teodorówce Deep well in Teodorówka

Tuż obok szlaku

• Bitwa pod Panasówką

Jedna z największych bitew powstania styczniowego,
stoczona z wojskami rosyjskimi 3 września 1863 r. pod
wsią Panasówka przez oddział (700–800 ludzi) dowodzony przez pułkownika Marcina „Lelewela” Borelowskiego, do którego dołączył 400-osobowy oddział
Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego. Różne źródła oceniają liczebność wojsk rosyjskich na 3000-4000 żołnierzy. Oddziały rosyjskie składały się z 5 rot piechoty,
szwadronu dragonów oraz dwóch sotni Kozaków. Rosjanie posiadali też cztery działa.
Borelowski dowodził polskimi siłami ze wzgórza
,,Polak“ (Rosjanie z sąsiedniego wzgórza „Pod Moskalem”), na którym stoi obecnie pomnik powstańców oraz
umieszczone są tablice z opisami w języku polskim i węgierskim. Bitwa, mimo niemal trzykrotnej przewagi liczebnej wroga, zakończyła się niewątpliwym, choć
okupionym dużymi stratami, zwycięstwem powstańców.
Poległo ich w czasie walki 35, a w szpitalu zmarło kolejnych 17. Rannych zostało ponad 100. Rosjanie stracili
ponad 360 zabitych i rannych żołnierzy.

Right by the trail
• Battle of Panasówka

One of the greatest battles against Russian forces during
January Uprising. It took place on 3 September 1863
nearby Panasówka. Unit (700-800 soldiers) led by colonel Marcin Lelewel Borelowski with support of 400 insurrectionists under command of Kajetan Ćwiek
Cieszkowski took part in the battle. Different sources estimate the number of Russians at 3000-4000 soldiers.
Russian forces consisted of 5 troops of infantry, dragoon
squadron, two Cossack sotnyas in possession of four
cannons.
Borelowski commanded Polish forces from Polak Hill
(Russians stationed at a nearby hill called 'Muscovites')
which nowadays has a monument placed here to honour
insurrectionists and plates describing the event in Polish
and Hungarian. The battle despite Russian superiority in
numbers ended with a victory if insurrectionists. 35 of
them were killed in the battle and further 17 died in hospital. Over hundred soldiers were wounded. Russians lost
over 360 soldiers, both killed and wounded.

Rekonstrukcja bitwy pod Panasówką Reconstruction of the Battle of Panasówka
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Honorowa warta przy pomniku powstańczym pod Panasówką w trakcie obchodów 150
rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Honor guard at the monument of the Panasówka insurgent during the 150th anniversary of the outbreak of the January Uprising.

Panasówka

Wzgórze ,,Polak” The Polak Hill
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Pomnikowa aleja bukowa na krawędzi Roztocza i Równiny Biłgorajskiej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w pobliżu Panasówki
Monument avenue of beech on the edge of Roztocze and Biłgorajska Plains on the area Roztoczański National Park near Panasówka
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Pomnik Powstańców Styczniowych -wzgórze ,,Polak”
The monument of the participants of the January Uprising
- the Polak Hill

Droga na wzgórze ,,Polak” The way up the Polak Hill

Pomnikowe buki na wzgórzu ,,Polak” Veteran beeches on the Polak Hill

Panorama borów sosnowych Równiny Biłgorajskiej z punktu widokowego
na wzgórzu Polak. Panorama of pine forest Biłgorajska Plains from the
vantage point on the “Polak” hill.

Dzika róża The rose hips

Owoce kaliny Fruits of viburnumhe
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Jesienna szata Puszczy Solskiej - okolice Hedwiżyna Autumn colours of Solska Wilderness – Hedwiżyn environs
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Biłgorajskie
osobliwości

Strój biłgorajsko-tarnogrodzki

Należy do typu strojów archaicznych. Charakteryzuje go
niezwykła wprost prostota. Materiały to sukno i płótno, wyrabiane domowym, wiejskim sposobem.
Z płótna samodziałowego szyto koszulę, spódnicę, zapaskę
i nakrywkę, czyli płachtę - dla kobiet oraz koszule i portki - dla
mężczyzn. W stroju kobiecym z sukna była wyłącznie sukmana, a dla mężczyzn szyto z niego sukmanę, spodnie i czapkę
-gamerkę. Wersja zimowa - to kożuszki z biało wyprawionych
skór baranich. Zimą i latem noszono chodaki. Zdobienie - to
jeden z najprostszych haftów - szew odręczny zwany stebnówką, wykonywany lnianą nicią na kołnierzach, rękawach,
obszywkach fartuchów i zapasek. Strój ludowy okolic biłgorajsko-tarnogrodzkich noszony był powszechnie do połowy
XIX wieku.

The Biłgoraj and Tarnogród dress

is characterized by extreme simplicity. It belongs to an archaic type of dresses. The materials used were homemade
cloth and linen. Shirts, skirts, aprons and caps, i.e. cloths (for
women) as well as shirts and pants (for men) were sewn from
homespun. In the woman dress, only the homespun coat was
made of cloth, while men had cloth-made homespun coats,
trousers and caps – so-called gamerkas. In winter people wore
sheepskin jackets made of white tawed sheepskin. Clogs were
worn both in winter and summer. An ornament – one of the
simplest embroideries – an off hand seam called top stitching,
was done with a linen thread on collars, sleeves and borders of
aprons. The folk dress of the Bilgoraj and Tarnogród area was
commonly worn until the middle of the 19th century.
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Suka biłgorajska – najbardziej
tajemniczy instrument ludowy

Suka biłgorajska to wyjątkowy, staropolski instrument smyczkowy. Jego założenia konstrukcyjne wywodzą się ze średniowiecza, a jedyne istniejące przekazy ikonograficzne dające pojęcie,
jak wyglądał to akwarela Wojciecha Gersona z 1885 roku i rysunek
Dowgirda z roku 1888. W latach 90. minionego wieku grupa zapaleńców: lutników, muzyków i muzykologów, wśród których wymienić należy koniecznie Ewę Dahlig-Turek, Marię Pomianowską,
Andrzeja Kuczkowskiego i Zbigniewa Butryma, podjęła się żmudnej rekonstrukcji suki. Jest to instrument niełatwy, techniką gry
przypominający tradycyjne strunowe instrumenty azjatyckie.
Wszystkie trudy i godziny ćwiczeń rekompensuje jej cudowne i
niepowtarzalne brzmienie. Nauka gry odbywa się ze słuchu.
Adepci istniejącej Szkoły Suki Biłgorajskiej mają okazję nauczenia się techniki gry na suce, poznania jej budowy a także opanowania typowych dla regionu melodii ludowych.

