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JEDENASTY LISTOPADA
Stosy poległych wyścieliły przyszłość,

Polsko, dla Ciebie – dla Ciebie, Polsko!
W głodzie, rozłące, gdy ból, dnia niepewność,

Za oręż chwytali, dorosły i dziecko –
O  wolność granic, granice wolności,
(Ojczyzno, Tobie – Tobie, Ojczyzno!),

By mogła trzepotać w słońcu, w godności
Znów Czerwień z Bielą, zdobyta krwią, blizną.

Daty są martwe, lecz żyją wciąż w ludziach –
Pamięć  o nich niech nigdy nie gaśnie;

Stoją na baczność i dumnie z czcią dzisiaj
Znamienne Jedynki dwie w Listopadzie.

Leszek Asyngier Jr

ORZEŁ BIAŁY
Piękny ptak wysokich lotów 

szybujący wśród górskich granic. 
Dumny, niezależny, zawsze goto-
wy do obrony swego terytorium 
przed wrogami. Symbol polskich 
dążeń niepodległościowych i po-
nadtysiącletniej trwałości Oj-
czyzny Lachów. Symbol tego, co 
nam, Polakom, było i powinno 
być dziś i zawsze najdroższe. 90 
lat cieszy sie, wraz z Polską jej 
niepodległością...

Więcej o naszym godle narodowym 
w artykule Marii Dębowczyk “Z Or-
łem Białym w godle i sercach” Głos 
Regionalistów, s. 14.
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i rzut granatem do celu). W zawodach 
startowało 29 zawodników z Bychawy, 
Kraśnika, Poniatowej i Bełżyc. Zawody 
rozegrano w kategorii juniorów i senio-
rów. Zwyciężyli:

Juniorzy:
1. Łukasz Jędrys – Poniatowa
2. Sebastian Drąg – Bychawa
3. Weronika Samol – Kraśnik
Seniorzy:
1. Dariusz Samol– Kraśnik
2. Marian Drąg– Bychawa
3. Rafał Kwiatkowski– Bełżyce.
• 12 października na strzelnicy Sere-

bryszcze Chełm rozegrano wojewódzkie 
zawody strzeleckie (pistolet wojskowy+ 
kałasznikow) o puchar Dowódcy 3 Bry-
gady Zmechanizowanej Legionów Lublin. 
W zawodach startowało 19 drużyn z Wo-
jewództwa Lubelskiego. Bychawę repre-

zentowała drużyna w składzie: Marian 
Drąg, Piotr Chrzanowski, Rafał Jaworski 
i Robert Strumiński. Wyżej wymieniona 
drużyna zajęła zespołowo drugie miej-
sce. 

• 26 października na strzelnicy Bycha-
wa – Podzamcze rozegrano jedne z ostat-
nich zawodów w sezonie 2008. Zawody 
rozegrano jako dwubój strzelecki z pisto-
letu wojskowego tj. strzelanie normalne 
i strzelanie „szybkie” polegające na zała-
dowaniu dwóch magazynków pociskami 
i oddaniu 10 strzałów do tarczy w cza-
sie 60 sekund. W zawodach startowało 
19 zawodników z Bychawy, Poniatowej 
i Opola. Zawody wygrali: 

1. Marian Drąg– Bychawa 
2. Tadeusz Topyła– Bychawa 
3. Janusz Konefał– Bychawa. 

O tym, 
co słychać 
w Lidze 
Obrony Kraju

Marian Drąg

• 17 sierpnia na strzelnicy Bychawa 
Podzamcze odbyły się Wojewódzkie Zawo-
dy Strzeleckie o puchar Prezesa ZW LOK 
Lublin z okazji 20-lecia Koła LOK Bycha-
wa. Startowało 60 zawodników (15 dru-
żyn). Drużynowo i indywidualnie zwy-
ciężyli zawodnicy z Bychawy. Obszerna 
informacja na ten temat w poprzednim 
numerze „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

• 7 września na strzelnicy Bychawa 
– Podzamcze odbyły się zawody w strze-
lectwie sportowym o puchar sklepu spo-
żywczego. Zawody rozegrano jako trójbój 
(pistolet wojskowy, karabinek sportowy 
i rzut granatem). W zawodach startowa-
ło 19 zawodników z Bychawy, Kraśnika 
i Poniatowej. W zawodach zwyciężyli: 

1. Rafał Jaworski– Bychawa 
2. Marian Drąg– Bychawa
3. Dariusz Samol– Kraśnik.

• 14 września na strzelnicy Bychawa – 
Podzamcze odbyły się zawody strzeleckie 
o puchar Dyrektora ZDP Bełżyce. Zawo-
dy jako trójbój rozegrano w klasyfikacji 
indywidualnej i zespołowej. Startowało 9 
drużyn z Bychawy, Bełżyc, Poniatowej, 
Opola i Kraśnika (28 zawodników).

Zwyciężyli zespołowo:
1. Bychawa
2. Bełżyce
3. Poniatowa 
Indywidualnie:
1. Ryszard Czuba – Poniatowa 
2. Mirosław Woźnicki – Bełżyce 
3. Marian Drąg – Bychawa.
• 21 września na strzelnicy wojskowej 

Serebryszcze – Chełm rozegrano woje-
wódzkie zawody strzeleckie (pistolet woj-
skowy + kałasznikow) o puchar Preze-
sa Wojewódzkiego Zarządu LOK Lublin. 
W zawodach startowało 21 drużyn z wo-
jewództwa lubelskiego. Bychawę repre-
zentowała drużyna w składzie: Marian 
Drąg, Piotr Chrzanowski, Janusz Kone-
fał i Robert Strumiński. W ogólnej kla-
syfikacji powyższa drużyna zajęła drugie 
miejsce, indywidualnie poza podium.

• 28 września na strzelnicy Bychawa – 
Podzamcze odbyły się zawody strzeleckie 
o puchar Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Bychawie. Zawody w klasyfika-
cji indywidualnej rozegrano jako trójbój 
(karabinek sportowy, pistolet wojskowy 

Dziury 
i wyboje to 
już historia

mg

Na drodze do Lublina, oczywiście. 
Wszyscy kierowcy odetchnęli z ulgą. Je-
dynym problemem jest teraz tylko to, że 
kilometry równego asfaltu mogą sprzyjać 
drogowym szaleństwom… 

Długo oczekiwany remont drogi Bycha-
wa – Bychawka – Lublin zakończył się. 
Wstęgę przecięto i droga została oficjal-
nie oddana do użytku 9 października br. 
Projekt został zrealizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Lublinie.

Inwestycja objęła remont 13 km dro-
gi, w kosztach jej (50%) partycypowa-
ły samorządy gmin Bychawa, Głusk, 
Jabłonna i Strzyżewice. Budżet naszej 
gminy (w latach 2008-2010) będzie to 
kosztowało półtora miliona zł.

Więcej o inwestycji w artykule Pawła 
Pastuszaka.

Z Lublina do 
Bychawy po 
równym

Paweł Pastuszak

W dniu 9 października odbyło się ofi-
cjalne zakończenie inwestycji polegającej 
na modernizacji nawierzchni drogi po-
wiatowej Lublin – Bychawa. Inwestycja 
polegała na wyrównaniu nawierzchni as-
faltowej na odcinku 13 kilometrów dro-
gi, wykonano również zatoki autobusowe 
oraz chodnik o długości 1,2 km. Na uwa-
gę zasługuje iście ekspresowe tempo prac 
– roboty rozpoczęły się 20 lipca i trwały 
do 25 września.

Całkowity koszt modernizacji zamknął 
się kwotą ponad 6,5 mln zł, z czego udział 
gmin Bychawa, Głusk, Jabłonna i Strzy-
żewice wyniósł w sumie prawie połowę 
kosztów zadania. 

Przy tak kosztownej inwestycji pojawia 
się pytanie, czy istniała możliwość po-
zyskania na nią środków unijnych. Przy 
obecnej sytuacji związanej z procedurą 
pozyskiwania środków unijnych na tego 
typu inwestycje, modernizacja nie za-
kończyłaby się przed 2014 rokiem – wy-
jaśnia Paweł Pikula Starosta Lubelski. 
Remont, tej jednej z najważniejszych dróg 
Powiatu Lubelskiego, był koniecznością 
i nie mogliśmy czekać aż tak długo. Dla-
tego też szczególne podziękowania nale-
żą się  Gminom, które znacząco wsparły 
finansowo tę inwestycję. Bez ich pomocy 
perspektywa przejazdu z Lublina do By-
chawy po równej drodze odsunęłaby się 
w bliżej nie określoną przyszłość. 

Co nasi mieszkańcy o nowej 
drodze?

Stanisław
Dojeżdżam codziennie do Lublina. 

Jeszcze parę miesięcy temu, jazda tą 
droga bardzo mnie denerwowała i w 
miarę możliwości wybierałem inne tra-
sy. Po remoncie jeżdżę już tylko przez 
Bychawkę, ale przydałyby się jeszcze 
linie rozdzielające pasy jedni.

Kazimierz 
Nie byłem w Bychawie parę dobrych 

lat. Przyjechałem w Święto Zmarłych, 
a tu takie zaskoczenie… Kiedyś dziura 
goniła dziurę…

Janusz 
Taka droga to marzenie dla wszyst-

kich kierowców. Teraz mam tylko je-
den problem, odkąd nie ma dołów, to 
gdy wracam z pracy późnym wieczo-
rem, mogę zasnąć za kierownicą :-)

Andrzej
Pracuję jako kierowca i trasę Bycha-

wa-Lublin pokonuję nawet kilka razy 
dziennie. Można sobie wyobrazić, jak 
męczące było to wcześniej…

Orlikowi 
rosną 
skrzydła!

mg

Cóż to za orlik, zapytacie…, a to bo-
isko, budowane przez gminę w ramach 
rządowego programu. Takie od sierpnia 
powstaje u nas w Bychawie, przy budyn-
ku szkoły podstawowej i gimnazjum. Pi-
saliśmy o tym w poprzednich numerach 
GZB. 

„Orliki” z rządowego programu MOJE 
BOISKO – ORLIK 2012, buduje się we-
dług ogólnopolskiego wzoru: składa się 
na niego boisko ze sztuczną trawą do gry 
w piłkę nożną i wielofunkcyjne do siat-
kówki, koszykówki lub tenisa. 

Dzięki sprzyjającej pracom budowla-
nym pogodzie i odpowiedzialnym firmom 
realizującym projekt, prace posuwają 
się szybko. Budowa boisk, przyłączy – 
wodociągowego i energetycznego – już 
się zakończyła. Pozostał jeszcze montaż 
słupów oświetleniowych oraz budynku 
szatni (wykonanej w technologii kontene-
rowej). Prace te zakończą się za miesiąc, 
bychawski „Orlik” zostanie otwarty praw-
dopodobnie  udziałem ministra sportu.

Na terenie województwa lubelskiego 
powstaje 36 takich „orlików”. Budowa 
w Bychawie jest jedną z najbardziej za-
awansowanych. Jako pierwszy zakończył 
prace i boisko oddał do użytku Biłgoraj.

PROMOCJA DOBRYCH POSTAW

Osobowość 
Roku 2008

Mariusz Nawłatyna Dyrektor BCK

Bychawskie Centrum Kultury w poro-
zumieniu z Burmistrzem Bychawy i lokal-
ną gazetą „Głos Ziemi Bychawskiej” pra-
gnie zaproponować mieszkańcom Gminy 
Bychawa wybór „Osobowości Roku”, czy-
li osób wyjątkowych, które zasługują na 
uznanie w naszym środowisku.

Pomysł na zorganizowanie takiego ple-
biscytu pojawiał się w dyskusjach już 
od ponad roku. Przecież są wokół nas 
osoby, które swoją pracą wykonywaną 
z zapałem, podejmowanymi działaniami 
– często wykraczającymi poza normalne 
oczekiwania – swoją otwartością, uczci-
wością i dobrocią, budzą w nas uznanie 
i szacunek.

Oczywiście rysowały się też pewne 
wątpliwości: jak przeprowadzić tego typu 
plebiscyt, by był wiarygodny i nie stał się 
sposobem do wypaczenia rzeczywistości. 
By nie wzięto nas – organizatorów, za pu-
stych naśladowców przeróżnych plebiscy-
tów, których możemy być obserwatorami 
na przełomie roku. Ostatecznie jednak, 
duże wartości edukacyjne i promocyjne 
takiego przedsięwzięcia wzięły górę i zde-
cydowaliśmy się podjąć ten wysiłek.

Nasz cel jest jedyny i oczywisty: w każ-
dej społeczności są osoby angażujące się 
ponad przeciętność – jesteśmy przekona-
ni, że także i u nas takich nie brakuje. 
Dlatego też dobre postawy będziemy pro-
mować, a takich ludzi pokażemy z  imie-
nia i nazwiska. Tym, którzy zdobędą 
najwyższe uznanie, na otwartej imprezie 
w styczniu 2009 r. w Bychawskim Cen-
trum Kultury, wręczymy zaszczytny ty-
tuł „Osobowości Roku”.

Szczegółowe zasady wyłaniania kan-
dydatów oraz głosowania, przedstawimy 
na łamach „Głosu” pod koniec listopada 
oraz na stronach internetowych: Urzę-
du Miejskiego (www.bychawa.pl) i BCK 
(www.ebck.pl).

Aby uprościć, a zarazem sprawić, by 
wybór nie powodował trudności i był 
przejrzysty, zaproponujemy głosowanie 
na osobowości w kilku kategoriach, które 
będą próbowały objąć całą sferę nasze-
go codziennego życia (edukację, ochro-
nę zdrowia, bezpieczeństwo, aktywność 
społeczną, rolnictwo, przedsiębiorczość, 
firmy i instytucje, młodych liderów).

Teraz zachęcam do dyskusji i rozglą-
dania się wokół w poszukiwaniu nietu-
zinkowych osób, a także do podpowiada-
nia organizatorom dobrych rozwiązań. 
Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie 
sugestie i pomoc czytelników „Głosu” 
i  mieszkańców naszej Gminy.

Pozdrawiam 

Droga z Bychawy do Lublina

Nowe boiskoUroczyste otwarcie drogi w dniu 9 października

Laureat turnieju – Dariusz Samol – odbiera puchar z rąk 
Seweryna Gąbki, Przewodniczącego RM 28 września, Łukasz Jędrys zajął I miejsce w zawodach 

w kategorii juniorów
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Dokąd 
zmierzasz, 
Bychawo?

Artur Płaza

Za morzami, za górami, nad rzeką Ko-
sarzewką wznosi się bajkowy gród. Sły-
nie z tego, że upiększa się w nim ulice 
i parki, organizuje festyny i przemarsze, 
hucznie obchodzi święta państwowe i ko-
ścielne… I wszystko to ładne i potrzebne, 
ale budzi skojarzenia z bohaterem pew-
nej powiastki - konikiem polnym. Wer-
sja tradycyjna tej bajki w uproszczeniu 
wygląda tak: mrówka pracowała w pocie 
czoła całe upalne lato. Zbudowała solid-
ny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. 
„Głupia mrówka” – myślał konik polny, 
który okres letnich dostatków spędzał 
na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły 
chłody i deszcze, mrówka schowała się 
w domu i skosztowała zapasów. Konik 
polny umarł z głodu i zimna. Morał z tego 
taki, że nie zawsze to, co piękne i przy-
jemne dziś, pozwala cieszyć się życiem 
jutro.

Mieszkańcy Gminy Bychawa to przede 
wszystkim rolnicy, pielęgniarki, nauczy-
ciele, policjanci, pracownicy sklepów, 
firm usługowych. Wszyscy oni potrzebują 
„klientów” zainteresowanych ich usługą. 
Nauczyciele potrzebują dzieci, pielęgniar-
ki chorych, policjanci kierowców, sprze-
dawcy kupujących z pieniążkami wyż-
szymi niż przeciętna emerytura. Emeryci 
i renciści potrzebują niższych podatków, 
spadku cen wody, energii i śmieci (co jest 
możliwe tylko przy dużej liczbie odbior-
ców usług). Skąd, zatem brać nowych 
mieszkańców? Skoro młodzi wyjeżdżają, 
to dzieci rodzi się nam coraz mniej.

Gdy na rynku brakuje jakiegoś pro-
duktu to uruchamia się import. W spe-
cyfice życia gmin położonych wokół du-

żych aglomeracji miejskich tworzy się 
tereny inwestycyjne gdzie mogą zamiesz-
kać uciekający z wielkich miast (Unia 
Europejska daje na to pieniądze). A, że 
są to zazwyczaj młodzi ludzie, pracują-
cy i szukający miejsca, w którym moż-
na bezpiecznie i zdrowo dzieci wychować 
- to dobrze się składa. Która z gmin ma 
dwie duże szkoły średnie, dwa gimnazja, 
sieć dobrze wyposażonych podstawówek, 
piękny szpital, przychodnie, pogotowie 
na miejscu i komisariat? Jest zielona i po 
prostu urokliwa? Tylko Bychawa! 

Czemu, więc ominął nas boom budow-
lany? Czemu czynna zawodowo młodzież 
wybrała inne gminy - Jastków, Strzyże-
wice? Czemu kasa gminna nie wzbogaci-
ła się o płacone przez nich podatki od po-
jazdów, nieruchomości i dochodów? Cze-
mu ich dzieci trafiły do szkół, przedszkoli 
i lekarzy w innych gminach? Czemu ku-
pują produkty nie naszych rolników, nie 
w naszych sklepach? Może przez syn-
drom „konika polnego”?

W budżecie naszego samorządu domi-
nują dziś pozycje zaspokajające bieżące 
potrzeby mieszkańców gminy. To buduje 
dobre samopoczucie włodarzy miasta, 
procentuje w wyborach. Ale czy wyko-
rzystaliśmy szansę, by niczym bliźnia-
cze La Chapelle sur Erdre (a żyje się tam 
przyjemnie i wygodnie) stać się sypialnią 
dla zatrudnionych w dużym mieście? 
Dałoby to pracę obecnym mieszkańcom, 
wzbogaciło budżet, zachowało klimat 
i urodę Gminy. 

By uniknąć błędu naszego „konika”, 
doceniając to, co zostało w gminie wy-
konane, należy odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania: Czy gmina trafnie 
inwestowała, skoro ceny wody, ście-
ków i śmieci są tak wysokie? Na ile lat 
wystarczy mienia gminnego (działek 
i lokali) wyprzedawanego, by pokryć 
niedobory w kasie? Jak długo rosnąć 
może zadłużenie gminy. Początek ka-
dencji 2 mln, dziś przekracza 5 mln 
zł. 

Od 50 lat 
Bychawa 
znów miasto

mg

W 2008 roku przypada 50. 
rocznica odzyskania praw 
miejskich, przez Bychawę 
utraconych po powstaniu 
styczniowym.

W 1869 roku, władze carskie dokonały 
przeglądu miast w Królestwie Polskim, 
spośród których wiele bardziej przypo-
minało wsie niż miasteczka. Władzom 
zależało na zlikwidowaniu odrębnych 
skupisk miejskich na korzyść silnych 
ekonomicznie gmin, celem dostosowania 
podziałów administracyjnych na tere-
nie Królestwa do sytuacji w Cesarstwie. 
Pozbawienie samodzielności miejskich 
ośrodków było jednym z elementów car-
skiej polityki rusyfikacyjnej wobec spo-
łeczeństwa polskiego po upadku powsta-
nia. 

Jednakże oficjalnym powodem, który 
podkreślały władze, miasteczka te de-
gradowały do roli osady lub wsi głównie 
przyczyny ekonomiczne. Podstawową 
była nieznaczna liczba mieszkańców, ich 
niski dochód, brak rozwoju przemysłu. 
W guberni lubelskiej, Bychawa, podzie-
liła los 46 innych miejscowości, z czego, 
w powiecie lubelskim uprawnienia miej-
skie utraciły również Bełżyce, Biskupice, 
Chodel, Głusk, Piaski i Wieniawa.

Prawa te, Bychawa, odzyskała dopiero 
w 1958 roku na podstawie Rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 li-
stopada 1957 roku w sprawie utworzenia 
miast Bełżyce w powiecie bełżyckim i By-
chawa w powiecie bychawskim w woje-
wództwie lubelskim. Rozporządzenie to 
weszło w życie z dniem 1 stycznia 1958 
roku. Bychawa odzyskała utracone pra-
wa i ponownie stała się miastem.

Przypomnienie tej rocznicy będzie 
miało miejsce podczas najbliższej li-
stopadowej Sesji Rady Miejskiej. 

Mamy 
strategię

RJ

30 października br. Rada Miejska 
w Bychawie przyjęła „Strategię Rozwo-
ju Gminy Bychawa na lata 2007-2020”. 
Jest to podstawowy dokument kierunku-
jący działalność organów samorządu te-
rytorialnego w dłuższym okresie czasu. 
Jednym z istotnych celów, dla których 
tworzy się „Strategię Rozwoju Gminy” 
jest możliwość docierania do funduszy 
pomocowych. Unia Europejska przyzna-
jąc środki, wymaga posiadania strate-
gii wraz z wynikającym z niej Wielolet-
nim Planem Inwestycyjnym, jako jedne-
go z istotnych elementów planowanych 
przedsięwzięć. 

