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Monika Głazik

Zaczęło się sto lat temu 

A zaczęło się od założenia Bychaw-
skiego Towarzystwa Ratowania Cho-
rych „Samarytanin”, które - jak pisał 
ks. A. Kwiatkowski - „chce w miło-
ści ku bliźnim nieść im ratunek”. Na 
początku 1908 r. grupa założycieli 
zwróciła się do władz gubernialnych 
lubelskich o zatwierdzenie statutu to-
warzystwa. Statut określał cel działal-
ności towarzystwa: „służyć biednym, 
chorym chrześcijańskiego wyznania, 
bez różnicy płci i wieku (...) pomocą 
medyczną w domu i ambulatorium”1. 
Rejestracji stowarzyszenia dokonano 
4 lipca 1908 r. Na pierwszym ogólnym 
zebraniu w dniu 15 sierpnia 1908 r. 
wybrano zarząd w składzie: Eleonora 
Przewłocka – prezes, ks. A. Kwiatkow-
ski – zastępca, Antoni Frączek – se-
kretarz, ks. Ulenicki – kasjer. W po-
łowie 1909 roku Towarzystwo liczyło 
123 członków.
Budowa szpitala w Bychawie trwała 
2 lata i 4 miesiące, a jej koszt oszaco-
wano na ponad 8 tys. rb. Był to pierw-
szy szpital w guberni lubelskiej poza 
Lublinem. Zbudowany w małej biednej 
Bychawie, był dziełem wzniesionym 
przez ofiarnych mieszkańców z ich 
składek oraz datków okolicznych zie-
mian. Poświęcenie dokonane przez bi-
skupa lubelskiego Franciszka Jaczew-
skiego odbyło się w dniu 30 września 
1909 r. Nowoczesny 20 łóżkowy szpi-
tal, z odrębnym oddziałem zakaźnym, 
salą operacyjną i pomieszczeniem dla 
położnicy, z własną pralnią, chłod-
nią, był na prowincji ewenemen-
tem. O tych wydarzeniach przed 
stu laty rozpisywała się bychaw-
ska („Nowa Jutrzenka”) i lubel-
ska prasa.

Od tamtej pory minęło sto 
lat. Z tej okazji, dyrektor 
oraz pracownicy Zakła-
du Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie, 12 grud-
nia, przygotowa-
li podniosłą galę 
jubileuszową.

1  „Nowa Jutrzenka”, 1908, nr 21.

To, co przejdzie do historii – 
tablica pamiątkowa

Uroczystości, naszym lokal-
nym zwyczajem, rozpoczęła 
Msza święta w kościele, po któ-
rej długi orszak gości przema-
szerował z orkiestrą dętą przez całe 
miasto, wywołując niemałe zdziwie-
nie i zamieszanie wśród niespokoj-
nych w sobotę bychawiaków, robią-
cych sprawunki na niedzielny obiad. 
Sznur gości, popędzany mało przyja-
zną pogodą – zmiana aury zmusiła do 
założenia czapek i rękawic – przysta-
nął na chwilę przed budynkiem no-
wego szpitala. Piotr Wojtaś, dyrektor 
SPZOZ odsłonił wśród burzy oklasków 
pamiątkową tablicę:

Później był czas na pamiątkowe zdję-
cie na tle budynku szpitala, i pochód 
gości skierował się do budynku By-
chawskiego Centrum Kultury. Jak się 
zdarza na tego typu imprezach, pewne 
punkty programu uległy przesunię-
ciom. I tak, ze względu na pogodę, nie 
zwiedzano budynku tzw. starego szpi-
tala przy ul. 11 Listopada, będącego 
obecnie siedzibą ratownictwa medycz-
nego. A szkoda, bo po remoncie, i we-
wnątrz, i na zewnątrz, jest co oglądać!

Wystawa na stulecie
Za to w budynku Centrum goście 

mieli dłuższą chwilę, by obejrzeć wy-
stawę przygotowaną z okazji stulecia 
szpitala. Wystawa składa się z dwóch 
części: z wyeksponowanych w szkla-
nych gablotach anachronicznych in-
strumentów medycznych oraz z wysta-

wy fotograficznej. To stare i 
nowe zdjęcia: wizerunki 
większości dyrektorów 
szpitala oraz pracują-

cych teraz i niegdyś 
lekarzy, m.in. dr. 
Rakowieckiego, dr. 
Michalskiego, dr. 
Chrzanowskiego. 

Można obej-
rzeć ar-
chiwalne 
fotogra-
fie bu-
dy n k u 
szpita-
la i za-
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plecza gospodarczego oraz 
te, już powojenne, budynku 
szpitala przy ul. Piłsudskie-

go. Są fotografie, na których 
uwieczniono personel oraz waż-

ne momenty z życia bychawskiej 

służby zdrowia. Sporo miejsca poświę-
cono ostatniej dekadzie – rozbudowie 
szpitala, są więc zdjęcia z charytatyw-
nych koncertów na rzecz szpitala, w tym 
„Mazowsza”, z uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego, z prac budow-
lanych, z samego otwarcia oraz remontu 
budynku starego szpitala.