Suka biłgorajska – the most
mysterious folk instrument

Suka biłgorajska is an exceptional, old Polish stringed instrument. Its construction guidelines date back to the middle ages and
the only existing iconographic records, giving the idea of what the
instrument looked like are Wojciech Gerson’s watercolour from
1885 and Dowgird’s drawing from 1888. In the 1990’s a group of
enthusiasts: luthiers, musicians and musicologists, most important
of whom are Ewa Dahlig-Turek, Maria Pomianowska, Andrzej
Kuczkowski and Zbigniew Butrym, undertook the arduous reconstruction of suka. It is not an easy instrument, its technique of playing resembling the traditional Asian stringed instruments.
However, all the hardships and hours of training are compensated
by its remarkable and unique sound. The students of the Suka
Biłgorajska School learn to play the instrument by ear. They have
an opportunity to learn the techniques of playing the suka, its construction, and folk melodies typical of the region.

Biłgorajskie osobliwości
Pomnik Sitarza

- zaprojektowany i wykonany przez Dariusza Harkota z Biłgoraja. Pomnik ustawiony jest przed Biłgorajskim Centrum Kultury
przy ul. Kościuszki. Przedstawia postać sitarza w kapeluszu przy
wyrobie sit, siedzącego na ozdobnej ławeczce. Jego nogi spoczywają na postumencie, ozdobionym ornamentem roślinnym. Pomnik
wykonany jest w kamieniu wapiennym. Mieszkańcy Biłgoraja byli
producentami sit już w XVI wieku, które rozwozili i sprzedawali po
całej Europie. Z tym związane są coroczne widowiska plenerowe
z udziałem aktorów i wozów konnych pod nazwą „Żałosne - pożegnanie sitarzy” i „Radosne - powitanie sitarzy”.

Monument of a Sievemaker

- designed and made by Dariusz Harkot of Biłgoraj. The monument is situated in front of the Biłgoraj Culture Centre in Kościuszki street. It represents a figure of a sievemaker in a hat, making
sieves, sitting on a small ornamented bench. His legs are on a pedestal decorated with a floral ornament. The monument is made in
calcareous stone. The citizens of Biłgoraj started producing sieves,
which they delivered and sold all over Europe, as early as in the
16th century. Outdoor spectacles related to this history, called “The
miserable -farewell with the sievemakers” and “Joyous - welcoming the sievemakers”, take place every year with the participation of actors and the use of horse carts.
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Biłgorajskie zielone

Do XVII wieku Biłgoraj kojarzony był z piwem. Można
o tym przeczytać w listach Królowej Marysieńki, gdzie zachwala ten trunek, twierdząc, że innego pić nie może. Piwo
biłgorajskie smakowało także Janowi Zamojskiemu. Zachwycił się nim tak bardzo, że wykupił całą niemal produkcję biłgorajskiego browaru. W owym czasie piwo stało się w
Polsce napojem powszechnym. Pito je od rana do wieczora.
Niestety, w XVIII wieku piwo polskie zostało wyparte przez
angielskie i niemieckie, zaczęto spożywać wódki, wina,
miody, potem zaś doszła herbata i kawa. Dzisiaj już nikt –
niestety – nie zna smaku prawdziwego zielonego biłgorajskiego.

The Bilgoraj green beer

Widowisko plenerowe ,,Pożegnanie sitarzy, co się nazywa żałosne"
Outdoor show - “The miserable -farewell with the sievemakers”

Up to the 17th century Biłgoraj was associated with beer.
We can read about it in the letters of queen Marie Casimire
d'Arquien (Marysieńka), in which she praised this drink, maintaining that she could not drink anything else. The Biłgoraj beer was also liked by Jan Zamojski – an important Polish
nobleman. He was so much delighted with it, that he almost
bought up the whole production of the Biłgoraj brewery. At
the time, beer became a common drink in Poland. It was
drunk from morning till night. Unfortunately, in the 18th
century Polish beer was ousted by the German and English
ones. People started to drink vodkas, wines, meads and later
tea and coffee. Sadly, today nobody knows the taste of the
real Biłgoraj green.

Dworek Modrzewiowy w Biłgoraju

„Dworek Modrzewiowy” z 1936 r., dawna siedziba szkoły
krawieckiej, obecnie restauracja.

Larch manor in Biłgoraj

Larch manor – house from 1936, former residence of the
tailor scool, restaurant at present.

115

Biłgorajskie osobliwości
Zagroda Sitarska w Biłgoraju

jest filią Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Poddana
ochronie muzealnej bez przenoszenia na inne miejsce
jest jedną z niewielu pozostałości po dawnej zabudowie
Biłgoraja. W zagrodzie na szczególną uwagę zasługuje
ciekawa ekspozycja narzędzi rzemieślniczych do produkcji sit. Historia biłgorajskiego sitarstwa sięga już początków istnienia miasta czyli XVI wieku, gdy sitarze
przywędrowali tu z Mazowsza i Ziemi Kieleckiej. Początki specyficznego dla Biłgoraja i okolic budownictwa zagród sitarskich datowane są na wiek XVII
i XVIII. W zagrodzie znajduje się dom mieszkalny
z przedsionkiem, warsztatem tkackim, izbą białą
i czarną kuchnią. Na uwagę zasługuje warsztat z wyeksponowanymi krosnami ręcznymi i nożnymi oraz z ekspozycją starych sit. Poza domem mieszkalnym
w zagrodzie znajdują się: drewutnia, spichlerz, wozownia oraz budynki inwentarskie.