Strategia naszej gminy była opraco-
wywana w okresie od kwietnia 2007 do 
września 2008 roku, przy udziale władz 
Gminy, Rady Miejskiej, przedstawicie-
li najważniejszych instytucji na terenie 
Gminy, jak również mieszkańców, którzy 
mieli możliwość wyrażenia swojej opinii 
podczas badań ankietowych.

Z tekstem przyjętej strategii moż-
na się zapoznać – jest zamieszczona 
w wersji elektronicznej na www.by-
chawa.pl

Rozmowa z posłem do Parla-
mentu Europejskiego Zdzisła-
wem Podkańskim

Walczymy 
o polską 
wieś

Minęły cztery lata Pana działalno-
ści w Parlamencie Europejskim. Ja-
kie są efekty?

Walczymy z powodzeniem o sprawy 
lubelskich, polskich rolników. Praca w 
Brukseli i Strassburgu polega na tym, by 
wśród innych posłów europejskich szu-
kać poparcia dla naszych spraw. Właśnie 
wróciłem z Hiszpanii, gdzie razem z pre-
zesem Krajowego Związku Plantatorów 
Tytoniu panem Julianem Kwiatkowskim 
uczestniczyliśmy w spotkaniu przedsta-
wicieli związków plantatorów z Europy, 
podczas którego wypracowaliśmy wspól-
ne stanowisko apelujące do władz Unii 
Europejskiej o kolejne przedłużenie ter-
minu wypłaty dotacji dla rolników upra-
wiających tytoń. Dla Lubelszczyzny, któ-
ra dostarcza 40 proc. krajowej produkcji 
tytoniu, to bardzo dobra wiadomość.

O co chodzi z tymi dopłatami?
Unia Europejska wymyśliła, że w Euro-

pie będziemy likwidować produkcję nie-
których artykułów rolnych, w tym min. 
tytoniu. Ich produkcją mają się zająć kra-
je tzw. trzeciego świata, po to, by dać im 
szansę na rozwój gospodarczy i likwida-
cję biedy. A jednocześnie ta polityka ma 
przynieść obniżkę cen tych produktów, z 
korzyścią dla europejskiego klienta. Bo 
np. produkcja cukru z trzciny cukrowej 
w Brazylii jest dużo tańsza, niż cukru z 
buraków cukrowych w Polsce. Taka jest 
propaganda. W rzeczywistości, cukier z 
Brazylii nie jest tańszy niż polski, bo po 
drodze są pośrednicy, którzy zarabiają 
tyle, że w efekcie cukier w sklepach eu-
ropejskich nie tanieje a nawet drożeje. 
A nasi rolnicy tracą szansę na zarobek 
z plantacji buraków.

Bardzo zaangażował się Pan w rato-
wanie Cukrowni Lublin, ale – niestety 
– bez efektów.

Niestety, przegraliśmy wszyscy tę bata-
lię ze względu na inercję władz PO i PSL, 
ich niechęć do wspólnego działania w 
obronie Cukrowni Lublin. Jakże inaczej 
walczono o cukrownie kujawsko-po-
morskie! Ostatecznie – wyrok na naszą 
cukrownię wydała Krajowa Spółka Cu-
krowa z siedzibą w Toruniu, kierowana 
przez człowieka z dawnego układu SLD 
– PSL i nie przeciwstawili się jej działa-
cze PSL – prezes Agencji Restrukturyza-
cji Rolnictwa i minister rolnictwa. Można 
zacytować Ignacego Krasickiego: wśród 
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. 
Chcę jasno powiedzieć – to nieprawda, że 
Unia Europejska zlikwidowała nam Cu-

krownię Lublin. Rząd polski miał szansę 
na korektę decyzji Krajowej Spółki Cu-
krowej, ale niestety nie zrobił nic.

Wróćmy do Pana dokonań w Brukse-
li. Czym może się Pan pochwalić?

Dopłatami dla producentów tzw. owo-
ców miękkich – tj. truskawek i malin. Na 
początku września br. ponowiliśmy – po-
słowie Z. Podkański, J. Wojciechowski 
i Z. Kuźmiuk, członkowie Stronnictwa 
„Piast” – wniosek do Komisji Europejskiej 
o rozszerzenie dopłat min. na jabłka, wi-
śnie, czereśnie, porzeczki i aronię. Udało 
się wywalczyć przedłużenie na dwa lata 
dopłat do tytoniu. Teraz walczymy o ko-
lejne. Podjąłem inicjatywę objęcia języka 
polskiego badaniem kompetycyjnym UE. 
Obecnie taką rangę mają języki: angiel-
ski, niemiecki, francuski, włoski i hisz-
pański. Zabrakło dosłownie kilka głosów, 
by moja propozycja otrzymała poparcie 
Parlamentu Europejskiego. Ale nie ustę-
puję, zbieram głosy poparcia i mam na-
dzieję, że w kolejnym podejściu uda się 
nadać wyższą pozycję naszemu językowi 
ojczystemu. Wszystkie osiągnięcia, któ-
rych jest znacznie więcej, wzmacnia wy-
walczenie dodatkowych środków dla tzw. 
“Ściany wschodniej” (województwo lubel-
skie, podlaskie, podkarpackie, święto-
krzyskie, warminsko-mazurskie) w wy-
sokości ponad 800 EU na statystycznego 
mieszkańca.

Panie Pośle, przejdźmy na krajowe 
podwórko. Jak się ma Pana Stronnic-
two „Piast”.

Coraz lepiej. Mamy już 8 tys. członków 
i coraz więcej struktur terenowych w 
całym kraju. Przychodzą do nas człon-
kowie z różnych ugrupowań, najliczniej 
z PSL, coraz bardziej zdegustowani efek-
tami działań obecnych władz, m.in. re-
sortu rolnictwa. Wieś polska jest w dra-
matycznej sytuacji. Spada drastycznie 
opłacalność produkcji rolnej, bo wysokie 
są ceny paliw i w sposób niesłychany 
wrosły ceny np. nawozów przy jednocze-
snym spadku cen artykułów rolnych. 
Dopiero teraz, w końcu października, 
Komisja Europejska zablokowała napływ 
taniego zboża do państw Unii, w tym do 
Polski. A uczyniła to tak późno, bo rząd 
polski nie potrafił zadbać wcześniej o in-
teres polskiego rolnictwa. Zrobił tak, by 
umożliwić biznes oligarchom związanym 
z PSL, którzy zarobili i zarobią miliardy 
na tanim importowanym zbożu. Dlatego 
Stronnictwo „Piast” domaga się od pre-

miera Donalda Tuska odwołania mini-
stra rolnictwa Marka Sawickiego. Stron-
nictwo„Piast” rozpoczęło już przygoto-
wania do wyborów. Chcemy odsunąć od 
władzy, tych, którzy działają na szkodę 
polskiego rolnika. PSL i Platforma Oby-
watelska nie potrafią też zadbać o sprawy 
samorządowe, co najlepiej widać na przy-
kładzie przydziału dotacji unijnych na 
budowę dróg powiatowych i gminnych. 
To, co zrobił Urząd Marszałkowski, za-
krawa o  pomstę do nieba. Nadęto balon 
społecznych oczekiwań, zmotywowano 
gminy do gigantycznej pracy nad przy-
gotowaniem wniosków, zmuszając je do 
wielkich wydatków na strategie rozwoju 
gminy, plany wykonalności, dokumenta-
cje itd. I co z tego wyszło – zaspokojono 
jedynie 10 proc. potrzeb. Pozostał wiel-
ki niesmak i kłótnie. Przespali dotacje, 
a teraz będą budować drogi za obligacje. 
My przeprowadzilibyśmy tę operację cał-
kowicie inaczej, przestrzegając terminów 
i  przyjmując sprawiedliwe, a nie biuro-
kratyczno – polityczne, kryteria.

Jak więc lepiej wykorzystywać środ-
ki unijne ?

Podstawową sprawą jest informacja. 
Obecnie monopol na wiedzę unijną mają 
urzędnicy ze szczebla wojewódzkiego. 
Staram się zmienić tę sytuację, regu-
larnie zapraszam do Brukseli przedsta-
wicieli różnych grup społecznych z Lu-
belszczyzny po to, by w Parlamencie Eu-
ropejskim zapoznali się z mechanizmem 
funkcjonowania Unii Europejskiej, na-
wiązali kontakty itd. Mam nadzieję, że 
do końca kadencji zawiozę do Brukseli 
łącznie 1000 osób. Wspieram też inicja-
tywę Związku Gmin Lubelszczyzny, któ-
ry chce swoimi siłami umożliwić kontakt 
samorządowców Lubelszczyzny z insty-
tucjami europejskimi.

Rozmawiał Piotr Gąbka
 Radny RM w Bychawie

Bychawa, lata 60. XX w. Rodzinie 
Państwa Płazów
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Śp. Krystyny Płazy

składają
burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 6 nr 7 (201) 2008 Głos Ziemi Bychawskiej str. 72008/11/06

Anna Bartnik

Słowa te wybrzmiały z ust uczniów, 
a ich adresatami byli nauczyciele, którzy 
spotkali się w większym gronie 13 paź-
dziernika br. w przeddzień Święta Edu-
kacji Narodowej. 

Kameralna sala i jej wystrój nie pozo-
stawiały wątpliwości, że właśnie w tej 
pięknej scenerii i atmosferze nauczyciele 
oraz pracownicy oświaty z naszej gminy 
będą świętować swój „dzień” – popular-
nie zwany Dniem Nauczyciela. Podnio-
sły nastrój udzielał się tego popołudnia 

wchodzącym na pięknie wyremontowaną 
salę Bychawskiego Centrum Kultury.

„Z ogromną przyjemnością witamy 
Państwa w imieniu własnym, jak też w 
imieniu gospodarza dzisiejszej uroczy-
stości burmistrza Bychawy p. Andrzeja 
Sobaszka na gminnych obchodach Dnia 
Edukacji Narodowej. Mamy zaszczyt go-
ścić dzisiaj Państwa dzięki uprzejmości p. 
dyr. Mariusza Nawłatyny w Bychawskim 
Centrum Kultury” – tymi słowami p. Bo-
żena Toporowska – dyr. Gimnazjum nr 
1 w Bychawie i p. Mirosław Stoczkowski 
– dyr. Szkoły Podstawowej w Woli Gałę-
zowskiej rozpoczęli uroczystość. Prowa-
dzący, ciepło powitali wszystkich gości, 
nauczycieli, pracowników oświaty, na-
uczycieli emerytowanych. Pani dyr. Bo-
żena Toporowska zwracając się do zebra-
nych, życzyła nauczycielom „satysfakcji 
z wykonywanej pracy, aby trudy i pro-
blemy nie przesłaniały radości z przeka-
zywania wiedzy, która pomaga kolejnym 
pokoleniom wchodzić w dorosłe życie”. 

Życzenia do nauczycieli skierował go-
spodarz Gminnego Dnia Nauczyciela - 
burmistrz Bychawy  p. Andrzej Sobaszek, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił 
jak ważny i odpowiedzialny jest zawód 
nauczyciela. Życząc sukcesów i zadowo-
lenia z pracy nauczycielskiej oznajmił, 
że kolejni już nauczyciele naszej gminy 
uzyskali w 2008 r. wyższy stopień awan-
su zawodowego – nauczyciela dyplomo-
wanego. Stopień ten uzyskali: p. Hen-
ryka Łoś - wicedyr. Gimnazjum nr 1 w 
Bychawie, p. Elżbieta Flis - nauczycielka 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie, p. Andrzej 

Miszczak – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Bychawie, p. Marzena Pasztaleniec 
Serafińska i p. Anna Żak – nauczycielki 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej,  
p. Elżbieta Krasoń - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. 

Zaszczytną nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymała  p. Małgorzata Tu-
drujek – dyr. Szkoły Podstawowej  w By-
chawie. Równie zaszczytną nagrodę Ku-
ratora Oświaty w Lublinie otrzymała p. 
Marta Żyśko – dyr. Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej. 

Nagrodą Burmistrza zostali uhonoro-

wani: p. Bożena Toporowska – dyr. Gim-
nazjum nr 1 w Bychawie, p. Henryka 
Taube – dyr. Szkoły Podstawowej im. K. 
Koźmiana w Bychawce, Anna Pietrzak 
– dyr. Samorządowego Przedszkola nr 
1 w Bychawie, p. Bożena Koziej – dyr. 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie oraz 
nauczyciele: p. Dorota Drążek ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, ks. Stanisław 
Szatkowski ze Szkoły Podstawowej w 
Starej Wsi Drugiej, p. Alina Doroszew-
ska  ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
p. Anna Bartnik ze Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce, p. Beata 
Zaremba ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej, p. Teresa Fijołek ze Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, p. Bogusław 
Golewski  z Gimnazjum nr 1 w Bycha-
wie, p. Gabriela Flis z Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 w Bychawie. W imieniu 
wszystkich nagrodzonych dyrektorów 

i nauczycieli słowa podziękowania złoży-
ła  p. Dyrektor Henryka Taube. 

Pani dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Bychawie i Gimnazjum nr 1 
w Bychawie oraz dyrektorzy poszczegól-
nych szkół z gminy Bychawa, wręczyli 
nagrody swoim nauczycielom. 

Wspaniały prezent wszystkim nauczy-
cielom złożyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Woli Gałęzowskiej. Program ar-
tystyczny, który przygotowali pod czuj-
nym okiem p. Magdaleny Rugały i p. Ma-
riusza Wąsika rozbawił publiczność do 
łez. Uczniowie, równie przejęci jak i ich 
nauczyciele, słowem i piosenką przepra-
szali, dziękowali i co najważniejsze przy-
znawali się do drobnych uczniowskich 
grzeszków jak: lenistwo czy ściąganie… 
Oczywiście wszystkie te uczniowskie 
przewinienia zostały przedstawione hu-
morystycznie ale…  pokazały barwnie 
prawdę o życiu szkolnym. Nie zabrakło 
pięknych słów płynących z tekstów piose-
nek: „Słowa dla naszej pani”, „Dla Was”. 

Dla nauczycieli o romantycznych du-
szach miło zabrzmiał „Psalm dla Ciebie”. 
W trakcie programu jeden z recytato-
rów zaskoczył widzów ciekawym stwier-
dzeniem: „Uczeń też człowiek, czasami 
przemówi ludzkim głosem…” Zapewne 
wszyscy nauczyciele życzyliby sobie, aby 
uczniowie, tym ludzkim głosem przema-
wiali coraz częściej… Brawom nie było 
końca…

Burmistrz i prowadzący uroczystość 
serdecznie podziękowali uczniom ze 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej 
i nauczycielom tej szkoły, którzy przyczy-
nili się do pięknego występu. Podzięko-
wania za przygotowanie święta otrzyma-
li: p. Henryka Ozimek za dekorację, pa-
nie kucharki ze Szkoły Podstawowej im. 
K. Koźmiana w Bychawce za pyszny bi-
gos, panie kucharki ze Szkoły Podstawo-
wej w Starej Wsi Drugiej i z Przedszkola 
w Bychawie za smaczne pierogi, pracow-
nicy Bychawskiego Centrum Kultury za 
gościnność, atmosferę i wspaniałą bie-
siadę. Na zakończenie życzenia nauczy-
cielom złożył p. Mariusz Nawłatyna – dyr. 
Bychawskiego Centrum Kultury. 

Oczywiście nie był to ostatni punkt 
programu. Pierogi, bigos i inne smakoły-
ki swoim zapachem zachęcały do degu-
stacji, a i muzyka zapraszała chętnych 
do tańca…

Przepraszamy i dziękujemy! Małgorzata Tudrujek 

Laureatka 
Nagrody 
Ministra 
Edukacji

mg

14 października, Małgorzata Tu-
drujek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, odebrała z rąk Krzysztofa 
Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświa-
ty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodo-
wej, za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Znala-
zła się tym samym w gronie 22 innych 
nauczycieli, którzy w 2008 roku zo-
stali uhonorowani tym prestiżowym 
w środowisku nauczycielskim, wyróż-
nieniem.

Należy wspomnieć, że w pracy zawodo-
wej Małgorzaty Tudrujek zostały doce-
nione nie tylko jej osiągnięcia w zarzą-
dzaniu największą w Gminie szkołą pod-
stawową, ale przede wszystkim wysokie 
wyniki w pracy z uczniami.

Małgorzata Tudrujek to doświadczony 
nauczyciel z 24-letnim stażem zawodo-
wym. Magister nauczania początkowego, 
z I. i II. stopniem specjalizacji zawodowej; 
od 2004 roku nauczyciel dyplomowany. 
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakre-
sów: zarządzanie oświatą i gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna; jest w trak-
cie realizacji kursu z zakresu pedagogi-
ki opiekuńczo-wychowawczej. Poza tym 
skorzystała z 43 różnorodnych form do-
skonalenia zawodowego z zakresu na-
uczanego przedmiotu oraz pełnionego 
przez nią nadzoru pedagogicznego. Mał-
gorzata Tudrujek, jako dyrektor szkoły, 
sprawowała nadzór nad ścieżką awansu 
zawodowego 28 nauczycieli, w tym 12 
nauczycieli dyplomowanych.

Pani Małgorzata swoją karierę w za-
wodzie nauczyciela rozpoczęła w 1984 
roku, w Szkole Podstawowej w Zaraszo-
wie, gdzie pracowała 4 lata. Od dwudzie-
stu lat jest nauczycielem w Szkole Pod-

stawowej w Bychawie, a od roku 2001 do 
chwili obecnej, dyrektorem tejże placów-
ki. Wcześniej, przez dziewięć lat sprawo-
wała tu funkcję wicedyrektora.

Potwierdzeniem jej wybitnych osią-
gnięć w pracy pedagogicznej i w zarzą-
dzaniu, są przyznane nagrody, wyróż-
nienia i wysokie oceny pracy. W swojej 
karierze zawodowej Małgorzata Tudru-
jek dwukrotnie otrzymała wyróżniającą 
ocenę pracy na stanowisku dyrektora 
szkoły, przyznawaną w porozumieniu 
z organem prowadzącym szkołę przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty; odebrała 
też podziękowanie Lubelskiego Kurato-
ra Oświaty. Czterokrotnie uhonorowana 
została nagrodą Burmistrza Bychawy, 
również czterokrotnie – nagrodą dyrek-
tora szkoły.

Nic w tym dziwnego, gdyż o jakości 
pracy nauczyciela i dyrektora, najbar-
dziej świadczą wyniki uczniów danej 
szkoły. A ci osiągają wysokie lokaty 
w różnych konkursach, w tym przed-
miotowych i zawodach sportowych na 
różnych szczeblach: powiatu, wojewódz-
twa, a nawet kraju. Średni wynik szkoły 
na sprawdzianie w klasie VI utrzymuje 
się w staninie 5. W szkole wdrażane są 
różnorodne projekty, wzbogacające ofertę 
zajęć pozalekcyjnych – m.in. w ubiegłym 
roku realizowano projekt „Nasza szkoła” 
na ponad 110 tys. zł. Klimat panujący w 
placówce oraz realizowane przez nią róż-
norodne programy rozwijają zaintereso-
wania dzieci, kształtują ideę samorząd-
ności (projekt „Od grosika do złotówki”) 

oraz odpowiedzialności za całokształt 
organizowania życia szkolnego.

Również dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych otrzymają tutaj spe-
cjalistyczną pomoc. Dowodem na to jest 
choćby zorganizowanie na terenie szkoły 
„Centrum Logopedii”. W szkole wprowa-
dzane są też nowoczesne rozwiązania, 
zwłaszcza w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych dla potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych; pomieszczenia są 
adaptowane do specjalistycznych zajęć 
edukacyjno-wychowawczych.

Pani Małgorzata, jako zaradny dyrek-
tor, czyni ciągłe starania o poprawę bazy 
szkoły, o czym świadczą przeprowadzo-
ne modernizacje: remont kotłowni i sali 
gimnastycznej, wymiana okien i wymia-
na drzwi wewnątrz i na zewnątrz szko-
ły, a przede wszystkim reaktywowanie 
stołówki szkolnej. Realizowane są też 
programy dożywiania dzieci: „Szklanka 
mleka” i „Drożdżówka”. W szkole wyko-
rzystywane są też nowe technologie – są 
trzy pracownie komputerowe oraz multi-
medialne centrum informacji.

W swoich staraniach nie poprzestaje 
jedynie na funduszach zabezpieczonych 
w budżecie szkoły, ale szuka też dodatko-
wych źródeł finansowania. Od 2001 roku 
udało jej się pozyskać od sponsorów 86 
tys. zł, które to pieniądze przeznaczyła 
na unowocześnienie i wyposażenia szko-
ły oraz poprawę jej stanu bhp. W ramach 
tych dodatkowych środków wykonano 
zadaszenie nad wejściem do szkoły, pas 
postojowy przy ulicy wewnątrz posesji. 
Część pieniędzy przeznaczono na za-
kupy: farb do malowania pomieszczeń, 
wykładziny antypoślizgowej i gresu do 
remontu podłóg. Zakupiono również me-
ble do sześciu sal lekcyjnych, meble do 
sekretariatu i świetlicy szkolnej, kom-
plety krzeseł i stolików, sprzęt biurowy, 
multimedialny i muzyczny. Kupowane 
są książki do biblioteki szkolnej, pomo-
ce dydaktyczne, przybory i przyrządy do 
prowadzenia zajęć ruchowych oraz na-
grody na szkolne konkursy.