Druga część wystawy to ekspozycja 
starego sprzętu medycznego, to przeróż-
ne, intrygujące narzędzia np. olbrzymia 
torba lekarska, wielka szklana strzyka-
wa tzw. żaneta, maleńki respirator dla 
noworodków. Niektóre z egzemplarzy na 
wystawie, można by nawet uznać za pro-
totypy popularnych modeli, używanych 
obecnie powszechnie w szpitalu, jak ba-
sen czy kaczka. Wystawę przygotowali 
pracownicy Działu Analiz i Marketingu 
SPZOZ w Bychawie.

W sali bankietowej
Około godziny dwunastej goście zosta-

li poproszeni o przejście do sali bankie-
towej, gdzie nastąpiła dalsza część uro-
czystości. Imprezę umiejętnie prowadził 
Henryk Dudziak, dyrektor ZS im. ks. 
A. Kwiatkowskiego, oddając na począt-
ku głos Piotrowi Wojtasiowi.

Bardzo ciekawym momentem było za-
poznanie gości z historią bychawskiego 
szpitala. Prezentacji dokonała Domi-
nika Migryt, kierownik Działu Ana-
liz i Marketingu SPZOZ w Bychawie. 
Opracowana przez nią historia szpitala, 
jest na tyle ciekawa, że postanowiliśmy 

ją opublikować (s. 4).
Jedną z najbardziej wzrusza-
jących chwil było wręczenie 
pamiątkowych wyróżnień. 
Kryształowych statuetek zo-
stało rozdanych trzydzieści, 
a otrzymali je najbardziej za-

służeni pracownicy, w większo-

ści emerytowani. Mieliśmy okazję spo-
tkać ludzi, którzy swoje życie poświęcili 
służbie zdrowiu, i których jeszcze kilka 
czy kilkanaście lat temu, mogliśmy spo-
tkać na szpitalnych korytarzach lub w 
przychodni. I tak, wyróżnienia otrzyma-

li lekarze, pielęgniarki, personel pomoc-
niczy, pracownicy administracji: Mie-
czysław Chrzanowski, Marian Pruś, 
Kazimiera Bednarczyk, Julianna Ko-
łodyńska, Józef Zygmunt, Andrzej 
Grossman, Jerzy Podstawka, Irena 
Sidor, Alicja Szulowska, Alicja Krzy-
żanowska, Leokadia Kania, Krystyna 
Jóźwiakowska, Barbara Boguta, Ma-
ria Jędzura, Jan Borowicz, Edward 
Sosnowski, Jan Jacek Michalski, Ma-
ria Sawicka, Teresa Kusiak-Golian, 
Maria Kawała, Roman Włodarczyk, 
Zofia Rybaczek, Wacław Kucharczyk, 
Władysław Rudzki, Janina Januszek, 
Janusz Pietrzak. 

Ponadto za wspieranie szpitala wyróż-
nienia odebrali: Paweł Pikula, Andrzej 
Sobaszek, ks. Andrzej Kuś, Henryk 
Dudziak.

Prezenty, listy gratulacyjne i chwile 
wzruszeń

W uroczystościach uczestniczyła gru-
pa ponad 150 gości. Spośród nich wielu 
zabrało głos (m.in. poseł Edward Woj-
tas, poseł Jan Łopata, starosta Paweł 

Pikula, Dariusz Hankiewicz, przewod-
niczący Konwentu Szpitali Powiatowych 
Województwa Lubelskiego, Kazimiera 
Cisińska, zastępca wójta Gminy Strzy-
żewice, Andrzej Sobaszek, burmistrz 
Bychawy, Seweryn Gąbka, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Bychawie). Były 
przekazane podziękowania i gratulacje 
oraz wręczono upominki. Spośród cie-
kawszych, poza koszami i bukietami 
kwiatów oraz kurtuazyjnymi listami 
gratulacyjnymi, można wymienić: spo-
ry telewizor LCD ufundowany przez Po-
wiat Lubelski na potrzeby szpitala i jego 
pacjentów, słonik na szczęście (który 
jako uzupełnienie gabinetowej kolekcji 
otrzymał, w prezencie od szefa, dyrektor 
SPZOZ), dwa aparaty EKG, podarowa-
ne przez samorząd Gminy Strzyżewice, 
z przeznaczeniem, cytuję, „do ośrodków 
zdrowia w Piotrowicach i Kiełczewicach” 
oraz obiecany przez burmistrza Bycha-
wy upominek, będący prezentem-nie-
spodzianką. Czy będzie to, może, podpi-
sana decyzja o umorzeniu podatku dla 
SPZOZ?

Na uroczystości stulecia nie zabra-
kło momentów wzruszających, skła-
niających do refleksji. Taką chwilą była 
wspaniała część artystyczna (montaż 
poetycko-muzyczny) przygotowana 
przez młodzież z ZS im. ks. A. Kwiat-
kowskiego, pod kierunkiem polonistki 
Magdaleny Stacharskiej oraz koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batu-
tą Dariusza Tomasika. Dziękujemy za 
niezapomniane wrażenia!