Sievemakers’ farmstead
in Biłgoraj

is a branch of the Biłgoraj Land Museum. It is subject
to museum protection without relocating it to a different place and is one of the few remnants of the former
Biłgoraj built-up area. Particularly worth seeing in the
farmstead is the exposition of craft tools for making sieves. The history of Biłgoraj sieve making dates back to
the beginnings of the town, i.e. to the 16th century, when
the sievemakers came here from Mazovia and Kielce
Land. The building of sievemakers’ farmsteads, characteristic of Biłgoraj and neighbouring areas, began in the
17th and 18th centuries. The farmstead consists of
a dwelling house with a vestibule, loom, white chamber and black kitchen. Especially worth noticing is the
loom with the exposed hand- and foot-operated looms,
as well as the exposition of old sieves. Apart from the
dwelling houses, the farmstead consists also of a woodshed, granary, coach house and livestock facilities.
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Jedyne w Polsce tablice
Dekalogu na urzędzie

W Biłgoraju na budynku Starostwa Powiatowego
wmurowano w dniu 31 maja 2005 r. tablice Dekalogu,
z literami wyrytymi w kamieniu granitowym. Tablice
wmurowane są w ścianę urzędu. Kiedyś w tym budynku
była katownia UB i posterunek policji niemieckiej. Jest
to główna ulica w Biłgoraju, przechodząca przez środek miasta. Projektantem tablic był Marian Jagusiewicz
i Stanisław Schodziński, natomiast wykonawcą Kazimierz Wajda z Biłgoraja.Tablice ustawiono staraniem
Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej (przewodniczący Marian Jagusiewicz) i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (starosta Stanisław
Schodziński). Poświęcenia dokonał proboszcz parafii
św. Jerzego w Biłgoraju ks. kan. Czesław Szuran. Są to
jedyne tablice w Polsce pisane pełnym tekstem, a nie
cyframi.

Poland’s only decalogue tablets
on the walls of an office

On the 31 of May 2005, decalogue tablets with letters engraved in granite stone were placed on the building of the District Authority Office in Biłgoraj. The
tablets are built in the office wall. The building was
once a torture chamber of the Polish Security Office and
a German police office. It is located in the main street in
Bilgoraj, leading through the centre of the town. The
tablets were designed by Marian Jagusiewicz and Stanisław Schodziński and made by Kazimierz Wajda from
Biłgoraj. Placing the tablets on the building was the result of efforts made by the Bilgoraj Land Regional Citizens’ Committee (with its chairman, Marian
Jagusiewicz) and the District Authority Office in Biłgoraj (the staroste Stanislaw Schodziński). They were
blessed by the rector of the saint George parish in Biłgoraj, canon Czesław Szuran. They are the only tablets in
Poland with full text, not numbers, written on them.

Nowy budynek Starostwa Powiatowego
w Biłgoraju New building of county office
in Biłgoraj
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Otwarcie nowego budynku Starostwa Powiatowego w Bigoraju 10.11.2012 r. Opening of new building of county office in Biłgoraj 10.11.2012
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Biłgorajskie to region,

gdzie nadal jest żywa tradycja rzeźby ludowej. Na terenie powiatu działa wielu twórców, których dzieła
cieszą się uznaniem w kraju i za granicą. Z lewej strony rzeźba ,,Powiat Biłgorajski w pigułce” autorstwa
Ryszarda Sobaszka z Biłgoraja przedstawiająca sito na kole garncarskim, św. Stanisława Męczennika
z Górecka - patrona powiatu, drogę oznakowaną tablicami Dekalogu, drzewo pomnikowe Kapituły Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa oraz gliniane garnki z kłosami zbóż - symbol rolnictwa powiatu.

Bilgoraj is a region,

where a folk sculpture tradition is still alive. Local artists create works that are highly esteemed both in
the country and abroad. On the left – sculpture 'Biłgoraj County in a pill' by Ryszard Sobaszek from
Biłgoraj presented in a form of a sieve on potter's wheel, Saint Stanislaus the Martyr, road marked with
Ten Commandments tablets, commemorative tree of 'National Heritage Holy Matter' Chapter as well as
clay pots filled with ears of grains – symbol of local agriculture.
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Miasteczko sitarzy w Bigoraju Sivemakers’ town in Bigoraj

Krzyż Morowy

z okresu I wojny światowej na cmentarzu epidemicznym w Biłgoraju

Plague Cross

on the epidemical cemetery from the
First World War in Biłgoraj

Cmentarz Lapidarium w Bigoraju 'Lapidarium' cemetery in Biłgoraj
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W Powiecie Biłgorajskim

znajduje się około 1500 krzyży i kapliczek przydrożnych.
Na zdjęciu: figura św. Jana Nepomucena w Biłgoraju.

In the Biłgoraj district,

there are about 1500 crosses and roadside shrines. In the
photo: a statue of St. John of Nepomuk in Biłgoraj.

Brama wejściowa na cmentarz przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju Entry gate to cemetery at Lubelska Street in Biłgoraj
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Kaplica św. Marii Magdaleny z cudownym źródełkiem

Znajduje się przy ul. Tarnogrodzkiej, naprzeciwko nieczynnego klasztoru i wchodzi w skład dawnego franciszkańskiego zespołu klasztornego a obecnie Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Powstała w 1794 roku w miejscu spalonego kościoła, ma kształt kwadratu a wewnątrz jej
znajduje się głęboka studnia oraz barokowy ołtarz. W studni bije cudowne źródełko. W ołtarzu znajduje się obraz św. Marii Magdaleny z 1792 roku oraz dwa obrazy pochodzące prawdopodobnie z XVII
lub XVIII w.

Saint Mary Magdalene chapel and its miraculous spring

It is situated in Tarnogrodzka street, opposite the unoccupied priory and is part of the former Franciscan monastery and the present Sanctuary of Saint Mary Magdalene in Bilograj. The square chapel
was built in 1794, in place of a burnt church. Inside, there is a deep well and a baroque altar. The miraculous spring spurts from the well. In the altar, there is a picture of saint Mary Magdalene from 1792
and two other paintings, most likely from the 17th or 18th century.
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Kamień upamiętniający

Franciszkanów i mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej
poległych podczas Powstania Styczniowego. Znajduje się na placu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Obok: Sługa Boży Ks. Błażej
Nowosad zamordowany w grudniu 1943 roku
przez banderowców w Potoku Górnym i Błogosławiony Powiatu Biłgorajskiego Zygmunt Pisarski,
zamordowany w 1943 roku przez gestapo.

Stone

commemorating Franciscans killed during January Uprising. It is located by church of Saint
Mary Magdalene in Biłgoraj. In the pictures:
priest Błażej Nowosad, killed in December 1943
by Bandera troops in Potok Górny and blessed
Zygmunt Pisarski killed in 1943 by Gestapo.