W imieniu wszystkich Czytelników 
„Głosu” gratulujemy Pani Dyrek-
tor wspaniałych osiągnięć zarówno 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
jak i w zarządzaniu szkołą. Gratulu-
jemy otrzymanej Nagrody oraz życzy-
my zdrowia i dalszych sukcesów.

Potęga druku
Agata Gumienniak

Dlaczego czytelnicy kupują poranne 
gazety z informacjami, które znają już 
z radia i telewizji?

Jak to się dzieje, że nowe – agresywne 
i atrakcyjne – media nie wyparły trady-
cyjnych i nawet staroświeckich poran-
nych gazet? Upartość, nawyk, a może 
jednak coś więcej...?

Papier to nie tylko kawałek przetwo-
rzonej celulozy; papier to inny wymiar, 
w który pismo potrafi przenieść rzeczy-

wistość. To nawet coś więcej – to wymiar, 
który możemy mieć zupełnie na wła-
sność. A przeczytać w swojej kupowanej 
co rano gazecie, nie jest tym samym, co 
znać z opowiadań, czy ulotnych przeka-
zów radia albo telewizji.

Wynalazek pisma był uważany za dia-
belski. Nie bez przyczyny trapili się ka-
płani niejednej starożytnej cywilizacji. 
Pismo jest magią. Wciąż czasem płoną 
stosy zakazanych ksiąg – jakby wraz ze 
słowem pisanym miały przepaść i „sza-
tańskie” idee. To, co jest napisane, musi 
być prawdziwe. To, co nie jest prawdziwe, 
poprzez zapisanie takim się staje.

Gutenberg chyba nie przewidział potęgi 
ludzkiej wiary w słowo drukowane. Za to 
Orwell, tak. W jego „Roku 1984” każda 
zmiana wizji Wielkiego Brata oznaczała 
błędne koło niszczenia archiwów i nie-
kończącego się tworzenia nowych.

Dziś wszystko mamy w Internecie: ga-
zetę, radio, telewizję a także wiele no-
woczesnych form wymiany informacji. 
Jednak świadomość, że wystarczy jedno 
umiejętne „klik” i można dowolnie zmie-
nić treść, sprawia, że bardziej ufamy 
słowom drukowanym. Informacje uwia-
rygodniają się, stając się gazetowymi 
newsami. Może dlatego właśnie wciąż je 
kupujemy.

Z Nagrodą Burmistrza

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
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Ponad 200 osób wzięło 
udział w V Spartakiadzie 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy, która 11 września 
2008 roku, odbyła się na sta-
dionie miejskim w Bychawie. 
Na zaproszenie organizato-
rów imprezy, czyli Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Bychawie oraz Stowarzy-
szenia „Podkowa” odpowie-
działo szesnaście ośrodków z 
województwa lubelskiego. Do 
sportowej rywalizacji mocno 
zachęcali organizatorzy im-
prezy, między innymi dyrek-
tor bychawskiego ŚDS – Da-
nuta Adamek oraz zaproszeni 
goście: zastępca burmistrza 
Bychawy – Jan Mazurkie-
wicz, Sekretarz Gminy By-
chawa – Danuta Gryta, repre-
zentantka Wydziału Polityki 
Społecznej LUW – Eliza Piela-
cha, kierownik bychawskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
– Teresa Szopa, dyrektor By-
chawskiego Centrum Kultury 
– Mariusz Nawłatyna, Radny 
Miejski – Bogdan Tylus.

Zawodnicy rywalizowali w 
pięciu konkurencjach: sla-
lom rowerowy, bieg sztafeto-

wy z przeszkodami, sztafeta, 
odbijanie lotki na czas, rzut 
do celu. W klasyfikacji gene-
ralnej zwyciężył ŚDS z Koń-
skowoli (12 pkt). Na kolejnych 
miejscach znalazły się dru-
żyny z Bychawy (7 pkt) oraz 
Puław (4 pkt).

Na zakończenie rozegrano 
konkurencję dla opiekunów, 
w tym roku było to kręcenie 
hula-hop. W tej konkuren-
cji nie do pokonania okazały 
się reprezentantki trzech Do-
mów: Tomaszowa Lubelskie-
go, Milejowa i Bychawy (wiel-
kie brawa dla Pani Agnieszki 
Barszcz). Podczas trwania 
imprezy zagrał też zespół 
„Aster” z bychawskiego ŚDS.

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary oraz dyplomy, a każdy 
ŚDS za udział – pamiątkowy 
dyplom oraz upominki. Spar-
takiada przebiegała w sporto-
wej atmosferze, a doping kibi-
ców rozgrzewał uczestników. 
Impreza – oprócz propagowa-
nia zdrowego stylu życia oraz 
ducha olimpizmu – miała na 
celu integrację społeczności 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy.

Nad zabezpieczeniem me-
dycznym imprezy czuwali 
sympatyczni ratownicy z  by-
chawskiego pogotowia.

Renata Krusińska

Dzięki realizacji Progra-
mu Wspierania dzieci i ich 
rodzin, w szczególności z te-
renów wiejskich, grupa pięt-
naściorga dzieci z Podzamcza 
wyjechała na dwie wycieczki: 
do Kozłówki oraz do Muzeum 
Wsi Lubelskiej. W Kozłówce 
dzieci zwiedziły późnobaro-
kowy XVIII-wieczny zespół 
pałacowo-parkowy rodziny 
Zamojskich. Z dużym zain-
teresowaniem oglądały wnę-
trza pałacowe, które zacho-
wały swój charakter, układ 
architektoniczny, wystrój i 
autentyczne wyposażenie z 
czasów Konstantego Zamoj-
skiego. Zobaczyły również 
kaplicę pałacową, wzorowaną 
na kaplicy królewskiej z Wer-
salu. Dzieci zauroczył także 
przepiękny park krajobrazo-
wy oraz ogród w stylu baro-

kowym, tonący w różnobarw-
nych kwiatach i krzewach. 
Dzieci w drodze powrotnej 
wstąpiły do McDonalds’a.

Na kolejną wycieczkę, tym 
razem do Muzeum Wsi Lu-
belskiej, dzieci wybrały się 
razem z osobami starszymi z 
Klubu Wsparcia „Podzamcze”. 
W skansenie, na przestrzeni 
ok. 25 ha, prezentowane są 
dawne domy mieszkalne i za-
budowania gospodarcze z te-
renu Lubelszczyzny. Grupa, 
oprócz wiejskich zagród, zwie-
dziła również wiatrak, karcz-
mę, dwór oraz stary drewnia-
ny kościółek. Wycieczka ta 
przybliżyła dzieciom rzemio-
sło oraz umiejętności, któ-
re dawniej musieli posiadać 
mieszkańcy wsi. Dla młodych 
była to żywa lekcja historii, 
zaś dla wielu osób starszych 
– chwile wspomnień.

Wieści z Klubu 
„Radość”

Spartakiada już po 
raz piąty

Monika Głazik

Do 21 listopada można oglądać w 
Blue Orange Gallery w BCK niecodzien-
ną ekspozycję ceramiki i linorytu*. Ta 
poplenerowa wystawa to efekt warsz-
tatów „Pochwała stworzenia”, zorga-
nizowanych przez Fundację „Między 
Nami” w Krężnicy Jarej. W plenerze 
wzięło udział 25 osób, w tym również 
pięciu uczestników naszego Środowi-
skowego Domu Samopomocy. Funda-
cja, której główną ideą jest wspieranie 
ludzi niepełnosprawnych intelektual-
nie „tak by zaistnieli między nami”, 
współpracuje z bychawskim ŚDS i Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Podkowa”.

Uczestnicy zajęć warsztatowych, pod 
okiem profesjonalistów z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej - Anny Wybierzyńskiej 
(pracownia ceramiki) i Tomasza Caba-
na, (pracownia plastyczna) oraz lubel-
skiego artysty-grafika Zbigniewa Jóźwi-
ka, zamienili się w pilnych studentów, 
skupionych na poznawaniu i rozwijaniu 

umiejętności plastycznych. Było to praw-
dziwe święto tworzenia. I tak powstała 
wyjątkowa, pełna kontrastów kolekcja: 
monochromatyczny zbiór linorytów i kil-
kadziesiąt ceramik – mis, dzbanów, pater 
i bibelotów – w rdzawych brązach, rudo-
ściach i beżach. 

Co łączy te prace? Oczywiście temat – 
„Pochwała stworzenia”, czyli radość z ist-
nienia, postawa szacunku wobec świa-
ta przyrody… ale, i przede wszystkim, 
bardzo wrażliwe spojrzenie autorów. Bo 
potrafili dostrzec piękno w zwykłych, 
prostych rzeczach. W spadającym liściu, 
rozdmuchanym dmuchawcu, zasuszonej 
łodyżce trawy…

Wspólna prezentacja prac plastycznych 
zainspirowanych naturą, jest finałem 
całego projektu. Taka miała miejsce u 
nas w Bychawie, 24 października. Go-
ście nie przyjechali z pustymi rękami, 
ale przywieźli ze sobą potrzebny warsz-
tat. Pokazali nam, z jakich materiałów i 
w jaki sposób tworzy się takie gliniane 
cacka. Uczestnicy podczas pleneru, eks-
perymentowali również 
z białą (tak, jest taka!) 
gliną. 

Dziękujemy Fundacji, 
a zwłaszcza Wiceprezes 
Marzenie Bochenek 
oraz wszystkim Auto-
rom za to, że po raz ko-
lejny (byli u nas w By-
chawie z wystawą kilka 
lat temu) pokazali nam 
swoje prace i podzielili 
się swoimi doświadcze-
niami.

Ps. Na otwarciu wy-
stawy w BCK, sama 
spróbowałam coś ule-
pić. Nie jest to takie proste, ale z pomocą 
jednej z uczestniczek – Katarzyny Ada-
mowskiej, udało mi się uformować nie-
wielką miseczkę.

Wystawa „Pochwała stworze-
nia” jest czynna do 21 listopa-
da w godz. 9-17.

* Linoryt jest jedną z technik graficznych, 
stosowaną od końca XIX w., czyli początku 
ekspansji materiałów syntetycznych (PCV). 
Rysunek (miejsca, które nie będą pokryte 
farbą) można wycinać w linoleum wszelkimi 

dostępnymi narzędziami: dłutkami, nożyka-
mi – wszystkim co pozostawia wklęsły ślad 
na miękkiej matrycy. Następnie po pokryciu 
farbą (wałkiem) nie wyciętych, wypukłych 
części, wykonuje się odbitkę. Dzięki struk-
turze materiału, cięcia mogą być zarówno 
szerokie jak i wąskie, we wszystkich kierun-
kach, w dowolnym formacie. Artystę ograni-
cza jedynie jego wyobraźnia.

Ceramika i linoryt 
w Blue Orange Gallery
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Trasa nr 1 
Bychawski zamek i jego pa-
nowie
część IV

Rynek – ul. ks. A. Kwiatkowskiego – 
bar „U Saszy” – ruiny pałacu – zespół 
budynków podworskich – ul. Pileckie-
go – łowisko „Zielona Dolina” – „Pod-
zamcze” rezerwat roślinności stepo-
wej – cmentarz rzymskokatolicki – ul. 
Lubelska – most na Kosarzewce – daw-
na mykwa, piekarnia – Rynek.

Na starym sztychu strzeliste mury 
wznoszą się hen ku niebu. Wielkość bu-
dowli podkreślają rozciągające się poni-
żej zabudowania wiejskie w skali rysun-
ku ledwo widoczne. Wśród nich młyn 
z czerwonym dachem, chyba murowany. 
Czy istniał takowy w Bychawie?

Tymczasem rzeczywistość jawi się 
znacznie skromniej. Wchodzimy po scho-
dach ku widocznym ruinom. Użyte po-
przednio terminy wzgórze, zamek i park 
są nieścisłe. 

Wzgórze zamkowe to cypel wyprepa-
rowany w zboczu przez procesy erozyjne 
wsparte działalnością człowieka i odcięty 
fosą od wierzchowiny.

Ruiny są pozostałością pałacu powsta-
łego na przełomie XVII – XVIII w, a póź-
niej jeszcze przebudowywanego. O par-
ku była już mowa. Zachowane fragmenty 
budynku to zachodnia ściana z naroż-
nymi alkierzami oraz wolno stojący frag-
ment alkierza po stronie wschodniej. Al-
kierz to element architektury militarnej. 
Wysunięty przed linię murów umożliwiał 
ostrzał atakujących z flanki. Przyswojony 
przez budownictwo cywilne był elemen-
tem dekoracyjnym, powiększał optycznie 
bryłę budynku i urozmaicał ją. Narysy 
wieży w centrum zidentyfikować moż-
na po zapadniętych w ziemię resztkach 
fundamentów. Po kolumnowym portyku 
zamykającym dziedziniec od północy, 
sterczą z ziemi pozostałości podstaw. Kil-
kadziesiąt metrów dalej znaleźć można 
resztki kamiennego mostu przerzucone-
go ongiś nad fosą.

Starzy mieszkańcy okolic pamiętają 
wejście do zamkowych lochów. Na sa-
mych murach widoczne są jeszcze frag-
menty gzymsów i obramowania otworów 
okiennych. Na wzgórzu na północ i pół-
nocny wschód od pałacu sterczą z ziemi 
jakieś odłamki murów, widnieją dziury 
po zapadłych sklepieniach, jakieś trud-

ne do odczytania zarysy bu-
dowli. Aż prosi się o prze-
prowadzenie gruntownych 
badań archeologicznych, 
nim jakiś współczesny 
możny nie zakupi oka-
zyjnie terenu, by wznieść 
na nim Zamek Gargame-
la z przybytkami uciech 

różnych albo skład czegoś 
tam. A historykom, entuzjastom dziejów 
różnych i włóczykijom (takim jak An-
driolli) pozostanie lektura tablicy „Wstęp 
wzbroniony”. Jeżeli ruiny na wzgórzu są 
pozostałością pałacu, czemu jest mowa 
o zamku, wzgórzu zamkowym, Podzam-
czu (nazwa miejscowości)?

Bo zamek niegdyś był. Historycy mają 
niejakie wątpliwości czy w tym miejscu? 
Podnoszą kwestię odległości od miasta i 
informację, że droga do zamku wiodła po 
grobli. XVIII wieczny dokument sądowy 
mówi, że pałac wzniesiono tuż obok zam-
ku, ponadto miejsce dla budowy fortyfi-
kacji jest w okolicy najlepsze a szczątki 
fundamentów sugerują budowle o cha-
rakterze militarnym.

Jaki mógł być bychawski zamek?
Mikołaj z Pilczy Pilecki otrzymał w 1537 

r. pozwolenie na budowę „arcem seu ca-
strum”. W języku polskim brak należyte-
go rozróżnienia; pierwsze (arx) to chyba 
jakiś rodzaj strażnicy, drugie – warow-
ny obóz rzymski, w którym stacjonowała 
większa jednostka wojskowa. Zamek by-
chawski należał raczej do pierwszej ka-
tegorii, niewielkich fortyfikacji budowa-
nych, by „zatrzymywać zapędy nieprzy-
jaciół”. W tym wypadku chodziło najbar-
dziej o powtarzające się zagony tatarskie 
grabiące i biorące jasyr na ruchliwym 
szlaku handlowym.

Niestety, nie zachował się żaden rysu-
nek przedstawiający fortyfikacje. Opis 
natomiast jest lakoniczny – zacytujmy 
pracę Ireny Rolskiej-Boruch „Domy pań-
skie” na Lubelszczyźnie od późnego goty-

ku do wczesnego baroku:
Na zamku bychawskim zamkniętym 

czworobocznymi umocnieniami wznie-
siono z kamieni wapiennych siedzibę Pi-
leckich w formie dworu wieżowego z  al-
kierzem, modernizowaną i rozbudowy-
waną w ciągu XVI w. być może działania 
te podjęto dopiero wtedy, gdy Myszkow-
scy z Mirowa, na przełomie 1551 i 1552 
roku przejęli te dobra, które pozostawały 
w ich rękach do końca XVI stulecia. Pod-
piwniczony dom z boczną sienią w przy-
ziemiu, miał izbę z alkierzem. Górna re-
prezentacyjna kondygnacja składała się 
z sieni z dwoma izbami mieszkalnymi po 
bokach...  W bezpośrednim sąsiedztwie 
siedziby właścicieli stanęły zabudowania 
folwarczne. W roku 1694 na terenie fol-
warku wznosiła się wozownia, spichlerz, 
stodoła, kuchnia i dwór folwarczny...

Nic nie wiadomo o rodzaju fortyfikacji, 
uzbrojeniu, liczebności praesidium (łac. 
załoga, obsada). Paradoksalnie, prze-
trwał inwentarz budynków gospodar-
czych, zwierząt gospodarskich, sprzętów, 
narzędzi, nawet opis siedziby „podstaro-
ściego”, czyli zarządcy majątku. Z dóbr 
ruchomych interesującym jest fakt po-
siadania przez właścicieli zamku por-
tretu króla Władysława IV z królewną. 
O zamku pewne informacje mamy dwie: 
pierwsza w przywileju lokacyjnym – że 
zezwala się na budowę fortyfikacji jakie 
uzna za stosowne, druga z pozwu dato-
wanego na rok 1716, gdy zamek już nie 
istniał – że był to „dwór starodawny na 
siedzibę bardzo dogodny”. I tyle.

Cóż działo się na zamku bychawskim 
w złotym wieku XVI i burzliwym XVII? 
Tu domyślać się można nieco więcej. 
W 1560-tym roku odbyły się w Bychawie 
dwa synody kalwińskie. Zamek będący 
już w rękach Myszkowskich – zwolen-
ników reformacji – gościł zapewne wiele 
osobistości związanych z ruchem refor-
macyjnym. Był pośród nich Stanisław 
Zamoyski, łowczy chełmski z synem 
Janem, przyszłym kanclerzem i hetma-
nem wielkim. Był Stanisław Sarnicki 
z Mokregolipia, kaznodzieja i pisarz ale 
i teoretyk wojskowości. Bywali też: Sta-
nisław Lubieniecki, Jan Osmólski, Hiero-
nim Opaliński. U Myszkowskich nie tyl-
ko debatowano o sakramentach. Andrzej 
Myszkowski senior [epitafium w koście-

Lecz Hrabia...
Przyjechawszy z wojażu upodobał mury
Tłumacząc, że gotyckiej są architektury;
Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
Że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś Gotem.

[A. Mickiewicz]

le dotyczy jego krewnego, o tym samym 
imieniu] był zapalonym myśliwym i ho-
dowcą koni, zatem na pewno w lesistej 
wówczas okolicy polowano i oddawano 
się ćwiczeniom rycerskim. Był też z pew-
nością gościnny i popularny. Przeciwnicy 
polityczni oskarżyli go przed królem o ob-
razę majestatu i spisek. Zygmunt August 
nie dał wiary oskarżeniom. Przeciwnie, 
za zasługi w wojnie inflanckiej kasztela-
na hojnie wynagrodził.

Co było później w czasach wojen ko-
zackich, szwedzkich? Gdyby zamek za-
słynął z bohaterskiej obrony, gdyby zo-
stał zdobyty lub zburzony – byłaby jakaś 
wzmianka. A tu nic – kury, spichlerze, 
nierogacizna. Dopiero pod koniec XVII w 
trochę akcji! Andrzej Leopold Ossowski 
w sporze rodzinnym o schedę dobra by-
chawskie „najechał zbrojnie z wielką gro-
madą ludzi ... zamki rozsiekał ... porwał 
dwa piękne konie rodowe ... wyrządził 
rozliczne szkody ze wszystkimi towarzy-
szami swemi... napadając i siekąc sza-
blami sługi”. 

Ówże Ossowski, skarbnik łomżyński, 
„dwór (tj. zamek M.K.) doprowadził do 
zniszczenia i zrujnowania”. 

Andrzej Ossowski rozpoczął budowę 
pałacu (curiam muratam) jak głosi pozew, 
„dogadzając swojej wygodzie z wielka 
krzywdą i uciskiem poddanych”. Nie jest 
obiektywnym świadectwem pozew sądo-
wy. Nawet tak literacko znakomity, jak 
przytoczony. Średniowieczne w swych 
założeniach fortyfikacje nie były wygod-
ną siedzibą, a funkcji militarnych pod 
koniec XVII w. już nie spełniały. 

Zapewne wielu poddanych pracowało 
przy budowie, pełniąc powinności pańsz-
czyźniane, ale też i trzeba było zatrudnić 
najemnych majstrów. Tym okresie budo-
wa okazałych siedzib magnackich była 
często czynnikiem miastotwórczym. Tak 
rozwinęły się Lubartów, Radzyń, Biała 
Podlaska, położone w o ileż uboższych 
okolicach. Nie miała Bychawa szczęścia 
do właścicieli. Żaden z wielkich rodów 
nie obrał jej za siedzibę, a sukcesorzy 
i nabywcy dóbr zmieniali się często.