Czy aby „powiatowego”?
Nie bardzo podobało mi się w nazwie 

uroczystości: „100-lecie Szpitala Powia-
towego w Bychawie”, słowo „powiatowe”. 
Bardziej zasadne wydaje mi się: „Sto lat 
szpitala w Bychawie” lub „Sto lat lecznic-
twa zamkniętego”, bo szpital w takich, 
sensu stricte, strukturach organizacyj-
nych jak obecnie, funkcjonuje dopiero, 
przypomnę, od roku 1999. Wcześniej, 
owszem, bywały okresy gdy szpital był 
powiatowy, ale absolutnie nie uzbiera 
się z tego stu lat. Ale, o ile przebolała-
bym to niezbyt trafne sformułowanie 
na afiszach, zaproszeniach i banerach, 
to na tablicy pamiątkowej trochę razi. 
Nie wiem, może tylko mnie? A jeśli tylko 
mnie, to problem z głowy!

Nowe wnętrze starego szpitala, obecnie ratownictwo medyczne
Jeden z eksponatów - kaczka
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Dominika Migryt

Początki

1907 - 1909 Wybudowanie szpitala 
staraniem Bychawskiego Towarzystwa 
Ratowania Chorych „Samarytanin” (ini-
cjatywa ks. A. Kwiatkowskiego), szpital 
powstaje ze składek miejscowej ludno-
ści, budowano go 2 lata i 4 miesiące, jest 
to pierwszy szpital w guberni poza Lubli-
nem. Szpital liczy 14 pokoi, w tym salę 
operacyjną i pomieszczenie dla położni-
cy. W następnych latach oddano także 
do użytku drewniany barak na choroby 
zakaźne oraz budynki gospodarcze.

Pierwszym dyrektorem placówki był dr 
Tadeusz Rakowiecki, funkcje pielęgniar-
skie pełniły siostry zakonne ze Zgroma-
dzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii 
Panny Niepokalanej; finansowanie szpi-
tala oparte było na darowiznach.

1927 Szpital zyskuje status powiato-
wego, utrzymuje się z budżetu Wydziału 
Powiatowego w Lublinie, dyrektorem zo-
staje dr Stefan Stalkowski, który pełnił 
tę funkcję aż do 1940 roku.

1940 Dyrektorem szpitala zostaje wy-
siedlony z Bydgoszczy dr Kazimierz Maj, 
nadzoruje pracę szpitala do 16 września 
1943 r. Niesłusznie oskarżony o zacho-
wania proniemieckie zostaje zastrzelony 
przez przebranego za kobietę polskie-
go partyzanta. Następni dyrektorzy to 
dr Tadeusz Zajączkowski oraz dr Jan 
Michalski (od 1 września 1944 r.), leka-
rze: Elżbieta i Leon Sawiccy – wspólnie 
prowadzili szkolenia sanitariuszek dla 
oddziałów partyzanckich, jednocześnie 
udzielali pomocy rannym i chorym par-
tyzantom, zaopatrywali ich także w leki 
i materiały opatrunkowe.

Lata 40., 50. i 60.
1947 Rozpoczęcie działalności Ośrod-

ka Zdrowia (Przychodni Obwodowej) 
w starym drewnianym mieszkaniu  
przyjmuje dr Stanisław Gutek oraz pie-
lęgniarki Marta Kwiatkowska i Jadwiga 
Kuczyńska.

1950 Rozbudowa szpitala - dobudo-
wanie skrzydła (poradnia dziecięca, 
laboratorium, kancelaria szpitala, ga-
binet stomatologiczny oraz dwa miesz-
kania – dla lekarza i położnej); rozwój 
placówek zdrowia w terenie – powstają 
Ośrodki Zdrowia w Jabłonnej, Piotrowi-
cach, Kiełczewicach, Giełczwi, Żukowie, 
Sobieskiej Woli, Chmielu i Bychawce.

1959 Kierownikiem Ośrodka Zdro-
wia zostaje dr Mieczysław Chrzanowski, 
wkrótce pracę w nim rozpoczyna rów-
nież dr Marian Pruś, pełniący jednocze-
śnie funkcję inspektora Sanepid.

1963 Zorganizowano Przychodnię 
Przeciwgruźliczą, pracę rozpoczyna dr 
Julianna Kołodyńska.

1964 Wybudowanie siedziby Przy-

chodni Rejonowej (pierwotnie budynek 
miał być przeznaczony na komisariat 
milicji); w szpitalu natomiast zorgani-
zowano 12 łóżkowy oddział położniczy, 
rozbudowano pralnię i oczyszczalnię 
ścieków, oddano do użytku magazyn 
żywnościowy i węglowy, założono cen-
tralne ogrzewanie.

1965 Początek funkcjonowania pogo-
towia ratunkowego.

W latach 1967 - 1969 w Przychodni 
Rejonowej otworzono poradnie specjali-
styczne: dermatologiczną, zdrowia psy-
chicznego oraz okulistyczną.

Lata 70.
1972 Powstanie Zespołu Opieki Zdro-

wotnej; władze: dr Mieczysław Chrza-
nowski – dyrektor, zastępcy – ds. lecz-
nictwa dr Jan Michalski, ds. opieki 
społecznej – mgr Eugeniusz Buczek, ds. 
administracji – Roman Janik, kierownik 
Przychodni – dr Marian Pruś, inspektor 
stomatologii –  dr Jan Grudzień, inspek-
tor farmacji –  mgr Henryk Kołodyński, 
naczelna pielęgniarka – Kazimiera Bed-
narczyk, kierownik kadr – Alina Krzy-
żanowska, główna księgowa – Alina 
Szulowska.