Trasa samochodowa
,,Szlakiem
przenikania kultur i religii”

186 km

• Biłgoraj • Korczów • Majdan Księżpolski • Księżpol •
Biszcza • Gózd Lipiński • Harasiuki • Derylaki • Huta
Krzeszowska • Gózd • Kurzyna • Ulanów • Bieliny •
Krzeszów • Stary Jasiennik • Lipiny Dolne • Potok
Górny • Zagródki • Luchów Górny • Tarnogród •
Różaniec • Obsza • Zamch • Babice • Łukowa • Chmielak • Rakówka • Biłgoraj

Przyroda i historia

Równie bogata jak przyroda, jest historia mieszkańców tych terenów. Żyli tu ludzie różnych narodowości
i wyznań. Na trasie odnajdziemy liczne ślady z przeszłości wyznawców judaizmu, prawosławia, chrześcijan, unitów. Z inskrypcji na nagrobkach, które
odnajdziemy na starych cmentarzach, z napisów na
przydrożnych kapliczkach odtworzymy burzliwą
i jakże często tragiczną historię.

Rzeka Łazobna w okolicy Biszczy The Łazobna River in the Biszcza region

Nature and history

Local wildlife is as rich as the area's history. Many
people of various nationalities and religions called
this place home. Remnants of Jewish, Orthodox and
Christian culture can be seen in many places. Tombstones and wayside chapels inscriptions enable to trace
turbulent and tragic past.

Prawdziwek The king bolete

Szyszki na świerku The pine cones

,,Szlakiem przenikania kultur i religii”

Zalew w Biszczy Reservoir in Biszcza
126
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„Jaskółczy brzeg”

to fragment ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej „Młodzie”.
Stojąc na „wysokim” brzegu można podziwiać piękny rozległy
widok na Tanew oraz typowy krajobraz dla doliny tej rzeki.
Nazwa „Jaskółczy brzeg” pochodzi od jaskółki brzegówki, która
zakłada gniazda na urwistych brzegach, w wygrzebanych przez
siebie norach. Wysoki brzeg rzeki to wydma śródlądowa,
tzw. sandr. To obszar piaszczysty powstały w wyniku działalności
akumulacyjnej rzek.
Stojąc na wydmie można zaobserwować skutki erozji rzecznej,
spowodowanej prądem i wezbraniami wody w okresach roztopów
i obfitych opadów. Rzeka wcina się w podłoże tworząc urwiste
zbocza dolin, podmywając i odsłaniając korzenie drzew.
Ścieżka wzdłuż brzegu Tanwi to suche i piaszczyste podłoże
z charakterystyczną roślinnością trawiastą: mietlice, kostrzewa
owcza, bliźniczka psia trawka.

'Swallows' edge'

is a section of a recreational path called 'Młodzie' leading to
a high edge overlooking Tanew valley and offering a breathtaking
view. The name 'Swallows' edge' comes from Sand Martins nesting in tunnels bored in cliffs. This riverbank cliff is a part of an
inland dune, so called sandr. It was created by sand accumulated
by the rivers.
Erosion caused by the swollen river and strong currents. The
river cuts into ground creating steep slopes of valleys and exposing tree roots.
Sandy path leads along the bank of Tanew River and among the
local grassland with plants like bentgrass, sheep's fescue and matgrass.
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,,Jaskółczy brzeg“ w okolicy Starych Króli ‘Swallows’ edge’ in the Stare Króle region
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Jaskółki brzegówki Sand Martins
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,,Jaskółczy brzeg“ w okolicy Starych Króli ‘Swallows’ edge’ in the Stare Króle region
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Las w okolicach Starych Króli The forest in the Stare Króle region
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Okrągłe - Turniej Wsi 2013 Okrągłe – Tournament of Villages 2013
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Stawy w Chmielku

Łabędzie nieme Mute Swans

Stawy rybne w Chmielku Fish ponds in Chmielek
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Bitwa pod Osuchami

była prawdopodobnie największą bitwą partyzancką II wojny światowej. Brało w niej
udział około 1200 partyzantów AK i BCh.
Przeciw nim stanęło około 30 000 żołnierzy
niemieckich. Jak się okazało, bitwa ta stała
się punktem kulminacyjnym niemieckiej
akcji przeciwpartyzanckiej „Sturmwind II”
i zakończyła się sukcesem Niemców. W tej
nierównej walce poległo około 400 polskich
partyzantów, z czego przynajmniej 300 pochowanych jest na cmentarzu partyzanckim
w Osuchach czyniąc go największym w Polsce cmentarzem partyzanckim. Równe
rzędy krzyży, przypominają o wydarzeniach
z 21–25 czerwca 1944. Spoczywają tu 18–
20-latkowie, bracia, małżeństwa, rodziny,
milczący świadkowie wydarzeń.

The battle of Osuchy

was probably the biggest partisan battle of
the second world war. Around 1200 partisans of the Home Army and Polish Peasants’
Battalions took part in it, confronted by
about 30 000 German soldiers. As it turned
out, the battle became the climax of the German anti-partisan action called “Sturmwind
II” and resulted in the victory of the Germans. In this uneven fight, about 400 Polish
partisans fell, at least 300 of which are buried in the partisan cemetery in Osuchy,
which makes it the biggest partisan cemetery in Poland. The even rows of crosses remind us of the events of 21-25 June 1944.
Here lie 18, 20-year-olds, brothers, spouses,
families – the silent witnesses of these days.
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Tanew w Osuchach

Myszołów zwyczajny The common buzzard

Osuchy - bezimienny dopływ Tanwi Osuchy - an unnamend tributary of Tanew

Bocian biały The white stork
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Tanew w Osuchach Tanew in the Osuchy

,,Szlakiem przenikania kultur i religii”

Pełzacz leśny The treecreeper

Kosy The blackbirds
140

Tanew w Osuchach Tanew in the Osuchy
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Dawna cerkiew unicka - obecnie kościół w Babicach Former Uniate church – currently a temple in Babice
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Pomnikowa lipa przy kościele w Obszy Monumental linden by church in Obsza
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Kościół w Obszy Church in Obsza
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,,Szlakiem przenikania kultur i religii”
Potyczka pod Borowcem

Od kilku lat w Borowcu odbywa się rekonstrukcja wydarzeń z 1649 roku, kiedy to obóz wojsk
króla Jana Kazimierza, które maszerowały z odsieczą dla oblężonego Zbaraża został zaatakowany
przez Kozaków. Obóz tworzony przez około 100 osób jest wierną rekonstrukcją z czasów powstania
Chmielnickiego. Odtwarzane są polowe umocnienia ziemne, zmiany warty, a także żołnierska kuchnia. Wszystko z dbałością o realia i wierność historii.
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Borowiec encounter

For the last couple of years a reconstruction of 1649 events takes place in Borowiec. It was when
King John Casmir led his army in succour of besieged Zbaraż. His camp was attacked by Cossacks.
Nowadays around 100 people recreates encampments, fortifications, camp cooker and the changing
of the guard – all is done and constructed according to historic sources.