Majstrem prowadzącym budowę pała-
cu w Bychawie był niejaki Kłacz, archi-
tektem projektodawcą, jak mówią źró-
dła „Niemiec”. Przypuszcza się, ze może 
chodzić o samego Tylmana van Gameren 
(1632-1706) Holendra, wybitnego archi-
tekta, specjalistę w dziedzinie inżynierii 
wojskowej będącego w służbie czterech 
kolejnych królów polskich. Ossowskiemu 
nie było dane ukończyć pałacu, zmarł 
zostawiwszy nieuregulowane prawa wła-
sności. Ciągnące się latami procesy oraz 
okoliczności zewnętrzne: sukcesja tronu 
po śmierci Jana Sobieskiego, uwikła-
nie Rzeczypospolitej w wojnę północną, 
przemarsze obcych wojsk, konfederacje 
„za Sasem i lasem”, kontrybucje, rabunki 
zubożyły i miasto i właścicieli majątku.

Budowę dokończył więc Dominik Sto-
iński kolejny, właściciel Bychawy, do-
piero około roku 1730. Odtąd przez na-
stępne 150 lat pałac był siedzibą rodów: 
Stoińskich, Sarneckich, Duniewskich 
i jeszcze kilku innych. Remontowany, 

przebudowywany, nabrał z czasem cech 
klasycystycznych. 

Jak wyglądała barokowa siedzi-
ba panów na Bychawie?  Znów dużo 
niewiadomych. Wnioskować można na 
podstawie zachowanych rycin oraz przez 
analogię do innych budowli z tego okre-
su. Na pewno nie zmienił się plan bu-
dowli – prostokąt zbliżony do kwadratu z 
narożnymi alkierzami. Były pewnie wiel-
kie barokowe daszyska – mansardowe 
lub łamane polskie. Może kryte czerwo-
ną dachówką, a może gontem (wtedy był 
tańszy).

Na pewno budynek centralny i dwa 
skrzydła boczne zamykały dziedziniec 
wewnętrzny (cour d’honneur). Trady-
cja głosi, że na dziedzińcu stał posążek 
jeźdźca, po reformie rolnej porozbijany 
na osełki, gdyż 
był z marmuru.

Od renesanso-
wych zameczków 
pałac różnił m. 
in. brak kurtyny 
zamykającej bu-
dowlę od strony 
wjazdu. Wieża 
w osi budyn-
ku podniesiona 
o  kondygnację 
w stosunku do 
reszty pałacu 
posiadała chyba 
jakiś rodzaj bal-
konu czy tarasu 
widokowego da-
jącego rozległy 
widok na okoli-
cę.

Barokowe bu-
dowle zazwyczaj 
charakteryzowa-
ła kapryśna linia 
gzymsów i nad-
proży, jednak 
budynki pro-
jektowane przez 
Tylmana van 
Gameren cechu-
je jeszcze prosto-
ta linii. Siedziby 
pańskie budo-
wano w określo-
nym porządku. 
Strona „od wjaz-
du” miała cha-
rakter oficjalny. 
Do bramy wiodła 
aleja drzew, za bramą ciągnął się dłu-
gi podjazd (avant cour) otoczony geome-
trycznym ogrodem francuskim kompo-
nowanym wzdłuż osi widokowej. Od tej 
strony usytuowane były pomieszczenia 
o charakterze reprezentacyjnym; duży 
hall, klatka schodowa, sala reprezen-
tacyjna. Pomieszczenia w skrzydłach 
pełniły funkcje gospodarcze – kuchnie, 
spiżarnie, stajnie, powozownie, pomiesz-
czenia dla służby i dworskich oficjalistów 
a często i dla rezydentów majątku.

Przeciwległa strona pałacu miała cha-
rakter prywatny i rekreacyjny – tu miesz-
kała rodzina właściciela i mile widziani 

goście, tu odpoczywano i prowadzono 
życie towarzyskie. Toteż istotną rzeczą 
był widok z okna. Tworzyły go ogrody  
w zależności od upodobania właścicieli, 
mód oraz warunków terenowych wło-
skie, francuskie, angielskie – kompono-
wane z elementów rzeźby terenu, zieleni, 
wody oraz architektury. W miarę możli-
wości ta strona budynku eksponowana 
była w kierunku słońca (w naszym kli-
macie). W miarę możliwości ogród prze-
chodził w krajobraz naturalny o dużych 
walorach estetycznych często w tym celu 
specjalnie zachowany i pielęgnowany.

Sztuka komponowania i prowadzenia 
ogrodów była umiejętnością trudną i ce-
nioną; ogrodnicy cieszyli się dużym po-
ważaniem społecznym. Taka praca nie 
przynosiła ujmy klejnotowi szlacheckie-

mu. Możne rody sprowadzały często wy-
bitnych specjalistów z zagranicy [np. sie-
dzibę puławską Czartoryskich ozdabiał 
Denis McClaire] lub kształciły własnych. 
Jak się rzekło, właściciele Bychawy 
w  XVIII w. do karmazynów nie należeli, 
toteż i pałac w porównaniu z siedzibami 
możnych – Puławy, Lubartów, Kozłówka 
– przedstawiał się znacznie skromniej 
i pełnego założenia architektonicznego 
przewidzianego dla tego typu budowli nie 
realizował.

Przyjrzyjmy się resztkom murów jakie 
pozostały. Z punktu widzenia dzisiejsze-
go budownictwa dziwne to budowanie – 

Ruiny pałacu w Bychawie – Podzamczu, lata dwudzieste XX w. 

w
. h

a
n

a
j

Źr
ó

d
ło

: d
zi

e
je

 B
yc

h
a

w
y,

 B
yc

h
a

w
a
-L

u
B

Li
n
 1

99
4



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 12 nr 7 (201) 2008 Głos Ziemi Bychawskiej str. 132008/11/06

dokończenie z poprzedniej strony
gruby dziki mur, nieregularne bloki ka-
mienia przetykane cegłą dość chaotycz-
nie. A jednak ryciny przedstawiają bu-
dowlę pełną harmonijnych proporcji, a to 
co stoi, mimo braku konserwacji trzyma 
się dość solidnie; oby tak dalej! Inaczej 
niż w przypadku dawnego zamku, spis 
cennych ruchomości z wyposażenia pa-
łacu nie zachował się. 

Jak się żyło w bychawskiej rezy-
dencji? Ano zapewne w sposób typowy 
dla epoki. Po opis dziejów należy sięgnąć 
do nieocenionego ks. Jędrzeja Kitowi-
cza, prace codzienne lepiej przedstawia  
Kajetan Koźmian w „Ziemiaństwie pol-
skim”. Tenże Koźmian w pamiętnikach 
daje garść informacji o panach na By-
chawie. Według niego właściciele Ignacy 
i Jacek Stoińscy „wiedli życie hulaszcze 
i nierządne”, majątek zadłużyli, pałac 
był w ruinie. Więcej miejsca poświęcił 
autor rezydentce Stoińskich Ewie z Gałę-
zowskich, później Kossowskiej, która po 
śmierci rodziców wychowała się w domu 
wujostwa. Ta barwna postać epoki sta-
nisławowskiej, dama modna, małżonka 
kasztelana sieradzkiego, miała do zabaw 
upodobanie szczególne a dla ich organi-
zacji odpowiedni majątek i niestrudzo-
ną pomysłowość. Te organizowała już 
w swoich dobrach, a z czasem wręcz w 
przydrożnych karczmach. Stateczny 
Koźmian gorszył się owymi praktykami, 
a kasztelanki wręcz nie lubił. Dzisiej-
szemu czytelnikowi zabawy i psoty pani 
Ewy wydają się sympatyczne. [Po soczy-
ste opisy odsyłam do źródeł, po więcej in-
formacji do „Dziejów Strzyżewic” Ferdy-
nanda Rymarza bądź „Bełżyc” Tomasza 
Opasa i Jerzego Redera.] 

Wróćmy jednak do bychawskiego pała-
cu. W roku 1802 dobra nabył hrabia Ka-
rol Scipio del Campo.

Tu – jeśli wierzyć Koźmianowi – By-
chawa wpadła z deszczu pod rynnę, bo 
hrabia na miasto i okolicznych włościan 
nałożył ciężkie powinności, dobrami za-
rządzał przez prokurentów, mieszcza-
nom odebrał dawne przywileje, popierał 
przejmowanie handlu i rzemiosła przez 
Żydów, czym wywołał protesty i spory 

ciągnące się przez wiele dziesięcioleci. [O 
szczegółach sporu mieszczan bychaw-
skich z hrabią – generałem pisze Tade-
usz Mencel (wybitny historyk lubelski) 
w „Dziejach Bychawy”.] Jednakowoż 
opinia, jaką wystawił Koźmian swemu 
sąsiadowi, podsumowana powszechnie 
znanym dwuwierszem, jest chyba krzyw-
dząca. 

Miałżeby patriota, broniący Rzeczy-
pospolitej aż do końca, być społecznym 

szkodnikiem? Byłby wychowanek Szko-
ły Rycerskiej, uczestnik Kościuszkow-
skiej Insurekcji, bezmyślnym tyranem? 
A może to nadzwyczajne okoliczności 
nakazujące ratować co się da, zmusiły 
potomka rzymskich senatorów do dra-
końskich decyzji. Sprawa wymaga głęb-
szych studiów dotyczących tej niezwykłej 
postaci, co przekracza ramy niniejszej 
pracy. 

W każdym razie dobra bychawskie, 
zadłużone powyżej ich wartości, zosta-
ły w 1827 r. sprzedane na licytacji. Sen-
tyment do utraconego domu w rodzi-
nie Scypionów jednak chyba przetrwał, 
o czym później. 

A cóż z pałacem? Tu wiadomości są 
rozbieżne. Ryszard Brykowski poda-
je w „Katalogu zabytków województwa 
lubelskiego” ze pałac przebudowano 
w stylu klasycystycznym po 1802 roku. 
Czyżby dokonał tego hrabia del Cam-

po? Paweł Sygowski w „Studium histo-
ryczno-urbanistycznym” utrzymuje, że 
przebudowa pałacu nastąpiła dopiero za 
rządów Karola Łaniewskiego, tj. po roku 
1828. Sygowski powołuje się na zapisek 
ks. Karola Bonieckiego z jego „Opisu hi-
storycznego diecezji lubelskiej”, że Scipio 
doprowadził dwór do jeszcze większej ru-
iny. Ale praca ks. Bonieckiego powstała 
dopiero ok. 1845 r. Wiadomo jest, że Ka-
rol Scipio dbał o ogrody – funkcję ogrod-

nika w jego dobrach pełnił imć Sobiesz-
czański, drobny szlachcic, ojciec Fran-
ciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego 
(1814-1878) pisarza, historyka, badacza 
dziejów Warszawy, a także prekursora 
historii sztuki w Polsce. Franciszek Mak-
symilian Sobieszczański przyszedł na 
świat w podbychawskim Zadębiu (wów-
czas Zadubiu). 

Rysunki - o jednym była mowa na 
wstępie – przechowywane w Muzeum 
Czartoryskich ukazują pałac z tego wła-
śnie okresu. Barokowe dachy przysiadły 
chowając się za attyką, przybyły kolum-
ny tworzące portyk i wspierające taras 
od strony ogrodów. Otoczenie pałacu 
obsadzono topolami włoskimi, cyprysa-
mi, żywotnikami tworząc park w stylu 
romantycznym. W pobliżu wzniesiono 
oranżerię. 

Te przedsięwzięcia wydają się być raczej 
w duchu wielkopańskich gestów hrabie-

go Scipiona, niźli jego na-
stępcy z wysiłkiem spłaca-
jącego ciążące na majątku 
zadłużenie. Zabudowania 
gospodarcze – dawniej w 
otoczeniu murów zamko-
wych – przeniesiono za 
fosę. Kiedy? Nie wiadomo, 
za czasów Stoińskich, czy 
dopiero w XIX w?

W 1856 roku Karol Ła-
niewski, niedługo przed 
śmiercią, dobra sprzedał. 
Nabywcą został Wincen-
ty Korwin Sarnecki... zięć 
Scipiona del Campo. Ten 
sam, który spoczywa w 
podziemiach kościoła. Bę-
dąc już w podeszłym wieku 
przekazał majątek swemu 
synowi Zygmuntowi. I tu 
się historia powtarza! Zyg-
munt Sarnecki miał talen-

ta rozliczne, ale hreczkosiejem nie był. 
Podróżował, tłumaczył dzieła literac-
kie z francuskiego, był dziennikarzem, 
dramatopisarzem, dyrektorem teatrów, 
marszandem. Zmuszony zająć się rolą 
pobudował w parku drewniany teatr let-
ni, w którym wędrowni aktorzy dawali 
przedstawienia dla zaproszonych gości. 
Był też Sarnecki autorem... skandali to-
warzyskich. W podróży do Włoch poślu-
bił aktorkę (to jakby dziś prezes korpora-
cji ożenił się ze striptizerką), w Bychawie 
zaś uwiódł żonę sąsiada. Zdradzony mąż 
popełnił samobójstwo. [Rzecz opisuje 
smakowicie Zbigniew Włodzimierz Fron-
czek w zbiorze opowiadań „Poprawki do 
portretu”.]

Mając tak światowe upodobania Sar-
necki majątek bychawski najpierw wy-
dzierżawił (1869) a potem sprzedał (1876) 
Adamowi Duniewskiemu. 

I Duniewscy nie mieli szczęścia do 
Bychawy. Ok. 1880 roku pałac spłonął, 
Adam Duniewski zmarł w 1883 r. 

Elwiro Michał Andriolli, bawiąc w roku 
1888 u swych przyjaciół Przewłockich 
z  Gałęzowa, uwiecznił malownicze ruiny 
na swoim rysunku.

I tu się właściwie historia „bychawskie-
go zamku” kończy. 

Antoni Budny, kolejny nabywca ma-
jątku (1890) nie miał wielkopańskich 
upodobań. Pobudował pośród folwarku 
dwór niegustowny raczej, ale obszerny. 
Nie podzielał też zamiłowań „do staro-
żytności” swego brata stryjecznego Niko-
dema, mecenasa biblioteki Łopacińskie-
go i Muzeum Historycznego w Lublinie. 
Wzorem średniowiecznym czerpał z do-
stojnych ruin surowiec na budowę i na-
prawę dróg.

Jak podaje przewodnik „Ziemia Lubel-
ska” park krajobrazowy przetrzebiono 
już w 1928 roku, reszty dokonała spra-
wiedliwość dziejowa przyniesiona na so-
wieckich bagnetach. 

Jest jeszcze życie po życiu: kilkakrotnie 
usiłowano wykorzystać ruiny jako sce-
nerię dla imprez plenerowych – niestety 
„nowa tradycja”, póki co nie chwyciła. 
Ugruntowała się za to inna, może jakoś 
tam do dawnych sarmackich obyczajów 
nawiązująca: zamiast węgrzynów i bur-
gundów – tanie wina lub krata browaru, 
zamiast salonów – ognisko, zamiast me-
nueta – łubudu. Amory w parku – proszę 

bardzo. A poszóstne Skody i BMW-uchy 
zajeżdżają, o kur... d’honneur, aż na sa-
lony. 

Jest wprawdzie paru nudziarzy, co 
niby stary Koźmian mają wszystko za 
złe. Chcieliby wjazdu za fosę zmotoryzo-
wanym zabronić, ustawić tablice infor-
macyjne (kto to czyta), zamiast zdrowej 
„muzy” słuchać jakichś słowików. Na 
szczęście nikt ich (nudziarzy i słowików) 
nie słucha; był Pan Burmistrz (rowerem) 
– popatrzył, pojechał, była policja (radio-
wozem) – postali, pojechali, rada miejska 
przyjęła interpelację ze wzruszeniem… 
ramion. Konserwator przyrody odesłał 
do kolegi od zabytków, ten odpowiedział 
frajerowi przytomnie: „chcesz pan drążyć 
temat – pisz pan skargę i nie bądź rura”.

Ale oddajmy władzom sprawiedliwość, 
trawę wokół ruin kosi się regularnie.

W życiu po życiu spotyka się duchy. 
W Bychawie oprócz duchów: postępu, 
czasu, wzajemnej współpracy i zrozumie-
nia oraz miłości bliźniego spotkać moż-
na kogoś milszego. To duch kasztelanki 
Ewy Kossowskiej. Czemu tu? Czemu nie 
straszy u siebie w domu? A gdzie indziej? 
W Abramowicach nadmiar fantazji leczą, 
w Gałęzowie bywa ten piernik Koźmian, 
w Bełżycach, o zgrozo, na fundamentach 
zamku wzniesiono... mleczarnię (kefir 
jest dobry ale po balu). Pani Ewa – jak 
twierdzi p. Maria Dębowczyk, regiona-
listka – jest duchem przyjaznym, nie ję-
czy, nie dzwoni łańcuchami, nie łazi po 
nocach w prześcieradle. Ciężkich grze-
chów chyba nie popełniła, no może jakiś 
przelotny romans. W słoneczne południe 
wiruje z wiatrem i suchymi liśćmi (wszak 
była ruda i piegowata) w takt starodaw-
nej muzyki. Kto ją zobaczy, niech się nie 
odżegnuje, nie wzywa Pana nadaremno. 
Niech z kasztelanką zawiruje w tańcu; 
panowie w prawo, damy w lewo. W rytm 
menueta, walca, pogo, hip hopu. Miłośni-
cy break dance mogą i na głowie...

Specyficzne cechy obszaru
(Bychawa i okolice)

ruiny klasycystycznego pałacu na • 
wzniesieniu w Bychawie – Podzamczu 
przebudowanego w miejscach daw-
nego zamku obronnego z XVI wieku 
z widocznie zarysowaną fosą ziemną
akwen – zalew około 10 ha w tzw. Zie-• 
lonej Dolinie poniżej ruin, ze stawami 
rybnymi – miejsce rekreacji
XVI wieczny układ urbanistyczny mia-• 
sta z rynkiem i odchodzącymi od niego 
ulicami
XIX wieczna synagoga (obecnie wła-• 
sność prywatna) z unikatową polichro-
mią i częścią bimy wymagającą gene-
ralnego remontu oraz pozostałości kir-
kutu (nieliczne macewy)
stara wschodnia część kościoła począ-• 
tek XVII wieku, a w nim kaplice pół-

nocna i południowa z okresu baroku, 
inne w typie baroku; tablice pamiątko-
we poświęcone między innymi rodzinie 
i krewnym Koźmianów
unikatowe nagrobki o bardzo dużej • 
wartości artystycznej na cmentarzach:  
a) w Bychawce: kwatera Rohlandów 
między innymi grób generała Fran-
ciszka Rohlanda (uczestnik bitwy o Ol-
szynkę Grochowską) i grób poety, wo-
dza polskich klasyków Kajetana Koź-
miana oraz kaplica Marii Stadnickiej  
b) w Bychawie: kaplica nagrobna Du-
niewskich, kilka nagrobków okolicz-
nych ziemian (Goniewski, Kowerscy, 
Koźmianowie i inni)
pozostałości zespołów dworskich i par-• 
ków w Gałęzowie (miejsce urodzenia 
Koźmiana), Woli Gałęzowskiej, Józwo-
wie, Bychawie (tu także późnobaroko-
wa kapliczka – odnowiona)
rezerwat roślinności stepowej ,,Pod-• 

zamcze” rozpościerający się na kredo-
wo – lessowej skarpie, w dole stadion 
sportowy
w centrum miasta kamieniczki z końca • 
XIX i początku XX wieku, w tym sty-
lowy secesyjny budynek Banku Spół-
dzielczego
cztery cmentarze (kwatery) wojenne z I • 
wojny światowej na terenie gminy
dwie rzeki – Gałęzówka i Kosarzew-• 
ka, zbiegające się w jedną i zasilające 
zalew; w ich malowniczych dolinach – 
źródełka.
Impreza coroczna o zasięgu międzywo-• 
jewódzkim ,,W Krainie Pierogów”, przy-
ciągająca średnio około 20 tysięcy pu-
bliczności.
Ekspozycja stała: Bychawska Izba Re-• 
gionalna gromadząca przedmioty użyt-
kowe z dawnego gospodarstwa wiej-
skiego. 

Widok ruin od południa, 2008

Strona wschodnia ruin, 2008
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Obok Mazurka Dąbrowskiego i bia-
ło-czerwonej flagi tworzy trójsymbolikę 
państwowości. Dlaczego orzeł biały?

Dumny i rzadki ptak z gatunku dra-
pieżnych wijący swe gniazda w trudno 
dostępnych terenach górzystych i wy-
sokich koronach drzew. Wśród innych 
skrzydlatych wyróżnia się wielkością, 
siłą i niezwykłością lotu, który  ma w so-
bie coś majestatycznego i niepospolitego. 
Odważny i skuteczny w walce z przeciw-
nikiem. Jego długi hakowaty dziób i ostre 
szpony odstraszają atakujących. Niezwy-
ciężony. Orzeł to niewątpliwie arystokra-
ta w ptasiej zbiorowości. Król ptaków. 