1975 Oddanie budynku powiatu na 
szpital (adaptacja w 1977 r.); trzy od-
działy: wewnętrzny – 38 łóżek (ordy-
nator – dr Jan Michalski, a następnie 
dr Jan Borowicz, oddziałowa – Barbara 
Boguta), położniczy – 18 łóżek (ordyna-
tor – dr Jan Wolski, oddziałowa – Maria 
Wójcicka), dziecięcy – 11 łóżek (ordyna-
tor dr Krystyna Jóźwiakowska, oddzia-
łowa – Teodozja Matysek). W budynku 
starego szpitala zorganizowano oddział 
geriatryczny – 31 łóżek, poprowadził go 
dr Jan Michalski, oddziałową została – 
Zuzanna Majdan, a następnie Janina 
Januszek. Powstają nowe poradnie spe-
cjalistyczne: ginekologiczno-położnicza, 
laryngologiczna, internistyczna, neuro-
logiczna, chirurgiczna, a także pracow-
nia RTG, pracownia EKG z gabinetem 
fizykoterapii, protezownia stomatolo-
gicznej, powiększenie laboratorium.

Lata 80.
1982 Dyrektorem Zakładu Opieki 

Zdrowotnej zostaje dr Jerzy Podstawka, 
pełni także funkcję ordynatora Oddzia-
łu Dziecięcego, natomiast naczelną pie-
lęgniarką zostaje Teresa Kusiak, która 
pełniła tę funkcję aż do października 
1996 r.

1982 - 1986 Oddanie do użytku nowej 
pralni oraz hotelu dla pielęgniarek, Pra-
cownia RTG otrzymuje nowoczesną apa-
raturę. Otworzono 12 łóżkowy oddział 
ginekologiczny (ordynatorem zostaje dr 
Ryszard Stasiak, a pielęgniarką oddzia-
łową Teresa Robak), opracowano projekt 
szpitala pełnoprofilowego z oddziałem 
chirurgii (plany zostały zahamowane 

przez kryzys gospodarczy), powstanie 
Kolumny Transportu Sanitarnego.

Lata 90.
1991 Dyrektorem zostaje mgr Euge-

niusz Buczek, a jego zastępcą dr Irena 
Sidor. Zaadaptowanie budynku po fa-
bryce obuwia na pomieszczenia dla ad-
ministracji oraz apteki szpitalnej.

1995 Rozwój Ratownictwa Medyczne-
go, oddanie do użytku pierwszej karetki 
reanimacyjnej.

1998 Dyrektorem szpitala zostaje dr 
Piotr Wojtaś, Zespół Opieki Zdrowotnej 
zostaje przekształcony w Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 
jednostka otrzymuje osobowość praw-
ną, staje się samodzielną organizacją 
typu non-profit, która może prowadzić 
działalność gospodarczą; następuje 
także oddłużenie szpitala (wszelkie zo-
bowiązania przejmuje Skarb Państwa); 
powstanie nowych komórek organiza-
cyjnych: Ośrodka Rehabilitacji i Fizyko-
terapii oraz Apteki „Vita Longa”.

Pierwsza dekada XXI w. 
2007 Restrukturyzacja SPZOZ, pole-

gająca na zamknięciu oddziału gineko-
logiczno - położniczego i ukierunkowa-
niu szpitala na opiekę długoterminową.

marzec 2006 – październik 2007 
Rozbudowa SPZOZ w Bychawie w opar-
ciu o środki unijne z programu ZPORR. 
Na realizację  projektu rozbudowy szpi-
tala złożyły się dwa zadania programu 
ZPORR: „Przebudowa obiektów SPZOZ 
w Bychawie” i „Poprawa zaopatrzenia 
w specjalistyczny sprzęt medyczny”.

2008 Rozpoczęcie działalności przez 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Kwiecień 2008 Rozpoczęcie działal-
ności przez Poradnię Nocnej i Świątecz-
nej Opieki Medycznej.

Grudzień 2008 Zakończenie remon-
tu w pomieszczeniach byłego oddziału 
ginekologiczno - położniczego i odda-
nie go na potrzeby Oddziału Wewnętrz-
nego, zlokalizowanego na I i II piętrze 
SPZOZ w Bychawie, oddział liczy obec-
nie 50 łóżek.

30 czerwca 2009 Zakończenie dzia-
łalności Oddziału dla Przewlekle Cho-
rych – wymogi NFZ, całe zaplecze od-
działu przejmuje Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy.

15 lipca 2009 Zakończenie remontu 
wewnątrz budynku „starego szpitala” 
i oddanie go na potrzeby ratownictwa 
medycznego.

Grudzień 2009 Wybudowanie nowej 
kotłowni olejowej oraz termomoderniza-
cja budynku „starego szpitala”.

Z historii bychawskiego szpitala
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Klubu Radnych „Wspólna Gmina” 
w sprawie pozyskiwania środków Unii 
Europejskich przez Gminę Bychawa.