Obóz wojsk Jana Kazimierza pod Borowcem Camp John Casimir forces in Borowiec
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Kościół w Łukowej Church in Łukowa

Leśna kapliczka Forest chapel

Kościół w Biszczy Church in Biszcza
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Wełnianka The cottongrass

,,Szlakiem przenikania kultur i religii”

Wróble The sparrows

Zięba The chaffinch
148

Bąk The bittern

Uroczysko Dąbrowa w Aleksandrowie Sacred spot Dąbrowa in Aleksandrow
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Cmentarz ofiar hitleryzmu w Sigle Cementary of the victims of nazizm in Sigła
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Zalew na rzece Szum w Sigle Reservoir of the Szum River in Sigła
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Stawy rybne w Sigle Fish ponds in Sigła

Jesienny las Autumn forest

Rezerwat
krajobrazowo – leśny Szum

ma powierzchnię około 18,17 ha. Został utworzony w 1958
roku, na obszarach gmin Józefów i Tereszpol, obejmuje swym
obszarem najciekawszy odcinek rzeki Szum pomiędzy Góreckiem Starym a Góreckiem Kościelnym. Są tu liczne skalne
progi wodne. Z rzadkich gatunków roślin pojawiają się zanokcice skalna i zielona, porzeczka alpejska, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, paprotnica krucha, widłak
jałowcowaty. W wodach Szumu występuje pstrąg potokowy.

The Szum Landscape
and Forest Nature Reserve

The area of the reserve is 18.17 hectares. It was created in 1958 in the Józefów and Tereszpol Communes,
encompassing the most interesting section of the Szum
- between Górecko Stare, and Górecko Kościelne. It features numerous cataracts. Rare species represented here
include the maidenhair spleenwort, the green spleenwort, the Alpine currant, daphne mezereum, the martagon, the brittle fern, and the stiff clubmoss. Brown trout
splash about in the Szum.
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Rezerwat ,,Szum”
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Rezerwat ,,Szum”
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Sanktuarium w Górecku Kościelnym
Sanktuarium św. Stanisława
w Górecku Kościelnym

Pięknie usytuowana świątynia zbudowana z drewna modrzewiowego posiada trzy nawy. Pomiędzy prezbiterium
a nawą główną umocowana jest belka z barokowym krzyżem
z połowy XVIII w. Wnętrze, które wykonali w latach 1769-79
Jan i Jakub Maucherowie zdobią trzy barokowe ołtarze, rokokowa chrzcielnica, stary konfesjonał. W głównym ołtarzu
znajduje się obraz św. Stanisława. Drewnianą ambonę zdobią
rzeźby czterech Ewangelistów. Na chórze znajdują się 12głosowe organy z 1906 roku. W górnej kondygnacji murowanej dzwonnicy umieszczono trzy dzwony wykonane w 1906 r.
we Lwowie. Do dziś około 200 m od kościoła stoją dwie kapliczki, których powstanie jest związane z objawieniem się
św. Stanisława, 7 X 1648 r. W 1968 roku kardynał Karol Wojtyła przekazał kościołowi autentyczne relikwie – odrobinę
kości św. Stanisława.

Saint Stanislaus sanctuary
in Górecko Kościelne

This beautifully situated church built of larch wood has three
naves. Between the chancel and the main nave there is a beam
with a baroque cross from the middle of the 18th century. The
interior, created by Jan and Jakub Maucher between 1769 and
1779, is decorated with three baroque altars, rococo font and
an old confessional. A painting of saint Stanislaus is placed in
the main altar. The wooden pulpit is ornamented with sculptures of the four evangelists. On the choir loft there is a 12voice organ from 1906. Three bells made in 1906 in Lviv are
located on the upper tier. About 200 metres from the church
there are two shrines, preserved up to this day, built after the
apparitions of saint Stanislaus on the 7th of October 1648. In
1968 cardinal Karol Wojtyla handed over to the church the authentic relics of saint Stanislaus – small fragments of the saint’s bones.
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Święty Stanisław Męczennik St. Stanislaus Martyr
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XVIII wieczny kościółek w Górecku Kościelnym The 18th church in Górecko Kościelne
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Sanktuarium w Górecku Kościelnym

Kapliczka w Górecku Kościelnym Chapel in Górecko Kościelne

Pomnikowe dęby w Górecku Kościelnym Veteran oaks in Górecko Kościelne
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Kapliczka ,,Pod Dębem”w Górecku Kościelnym Chapel ‘Under the Oak’ in Górecko Kościelne
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Pomnikowe dęby w Górecku Kościelnym Veteran oaks in Górecko Kościelne
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Sanktuarium w Górecku Kościelnym
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Kaplica ,,Na wodzie” nad rzeką Szum A ‘Water chapel’ by Szum River
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Stacja drogi krzyżowej Stations of the Cross

Elektrownia
w Górecku Kościelnym

W dolinie rzeki Szum znajduje się tama, która spiętrza wody
tworząc malownicze śródleśne jeziorko, powstała ona już
w latach pięćdziesiątych XX w. z myślą o małej elektrowni
wodnej dla mieszkańców pobliskiego Górecka. W międzyczasie zelektryfikowano wieś i elektrownia nie powstała. Jednak w latach osiemdziesiątych powrócono do tego projektu
i ukończono budowę.
Nieopodal niej znajduje się Rezerwat „Szum”, przez który
prowadzi 1,5 km ścieżka przyrodnicza, obrazująca przełomowy odcinek rzeki Szum z jej progami skalnymi i bogactwem szaty roślinnej.

Power plant
in Górecko Kościelne

In the valley of the river Szum there is a dam which dams up
the water, creating a picturesque mid forest lakelet. It had already come into being in the 1950’s, with a view to building
a small water turbine plant for the inhabitants of the nearby
Górecko. In the meantime, the village was electrified and thus
the power plant was not built. However, in the 1980’s the project was resumed and the construction was completed.
Nearby there is a “Szum” Reserve with a 1,5 km long nature path leading across it, presenting the gorge section of the
river Szum with its rocky rapids and variety of plant cover.
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Konik Polski
zwany biłgorajskim
we Floriance

W 1996 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym utworzona została hodowla stajenna we Floriance. Hodowla stajenna jest uzupełnieniem hodowli rezerwatowej. Pozwala
na utrzymanie koników odłączonych z ostoi oraz częściowe
ich przygotowanie do współpracy z człowiekiem tj. pracy
i użytkowania wierzchowego jak i zaprzęgowego. Powstanie hodowli stajennej umożliwiło zachowanie zasobów kulturowych i historycznych związanych z osadą leśną o
nazwie Florianka. Dzięki rozpoczęciu hodowli konika odnowiono zabytkowe obiekty budowlane ratując je przed
zniszczeniem.