To sprawiło że już od czasów imperium 
rzymskiego wodzowie i zdobywcy świata 
umieszczali go na swych sztandarach i 
wojennych rydwanach, że zaistniał w 
mitologii greckiej, a w Egipcie za czasów 
Ptolemeuszy ( IV-II w.p.Ch.) był godłem 
wojskowym. Jako znak herbowy, godło 
władców, przechodził swoje transforma-
cje. Władcy Bizancjum, a na ich wzór od 
w. XV moskiewscy carowie, też uznali za 
swoje godło orła, ale dwugłowego. Zmie-
niał z czasem barwę, zmieniało się tło 
godła czy znaku. Najczęściej był złoty, 
ale moskiewski i niemiecki – czarny.

W polskiej heraldyce i symbolice poja-
wił się w okresie piastowskim i w cza-
sach rozbicia dzielnicowego, adoptowany 
do reprezentacji władzy książęcej. Książę 
Wielkopolski Przemysł II, zanim został 
koronowanym wład-
cą Polski, przyjął jako 
znak rodowy godło 
białego orła w koro-
nie. Po jego koronacji 
orła białego z koro-
ną na głowie uznano 
po raz pierwszy jako 
godło państwowe. 
Ale na pieczęciach i 
nagrobkach książąt 
śląskich z linii pia-
stowskiej występował 
orzeł biały bez koro-
ny, z przepaską na 
piersiach w kształcie półksiężyca.

Po motyw z orłem w rodowym herbie 
sięgali możnowładcy - założyciele miast 
- i w dawnych wiekach i w nowszych, 

sięgało wiele polskich krain. Do dziś w 
różnych wersjach i stylizacjach zdobi 
herb Gniezna, i innych miast, widoczny 
jest w ornamentyce architektonicznej 
staromiejskiego Krakowa. Był i jest stro-
ną rewersu polskich monet. Za czasów  
Władysława Jagiełły po zawiązaniu unii 
lubelskiej Orzeł Biały wespół z Pogonią 
Litewską stał się herbem Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Głowę miał zwróconą w 
prawo, w kierunku Pogoni.

Order Orła Białego
To zaszczytne, najwyższe i najstarsze 

polskie odznaczenie pojawia się w listo-
padzie 1705 r., ustanowione przez Au-
gusta II na potrzebę udekorowania nim 
stronników cara Piotra I ,w celu przypie-

czętowania i umoc-
nienia przymierza 
polsko-rosyjskiego 
przeciwko Karo-
lowi XII, królowi 
szwedzkiemu.

W późniejszych 
czasach zmienia-
no ogniwa i ozdo-
by orderu, przez 
wzbogacenie go 
monogramem kró-
lewskim i medalio-
nem z matką Bo-
ską – taki order z 

szarfą zawieszony na szyi demonstrowali 
szczególnie królowie z dynastii Sasów. 
Za ich panowania uroczystość dekoro-
wania Orłem Białym była prawdziwą 

celebrą. Dodajmy, że order przyznawano 
dożywotnio, a rodzina po śmierci kawa-
lera Orderu zobowiązana była zwrócić go 
królowi. Nad przebiegiem uroczystości 
czuwał kanclerz orderu. Udekorowany 
orderem cieszył się szczególną estymą, 
więc zabiegali o te odznaczenia również 
cudzoziemcy. Ordery królewskie wyko-
nywano z samych brylantów, dla innych 
osób ze złota przetykanego brylantami. 
O wadze odznaczenia świadczyło choćby 
to, że przy wejściu odznaczonego do pa-
łacu królewskiego oddawano mu każdo-
razowo honory. 

Jednak już w czasach Augusta II Sasa, 
a jeszcze bardziej jego następcy Augusta 
III, order, rozdawany coraz hojniej, stawał 
się instrumentem polityki służącym uzy-
skaniu przychylności osób wpływowych. 
Dla porównania: do roku 1734 odzna-
czono w święta orderowe 5-6 osób, a w 
roku 1747 aż 29 osób. I tak to ranga tego 
zaszczytnego orderu polskiego wyraźnie 
się obniżała, często wymuszona politycz-
nym kontekstem. Wymowny przykład, 
współcześnie jednoznacznie pejoratyw-
ny, to fakt nadania orderu carycy Kata-
rzynie II na jej wyraźne życzenie (czytaj: 
rozkaz) skierowane do Stanisława Po-
niatowskiego oraz trzem osobom przez 
nią wskazanym, wśród których znalazł 
się siostrzeniec Potiomkina. Mamy też w 
pamięci współczesne kontrowersje wo-
kół przyznania  Orderu w okresie peere-
lowskim czy później za prezydentury A. 
Kwaśniewskiego.

Car Aleksander I najpierw jako król i 
twórca Królestwa Kongresowego, chcąc 
sobie zjednać Polaków, przyznał Ordery 
Orła Białego gen. Janowi Henrykowi Dą-
browskiemu i Jerzemu ks. Czartoryskie-
mu. Nie wymaga komentarza fakt, że po 
upadku powstania  1831 roku car Miko-
łaj I uznał ten order, podobnie jak i inny, 
Order św Stanisława, ustanowiony przez 
ostatniego króla polskiego, za odznacze-
nie rosyjskie.

Powrót Orła Białego i w godle Polski, 
i jako najwyższego odznaczenia, był po 
odzyskaniu niepodległości czymś oczy-
wistym. Ale co do szczegółów (z koroną 
czy bez? Jakie tło? Jaki kolor?) zdania 
były podzielone. Kolejne koncepcje z lat 
1919,1921, 1927 wciąż wywoływały nie-
zadowolenie jakichś grup i środowisk. 
ostatecznie z dn. 28.03.1928 zatwierdzo-
no wzór godła narodowego Polski z orłem 
i koroną, choć zarzucano projektodawcy, 

dodatek
do Głosu Ziemi Bychawskiej

nr 7 (201)

redaguje
BYCHAWSKIE

TOWARZYSTWO
REGIONALNE

6(45)
2 0 0 8

Maria dęBowczyk

reGionaListka

 90-lecie NIEPODLEGŁEJ /szkic o godle narodowym/

Z Orłem Białym w godle i sercach

Już się wykluł Orzeł Biały 
• Nic mu nie jest na 
zawadzie • Pomnij, rodzie 
Lecha cały • Że się wykluł 
w Listopadzie • Boże daj, 
by nasz kraj • W listopadzie 
widział Maj!
Franciszek Kowalski, pieśń powstała 
po detronizacji cara Mikołaja I 25 
stycznia 1831 r.

15

że atrybut króla – korona nie jest zwień-
czona krzyżem.

***
Orzeł biały. Piękny górski ptak wyso-

kich lotów szybujący wśród górskich gra-
ni. Dumny, niezależny, zawsze gotowy do 
obrony swego terytorium przed wrogami. 
Symbol polskich dążeń niepodległościo-
wych i ponadtysiącletniej trwałości Oj-
czyzny Lachów. Symbol tego, co nam, Po-
lakom, było i powinno być dziś i zawsze 
najdroższe. 

90 lat cieszy się wraz z Polską  jej su-
werennością.

Korzystano m.in. z książki M. Ruszczyca „Opowieści 
o Orle Białym” Warszawa 1981; w tym z zamieszczonych 
w niej fotografii.

Oto dziś dzień krwi i chwały.
Oby dniem wskrzeszenia był,
W tęczę Franków orzeł biały.
Patrząc lot swój w niebo wzbił.
Słońcem Lipca podniecany
Woła do nas z górnych stron:
powstań Polsko, skrusz kajdany,
dziś Twój triumf albo zgon. 

Leć nasz orle, w górnym pędzie, 
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje , wolnym będzie, 
Kto umiera, wolnym już!
“Warszawianki”, fr.

Tytuł oryginalny „La Varsovienne”, au-
tor Casimir Delavigne, tłumaczył z fran-
cuskiego Karol Sienkiewicz, muzykę 
skomponował Karol  Kurpiński. Pieśń 
powstała we Francji jako wyraz spon-
tanicznego poparcia dla walki Polaków 
o wolność w 1830-31roku.

POLACY!
Jesteście wielkim ludem i nawet zła wola 
nigdy Was zgnębić nie zdoła. Polska nie 
zginęła, a historia, opowiadając o nie-
szczęściach, składa hołd Waszej miłości 
Ojczyzny i Waszemu bohaterstwu i głosi 
Waszą chwałę

Z odezwy gen. La Fayette’a wygaszonej na wiecu 
w  Paryżu 1 luty 1831 r.

A jeśli krzyż wyszyć mi chcesz koniecz-
nie 
Wyszyjże orła na odwrotnej stronie
Orła, co biały, a ku słońcu wiecznie
Patrzy i trzyma miecz ostrzony w szpo-
nach.
Mieczysław Romanowski, poeta, poległ w Powstaniu 

Styczniowym

1. Wizerunek orła Jagiellonów 
z literą S (Sigismundus) 
wykuty w Kaplicy Zygmun-
towskiej na Wawelu

2. Godło Polski z drugiej poło-
wy XVIII. z Zamku Królew-
skiego w Warszawie

3. Charakterystyczne orły 
książąt śląskich z przepa-
ską na skrzydłach

4. Orzeł Jagiellonów wyko-
nany przez Wita Stwosza 
w katedrze na Wawelu

5. Orzeł w herbie Gniezna
6. Renesansowy orzeł króla 

Zygmunta II Augusta
7. Orzeł Jana III Sobieskiego 

z herbem Sobieskich
8. Order Orła Białego
9. Bogato haftowany srebr-

nym i złotym drucikiem 
orzeł na szabeltasie.

10. Godłem Królestwa Polskie-
go był rosyjski dwugłowy 
orzeł z polskim na piersi

11. Polskie godło z chorągwi 
piechoty i jazdy Królestwa 
Polskiego i powstania listo-
padowego

12. Godło tarcza z orłem i po-
gonią pod koroną królew-
ską z okresu powstania li-
stopadowego

13. Tarcza z Orłem, Pogonią i 
Archaniołem, herbem Rusi 
– godło Rządu Narodowego 
w powstaniu styczniowym

14. Pieczęć Rzeczpospolitej 
Polskiej z herbem państwa 
ustanowiona ustawą z dnia 
1 sierpnia 1919 r.

15. Order Orła Białego od-
nowiony w Polsce 4 lutego 
1921 r. miał tylko jedną 
klasę

16. Grot sztandaru 78 pułku 
piechoty

17. Nowe godło wojskowe po-
jawiło się w oddziałach 
wojskowych tworzonych 
od maja 1943 r. w Związku 
Radzieckim.
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wyboru faktów na podstawie „Dzie-
jów Lubelszczyzny” t. I 
w opracowaniu Stanisława Kurasia 
dokonała Maria Dębowczyk

Województwo Lubelskie nie od razu wy-
odrębniło się w średniowieczu, jako sa-
moistna kraina. Stało się to stopniowo, 
ewolucyjnie, poprzez wydzielenie części 
ziem i urzędów z województwa sando-
mierskiego, począwszy od XIV/XV w. W 
połowie XV w. wyodrębniają się już urzę-
dy, sąd ziemski, a wreszcie w 1474 r. po-
wstaje urząd wojewody lubelskiego, rów-
noznaczny z początkiem województwa. 
Graniczyło ono w XV – XVIII w. z woje-
wództwem sandomierskim, przemyskim 
i Mazowszem. Jednak wiele wsi i ośrod-
ków osadnictwa istniało już na ziemiach 
późniejszego województwa o wiele wcze-
śniej, należy do nich też Bychawa i wsie 
wokół niej. 

Bychawa – pierwotnie wieś Bechewa 
i Bichewa wymieniona jest po raz pierw-
szy w 1325 roku (w kronice Długosza rok 
później). Kilkadziesiąt lat potem poja-
wia się nazwa Bychawa Maior (Większa, 
Wielka) odróżniająca tę wieś od Bychawy 
Minor (Mniejszej) czyli późniejszej By-
chawki.

Wg kroniki Długosza średniowieczna 
Bychawa była 3-częściową wsią szla-
checką złożoną z Woli, Zdrap i właśnie 
Bychawy, graniczącą z Kiełczewicami, 
Gałęzowem, Kosarzewem, Bystrzycą 
i Strzyżewicami, a więc dość rozległą. 
Długosz wymienia też Olszowiec, jako 
końcową część Bychawy, oddzieloną 
krzakami. Wieś zmieniała właścicie-
li na drodze dziedziczenia lub sprzeda-
ży – kupna. W latach 1441-66, a bardzo 
prawdopodobnie,  że wcześniej Bychaw-
scy występują, jako dziedzice.

Bychawka – pierwsza wzmianka o 
tej szlacheckiej wsi pochodzi z 1398 r. 
W 1409 pojawia się nazwa Bychawa Mi-
nor. Parafia istniała prawdopodobnie 
w 1332 r., w którym spisano dokument 
fundacyjny dla Eliasza, dziedzica tej wsi. 
Wg innych źródeł kościół powstał tu w 
1429 r., co potwierdza zapis z 1595 roku. 
Wieś graniczyła z Jabłonną, Strzyżowi-
cami, Iżycami. W 1497 r. dobra Bychaw-
ki skonfiskowano Melchiorowi i Stani-
sławowi Ciołkom za niestawienie się na 
wyprawę i nadano Hieronimowi Bychaw-
skiemu. Zapis w Aktach Archidiecezji 
Lubelskiej informuje, że w 1565 r. istniał 
kościół p.w. Wszystkich Świętych. 

Wola Bychawska – w l. 1461-62 wieś 
o nazwie Vola, własność szlachcica Jana 
Bychawskiego z Bychawy. W latach 
1470-1480 jest to część Bychawy. 

Gałęzów – pierwsza zapisana data to 
rok 1409 (nazwa Galanszow, także Galu-

schow, Galanzow), wieś szlachecka, któ-
ra na pocz. XV w. należała do Zbysława z 
Targowiska, po nim w 1428 r. do Andrzej 
a z Bychawki. W XV w. i 1. poł. XVI dzie-
sięcinę z folwarku mieszkańcy oddawa-
li z części pól plebanowi w Bychawie, a 
z innej części plebanowi w Targowisku. 
W 1497 r. Jan Olbracht nadaje Mikoła-
jowi Gniewoszowi, swemu dworzanino-
wi, skonfiskowane dobra ks. Stanisława 
z Gałęzowa. Wcześniej w 1409 doszło do 
konfliktu między Zbysławem z targowi-
ska, właścicielem części wsi, a wójtem 
o sadzawkę i niezapłacenie w terminie 
czynszu. Wójt oskarża Zbysława o celo-
we zniszczenie pieczęci na dokumencie 
gwarantującym mu własność. 

Wola Gałęzowska – w 1443 r. wystę-
puje jako Galuszow Novum (Nowy Ga-
łęzów), potem jako Volya Gałęczowska, 
także Gałązowska. W 1462 jako Nova 
Galazow. Była wsią szlachecką Stanisła-
wa i Mikołaja, po części. 

Osowa – pierwotnie Oszowe, potem 
Ossowa, znana od 1462 r., gdy dziedzi-
cem był Eliasz z Bychawki

Olszowiec – zapisany w 1454 r. jako 
Olsowyecz, w 1462 Olszowecz, własność 
szlachecka. Wieś, uważaną przez Dłu-
gosza za część wsi Bechewa, łączyła już 
wtedy droga z Krzczonowem.

Zdrapy – nazwa wsi przechodziła wiele 
modyfikacji. I tak w 1466 pisano ja jako 
Wsdrapy, w l. 1470-1480 Szdrapy, potem 
Wstrampy, a od 1497 Zdrapy, choć jesz-
cze i potem wracają czasem pierwotne 
nazwy. Od poł. XV w. dziedziczyła wieś 
szlachta m.in. Mikołaj i Hieronim z By-
chawy (Wielkiej) Maior. 

Stara Wieś – Pierwsza data zapisana to 
r. 1409. Współczesna nazwa wsi odbiega 
zupełnie od nazw pierwotnych. W 1409 
r. zapisano ją Pisconice, w 1413 Piczko-
wycze, co jest zagadką dla onomastów 
(językoznawców badających strukturę i 
genezę nazw osobowych i miejscowości). 
Kolejni szlacheccy właściciele wsi podpi-
sywali się Racibor Bartosz z Pickowicz. 
Bardzo często zmieniający się właścicie-
le – rody szlacheckie – faktycznie, w l. 
1470-1480 było ich w sumie ponad 60! 
Rozdrobnienie ziemi sprawiło, że z cza-
sem coraz częściej zamieszkiwała ją tzw. 
szlachta cząstkowa. Pod koniec XV wie-
ku część wsi drogą konfiskaty przeszła w 
ręce Andrzeja z Bychawy, a część Hiero-
nima z Bychawy. Źródła podają, że były 
tu już wówczas karczmy, podobnie jak w 
Bychawie, co dowodzi szybkiego rozwoju 
wsi.

Przenieśmy się do gmin ościennych 
i zajrzyjmy w metryki niektórych 
wsi.

Strzyżewice – tak jak i Kiełczewic, 
pierwsza wzmianka z 1325 r., to śre-
dniowieczne wsi rycerskie. Był w Strzy-

żewicach warowny zamek w kształcie li-
tery „Z” postawiony przez Żarczyńskich 
w XVI w. w obronie przed Tatarami, dziś 
to miejsce leży na obszarze Bystrzycy. 
W poł. XVII w. wieś przeszła w ręce rodu 
Skarbek-Kiełczewskich.

Bystrzyca – najstarsza wzmianka 
z 1277 r. (Bystricka). W XV w. dobra 
wsi Bystrzycy były własnością cyster-
sów z Koprzywnicy, jako darowizna ko-
goś z rodu Awdańców. W 1444 r. i staw, 
i młyn należał do klasztoru, a kmiecie 
pańszczyzny nie odrabiali, lecz spłaca-
li w naturze daniny (ser, jaja, kury) dla 
opactwa cystersów.

Krzczonów Pierwsza znana data i na-
zwa wsi to 1359 r. Krczonow, jako dzie-
dzica wymienia się Pszonkę. W kolejnych 
latach pojawiają się nazwy znacznie od-
biegające od pierwotnej: 1414 Crzsrzono-
wicze, w rok potem Chroczonow, 1439 
Crsczonow, a nawet Chrzanow (1491). 
Kościół parafialny istniał tu już od wcze-
snego średniowiecza. Pierwsza wzmian-
ka o drewnianej świątyni pochodzi 
z 1326 r. W XIV w. wieś była własnością 
szlachecką, potem już królewską, którą 
kolejni koronowani władcy polscy odda-
wali, w całości lub w częściach, podobnie 
jak otaczające Krzczonów wsie (Żuków, 
Giełczew, Borzęcin) w tenutę (królewską 
dzierżawę). W 1512 r. Zygmunt I uwalnia 
mieszkańców wsi od wszelkich poborów 
i czopowego z powodu strat spowodowa-
nych najazdem Tatarów.

Kosarzew dawn. Kosarzew, Cosarzow, 
znany od 1388 r. w pow. lubelskim pa-
rafii Bychawa. W 1463 r. z Kosarzewa 
prowadziła droga do Krzczonowa i Lubli-
na. W 1400 r. na Uniwersytecie w Kra-
kowie  zapisani byli żacy z Kosarzewa: 
Jakub s. Andrzeja, Marcin s. Jana, Pa-
weł, Mieczko s. Jana. Z końcem XIV w. 
Władysław Jagiełło przenosi Kosarzów 
na prawo magdeburskie.

Kiełczewice; znane od 1325 jako Kieł-
czewice pow. Lubelski par. Wilkołaz. 
Własność szlachty – w 1325r. dziedzictwo 
Bogusza, potem Jaśka, w 1325 Skarb-
ków, również właścicieli Strzyżewic. W 
tym roku Władysław Łokietek przenosi 
Kiełczewice na prawo średzkie. Z 1431 r. 
pochodzi wzmianka o kościele Św. Trójcy 
i Nawiedzenia NMP.

Najstarsze wsie średniowieczne wokół 
Bychawy

Sprostowanie
Do artykułu dotyczącego działalności Kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej z lat 
1937-38 (GZB nr 4/2008 Głos regionalistów, 
str.12) wkradła się zabawna pomyłka. W tabeli 
wydatków koła zapis „książka dla konia” obja-
śniono jako książkę o koniach (ich hodowli), gdy 
tymczasem chodziło o książeczkę, będącą swo-
istym dowodem tożsamości końskiej, co sprosto-
wał uważny czytelnik Pan Stanisław, któremu 
dziękuję, a Czytelników przepraszam. Autorka

Był jednym 
z nas…

Dlaczego odchodzą tak szybko? – chcia-
łoby się zapytać księdza – poetę.