Po analizie dokumentów, związanych 
z próbami pozyskania środków na funk-
cjonowanie przedszkoli i utworzenie te-
renów inwestycyjnych na Podzamczu, 
oświadczamy że:

W lipcu zwołana została sesja nad-1. 
zwyczajna, na której – po zapew-
nieniu przez Burmistrza Bychawy 
o skuteczności złożonego wniosku 
– przyjęto zaproponowaną zmianę 
w budżecie. Dotyczyła ona wydat-
ków koniecznych do poniesienia, w 
celu zawarcia umowy z wykonaw-
cą projektu technicznego (realizacja 
projektu Uzbrojenie terenów przemy-
słowych na Podzamczu). Wniosek, 
złożony w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, nie miał szans na do-
finansowanie z uwagi na jego mery-
toryczną zawartość (ilość punktów, 
jakie przyjął Burmistrz w samooce-
nie była mniejsza niż minimalna wy-
magana przez program). Burmistrz, 
podpisując dokumenty, był świadomy 
ich treści. Składając źle opracowany 
wniosek o dofinansowanie tego zada-
nia, Burmistrz Bychawy doprowadził 
do marnotrawstwa publicznych pie-
niędzy (wiedząc o braku możliwości 
otrzymania dotacji zaproponował 
zmianę w budżecie, zamiast unie-
ważnić postępowanie przetargowe). 
Niespełnienie warunków podstawo-
wych dyskwalifikuje przedsięwzię-
cie, co potwierdza korespondencja 
Urzędu Marszałkowskiego kierowa-
na do Burmistrza Bychawy. Uznaje-
my działalność Burmistrza Bychawy 
jako wysoce nieprofesjonalną, a w 

swoich skutkach szkodliwą dla roz-
woju Gminy Bychawa.
W czasie, w którym sąsiednie samo-2. 
rządy uruchamiają zajęcia pozalek-
cyjne oraz organizują czas dzieciom 
w wieku przedszkolnym za pienią-
dze UE, w naszej gminie uruchamia 
się taką działalność tylko za pienią-
dze podatników. Podczas starania 
się o wsparcie na organizację zajęć 
przedszkolnych, wykazano się znów 
kompletnym brakiem wiedzy o pro-
gramie, do którego wniosek złożono. 
Efektem tego było odrzucenie dwu 
złożonych wniosków – z powodu bra-
ku wymaganego udziału własnego 
w projekcie – już na pierwszym eta-
pie oceny. Dziwi nas takie podejście 
i taka działalność, ponieważ sposób 
montażu finansowego to jedna z naj-
bardziej podstawowych wiadomości 
o programie (działaniu), której nieza-
stosowanie dyskwalifikuje wniosek. 
Jaki był zatem sens jego składania? 
Wniosek, z tak skonstruowanym 
sposobem finansowania, nie mógł 
podlegać dalszej ocenie. Ponowione 
wnioski nie uzyskały wymaganej 
liczby punktów podczas oceny mery-
torycznej. Brak jakichkolwiek analiz 
i składanie wniosków, które nie mają 
szans już na starcie, świadczy albo 
o wyjątkowo kompletnej niewiedzy 
i nieznajomości dyscypliny - tak Bur-
mistrza Bychawy, jak i pracowników 
odpowiedzialnych - albo (oby nie!) 
o dywersji wobec gminy. Wyrażamy 
jedynie nikłą nadzieję, że nie była 
to próba zatuszowania nieudolności 
i niekompetencji, kreując jednocze-
śnie fałszywy wizerunek aktywnego 
wnioskodawcy.
Obecnie minął już termin naboru 3. 
wniosków w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Brak ja-
kiegokolwiek wniosku z terenu na-
szej gminy, uważamy za zaniedbanie 
i brak jakiegokolwiek zainteresowa-
nia Burmistrza Bychawy oraz służb, 
które powinny mieć wiedzę, co naj-
mniej na poziomie dostępności środ-
ków w funkcjonujących programach. 
Z dokumentacji konkursowej wyni-
ka, że każdy samorząd, który złożył 
wniosek pod względem formalnym 
prawidłowy, otrzymał dofinansowa-
nie. Pamiętamy jak Burmistrz two-
rzył stanowiska specjalnie do tego 
celu przeznaczone, nadzór powierzył 
zaufanym pracownikom, zwiększył, 
jak się orientujemy, obsadę w zakre-
sie inwestycyjnym, a nie przełożyło 
się to na wymierne efekty.
Spełnienie naszej prośby o udostęp-4. 
nienie informacji, na podstawie któ-
rych wydajemy niniejsze oświadcze-
nia, było poprzedzone próbą odsu-
nięcia w czasie, zatajania naszym 
zdaniem nieudolności czy wręcz celo-
wego działania, które oceniamy jako 
wysoce destrukcyjne.

W naszej ocenie, takie sprawowanie 
mandatu zaufania publicznego ośmie-
szyło nas jako gminę w oczach innych 
samorządów, i pozbawiło szans na szyb-
szy rozwój naszej małej ojczyzny, ponie-
waż pieniądze najłatwiej dla nas do-
stępne zostały prawie w całości rozdy-
sponowane, a na kolejną pulę będziemy 
czekali do 2015 r.

Bychawa, 26 listopada 2009 r.