Konik Polski
(Polish primitive horse),
called the Bilgoraj Konik,
in Florianka

In 1996, stable breeding in Florianka was initiated in the
Roztoczański National Park. Stable breeding is complementary to the reserve breeding. It allows for the maintenance of koniks separated from the Mainstay and their
partial preparation for the cooperation with men, i.e. work,
horseback and carriage riding. The rise of stable breeding
made it possible to preserve the cultural and historical resources related to the forest settlement named Florianka.
Thanks to the opening of konik breeding, the historic buildings were restored and saved from destruction.
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Tygodniowe źrebię konika biłgorajskiego Weekly foal Bilgoraj Konik
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Florianka - pomnikowy dąb ,,Florian” Florianka - veteran oak ‘Florian’

Florianka
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Koniki polskie na ternie Stajennej Hodowli Konika Polskiego przy RPN we Floriance Polish horses on the area of Stable Breeding with RPN in Florianka
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Koniki polskie na ternie Stajennej Hodowli Konika Polskiego przy RPN we Floriance Polish horses on the area of Stable Breeding with RPN in Florianka
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Szlakiem przenikania kultur i religii
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Stawy na rzece Nepryszka w Józefowie
A ponds on the Nepryszka River in Józefów
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Jeden z zalewów na rzece Nepryszce w Józefowie
One of the reservoirs on the Nepryszka River in Józefów
179

Szlakiem przenikania kultur i religii

Neobarokowy kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie
Neo-baroque Church of the Immaculate Conception of the Blessed
Virgin Mary in Józefów
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Kamieniołom ,,Babia Dolina”
w Józefowie

to najbardziej rozległy kamieniołom na Roztoczu Środkowym. Ściśle mówiąc jest to właściwie całe pasmo kamieniołomów piaskowców i wapieni trzeciorzędowych.
Kamień był tu eksploatowany od 1644 roku. Na ten właśnie
rok datowane jest pierwsze wydobycie z ,,Góry Niepryszki”. Początkowo używano go do wytwarzania
kamieni młyńskich, browarnych. Służył też artystom jako
materiał na liczne pomniki znajdujące się do dzisiaj w Józefowie.
Tuż obok kamieniołomu, na zboczu wzgórza, znajduje
się stary żydowski cmentarz z licznymi, niekiedy bardzo
dobrze zachowanymi macewami.

Quarry “Babia Valley"
in Jozefow

the most extensive quarry in Central Roztocze. Strictly
speaking, this is actually a whole range of sandstone and
limestone quarries tertiary. The stone was operated here
since 1644. It is this year is dated from the first extraction,
the ‘Top Niepryszka’. Initially it was used for the manufacture of millstones, brewing. He also served as a material
for artists with numerous monuments located in the suburbs today.
Right next to the quarry on the hillside, there is an old
Jewish cemetery with many, sometimes very well-preserved tombstones.
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Kamieniołom ,,Babia Dolina” w Józefowie Quarry ‘Babia Valley’ in Jozefow

Kamieniołom ,,Babia Dolina” w Józefowie Quarry ‘Babia Valley’ in Jozefow
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Baszta widokowa The lookout tower
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Baszta widokowa ,,od środka” Lookout tower ‘from the inside’

Kamieniołom ,,Babia Dolina” w Józefowie Quarry ‘Babia Valley’ in Jozefow
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Jeden z nielicznych zachowanych cmentarzy żydowskich na terenie Ziemi Biłgorajskiej w Józefowie z najstarszymi nagrobkami z XVIII wieku
One of the few preserved Jewish cemeteries in Biłgoraj Region of the oldest tombs of the eighteenth century
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Zalew w Józefowie Reservoir in Józefów
190
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Kaczka krzyżówka The mallard
191

Rezerwat Czartowe Pole

Powstał w 1958 roku na powierzchni ok. 80,5 ha. Jego
nazwa wywodzi się od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno
czarci tam hasali”, czego skutkiem miały być liczne powodzie
i pożary. Dowodem na ,,prawdziwość” tych słów może być los
jaki spotkał papiernię Zamoyskich, której ruiny znajdują sie na
terenie polany ,,Czartowego Pola”. Najpierw zniszczyły ją powodzie w latach 1849 i 1870 a dzieła zniszczenia dopełnił
pożar, który wybuchł w 1883 roku. Rezerwat oprócz wspomnianej polany obejmuje odcinek malowniczo ukształtowanej
doliny rzeki Sopot. Dolina ta powstała na skutek wymycia
przez wodę piaszczystych utworów czwartorzędowych aż do
trzeciorzędowego podłoża kredowego. Jego nierówności i duża
odporność na erozję spowodowały utworzenie licznych, nieregularnych i postrzępionych wodospadów, między którymi potworzyły się piaszczyste wysepki. Dzięki dużemu spadkowi
koryta oraz licznym progom rzeka nabiera charakteru bystrego,
górskiego potoku. Dogodne warunki życiowe znalazły w niej
lipienie i pstrągi potokowe – ryby charakterystyczne dla czystych strumieni górskich.
Na terenie rezerwatu objętym ścisłą ochroną utworzono
ścieżkę przyrodniczą o długości 1,4 km.

Reserve Czartowe Pole

It was created in 1958 an area of approximately 80.5 hectares. Its name derives from the legend proclaiming that one day
"Jeno there hasali devil", which resulted were to be numerous
floods and fires. The proof, truth "of the words may be fate that
befell Zamoyski paper mill, the ruins of which are situated in
the clearing, Czartowego Fields". First, it destroyed the floods
in 1849 and 1870 and completed the work of destruction fire,
which broke out in 1883. Reserve than by clearing involves a
beautifully shaped valley Sopot. This valley was caused by a
water wash sand until the Quaternary Tertiary Cretaceous substrate. His inequality and high resistance to erosion resulted in
the creation of numerous, irregular and jagged waterfalls,
among which potworzyły are sandy islands. Thanks to the large
decrease in the trough and numerous thresholds river takes a
clever character, a mountain stream. Favorable conditions of
life were in the grayling and brown trout - fish characteristic of
pure mountain stream.
Within the reserve subject to strict protection created nature
trail with a length of 1.4 km.
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Rezerwat ,,Czartowe Pole”
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Rezerwat ,,Czartowe Pole”
Ruiny starej papierni Zamojskich w rezerwacie ,,Czartowe Pole”
Ruins of old paper mill of Zamoyski in the ‘Devil`s Field’
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Tarnogród

to miasto, w którym odbywają się sejmiki teatrów wsi polskiej. Prawa miejskie otrzymał w 1567 roku. W 1715
roku zawiązano tu konfederację tarnogrodzką pod wodzą Stanisława Ledóchowskiego. W kościele parafialnym
p.w. Przemienienia Pańskiego są obrazy włoskiego malarza Domenico Tintoretti. Modrzewiowy kościół św.
Rocha pochodzi z 1624 roku. Czynna jest jedyna na Ziemi Biłgorajskiej cerkiew prawosławna p.w. Świętej Trójcy.