Odchodzą niezauważalnie, często po 
cichutku, jakby chcieli zaoszczędzić 
nam troski i trudnych pożegnań. Odcho-
dzą od swoich najbliższych, przyjaciół, 
współpracowników, znajomych – sygna-
lizując niejako, iż wykonali swoją docze-
sną powinność, jakby chcieli powiedzieć: 
Spokojnie, już teraz poradzicie sobie beze 
mnie…

O naszym Zmarłym Przyjacielu, Śp. 
Henryku, śmiało możemy powiedzieć, że 
żył i pracował dla innych. Poświęcił się 
bez reszty Rodzinie, która znaczyła dla 
Niego bardzo wiele, i wieloletniej, odpo-
wiedzialnej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. Jako nauczyciel i wychowawca 
był wzorem dla innych. Wykształcił i wy-
chował niejedno pokolenie młodzieży. 
Niektórzy z nich są już dzisiaj na eme-
ryturze…

Jego uczniowie to dzisiejsi nauczyciele, 
lekarze, architekci, informatycy, praw-
nicy, twórcy narodowej kultury, świec-
cy i duchowni – cała przeogromna gama 
zawodów i stanów. Wielu z nich przybyło 
dzisiaj, by Go pożegnać…

A ja osobiście znam Henia prawie od 
zawsze. Kiedy bowiem w wieku trzynastu 
lat przybyłam do tutejszej, naszej szko-
ły, w charakterze uczennicy, On był co 
prawda już w starszej klasie, ale swoim 
zaangażowaniem w życie uczniowskiej 
społeczności dał się dosyć szybko po-
znać, także młodszym kolegom. A póź-
niej były studia w tej samej uczelni i na 
tym samym wydziale, a po kilku latach 
praca zawodowa – w tej samej szkole, z tą 
samą młodzieżą, w prawie niezmienio-
nym gronie nauczycielskim. Nie muszę 
dzisiaj uzasadniać, że nasza praca za-
wodowa nie przypadła na lata łatwe, je-
śli chodzi o realia społeczno – polityczne 
czy ekonomiczne. A mimo to udało nam 
się wykształcić na zupełnie przyzwoitym 
poziomie setki, jeśli nie tysiące, młodych 
ludzi, przygotować ich często do bardzo 
trudnych egzaminów na wyższe uczel-
nie, następnie z troską śledzić ich dalsze 
losy. Co więcej, w ogromnej większości – 
ukształtować prawych ludzi.

Ten nasz sukces zawdzięczać nale-
ży między innymi takim ludziom jak 
nasz Zmarły Kolega – prawdziwy przy-
jaciel młodzieży, zatroskany o każdego 
z uczniów. Od nauczyciela wymaga się 
przede wszystkim: prawdziwego powo-
łania, pełnej kompetencji zawodowej, 

obiektywizmu w ocenie ucznia, identy-
fikowania się z głoszonymi zasadami. 
Nasz Kolega Henio – wszystkie te cechy 
posiadał. I nie zdradzę już dzisiaj tajem-
nicy Rady Pedagogicznej, jeśli powiem, że 
jeśli zdarzyło Mu się niekiedy wystawić 
uczniowi ocenę niezupełnie adekwatną 
do posiadanej przez niego wiedzy – była 

to zawsze ocena nieco 
zawyżona. Sam do-
bry, potrafił dostrzec 
dobro w innych, głę-
boko wierzył w moż-
liwość przemiany na 
lepsze każdej ludzkiej 
postawy, zwłaszcza 

ludzi młodych. Każdemu, zatem, gotowy 
był dać kolejną szansę.

Mówiąc po Conradowsku – Zmarły był 
jednym z nas. I nie chodzi tu wyłącz-
nie o wykonywaną profesję, aczkolwiek 
i ten fakt nie pozostaje bez znaczenia. 
Był jednym z naszego pokolenia – ludzi, 
którym przyszło dorastać w trudnych la-
tach powojennych, młodzieży z wiejskich 
chat i małomiasteczkowych domków, dla 
której wartość nauki, była nie do przece-
nienia. Dlatego też staraliśmy się dobrze 
wykorzystać pojawiającą się szansę na jej 
zdobycie, mimo iż nie było łatwo… A na-
stępnie, po ukończeniu studiów, z entu-
zjazmem podejmowaliśmy proponowaną 
nam pracę, nie pytając: za ile? My chcie-
liśmy spłacić dług zaciągnięty od innych, 
podobnych do nas.

Tak, Henio był jednym z nas… Zapa-
miętamy Go jako niekwestionowanego 
przyjaciela młodzieży, lojalnego kolegę, 
doświadczonego pedagoga, zatroskane-
go o rodzinę męża, ojca, dziadka, bra-
ta, szwagra, wujka… I gdyby ktoś mógł 
wymienić jakąś niedoskonałość Zmar-
łego, wszak nikt z nas doskonałym nie 
jest, to z całą pewnością nie znajdzie się 
nikt, kto mógłby zakwestionować, że Śp. 
Henryk BYŁ DOBRYM CZŁOWIEKIEM, 
a przecież z rzeczy świata tego zostaną 
dwie: Poezja i Dobroć. 

Poezję tworzyłeś, Drogi Przyjacielu, 
swoją codzienną pracą i miłością do lu-
dzi, Dobroć rozdawałeś pełnymi garścia-
mi. Niech zatem Dobry Pan wynagrodzi 
Cię za to. A ponieważ głęboko wierzę, że 
życie nasze zmienia się, ale się nie koń-
czy, nie mówię: Żegnaj, mówię: Do spo-
tkania w Domu Pana. 

Osieroconej Rodzinie składam wyra-
zy szczerego współczucia, Kochani, wy-
trwajcie, On pozostanie z Wami.

Zdzisława Milanowska

W chwili odejścia każdy 
jest większy niż dzieje, 
których cząstkę stanowi. 

Jan Paweł II 

Z żalem i głębokim smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci Henryka Frygi, 
człowieka, który swoją wieloletnią, wielce 
owocną, aczkolwiek nie zawsze wymier-
ną pracą nauczycielską, wpisał się na 
stałe w poczet galerii bychawskich peda-
gogów. 

Całe swoje życie związany był z bychaw-
ską ziemią. Urodził się w Kolonii Ska-
winek, w rodzinie chłopskiej. Ukończył 
pięcioklasową Szkołę Podstawową w Ol-
szowcu. Przez kolejne lata uczęszczał do 
szkoły w Bychawie. W latach 1948-1952 
był uczniem Samorządowego Gimna-
zjum i Liceum w Bychawie. Od września 
1952 roku rozpoczął pracę nauczycielską 
w szkolnictwie podstawowym w Woli Ga-
łęzowskiej i Krzczonowie. W roku 1954 
podjął studia na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale 
Humanistycznym. Ukończył je 28 czerw-
ca 1960, otrzymując dyplom magistra hi-
storii. Od września tego roku rozpoczął 
pracę jako nauczyciel historii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Bychawie. W la-
tach 1967-1971 pełnił funkcję dyrekto-
ra tej szkoły. Po odejściu na emeryturę 
w roku 1996, przez kilka lat pracował 
jeszcze jako wychowawca w szkolnym in-
ternacie.

Z nałożonych obowiązków zawsze wy-
wiązywał się wzorowo. Cieszył się au-
torytetem i szacunkiem kolegów oraz 
współpracowników w każdym miejscu, 
w którym podejmował działalność zawo-
dową i społeczną. Był człowiekiem życz-
liwym, otwartym, przyjacielskim, a przy 
tym bardzo taktownym i dyskretnym. 
Było w nim ciepło i spokój, którymi ob-
darzał innych. 

Kiedy odszedł, żegnały Go tłumy. Na 
Jego pogrzeb przybyli dawni ucznio-
wie, koledzy, przedstawiciele środowisk, 
dla których pracował, a także ludzie, 
z którymi już dawno nie miał kontaktu, 
wdzięczni za trud godnej pracy na rzecz 
naszej „małej ojczyzny”.

Dyrekcja ZS
 im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon

żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć

kochamy wciąż za mało i stale za późno.

Zmarł Profesor Henryk Fryga

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmier-
ci Kochanego Męża i Ojca  Śp. Grzego-
rza Sieka składam: Panu Burmistrzowi, 
Kierownictwu i Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Bychawie; Dyrekcji, Gronu 
Pedagogicznemu oraz uczniom Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie, najbliższej ro-

dzinie, znajomym oraz sąsiadom z uli-
cy M.J.Piłsudskiego 55A. Chcę również 
podziękować wszystkim, którzy wzięli 
udział w nabożeństwie pogrzebowym, 
a w szczególności osobom, które podały 
mi pomocną dłoń i zjednoczyły  się  ze 
mną w bólu i cierpieniu.

Anna Siek z synkiem
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Mirosław Grzesiak

Często przy rozmowach dotyczących 
rozwoju naszej Gminy poruszany jest te-
mat finansowania lokalnych inwestycji, 
takich jak choćby budowa chodnika i re-
mont ulic Wandzin i Spokojnej, stanowią-
cych jeden z głównych szlaków komuni-
kacyjnych naszego miasta. Zastanawia-
my się, skąd biorą się na to pieniądze?

Jestem przekonany, że korzysta się (kto 
by nie korzystał, skoro są takie możliwo-
ści) z wszelkiego rodzaju grantów z kasy 
Unii Europejskiej. Są to, jak na budżet 
gminy, bardzo duże pieniądze. O ich pozy-
skanie dbają urzędnicy z UM, specjaliści 
ds. inwestycji, funduszy europejskich. O 
większość środków należy starać się, po-
przez składanie odpowiednich wniosków 
we właściwych instytucjach wdrożenio-
wych np. Urzędzie Marszałkowskim, 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, 
Departamentach różnych Ministerstw. 
Są to procedury żmudne i bardzo skom-
plikowane.

Nasze społeczeństwo staje się coraz 
bardziej otwarte. Naprzeciw temu wy-
szedł Starosta Lubelski Paweł Pikula. 
Z jego inicjatywy powołano przy Sta-
rostwie Powiatowym Lokalną Grupę 
Działania LGD o nazwie „Kraina Wokół 
Lublina”, obejmującą 15 gmin Powiatu 
Lubelskiego. W okresie od połowy 2009 
r. do połowy 2015 planowana jest reali-
zacja lokalnej strategii rozwoju – LSR. 
Lokalna Grupa Działania może dyspono-
wać następującymi kwotami, proporcjo-
nalnymi do liczby mieszkańców obszaru 
LGD, w tym: na realizację LSR projektów 
beneficjentów 15 715 100 zł; na projek-
ty współpracy z innymi LGD 406 425 zł; 
funkcjonowanie 3 928 775 zł.

W drugiej połowie sierpnia 2008 r. od-
było się spotkanie informacyjne w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie, na którym 
zapoznano społeczeństwo z programem 
LEADER oraz przeprowadzono instruk-
taż wypełniania kart projektów oraz 
dokonano wyboru przedstawicieli do 
udziału w pracach warsztatowych. Pra-
ce warsztatowe przedstawicieli z naszej 
gminy odbyły się we wrześniu i paździer-
niku 2008 r. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Lublinie. Tam też powołano 
zespoły robocze dla określenia rodzajów 
projektów, które będą preferowane przy 
realizacji lokalnej strategii rozwoju LSR.

Program LEADER jest realizowany 
w Europie od 1991 r. zaś w Polsce od 
2004 roku. Nigdy społeczność wiejska 
i małych miast nie miała możliwości tak 
bezpośredniego decydowania o tym, na co 
przeznaczone zostaną środki z Unii Euro-
pejskiej. Warto zaangażować się w dzia-
łania związane z programem LEADER 
zwłaszcza, gdy jest się zainteresowanym 
uzyskaniem środków finansowych. Choć 
wybór projektów jest samodzielną decy-
zją LGD, to w ocenie LSR, którą przepro-
wadzi Urząd Marszałkowski pod uwagę 
będą brane takie cechy kart projektu, jak 

innowacyjność i ich wzajemne powiąza-
nie ze sobą, uzupełnianie się większych, 
złożonych projektów, składających się w 
jedną całość z projektów poszczególnych 
beneficjentów. 

Każdy beneficjent może sam opracować 
kartę projektu, w której wskaże podsta-
wowe informacje o swoim działaniu. Za-
kres realizacji małych projektów:

Podnoszenie świadomości społeczno-• 
ści lokalnej np. przez organizację szko-
leń, warsztatów edukacyjnych

Podnoszenie jakości życia społeczno-• 
ści lokalnej przez udostępnienie sprzę-
tu komputerowego, organizację imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub sporto-
wych

Rozwój aktywności społecznej np. pro-• 
mocję lokalnej twórczości kulturalnej 
z  wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub przyrod-
niczego; kultywowanie miejscowych tra-
dycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowa-
nie miejscowego języka i gwary, tradycyj-
nych zawodów i rzemiosła

Rozwijanie turystyki lub rekreacji • 
przez: budowę i oznakowanie miejsc wy-
poczynkowych, szlaków rowerowych, 
szlaków konnych, ścieżek spacerowych, 
w tym np. dydaktycznych

Zachowanie, odtworzenie, zabezpie-• 
czenie i oznakowanie cennego lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodni-
czego

Zachowanie lokalnego dziedzictwa • 
kulturowego historycznego w tym: odbu-
dowę, odnowienie i oznakowanie dachów 
i elewacji budynków wpisanych do reje-
stru zabytków, także remont lub wypo-
sażenie świetlic wiejskich

Wprowadzenia na rynek produktów • 
i usług opartych na lokalnych tradycyj-
nych zasobach tzw. produkty lokalne

Wykorzystanie energii pochodzącej ze • 
źródeł odnawialnych.

Na warsztatach w dniu 22 sierpnia 
w Lublinie określono specyfikę obszaru 
LGD Kraina Wokół Lublina, do których 
między innymi zaliczyliśmy:

Tradycje ludowe, produkty lokal-• 
ne, w tym pierogi w Bychawie, Wesele 
Krzczonowskie, piwo w Olszance; trady-
cje OSP i KGW

Różnorodna przyroda – w tym obszary • 
chronione na Wyżynie Lubelskiej, czyste 
rzeki

Dziedzictwo historyczne, w tym dwory • 
ziemiańskie i tradycje ziemiańskie

Zdrowa żywność.• 

Jednym słowem chcielibyśmy, aby ob-
szar LGD „Kraina wokół Lublina” był 
atrakcyjny dla turystów, mieszkańców 
i partnerów biznesowych rolnictwa.
Do mocnych stron LGD zaliczyliśmy:
- korzystna lokalizacja w Lubelskim Ob-
szarze Metropolitalnym
- bogate dziedzictwo kulturowe
- korzystny układ osadniczy i dobre gle-
by 
- powiat atrakcyjny dla inwestorów.

Są też słabe strony:
- niskie dochody mieszkańców 
- słabo rozwinięta infrastruktura tury-
styczna
- zły stan dróg lokalnych, gminnych i po-
wiatowych
- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 
społecznego
- rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
i  ich niska dochodowość.
Takie mamy szanse:
- środki na rozwój programów wspólno-
towych
- osiedlanie się ludności i rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego, zwłaszcza na te-
renie gmin sąsiadujących z Lublinem.
- rozwój turystyki, w tym wzrost zainte-
resowania turystyką aktywną, agrotury-
styką i rolnictwem ekologicznym.

Są też zagrożenia:
- niechęć mieszkańców do zmiany swojej 
sytuacji życiowej (tendencja zależności od 
transferów socjalnych, brak aktywności 
w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości 
pozarolniczej na terenach wiejskich)
- wzrastające obciążenie budżetów samo-
rządowych wydatkami społecznymi 
- trudności w dostępie do środków roz-
wojowych z Unii Europejskiej
- ryzyko związane z pominięciem w  kra-
jowej koncepcji zagospodarowania prze-
strzennego kraju, obszaru zakwalifi-
kowanego w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskie-
go jako Lubelski Obszar Metropolitarny

Warsztaty „Kraina Wokół Lublina” we 
wrześniu br. pokazały nam, jakie przed-
sięwzięcia preferują mieszkańcy i spo-
łeczność LGD:

I cel: zachowanie wartości kulturo-
wych i przyrodniczych (remont budyn-
ków zabytkowych i sakralnych, przy-
roda, popularyzacja kultury, tradycji, 
dziedzictwa Lubelszczyzny, promocja, 
ścieżki).

II cel: rozwój turystyki kulturowej i 
aktywnej, w tym agroturystyki i eko-
turystyki (szlaki turystyczne – rowe-
rowe, wodne, piesze, konne, sport, wy-
poczynek, rekreacja, infrastruktura 
turystyczna)

III cel: aktywizacja społeczna i 
zwiększenie zdolności do pozyskania 
środków z zewnątrz (remonty OSP i in-
nych budynków użyteczności publicz-
nej, budowa i modernizacja placów za-
baw i świetlic, zajęcia dla dzieci oraz 
społeczności lokalnej, imprezy)

IV cel: rozwój lokalnej przedsiębior-
czości i samozatrudnienia oraz przy-
ciąganie inwestycji na obszarze LGD

V cel: rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego i rynków produktów rol-
nych.

Razem rozpatrywanych było 181 pro-
pozycji projektów. Więcej na ich temat 
w następnym numerze „Głosu Ziemi By-
chawskiej”. 

Adres LGD jest następujący: www.po-
wiat.lublin.pl > zakładka LGD. Znajdzie-
cie tam więcej szczegółów.

LGD – sposób na kasę z unijnej skarbonki Majorze 
Hubalu, czy 
słyszysz?

Barbara Cywińska

Przed dwudziestu laty, 
jedna z bychawskich szkół 
średnich, przyjęła imię 
Majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”. Szkoła, 
kształcąca wówczas głów-
nie chłopców, potrzebowa-
ła „męskiego”, charyzma-
tycznego patrona. Postać 
żołnierza, kawalerzysty, 
sportowca-olimpijczyka, 
partyzanta, dowódcy, ma-
jora wojsk polskich w jed-
nej osobie świetnie się do 
tej roli nadawała. Dzisiaj 
można śmiało powiedzieć, że był to do-
skonały wybór. Ideały i zasady, takie jak: 
patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny, ho-
nor, obowiązkowość, wytrwałość w dą-
żeniu do celu, którym wierny był major 
Dobrzański, znalazły odzwierciedlenie 
w programie wychowawczym szkoły. Ko-
lejne roczniki młodych chłopców, dzisiaj 
również i dziewcząt, składają przysięgę 
na sztandar szkoły:

Majorze Hubalu, my młodzi
Z nadzieją tutaj stoimy [...]
Majorze Hubalu, dla Ciebie
Świat lepszy kreować będziemy […]
Młodością, nauką i pracą
Spełnimy dziś Twoje marzenia [...]
Strzec będziemy tradycji, historycznych dat
Dumą naszą sztandar – Twoje imię na nim 
[...]

Jest to jedyny taki dzień w szkolnym 
kalendarzu. Zdarza się raz w roku. To 
czas szczególnego spotkania uczniów, 
nauczycieli, rodziców i zaproszonych go-
ści, z majorem Hubalem i jego oddziałem. 
Prosta sceneria, chłopcy w mundurach, 
żołnierska pieśń i wzruszenie ściskające 
za gardło, to elementy zawsze w tym dniu 
obecne. 

Ostatnio, czyli 1 października 2008 r. 
było coś jeszcze. Coś, co trudno ubrać w 
słowa. Sceny walki „hubalczyków” z oku-
pantem pod Huciskami, rzeź mieszkań-

ców tej wsi w odwecie za pomoc party-
zantom, śmierć majora i okrucieństwo, 
z jakim Niemcy potraktowali polskiego 
bohatera, przywołane za pomocą kadrów 
z filmu B. Pyrki i M. Mielczarka „Major”. I 
towarzyszący obrazom niesamowity ładu-
nek emocji: od gniewu i bezsilnej wście-
kłości na hitlerowców, poprzez współczu-
cie i podziw dla garstki obrońców Ojczy-

zny, aż po wzruszenie 
i ocierane ukradkiem 
łzy. W tym dniu staliśmy 
się świadkami wydarzeń 
rozgrywających się od 
tragicznego września’39 
do 30 kwietnia 1940 r., 
kiedy to w zagajniku pod 
Anielinem (k. Opoczna) 
na polu chwały w obro-
nie Ojczyzny dzielny 
partyzant padł. Nie cze-
kał go pogrzeb w mogile 
wojskowej ...”, bo Niemcy 
na płaszczu dociągnęli 
majora do pobliskiej za-

grody. Tłukli go kolbami, kopali ciężkimi 
butami. Wozem od gnoju dowieźli do szo-
sy, gdzie czekała ciężarówka wojskowa, 
mająca go zawieźć do Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Tutaj ślad się urywa. Do dziś 
nie znamy miejsca pochówku.

Każdego roku, przy szańcu, który po-
wstał w miejscu śmierci Hubala, rok-
rocznie odprawiana jest msza polowa 
z apelem poległych, zaś w Bychawie, w 
rocznicę przyjęcia przez Zespół Szkół 
Zawodowych imienia majora Henryka 
Dobrzańskiego, ma miejsce uroczystość 
ku czci patrona. Pamięć o majorze żyje... 
Przez lata obrosła legendą. Jest też obec-
na w literaturze.

Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj
Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj!
Powróć koni rżeniem, ku czasom odległym
Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo!