Radni Rady Miejskiej:

Alicja Dzwonowska
Andrzej Markiewicz

Artur Płaza
Grzegorz Szacoń

Janusz Urban

Oświadczenie

Innowacyjna Bychawa
mg

Gmina Bychawa zajęła pierwsze 
miejsce i zdobyła tytuł „Innowacyj-
na gmina” w województwie lubel-
skim w konkursie „Krajowi Liderzy 
Innowacji” – edycja 2009, zorgani-
zowanym przez Fundację Innowacji 
i Rozwoju, przy współpracy m.in. 
z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego, Związkiem Banków Polskich 
i Centrum Informacji Gospodarczej.

Ocenie podlegały następujące kryte-
ria: zrealizowane inwestycje w rozwój 
infrastruktury na terenie gminy, zmia-
ny i usprawnienia w obsłudze miesz-
kańców gminy i partnerów gminy, 

usprawnienia we współpracy z inwe-
storami zewnętrznymi, m.in. warun-
ki specjalne, przygotowanie terenów 
pod inwestycje, podejmowanie inicja-
tyw i projektów w zakresie ochrony 
środowiska, powoływanie i posiada-
nie ośrodków, wspierających lokalną 
przedsiębiorczość oraz zakres ich ofer-
ty i działania, stopień wykorzystania 
dostępnych środków unijnych. 

Warto wspomnieć, że tytuł „Inno-
wacyjna gmina”, Bychawa zdobyła 
również w roku ubiegłym. W kategorii 
gminy miejskiej laureatem w tym roku 
zostało miasto Krasnystaw. Wyniki 
ogłoszono 11 grudnia. 
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
(28.11.09 r.) duże zamieszanie wy-
wołało oświadczenie radnych Klubu 
„Wspólna Gmina”, odczytane przez 
radnego Janusza Urbana, w sprawie 
pozyskiwania środków Unii Europej-
skiej przez Gminę Bychawa (publiko-
wane na prośbę wymienionych wyżej 
radnych w tym numerze „Głosu Zie-
mi Bychawskiej” na s. 5).

W związku powyższym przepro-
wadzono wywiad na temat działań 
gminy związanych z pozyskiwaniem 
środków unijnych.

Monika Głazik: Radni Klubu „Wspólna 
Gmina” zarzucają Panu marnotrawstwo 
publicznych pieniędzy, że na lipcowej 
sesji nadzwyczajnej, wiedząc o braku 
możliwości uzyskania dotacji na projekt 
„Uzbrojenie terenów przemysłowych na 
Podzamczu” zaproponował Pan zmianę 
w budżecie, dotyczącą poniesienia wy-
datków na wykonanie projektu technicz-
nego. W jaki sposób ustosunkuje się Pan 
do tego zarzutu?

Andrzej Sobaszek, burmistrz Bycha-
wy: Najpierw chciałbym przypomnieć, 
że zadanie „Uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych na Podzamczu w Bychawie” 
zostało wprowadzone do budżetu gmi-
ny na wniosek samego Klubu Radnych 
„Wspólna Gmina” w dniu 20 kwietnia 
2009 r. (stanowisko w tej sprawie do-
stępne jest w protokole sesji RM w By-
chawie Nr XXXIII).

Przecież o skuteczności złożonego 
wniosku można dowiedzieć się dopie-
ro po ocenie merytorycznej wniosku. 
W chwili, gdy Rada Miejska podejmowa-
ła uchwałę w tej sprawie, nie było pew-
ności, że wniosek zostanie przyjęty lub 
odrzucony. Informacja o tym, że złożony 
w dniu 3 lipcu br. wniosek o dofinan-
sowanie zadania został odrzucony i nie 
uzyskał dofinansowania, wpłynęła do 
tutejszego urzędu w dniu 31 sierpnia 
2009 r. Dopiero wtedy, po zakończe-
niu oceny merytorycznej okazało się, że 
projekty złożone przez pozostałych be-
neficjentów w ramach konkursu ogło-
szonego na działanie 3.1 Tworzenie te-
renów inwestycyjnych RPO WL na lata 
2007 - 2013 były projektami „mniejszy-
mi” i dlatego nie uzyskaliśmy wystar-
czającej liczby punktów w kryteriach 
względnych – kryteriach skuteczności/
efektywności: Efektywność kosztów 
osiągnięcia 1 produktu i Efektywność 
kosztowa osiągnięcia 1 rezultatu.

Fakt, że Gmina Bychawa nie uzyska 
maksymalnej ilości punktów w kryte-
riach trafności: Lokalizacja w obszarach 
aktywności gospodarczej i Wpływ na 
zwiększenie aktywności gospodarczej 
w regionie oraz ułatwienie powstawania 
i rozwoju przedsiębiorstw był oczywisty 

przed rozpoczęciem realizacji tego zada-
nia. Przecież wnioskodawcy – Klub Rad-
nych „Wspólna Gmina” – wskazywali na 
sesji Rady Miejskiej w Bychawie progra-
my, z których można skorzystać przy 
realizacji tego zadania. Co więcej, na 
lipcowej nadzwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej, na której między innymi w budże-
cie gminy zostały zwiększone środki na 
opracowanie dokumentacji technicznej 
dla tego zadania, nikogo z obecnych nie 
interesowały szczegóły dotyczące złożo-
nego wniosku, a przecież kserokopia do-
kumentów aplikacyjnych była w urzę-
dzie dostępna.