Szlakiem przenikania kultur i religii

Tarnogród

is a town where conventions of Polish village theatres are held. It received a town charter in 1567. In 1715 a confederacy was established here under the rein of Stanisław Ledóchowski. In parish church dedicated to Transfiguration there are pictures of Italian painter Domenico Tintoretti. Larch church dedicated to St. Roch comes from
1624. There is also the only Orthodox Church active on Biłgoraj land, dedicated to Holy Trinity.

Barokowy kościół Przemienienia Pańskiego z XVIII wieku z ołtarzem przeniesionym z kolegiaty zamojskiej
The baroque church of the Transfiguration of the eighteenth century, with the altar moved from the collegiate Zamosc

Modrzewiowy kościół św. Rocha z XVII wieku
Larch church dedicated to St. Roch of the seventeenth century

Cerkiew prawosławna p.w. Świętej Trójcy
Orthodox church Holy Trinity

Zalew w Tarnogrodzie
Reservoir in Tarnogród
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Synagoga z XVIII wieku Synagogue of the eighteenth century

Fragmenty macew z cmentarza żydowskiego w Tarnogrodzie
Fragments of matzevas in a Jewish cemetery in Tarnogród
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Spływ kajakowy po rzece Tanew - Wólka Biska
Canoeing on Tanew River - Wólka Biska

Majówka w Bidaczowie Nowym - 2013
May Picnic in Bidaczów Nowy - 2013
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Głuszec i gniewosz plamisty - zagrożone gatunki Puszczy Solskiej Capercaillie and Gniewosz Spotted - endangered species of the Solska Forest
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Rezerwat torfowiskowy „Obary”

Rezerwat „Obary” zajmuje powierzchnię 82,25 ha. Występuje tam torfowisko wysokie rzadko spotykane w Polsce. Jest to torfowisko typu subkontynentalnego.
Przeważająca część torfowiska jest płaska, a charakterystyczne kępki są dość niskie i rzadko porozrzucane.
Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie są bagna –
fragmenty torfowisk wysokich i przejściowych, a także
drzewostany. Można tu napotkać tak rzadkie już rośliny jak
gnidosz królewski, bobrek trójlistkowy, grzybień biały,
siedmiopalecznik błotny, czermień błotna oraz drapieżne
rosiczki. Świat zwierząt reprezentowany jest przez tak
rzadkie gatunki jak: cietrzew, głuszec, jarząbek, żuraw,
wilk, zaskroniec i jadowite żmije. W licznych oczkach
wodnych żyją traszki, kumaki nizinne i inne gatunki żab.

Peat bog reserve Obary

The area of the Obary Reserve is 82,25 ha. The peat bog
of subcontinental type, which can be found there, is seldom
to be met in Poland. The major part of the peat bog is flat
and the characteristic tufts are quite low and sparsely scattered. The main subject to protection in the reserve are the
marshes – fragments of high and transitory peat bogs, as
well as the forest stands. Plants as rare as the lousewort,
bog bean, European white water lily, marsh cinquefoil,
calla lily and predatory sundews, can also be seen here.
The animal world is represented by such rare species as:
black grouse, wood grouse, hazel grouse, crane, wolf, grass
snake and poisonous vipers. Numerous water holes are inhabited by newts, fire-bellied toads and other species of
frogs.
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Rezerwat torfowiskowy ,,Obary” Peat bog reserve ‘Obary’

Owadożerna rosiczka The insectivorous sundew

Borówka brusznica The cowberry
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WYKAZ SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH
ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
SZLAKI ROWEROWE:

◙ Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego – znaki niebieskie – 32,5 km
Biłgoraj – Smólsko Małe – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki
– Szostaki – Podsośnina – Osuchy

◙ Szlak Dolina Białej Łady – znaki czerwone – 43 km
Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Igantówka – Żelebsko – Karolówka
– Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada – Biłgoraj
◙ Szlak dawnej kolejki wąskotorowej – znaki niebieskie – 25 km
Biłgoraj – Kolonia Sól – Dąbrowica – Bukowa – Ujście

◙ Szlak im. Józefa Złotkiewicza – znaki zielone – 37 km
Biłgoraj – Podlesie – Dereźnia – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska
– Biszcza – Tarnogród

◙ Szlak Pogranicze regionów – Wzgórze Polak – znaki żółte – 47 km
Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny
– Czarnystok – Lipowiec – Wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – Wola Duża
– Wola Mała – Biłgoraj
◙ Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone – 5 km
Dyle – Kajetanówka – Lipowiec
◙ Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone – 5 km
Cyncynopol – Dyle – Hedwiżyn – źródła rzeki Stok

◙ Szlak doliny Tanwi i Wirowej – znaki czerwone – 27 km
Obsza – Zamch – Borowe Młyny – Borowiec – Olchowiec – Dorbozy – Obsza
◙ Szlak dawnych rzemiosł ludowych – znaki zielone – 31 km
Biłgoraj – Dąbrowica – Bukowa – Andrzejówka – Siedem Chałup – Korytków
Mały – Bagno Rakowskie – Cacanin – Frampol
◙ Szlak Zwierzyniec –Górecko Stare – znaki żółte – 15 km
Zwierzyniec – Florianka – Górecko Stare

◙ Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone – 86 km
Józefów – Fryszarka – Borowe Młyny – Błudek – rez. „Czartowe Pole” – Nowiny
– Majdan Sopocki – Ciotusza Stara – Husiny – Wzgórze Kamień – Stanisławów
– Górniki Nowe – Szopowe – Majdan Kasztelański – Górecko Stare – rez. „Szum”
– Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów
◙ Szlak Żurawinowy – znaki czerwone – 25 km
Kolonia Sól – Ciosmy Pszczelne – Ciosmy Knieja – Ciosmy – Kolonia Sól