Siedząc na widowni, wśród innych 
zaproszonych gości, z całej siły walczy-
łam ze wzruszeniem. W głowie zrodziła 
się myśl: jeżeli choć cząstka hubalowej 
legendy zapadnie w sercach i umysłach 
tych młodych ludzi, którzy składali 
w tym dniu swoją uczniowską przysię-
gę, to wysiłek nauczycieli, wychowawców 
i dyrekcji tej szkoły, ma sens. Ma sens! 
Te coroczne „hubalowe spotkania”, to nie 
tylko przybliżenie historycznej postaci to 
także, a może przede wszystkim, lekcja 
obywatelskiego wychowania nie tylko dla 
uczniów. To zarazem bardzo mocne przy-
pomnienie, że Ojczyzna to wielka rzecz, 
a patriotyzm, honor, uczciwość wobec 
siebie i innych nie są tylko hasłami w en-
cyklopedii.

Majorze Hubalu, czy słyszysz...? 

W tekście wykorzystałam cytaty z piose-
nek: Żołnierz partyzant i Hubalowa legenda 
oraz fragmenty scenariusza uroczystości.

Leszek Asyngier Jr

Kłaniam się, Drogi Czytelniku! Jeśli to 
właśnie czytasz, to albo trafiłeś niechcą-
cy na tę rubrykę, albo wiesz po co śledzisz 
jej zawartość. Ja natomiast, niezależnie 
od twojej motywacji, pragnę podzielić się 
kolejnym rymowańcem – połamańcem, 
co jest sednem i głównym założeniem 
gpj. Nie ukrywam, że sam jestem niejed-
nokrotnie zaskoczony tym, co wychodzi 
spod pióra i często nie wiem jak zakończy 
się powstający  w strumieniu świadomo-
ści „kopnięty” wiersz. Przez to, kreatyw-
ny pęd staje się dla mnie tym ciekawszą 
podróżą w świat słowotwórczych krain, 
podczas których zwiedzania, nie mogę 
przewidzieć, co mnie spotka… Tak było i 
tym razem w dykcyjnej układance pełnej 
nosowych głosek, których nie brakuje w 
języku polskim, pod wdzięcznym tytu-
łem „Temperamentna aparatka”. Tu będę 
się żegnał, miłej lektury i do napisania!

Temperamentna aparatka

Temperamentna aparatka

Temperowała temperament

W apartamencie na pięterku –

Tym permanentnie siejąc lament.

Zamęt natrętnie prominentnie, 

Kontent nie kontent, był mentalny;

Centa męt nie dałby cmentarny – 

Z kąta w kąt stan, ton anty, anty…

I…

Kontynuowałbym ten wątek,

Moment, gdy z weną wątły talent

Współgra, lecz kontakt ich pękł o kant…

Wiersz – patent prysł, gdy end atrament.
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XII Jesienny 
Konkurs 
Recytatorski

mg 

7 października w Bychawskim Centrum 
Kultury miały miejsce gminne przesłu-
chania XII Jesiennego Konkursu Recyta-
torskiego. Tegoroczny konkurs odbył się 
pod hasłem „Moje Miejsce na Ziemi”. 

Komisja Konkursu w osobach: Maria 
Dębowczyk, Anna Bartnik i Urszula Py-
tlak, zakwalifikowała do eliminacji po-
wiatowych:  Karolinę Wójcik z II klasy SP 
w Bychawce, Dominikę Winiarczyk z III 
klasy SP w Bychawce, Michała Nieścióra 
z IV klasy SP w Bychawie, Monikę Boro-
wiecką z V klasy SP w Bychawce, Kamila 
Drabika z II klasy Gimnazjum nr 2 w By-
chawie. 

Dominika Winiarczyk na eliminacjach 
powiatowych w Centrum Kultury w Lu-
blinie zdobyła wyróżnienie. Gratulacje!

Nie istnieje 
nic, czego 
nie można 
wyrazić

Monika Rugała

To tytuł nowej ekspozycji w Bychaw-
skim Centrum Kultury. Jest to efekt 
działań twórczych młodych mieszkańców 
Bychawy. Część prac powstała w trakcie 
wakacyjnych warsztatów artystycznych, 

bądź w domowym zaciszu autorów. Wśród 
nich są uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjaliści, uczeń liceum plastyczne-
go, a także studenci. Wyrazem twórczych 
poszukiwań młodych adeptów sztuki, są 
prace plastyczne, które odwołując się do 
uczuć i intelektu, niewątpliwie działają 
na zmysły.

Mimo, że nie istnieje jedna spójna ogól-
nie przyjęta definicja sztuki, bo przecież 
w każdej chwili może pojawić się dzieło, 
które w arbitralnie przyjętej definicji się 
nie mieści, to niewątpliwie można stwier-
dzić, że to, co możemy zobaczyć w By-
chawskim Centrum Kultury, takie dzia-
łania twórcze, budzące emocje odbiorcy, 
są sztuką.

Prace plastyczne zaprezentowane na 
wystawie, nie ograniczone w żaden spo-
sób tematem czy techniką, żyją tytuło-
wą sentencją. Każdy odbiorca odnajdzie 
wśród nich tę, która poruszy jego wy-
obraźnię, pobudzi zmysły, a być może 
i wyzwoli chęć tworzenia… bo, jak powie-
dział wybitny hiszpański malarz i rzeź-
biarz Jean Miro ważniejszy od samego 
dzieła jest efekt, jaki ono wywołuje, sztu-
ka może umrzeć, obraz może ulec znisz-
czeniu, istotne jest ziarno, które zostało 
zasiane.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy, 
zwiedzającym życzymy wielu wrażeń, 
a młodym twórcom zapału do pracy 
i dalszych sukcesów.

Autorzy prac: Bartłomiej Bartoszek, Katarzyna Chanaj, 
Karolina Cywińska, Paulina Frączek, Artur Hanaj, Martyna 
Kursa, Magdalena Madej i Katarzyna Tylec. Koncepcja i 
opracowanie wystawy: Joanna Marek-Stanicka, Monika 
Rugała.

Małgorzata Grabczyńska

W tym roku szkolnym w Szkole Pod-
stawowej w Bychawie, podobnie jak w 
wybranych 21 szkołach na terenie woje-
wództwa lubelskiego w dniach od 18.09 
do 24.09.2008r. nasi trzecioklasiści mieli 
okazję „wkroczyć w świat finansów”. Na-
sza szkoła przystąpiła do realizacji pro-
jektu „OD GROSIKA DO ZŁO-
TÓWKI”, pierwszego przedsię-
wzięcia z zakresu edukacji finan-
sowej skierowanego do uczniów 
klas młodszych.

Autorami i pomysłodawcami 
projektu są: Fundacja Banko-
wa im. L. Kronenberga przy Citi 
Handlowym i Fundacja Mło-
dzieżowej, Przedsiębiorczości, 
a uczestnikami są uczniowie, 
rodzice i nauczyciele.

Projekt wdrażano we wszyst-
kich klasach trzecich naszej 
szkoły pod opieką nauczycielek 
Teresy Czajki, Małgorzaty Grab-
czyńskiej, Jolanty Stoczkow-
skiej i Małgorzaty Wójcik. Osobą 
wspierającą i koordynującą ca-
łość przedsięwzięcia był doradca meto-
dyczny PODN w Lublinie. 

Pierwszym etapem w realizacji projektu 
„ Od grosika do złotówki” było spotkanie z 
rodzicami uczniów klas trzecich, na któ-
rym zaprezentowano cele i treści przed-
sięwzięcia oraz określono rolę rodziców 

w czasie trwania projektu. Rodzice wy-
razili swoją akceptację i chęć współpracy 
z nauczycielami przy realizacji projektu. 
Przychylnie ustosunkowali się do orygi-
nalnego, ich zdaniem pomysłu, aby ich 
dzieci miały możliwość zdobycia wielu 
umiejętności do sprawnego funkcjono-
wania w życiu dorosłym i sprostania wy-
zwaniom XXI wieku.

W trakcie realizacji projektu, trwają-
cego pięć dni, uczniowie poznali tajniki 
podstaw edukacji finansowej, w tym ro-
dzaje i wartość pieniędzy, wygląd i zasto-
sowanie karty płatniczej, sposoby prze-
chowywania pieniędzy dawniej i dziś; 
poza tym rozmawiali o wpływie reklamy 

na dokonywanie zakupów, dowiedzie-
li się, że oszczędzanie to nie tylko gro-
madzenie pieniędzy, ale też doskonalili 
umiejętność współpracy w grupie, roz-
wiązywali różnorodne zadania z eduka-
cji polonistycznej, matematycznej, spo-
łeczno-przyrodniczej, technicznej czy 
muzyczno-ruchowej.

Podczas realizacji projektu zastosowa-
no wiele metod i technik integracyjnych 
oraz środków dydaktycznych. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że organizato-
rzy zadbali o bogate i ciekawe materiały 
dydaktyczne, zarówno dla uczniów, jak 
i dla nauczycieli.

Pięciodniowa podróż była 
czasem spędzonym bardzo 
mile i pożytecznie, a przede 
wszystkim niezwykle intere-
sująco. Dzieci były zaintereso-
wane i zaciekawione każdym 
dniem i dobrze się bawiły.

Wdrożenie tego projektu 
umożliwiło uczniom zdobycie 
wiedzy nie tylko teoretycznej, 
ale przede wszystkim prak-
tycznej oraz uczy najmłod-
szych podstawowych zasad 
gospodarki finansowej. Oka-
zuje się, że dzieci rozumieją 
świat finansów na swój spo-
sób, ale to wcale nie znaczy, 
że nie umieją oszczędzać. 
Przekonaliśmy się o tym i cie-

szymy się, że nasi uczniowie wzięli udział 
w tym projekcie. 

Autorka tekstu mgr Małgorzata Grab-
czyńska jest wychowawczynią klasy III 
d w SP w Bychawie

Gimnazjaliści 
sadzą 
krzewy

Renata Kryska, Joanna Kalicka

16 października br. klasa II e z Gim-
nazjum nr 1 zasadziła 150 krzewów 
ozdobnych na skarpie za kościołem pa-
rafialnym w Bychawie. Pieniądze na ten 
cel szkoła otrzymała za udział uczniów w 
gminnych konkursach o tematyce ekolo-
gicznej „EKO-Bychawa”, który odbył się 
w kwietniu bieżącego roku. Patronat nad 
konkursami objął burmistrz Bychawy 
Andrzej Sobaszek. 

Odpowiedzialnymi za przygotowanie 
uczniów, organizację i przeprowadze-
nie konkursów w Gimnazjum nr 1 były 
panie Renata Kryska i Joanna Kalicka. 
Celem tego przedsięwzięcia było uwrażli-
wienie młodzieży na estetykę najbliższe-
go otoczenia, uczenie szacunku i dbało-
ści o przyrodę oraz propagowanie akcji 
ekologicznych.

Trzecioklasiści uczą się 
przedsiębiorczości
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Droga Redakcjo!
Pragnę podzielić się z czytelnikami 

wrażeniami smakowymi, jakie doznała 
moja rodzina i ja, dzięki przepisowi, któ-
ry ukazał się w 6. numerze Głosu Ziemi 
Bychawskiej. Był to przepis na „Piernik 
z jabłkami” zamieszczony w artykule 
p. Mirosława Grzesiaka. Pierwszy raz 
skosztowałam tego ciasta w domu ro-
dzinnym. Wszyscy domownicy byli za-
chwyceni. Szczególnie zaskoczona była 
łatwością wykonania i końcowym efek-
tem pani domu. Nie czekając długo, po-
stanowiłam upiec ten placek sama. Mogę 
tylko potwierdzić słowa Mamy i dodać, 
że im więcej bakalii, tym piernik lepszy! 
Moja rodzina z niecierpliwością czeka na 
ten wypiek! Pragnę podziękować p. Ewie 
Kowalskiej z Wandzina, która podzieli-
ła się swoją wiedzą kulinarną i podała 
dokładnie sposób wykonania pysznego 
piernika, Redakcji natomiast za umiesz-
czenie przepisu na łamach naszego lo-
kalnego pisma. Oby więcej takich pomy-
słów! Chętnie skorzystam! Czekam na 
kolejne przepisy kulinarne w GZB. 

Czytelniczka GZB

W nawiązaniu tego miłego listu, i wielu 
równie miłych komentarzy, tym numerze 
proponujemy dwa rozgrzewające ciasta, 
idealne na jesienne szarugi. Gdy na dwo-
rze dopadnie nas listopadowa niepogo-
da… a w domu będzie ciepło i przytulnie, 
weźmiemy w ręce kubek parującej her-
baty i świeżo kupioną książkę do czyta-
nia, to do szczęścia zabraknie nam już 
tylko… kawałeczka pysznego ciasta.

I dlatego w tym numerze, dwie słodkie 
propozycje: orzechowy torcik (przepis wy-
cięty kiedyś ze starej gazety, proponowa-
ny przez redaktorkę GZB), i czekoladowa 
babka (receptura pani Renaty Jankow-
skiej z UM). Jeden i drugi wypiek z ajer-
koniakiem. I niech Wam się upiecze!

Tort z adwokatem
Białka trzech jajek oddzielić od żółtek, 

ubić na sztywno, dodać 1 cukier wanilio-
wy i 5 dag cukru. Dodać żółtka, delikat-
nie połączyć z dwoma rodzajami mąki, 
proszkiem i mielonymi orzechami – de-
likatnie wymieszać. Spód tortownicy (26 
cm) wyłożyć pergaminem, rozsmarować 
ciasto – piec 15-20 min. Gotowe ciasto 
wystudzić, nasączyć adwokatem.

Resztę jajek ubić na kremową masę 
z resztą cukru i wymieszać z adwokatem. 
Żelatynę rozpuścić i wymieszać z masą 
adwokatową, trochę schłodzić. Następnie 
ubić 30 dag śmietanki z drugim cukrem 
waniliowym i połączyć z tężejącą masą 
adwokatową. Wylać na ciasto w tortow-
nicy, schłodzić ok. 3 godz. Zdjąć obręcz 
z tortownicy, ubić resztę śmietanki i ude-
korować wierzch tortu. Można jeszcze 
polać cienką stróżką adwokatu.

Babka czekoladowa z ajer-
koniakiem

Jaja ubić z cukrem pudrem i cukrem 
waniliowym na puszystą masę. Stale 
mieszając wlać ajerkoniak i olej, następ-
nie mąkę wymieszaną z proszkiem prze-
siać na masę, wymieszać. 

Piekarnik rozgrzać, formę z kominkiem 
starannie natłuścić i wlać połowę ciasta. 
Resztę ciasta wymieszać z kakao i wlać 
do formy na jasne ciasto. Z pomocą wi-
delca ciasto wymieszać w marmurkowy 
wzór.

Babkę wstawić do rozgrzanego piekar-
nika i piec 60-70 min. Po wyjęciu opró-
szyć cukrem pudrem lub polać polewą 
czekoladową. 

Smacznego!

Tort z adwokatem

Składniki:
7 jajek 
2 cukry wanilinowe 
15 dag cukru 
5 łyżek maki zwykłej 
2 łyżki maki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
8 dag mielonych orzechów 
laskowych 
6-7 łyżeczek żelatyny 
250 ml adwokatu 
45 dag śmietanki 30%

Bajka o Jesieni
Już pożółkły w parku liście
Idzie jesień – oczywiście!
Idzie złota Pani Jesień
I ziemniaków kosze niesie!
Przyszła Jesień do Bychawy
Pozałatwiać ważne sprawy.
Patrzy, a tu feta taka:
Święto Pieczonego Ziemniaka!
Ucieszyła się, zaśmiała
Do wieczora tu została.
Bawiła się świetnie wśród bychawiaków,
Hojnie szastała koszami ziemniaków.
Wreszcie ze smutkiem rzekła 
(A z oka jej łezka pociekła):
„Dłużej zostać tu nie mogę,
W dalszą muszę ruszać drogę”!
I odeszła na cały rok długi.
Pamiętamy jednak jej wielkie zasługi.
I co roku świętujemy!
I ziemniaków moc pieczemy!

Martyna Kursa potrafi pisać wiersze 
nawet na kolanie, czego przykładem 
jest wierszyk, napisany przez nią na te-
gorocznym festynie „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”

Niech Ci się upiecze!

Babka czekoladowa 
z ajerkoniakiem

Składniki:
5 jaj
200 g cukru pudru
1 cukier wanilinowy
250 ml ajerkoniaku
250 ml oleju słonecznikowego
300 g mąki
1 mały proszek do pieczenia
2 łyżki kakao
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Mam dwóch 
panów, 

ich imiona 
zaczynają się 

na M…

 Spotkasz mnie 
i moją Panią 

na spacerze po 
osiedlu…

Moja Pani ma 9 lat 
i ma drugiego psa 

w łaty

Moja Pani jest 
wysoka i ma białe 

włosy Mieszkam w różowym 
bloku

Jestem chyba 
najstarszym psem 
w mieście…

Lubię mojego 
Pana i spacery 
nad rzeką…

Mam dopiero 
trzy miesiące…

Moja Pani chodzi 
do szóstej klasy

Rozmawiają dwaj psiarze:  
- Mój pies jest bardzo mądry – mówi je-
den – Kiedy mówię mu: „Idziesz czy nie?, 
- To co?  
- To on idzie... albo nie. 

***
- Dlaczego student jest podobny do psa?  
- Bo jak mu zadać jakieś pytanie, to tak 
mądrze patrzy...

***
Przychodzi do lekarza pies ze skarpetką 
na głowie. Lekarz go pyta: 
- Co ci dolega? 
- Nie żartuj sobie, to jest napad!

***
W nocy żona budzi męża:  
- Słyszysz? Ktoś się do nas włamuje! 
- To co mam zrobić? 
- Idź obudź psa!

*** 
Pies mówi do drugiego psa:  
- Wczoraj nauczyłem mojego pana 
nowej sztuczki. 
- Jakiej?  
- Gdy wyciągam do niego łapę, on po-
daje mi swoją! 

***
Pies proponuje drugiemu psu:  
- Zapraszam cię do mnie na jutro.  
- Będą jakieś atrakcje? 
- Pewnie, mój gospodarz ma rozwozić 
obornik na polu, to pobiegamy sobie za 
wozem. 

***
Wpada pies do baru: 
- Małe, jasne, proszę!  
Barman podał piwo, pies wypił, zapła-
cił i wyszedł. Klient siedzący obok pyta 
barmana:  
- Dziwne, nie? 
- Owszem dziwne. Zawsze pił duże...
 

25 października obchodzili-
śmy Dzień Kundelka

Pieskie 
święto

Jeśli nie wiesz, że 25 października ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Kundelka, to nie martw się: jest to świę-
to mało znane i większości ludzi, nawet 
nie domyśla się, że takie istnieje. Spraw-
dziliśmy to robiąc w Bychawie sondaż. 
I co się okazało? -NIKT nie wiedział!

W ogóle październik to miesiąc dobroci 
dla zwierząt. Jest to związane z tym, że 4 
października, w dzień imienin św. Fran-
ciszka z Asyżu – patrona ekologów i przy-
jaciela zwierząt, przypada Światowy 
Dzień Zwierząt. Został on ustanowiony 
w 1931 roku na konwencji ekologicznej 
we Florencji. Dzień ten rozpoczyna Świa-
towy Tydzień Zwierząt (4-11 X). Warto 
wspomnieć, że w październiku przypada 
też Światowy i Europejski Dzień Ptaków.

Bez zastanowienia odpowiadamy na 
pytanie, „kto jest najlepszym przyjacie-
lem człowieka?”. Oczywiście, że pies. 
To doskonały kompan naszych zabaw, 
(zawsze poprawi nam humor i nigdy się 
nie gniewa), to nieustraszony obrońca (z 
nim jest raźniej i niczego się nie boimy), 
to niezrównany tropiciel i nieustraszony 
myśliwy. Jednym słowy najlepszy druh, 
którego wierność i oddanie nie ma sobie 
równych. I dlatego ten numer TR poświę-
ciliśmy pieskom – rasowym i nieraso-
wym. 

Czworonogi z najbliższego sąsiedztwa 
to bohaterowie nowej, w Trybunie Lud-
ków, rubryki „Sherlock Holmes na tro-
pie…”. To foto-zabawa, w której należy 
odgadnąć, co najmniej trzech właścicieli 
piesków. A pieski, tak jak to robią przyja-
ciele, oczywiście nam podpowiadają…

Z okazji Dnia Kundelka, Redaktorki 
„Trybuny Ludków” składają wszyst-
kim nierasowym pieskom, życzenia: 
miski pełnej miłości, ciepłego domu, 
przyjaznych i dobrych ludzi na dro-
dze oraz wielu powodów do merdania 
ogonem.

Sherlock Holmes na tro-
pie…

FOTO-ZABAWA
Oto spotkane na spacerze czworo-

nogi z najbliższego sąsiedztwa. Od-
gadnij, co najmniej trzech właścicieli 
piesków i odpowiedzi wyślij na adres 
trybunaludkow@ebck.pl lub przynieś 
do Redakcji. Prawidłowe nagrodzimy 
upominkiem. Rozwiązania szukaj 
w następnym numerze.

12 października na festynie w Bychawie powitaliśmy jesień… a
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Wielu miodowych dni, wspólnych 
radości bez trosk,

spełnienia wymarzonych chwil i oby 
sprzyjał Wam los!