Ilu punktów zabrakło?
Jolanta Puła-Dzieciątkowska, na-

czelnik Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej: W ramach 
tego działania łącznie można było 
otrzymać 100 p., w tym, podczas oce-
ny merytorycznej – 80 p., a podczas 
oceny strategicznej – 20 p. Aby projekt 
mógł być oceniany strategicznie, musiał 
uzyskać minimum 48 p. podczas oceny 
merytorycznej.

W ocenie merytorycznej bychawski 
wniosek otrzymał 38 p. (47,5% maksy-
malnej liczby punktów możliwych do 
uzyskania na etapie oceny merytorycz-
nej), a więc nie uzyskał wymaganych 
48 p. (60% maksymalnej liczby punk-
tów), i dlatego został odrzucony na eta-
pie oceny merytorycznej.

Na czym polegała taka ocena?
Jolanta Puła-Dzieciątkowska: Na 

etapie oceny merytorycznej maksymal-
na ilość punktów możliwych do uzyska-
nia to 80 p. (100% oceny), z czego 48 p. 
(60 % oceny) są to punkty przyznawa-
ne za kryteria trafności: Lokalizacja w 
obszarach aktywności gospodarczej, 
Wpływ na zwiększenie aktywności go-
spodarczej w regionie oraz ułatwienie 
powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 
oraz za kryteria użyteczności: Wpływ 
na jakość użytkowania (ułatwienia dla 
użytkowników), Oddziaływania na 
ochronę środowiska i inne polityki hory-
zontalne. Kryteria te szczegółowo opi-
sują elementy podlegające punktacji 
w samoocenie i są ogólnodostępne dla 
wszystkich zainteresowanych na stro-
nach internetowych Urzędu Marszał-
kowskiego w Lublinie.

Pierwsze kryterium wymagało lokali-
zacji projektu w paśmie wzmożonej ak-
tywności gospodarczej (podstawowej lub 
uzupełniającej), w tym lokalizacji w na-
stępujących miastach: Lublin, Chełm, 
Zamość, Puławy, Biała Podlaska oraz 
na obszarach przeznaczonych pod stre-
fy ekonomiczne; drugie wymagało by 
projektodawca posiadał zobowiązania 
potencjalnych inwestorów do dokona-

nia inwestycji (listy intencyjne, umowy 
przedwstępne itp.) oraz by w wyniku re-
alizacji projektu nastąpiło zagospodaro-
wanie obszarów typu brownfield (nasze 
działki są niezabudowane). Tych kryte-
riów nie mogliśmy spełnić.

Pozostałe 32 p. (40% oceny) można 
było uzyskać za kryteria skuteczno-
ści/efektywności: Efektywność kosztów 
osiągnięcia 1 produktu i Efektywność 
kosztowa osiągnięcia 1 rezultatu.

Czy można było w załączniku do skła-
danego wniosku dotyczącego samooce-
ny ocenić składany wniosek na większą 
ilość punktów?

Artur Tomczyk, przedstawiciel fir-
my przygotowującej Studium Wyko-
nalności: Niestety nie. Ocena projektu 
odbywa się w oparciu o tzw. kryteria 
merytoryczne. Można za nie uzyskać 
maksymalnie 80 p., ale aż 32 p. (oko-
ło 40% całej oceny) otrzymuje się za 
tzw. kryteria efektywności. Kryteria 
te są kryteriami względnymi, w sa-
moocenie wpisuje się jedynie wartości 
wskaźników. Wskaźniki te wyliczane 
są na podstawie kosztów kwalifikowa-
nych, powierzchni uzbrojonego terenu 
lub liczby utworzonych miejsc pracy. 
Zasada przyznawania punktów za te 
kryteria jest taka, że po zakończeniu 
naboru i oceny merytorycznej pracow-
nicy Departamentu Strategii i Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego wyliczają 
wyżej wymienione wskaźniki ze wszyst-
kich złożonych projektów i dzielą je na 
cztery równe części. Projekty znajdujące 
się w tzw. pierwszym kwartylu, mające 
najniższy stosunek kosztów kwalifiko-
wanych do uzyskanych produktów bądź 
rezultatów, uzyskują największą ilość 
punktów. System oceny został tak skon-
struowany, że dopiero po ocenie wszyst-
kich złożonych w konkursie projektów 
dowiadujemy się ile punktów otrzymał 
nasz projekt.

Przykład:
Nasz projekt kosztuje 10 mln zł 

i uzbrajamy za to 2 ha terenu. Ale do 
konkursu wpływają jeszcze trzy inne 
projekty, z czego pierwszy za 5 mln zł 
uzbraja 2 ha, drugi za 7 mln zł 3 ha, 
a trzeci za 6 mln zł 2,5 ha.

Punktacja wygląda więc następująco:
Najtańszy projekt to ten, który najta-

niej uzbraja najwięcej terenu:
1. 7 mln/3 ha = 2,33
2. 6 mln/2,5 ha = 2,4
3. 5 mln/2 ha = 2,5
4. 10 mln/2 ha = 5
Punkty zostaną przyznane w nastę-

pujący sposób:
1. 4 p.
2. 2 p.
3. 1 p.