◙ Centralny szlak rowerowy Roztocza – znaki czerwone – 189 km
Kraśnik – Stróża – Słodków – Szastarka – Brzozówka – Moczydła Stare – Błażek
– Batorz – Zdziłowice – Otrocz – Chrzanów – Malinie – Łada – Goraj – Zastawie
– Kondraty – Hosznia Ordynacka – Gilów – Podlesie Duże – Podlesie Małe
– Radecznica – Zaburze – Dzielce – Szczebrzeszyn – Kawęczyn – Topólcza
– Turzyniec – Zwierzyniec – Sochy – Szozdy – Tereszpol – Górecko Stare
– Józefów – Hamernia – Nowiny – Majdan Sopocki – Oseredek – Susiec – Łosiniec
– Maziły – Podlesina – Chyże – Bełżec – Szalenik – Lubycza Królewska
– Siedliska – Hrebenne

◙ Modelowy Trakt – znaki zielone – 13 km
Biłgoraj – Nadrzecze – Rapy Dylańskie

◙ Szlak ,,Jastrzębia Zdebrz” – znaki niebieskie – 85 km
Trzęsiny – Smoryń – Głupia Wieś – Kolonia Teodorówka – Teodorówka
– Komodzianka Górna – Jędrzejówka – Hosznia Ordynacka – Gilów – Rokitów
– Turobin – Załawcze – Gródki – Kondraty – Radzięcin – Wola Radzięcka – Stara
Wieś – Kąty – Wola Kątecka – Biłgoraj
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◙ Szlak Zaborszczyzny – znaki czerwone – 60 km
Księżpol – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina –
Wola Kulońska – Potok Górny – Lipiny Górne Borowina – Lipiny Dolne – Stary
Jasiennik – Krzeszów Górny – Podolszynka Plebańska – Krzeszów
◙ Bobrowy Trakt – znaki czerwone – 29 km
Korytków Duży – Siedem Chałup – Cybulne Góry – kamienna droga – Gościniec
Janowski – Andrzejówka – Bukowa – Gościniec Solski – Korytków Duży
◙ Szlak im. Dymitra Gorajskiego – znaki zielone – 40 km
Goraj – Hosznia Abramowska – Chłopków – Zaburze – Kawęczynek – Lipowiec

SZLAKI PIESZE:

◙ Szlak walk partyzanckich – znaki czarne – 100 km (75 km w granicy powiatu)
Bidaczów Stary – Budziarze – Zanie – Majdan Stary – Majdan Nowy – Lipowiec Stary
– Aleksandrów – Górecko Kościelne – Sigła – Kozaki Osuchowskie – Osuchy
– Fryszarka – Borowe Młyny – rez. „Nad Tanwią” – Susiec – Wólka Łosiniecka
– Łosiniec – Siwa Dolina – Tomaszów Lubelski
◙ Szlak Roztoczański – Znaki żółte – 54 km (46 km w granicy powiatu)
Bidaczów Stary – Bidaczów Nowy – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia
Zagrody – Kolonia Sól – Biłgoraj – Wola Mała – Wola Duża – Hedwiżyn
– Kajetanówka – Żelebsko – Trzęsiny – Lipowiec – Wzgórze Polak – Zwierzyniec
◙ Szlak Puszczy Solskiej – znaki niebieskie – 27 km
Biłgoraj – Rożnówka – Edwardów – Górecko Kościelne

◙ Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone – 42 km
Józefów – Fryszarka – Osuchy – Uroczysko Maziarze – rez. „Czartowe Pole”
– Nowiny – Siedliska – Długi Kąt

◙ Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – znaki zielone – 67 km
/18 km w granicy powiatu/
Zwierzyniec – Rudka – Skaraszów – Szewnia Dolna – Wojda – Bliżów – Bondyrz
– Lasowce – Potok Senderki – Stara Huta – Majdan Kasztelański – Brzeziny
– Górecko Kościelne – Tereszpol Jurydyga – Florianka

◙ Szlak krawędziowy – znaki czerwone – 52 km (28 km w granicy powiatu)
Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare – Górecko Kościelne – Tarnowola –
Józefów – Pardysówka – Hamernia – rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Błudek – Oseredek – Susiec
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◙ Szlak centralny – znaki niebieskie – 137 km (30 km w granicy powiatu)
Szastarka – Brzozówka – Moczydła Stare – Błażek – Batorz – Otrocz – Huta
Turobińska – Gródki – Fort IV – Radecznica – Sąsiadka – Kawęczynek – Lipowiec
– Zwierzyniec – Obrocz – Lasowce – Potok Senderki – Wzgórze Kamień – Husiny
– Róża – Ulów – Pasieki – Rabinówka – Chyże – Bełżec

◙ Szlak walk partyzanckich – znaki czerwone – 63 km (10 km w granicy powiatu)
Lipa – Świdry – Gwizdów – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze
– Ujście – Szeliga – Ciosmy – Bidaczów Stary

◙ Szlak łącznikowy – znaki czarne – 10 km
Józefów –Majdan Nepryski – Szopowe – Górniki Stare – Potok Senderki

◙ Szlak łącznikowy – znaki czarne – 3 km
Edwardów – Brodziaki – Wielkie Bagno

◙ Szlak łącznikowy – znaki czarne – 12 km
Lipowiec – Wywłoczka – Bagno – Zwierzyniec

PROPOZYCJE
TRAS
SAMOCHODOWYCH:
◙ Szlakiem przenikania kultur i religii – 186 km
Biłgoraj – Korczów – Majdan Księżpolski – Księżpol – Biszcza – Gózd Lipiński
– Harasiuki – Derylaki – Huta Krzeszowska – Gózd – Kurzyna – Dąbrowica –Ulanów
– Bieliny – Krzeszów – Stary Jasiennik – Lipiny Dolne – Potok Górny – Zagródki
– Luchów Górny – Tarnogród – Różaniec – Obsza – Zamch – Babice – Łukowa
– Chmielek – Rakówka – Biłgoraj

◙ Szlakiem krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej, Roztocza Zachodniego
i Wyżyny Lubelskiej – 104 km
Biłgoraj – Frampol – Goraj – Tarnawa – Turobin – Czernięcin – Gilów – Hosznia
Ordynacka – Wólka Abramowska – Abramów – Radzięcin – Wola Radzięcka – Wola
Kątecka – Dyle Hedwiżyn – Biłgoraj