Najserdeczniejsze życzenia na Nowej 
Drodze Życia

dla Anny Połeć i Jarosława Kępki

składają koleżanki i koledzy z pracy

Dla rolników
RS

Jak informuje Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Lublinie, w miesiącu wrześniu 
na terenie Lublina i powiatu lubelskiego 
rozpoczęto masową akcję zwalczania 
choroby Aujeszky’ego u trzody chlew-
nej. Akcja finansowana jest ze środków 
budżetu centralnego. Hodowcy nie pono-
szą żadnych kosztów związanych z za-
biegami weterynaryjnymi wyznaczonymi 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Lublinie. Za sztuki padłe w trakcie za-
biegów weterynaryjnych przysługuje od-
szkodowanie. 

Choroba Aujeszky’ego – co to jest?
Choroba Aujeszky’ego – wścieklizna rze-

koma – choroba zakaźna zwierząt gospo-
darskich i wolno żyjących, głównie świń. 
W Polsce jest notowana od 1959 roku. Nie 
jest groźna dla człowieka. Choroba opi-
sana po raz pierwszy w roku 1902 przez 
węgierskiego weterynarza Aladara Au-
jeszky. Jest zakaźną i zaraźliwą chorobą 
zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, 
występuje na całym świecie. Najbardziej 
wrażliwym gatunkiem są świnie, są też 
głównym rezerwuarem zarazka z ro-
dziny Herpesviridea. Wirus ten jest wy-
trzymały na działanie czynników fizycz-
nych. Zwierzęta mogą się zarażać kilko-
ma drogami: doustną, donosową, przez 
uszkodzenia skóry, w czasie krycia lub 
unasienniania (inseminacji), wewnątrz-
macicznie. Wirus u świń atakuje wiele 
narządów, ponadto może się utrzymywać 
w stanie uśpionym nawet przez okres 
całego życia świni. Choroba zazwyczaj 
występuje w miejscach o dużym zagęsz-
czeniu świń (fermy), u zwierząt nieodpo-
wiednio żywionych -niedobory witaminy 
A, wapnia. U świń typowe objawy choro-
by to: gorączka, szare zabarwienie skóry, 
duszność, biegunka, spadek ciężaru cia-
ła, drżenia mięśni, wygięcie kręgosłupa, 
ślinotok, niedowłady, porażenia. Ponadto 
zwiększone zużycie paszy, spadek płod-
ności, spadek liczby prosiąt w miocie.

Przysłowia mądrością 
narodu

Nie taka kobieta straszna…
jak się umaluje.

Ten się śmieje ostatni… 
kto wolniej kojarzy.

Kto pod kim dołki kopie…
 ten szybko awansuje.

Nie pożądaj żony bliźniego swego… 
nadaremno.

Jak cię widzą… 
to pracuj!

Tym chata bogata… 
co ukradnie tata.

Kto rano wstaje… 
ten idzie po bułki.

Nie ma tego złego…
 co by nam nie wyszło.

Jak sobie pościelisz… 
to mnie zawołaj.

Gość w dom… 
żona w ciąży.

Podziękowania
Księdzu Andrzejowi Kusiowi oraz 

wszystkim Ludziom Dobrego Serca, 
którzy wsparli Oddział Dziecięcy w 
Bychawie dobrowolną ofiarą, wyra-
żamy ogromne podziękowania. Ze-
brane pieniądze pozwolą na zakup 
wyposażenia przeznaczonego na  po-
trzeby najmniejszych pacjentów. 

Z serca dziękujemy!

Piotr Wojtaś Dyrektor SP ZOZ
Katarzyna Kaczanowska – Ordynator 

Oddziału
Grażyna Bryda – Pielęgniarka Oddzia-

łowa wraz z całym Personelem Oddziału 
Dziecięcego

Projekt I 
Nowa jakość zarządzania – 
wzmocnienie kompetencji 
kadr urzędów powiatowych i 
gminnych

W ramach Działania 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej 
Priorytet V Dobre Rządzenie Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażane-
go przez MSWiA Powiat Lubelski pozy-
skał 4 mln zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na szkolenia dla pracowni-
ków urzędów z terenu Lubelszczyzny. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu pro-
jekt będzie realizowany w partnerstwie z 
powiatami z całego województwa. Głów-
nym celem naszego projektu „Nowa ja-
kość zarządzania – wzmocnienie kom-
petencji kadr urzędów powiatowych i 
gminnych” jest podniesienie standardu 
obsługi klienta, usprawnienie wdraża-
nia lokalnej polityki rozwoju, poprawa 
sprawności i jakości pracy urzędniczej a 
także otwarcie samorządów na współpra-
cę z instytucjami pozarządowymi. 

Co oferujemy?
W ramach projektu przewidujemy na-

stępujące szkolenia:
1. 64 godzinne szkolenia specjalistycz-

ne – wynikające z planu szkoleniowego 
jednostki – podnoszące kwalifikacje po-
trzebne na stanowisku pracy - 
a) księgowość i finanse
b) public relations
c) prawo wspólnotowe 
d) fundusze europejskie
e) realizacja lokalnych strategii rozwoju
f) współpraca z organizacjami poza-rzą-
dowymi
2. 48 godzinne szkolenia ogólne – pod-
noszące sprawność wykonywania pracy 
urzędnika:
a) teczka urzędnika
b) szkolenia technik pracy, zarządzanie 
czasem
c) obsługa klienta
d) prawo administracyjne
3. Szkolenia informatyczne – obejmują-
ce kompleksowe szkolenia ECDL
a) 160 godzin ECDL (Europejskie Kom-
puterowe Prawo Jazdy)
b) podstawy obsługi komputera (64 h)
c) szkolenia z obsługi pakietów biuro-
wych (64 h)
d) szkolenia z obsługi aplikacji cyfrowych 
dla jst  (PESEL, System Informacji Prze-
strzennej, Podpis Elektroniczny - 64 h)
Spośród wybranej tematyki szkoleń ogól-
nych, specjalistycznych i informatycz-
nych oferowanych w tradycyjnej formie 
będą prowadzone szkolenia na odle-
głość.
Do kogo skierowane są szkolenia?
Szkolenia są przeznaczone dla pracow-
ników urzędów gmin i starostw powiato-
wych województwa lubelskiego w liczbie 

2000 – 1600 osób (80%) to pracownicy 
gmin wiejskich i miejsko – wiejskich a 
pozostałe 400 osób (20%) to pracownicy 
starostw powiatowych. 
Dlaczego warto wziąć udział w szkole-
niach?

Biorąc udział w szkoleniach pracownicy 
zdobędą nowe umiejętności i wiedzę, któ-
re w znaczący sposób wpłyną na jakość 
usług publicznych i sposób zarządzania 
jednostką samorządu terytorialnego. 

Ile to kosztuje?
Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowi-

cie bezpłatne - rozliczane czasem pracy 
pracownika. 

Ile będzie trwał projekt?
Okres realizacji projektu to paździer-

nik 2008 r. – maj 2010 r.
Jak zgłosić swoje uczestnictwo?
Rekrutacja rozpocznie się już w paź-

dzierniku i będzie prowadzona na po-
ziomie powiatowym przez 20 lokalnych 
koordynatorów. Akcja promocyjno – infor-
macyjna obejmie całe województwo, już w 
październiku ruszy specjalny wortal infor-
macyjny dotyczący projektu. We wszyst-
kich powiatach województwa lubelskiego 
odbędą się spotkania rekrutacyjne.

Projekt II 
Lubelski Obszar Metropolital-
ny – Przyjazny Inwestorom

W dniu 27 czerwca w Urzędzie Mia-
sta Lublin nastąpiło podpisanie umo-
wy partnerskiej, której efektem będzie 
realizacja projektu „Lubelski Obszar 
Metropolitalny – Przyjazny Inwesto-
rom” w ramach Działania 2.4 Marketing 
Gospodarczy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
2007-2013.

Liderem projektu jest Miasto Lublin, 
zaś partnerami powiaty: Lubartowski, 
Lubelski, Łęczyński oraz Świdnicki.

Celem projektu jest promocja gospodar-
cza, przyciągnięcie inwestorów krajowych 
i zagranicznych oraz rozwój marketingu 
inwestycyjnego regionu. Realizacji zało-
żeń projektu służyć będzie stworzenie 
Strategii Promocji Inwestycyjnej, opraco-
wanej na pod-stawie analiz i badań po-
tencjału intelektualnego i inwestycyjnego. 
W ramach projektu przewiduje się m.in. 
realizację następujących działań: 

udział w krajowych i zagranicznych 
targach inwestycyjnych, 

udział w Lubelskich Spotkaniach In-
westycyjnych – cyklicznej imprezie pod-
czas, której promowane będą oferty in-
westycyjne,

organizacja forum inwestycyjno-gospo-
darczego LUB-INVEST - poprawa wize-
runku Lubelszczyzny na arenie między-
narodowej,

realizacja filmu promocyjnego w wersji 
polsko-angielskiej,

opracowanie i wydanie ofert promują-
cych potencjał inwestycyjny,

dystrybucja ofert inwestycyjnych po-
przez współpracę z ambasadami, konsu-
latami oraz pismami branżowymi, 

stworzenie przejrzystej i łatwo dostęp-
nej strony internetowej, w trzech języ-
kach, zawierającej oferty inwestycyjne 
oraz umieszczenie odwołań do tej strony 
na stronach organizacji zajmujących się 
promocją inwestycyjną Polski, 

opracowanie i wydanie informatora 
inwestycyjnego zawierającego aktualne 
dane gospodarcze regionu lubelskiego.

Całkowity koszt projektu to 1.100.000 
zł, dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 
825.000 zł.

Planowany termin realizacji projektu 
„Lubelski Obszar Metropolitalny – Przy-
jazny Inwestorom” to październik 2008 – 
listopad 2010.

Aktualne informacje dotyczące reali-
zacji obu projektów znajdą Państwo na 
stronie: www.powiat.lublin.pl

Nowe 
miejsce 
handlu

mg

Bychawskie targowisko, które do-
tychczas mieściło się przy ulicach Ba-
torego i Lubelskiej, od listopada zosta-
ło przeniesione na ulicę Sportową przy 
stadionie. Nowy plac to 116 utwardzo-
nych stanowisk do handlu. Zmiana ta 
była konieczna już od dawna. Prze-
niesienie handlu w jedno miejsce, ma 
poprawić wizerunek miasta oraz pod-
nieść komfort, zarówno handlujących, 
jak i kupujących. Tym samym w By-
chawie zostanie zlikwidowany handel 
na ulicach. Dzięki temu zmotoryzowa-
ni mieszkańcy zyskają we wtorkowy 
ranek miejsca na parkingu przy ul. 
Batorego. Natomiast na placu przy ul 
Lubelskiej i Chopina można handlować 
asortymentem z działu tzw. „płodów 
rolnych” – sadzonki, drzewka, owoce, 
warzywa itp. 

Na razie nie wszyscy są usatysfakcjo-
nowani, bo mieszkańcy mają teraz po 
zakupy dalej. – Ten wtorek w Bychawie 
był bardzo słaby. Mam nadzieję, że już 
wkrótce klienci się do nowego miejsca 
przyzwyczają – mówi w pierwszy listo-
padowy wtorek, pani Elżbieta, wła-
ścicielka straganu z ubraniami. – Ale 
przynajmniej plac jest równy – dodaje.

Są też zadowoleni, Pan Mirosław, na 
przykład. Mówi, że na nowym targowi-
sku jest więcej przestrzeni i wygodniej 
jest oglądać i kupować.

część II
Doktor Jerzy Podstawka

Nauka o szczepieniach ochronnych to 
wakcynologia. Skąd ta nazwa? Wacca po 
łacinie znaczy krowa, gdyby więc prze-
tłumaczyć to dosłownie na język polski, 
powstałaby dziwna nazwa. 

W 1796 roku, praktykujący wiejski le-
karz Edward Jenner, zauważył, że dojar-
ki mające na rękach ślady przebytej ospy 
krowiej, nie chorują na ospę prawdziwą. 
Wówczas epidemie ospy powodowały 
dużą śmiertelność. Doktor Jenner prze-
prowadził eksperyment. Na ramieniu 
8 – letniego chłopca Jamesa Philippsa, 
dokonał dwóch nacięć i wtarł w nie nie-
wielką ilość ropy, pochodzącej ze zmian 
chorobowych spowodowanych ospą kro-
wią u Sarah Welnes. Chłopiec przez kil-
ka dni miał niewielką gorączkę, a po wy-
zdrowieniu, mimo wprowadzenią mate-
riału zakaźnego nie zachorował na ospę 
prawdziwą. Powtórzone eksperymenty na 
innych, dały podobny efekt. To odkrycie 
nazwał vaccinatio, jako określenie szcze-
pienia. Pracę naukową na ten temat opu-
blikował w 1798 roku. Została wyśmiana 
w środowiskach naukowych jego kraju, 
ale metoda ta upowszechniła się w ca-
łej Europie, a termin szczepienie został 
wprowadzony przez Ludwika Pasteura 
w stosunku do każdej szczepionki.

Dzisiaj szczepienia, chociaż kwestio-
nowane przez homeopatów, pozwoliły 
wyzwolić świat od wielu ciężkich chorób. 
Stale wzrasta liczba szczepień obowiąz-
kowych, za które płaci państwo i zaleca-
nych, z powodów zdrowotnych, za które 
płacą rodzice. Zasadniczym problemem 
staje się zmniejszenie ilości ukłuć wywo-
łujących płacz i cierpienie dziecka. Dla-
tego są dążenia do ograniczania ilości 
ukłuć poprzez stosowanie preparatów 
poliwalentnych, które zawierają wiele 
szczepionek. Przykładowo, szcepionka 
pentawalentna zawiera szczepienia prze-
ciwko pięciu chorobom: błonicy, tężcowi, 

kokluszowi, wirusowi Polio i hemofiluso-
wi. W heksawalentenej, sześcioskładni-
kowej, dochodzi szczepienie przeciwko 
żółtaczce zakaźnej typu B. 

Ograniczenie ilości ukłuć wiąże się 
niestety z odpłatnością – za szczepion-
ki poliwalentne w 2 mies. życia zapłaci-
my 100 zł, w 3-4 m. ż, 5-6 m. ż. i 16-18 
m. ż. – 170 zł. Wiele osób nie stać na te 
opłaty. Warto zaznaczyć, że szczepionki 
poliwalentne są tak samo skuteczne, jak 
normalne, a w przypadku szczepienia 
przeciwkrztuścowym, unikamy objawów 
niepożądanego w postaci nieukojonego 
płaczu dziecka, trwającego nawet 3 go-
dziny oraz epizodu hipotoniczno-hipore-
aktywnego (dziecko blade, wiotkie, nie-
obecne) w ciągu 98 godzin po szczepie-
niu. Wariant obowiązkowy z ograniczoną 
ilością ukłuć kosztuje około 570 zł.

Jeśli chcemy poszerzyć zakres szcze-
pień o dodatkowe szczepionki, zapobie-
gające zachorowaniom na rotawirusy 
(biegunki), pnumokoki (zapalenia płuc), 
żółtaczkę typu A pokarmową,  ospę 
wietrzną i półpasiec, meningokowe zapa-
lenie opon mózgowordzeniowych, klesz-
czowe zapalenie mózgu, grypę, szcze-
pionkę dla dziewczynek przeciwko wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego (zapobiega 
rakowi szyjki macicy), należy się liczyć 
z dodatkowymi opłatami za szczepionkę 
od 150 zł, przeciwko menigokokom, do 
450 zł przeciwko brodawczakowi. Nie-
które z tych szczepień należy powtarzać. 
W niektórych krajach te szczepionki są 
bezpłatne.

Polecamy nowe szczepionki 
dla dzieci

Projekty unijne w partnerstwie z innymi 
samorządami
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USC informuje
zarejestrowano: 

w okresie od 20.09. do 30.10.2008 roku
Akty małżeństw

1. Wołoszyn Dominik i Nowak Anna
2. Boguń Dariusz i Zawiślak Agnieszka
3. Falkiewicz Piotr i Buk Anna
4. Skoczylas Tomasz  i Wilkołazka Jolanta
5. Cieślik Nikodem i Foc Marzena
6. Hałabis Mieczysław i Pudło Aneta
7. Sieńczyk Marcin i Pogłodek Edyta
8. Augustynowicz Paweł i Korba Iwona
9. Kowalczyk Radosław i Wilczyńska Sylwia
10. Piędzia Grzegorz i Jarosz Sylwia
11. Łukomski Grzegorz i Łyś Jadwiga
12. Skrzypek Piotr i Gałuszewska Emilia
13. Szacoń Krzysztof i Budzyńska Dominika

Akty zgonów
1.  Szamiel Bolesław Lublin lat 85
2.  Łukasiewicz Barbara lublin lat 56
3.  Chojnacka Marianna Czerniejów Kolonia lat 78
4.  Giering Józef Lublin lat 86
5.  Daśko Józef Annów lat 73
6.  Klimek Genowefa Piotrków Pierwszy lat 82
7.   Tudruj Aleksander Wola Gałęzowska lat 78
8.  Niedźwiadek Józefa Jabłonna Majątek lat 87
9.  Król Janina Olszowiec-Kolonia lat 84
10. Maziarz Stanisława Stara Wieś Trzecia lat 97
11. Chołdzyńska Bronisława Franciszków lat 76
12. Matacz Natalia Strzyżewice lat 88
13. Potempka Mirosław Lublin lat 53
14. Janikowski Jan Lublin lat 79
15. Gawera Bronisława Guzówka lat 85
16. Kura Michalina Lublin lat 97
17. Maculewicz Stanisława Świdnik Mały lat 84
18. Klimek Stanisław Bychawka Pierwsza lat 98
19. Skoczylas Mieczysław Podzamcze lat 71
20. Ciekanowski Marceli Lublin lat 81
21. Łuć Jozefa Marysin lat 93
22. Kość Aniela Targowisko lat 93
23. Fryga Henryk Bychawa lat 74
24. Pasternak Roman Zagrody lat 52
25. Pawlak Czesława Olszanka lat 79
26. Poleszak Zofia Krzczonów Trzeci lat 89
27. Warda Maria Lublin lat 89
28. Warda Józef Lublin lat 88
29. Fijołek Zofia Marysin lat 77
30. Jankowski Jan Bychawa lat 48
31. Mazur Stefania Lublin lat 98
32. Pizoń Mieczysława Wólka Ponikiewska lat 71
33. Michalik Wojciech Lublin lat 76
34. Macioszek henryk Wandzin lat 69
35. Kępa Wojciech Osmolice Drugie lat 46
36. Stolarski Jan Bychawa lat 57
37. Josik Jan Wola Gałęzowska lat 88

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Bychawie 
Regina Skoczylas
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WYDZIERŻAWIĘ
lokal o powierzchni 
40 m2 w Bychawie 
przy ul. Marii Dą-
browskiej 10, Tel. 
081 56-60-126, 662 
349-352

Ogłoszenia drobne

Rozwiązanie 
krzyżówki z po-
przedniego nu-
meru „Trybuny 
Ludków”
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Niedawno, w Bychawie, 
byliśmy świadkami zna-
komitego występu Chóru 
i Orkiestry PZLPiT „Ma-
zowsze”, zespołu będą-
cego od ponad pół wieku 
wizytówką polskiej kultu-
ry. Mimo, iż „Mazowsze” 
występowało w Bychawie 
już trzy razy, organiza-
torzy z radością przyjęli 
propozycję menadżera ze-
społu – Krzysztofa Kurle-
ja, z pochodzenia bycha-
wianina, zorganizowania 
kolejnego koncertu. Tym 
bardziej, że ten występ w 
Bychawie, został zapla-
nowany na 16 paździer-
nika – dzień ważny dla 
Polaków – XXX Rocznicę 
Pontyfikatu Jana Pawła 
II. 

Podczas koncertu 
w specjalnym programie 
zadedykowanym Jano-
wi Pawłowi II, usłysze-
liśmy pieśni sakralne 
z repertuaru Zespołu 
m.in. „Matko Niebieskie-

go Pana”, „Panis Ange-
licus”, „Ave verum cor-
pus”, „Nie opuszczaj nas”. 
Potem Mazowsze wyko-
nało tradycyjne pieśni i 
przyśpiewki pochodzące 
z całego kraju. Trudno 
było oderwać spojrzenie 
od występujących: dziew-
czyny w pasiastych spód-
nicach i wykrochmalo-
nych halkach, haftowa-
nych w kwiaty bluzkach, 
z czerwonymi koralami, 
z mocnym makijażem. 
Stroje zespołu mieniły się 
kolorami, szkoda, że ich 
całego uroku nie oddają 
czarno-białe fotografie 
w gazecie.

W czasie występu za-
prezentowane zostały 
także fragmenty książki 
Jana Pawła II ,,Wstańcie, 
chodźmy”. Koncert za-
kończył się wykonaniem 
pieśni „Barka”. W ten 
sposób zespół uczcił pa-
mięć Jana Pawła II. Kon-
cert poprowadziła dyry-
gentka – pani Aleksandra 
Kop.

XXX rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II

„Mazowsze” 
w Bychawie

Wśród publiczności znakomici goście: biskup Artur Miziński, biskup Bolesław Pylak, bur-
mistrz Andrzej Sobaszek, ks. proboszcz Andrzej Kuś, biskup Józef Wróbel
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