Radni zarzucają burmistrzowi 
niekompetencję
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4. 0 p. 
Każdy z punktów ma wagę 4, więc 

końcowa punktacja wynosi:
1. 4 p. x 4 = 16 p.
2. 2 p. x 4 = 8 p.
3. 1 p. x 4 = 4 p.
4. 0 p. x 4 = 0 p.
Tak więc, na etapie przygotowania 

wniosku nikt nie jest w stanie ocenić, 
jakie projekty złożą inne podmioty. Mało 
tego, specyfika działania jest taka, że 
każdy teren może być inny – droższe 
są tereny rozproszone (dłuższe drogi, 
dłuższe sieci kanalizacyjne itp.), a tań-
sze tereny zwarte (np. teren dawnej EDY 
w Poniatowej).

Czy w chwili składania wniosku, moż-
na było przewidzieć, że nie uzyska on 
minimum punktów w ocenie merytorycz-
nej, a tym samym nie zakwalifikuje się 
do oceny strategicznej

Artur Tomczyk: Odpowiedź na to py-
tanie w zasadzie padła już wcześniej. 
Jeśli nasz projekt uzyskałby owe 32 
punkty za kryteria efektywności, (co 
musi zakładać każdy beneficjent), to 
łączna ilość punktów wyniosłaby 70. 
Minimalna liczba punktów, która kwa-
lifikowała projekt do oceny strategicz-
nej, (czyli praktycznie oznaczała dofi-
nansowanie projektu) to 48 p. Tak więc, 
beneficjent licząc możliwe do uzyskania 
punkty zakładał, że za kryteria efek-
tywności otrzyma taką liczbę punktów, 
która pozwoli mu spokojnie uzyskać 
owo minimum 48 p. Większość benefi-
cjentów składa swoje wnioski w ostat-
nich dniach naboru, nie wiadomo, ja-
kie projekty przygotowała konkurencja, 
nie wiadomo także czy składany przez 
nas projekt jest za drogi (duży), czy za 
tani (mały). Generalnie wydaje się, że 
projekty dotyczące terenów inwestycyj-

nych powinny być projektami dużymi i 
kosztownymi. 

Czy prawdą jest, że Gmina nie złożyła 
wniosku w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich?

Jolanta Puła-Dzieciątkowska: W ra-
mach działania „Odnowa wsi” progra-
mu PROW, w bieżącym roku beneficjent 
mógł złożyć jeden wniosek aplikacyjny. 
Taki wniosek został opracowany na za-
danie „Remont i adaptacja budynku na 
Centrum Kultury Wiejskiej w Starej Wsi 
Pierwszej” i znajduje się w dokumen-
tach Wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej i Komunalnej. Nie został złożony, 
ponieważ Gmina Bychawa nie uzyska-
ła zgody od właściciela nieruchomości 
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej 
Wsi Drugiej – na zrealizowanie plano-
wanego przedsięwzięcia.

W ramach PROW, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie, złożyła wniosek 
na remont i wyposażenie filii biblio-
tecznej w Starej Wsi Pierwszej. Takowy 
wniosek został złożony w listopadzie br. 
Uzyskawszy 9 punktów, wniosek, zna-
lazł się na wysokim, bo drugim miej-
scu listy rankingowej projektów, które 
zostały wybrane do dofinansowania 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina”. 

Ponadto należy wspomnieć, że OSP 
w Starej Wsi Drugiej w 2010 roku otrzy-
ma nowy samochód wraz z wyposa-
żeniem w ramach programu RPOWL, 
działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie 
środowiska.

Na sesji Radni Klubu „Wspólna Gmina” 
zarzucili, że udostępnienie przez Urząd 
Miejski w Bychawie informacji, na pod-
stawie których przygotowali swoje 

oświadczenie, było poprzedzone próbą 
odsunięcia w czasie. Czy to prawda?

Danuta Gryta – Sekretarz Gminy 
Bychawa: Podczas obrad sesji Rady 
Miejskiej w dniu 24 września 2009 r. 
Klub Radnych „Wspólna Gmina” zwrócił 
się z wnioskiem o udostępnienie kopii 
wniosków z załącznikami przedsięwzię-
cia dotyczącego uzbrojenia terenów na 
Podzamczu oraz przedsięwzięcia zwią-
zanego z uruchomieniem przedszkoli.

Informacje, których treści domaga-
li się radni zrzeszeni w Klubie „Wspól-
na Gmina” mają charakter informacji 
publicznej i powinny być udostępnione 
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej. 
Taką odpowiedź Klub Radnych „Wspólna 
Gmina” otrzymał w dniu 2 października 
2009 r., z jednoczesną prośbą o dopre-
cyzowanie, które dokumenty z przedsię-
wzięcia „Uzbrojenie terenów w Podzam-
czu” mają być udostępnione, z uwagi na 
obszerną dokumentację sprawy. Nie było 
więc żadnych prób odsunięcia w czasie 
udzielenia tej informacji.

Umocowanie kontrolne, które ma wy-
łącznie rada gminy jako organ, komisja 
rewizyjna i inne komisje tematyczne, 
tworzą samoistne uprawnienie do wglą-
du do dokumentów publicznych, bez 
konieczności odwoływania się do trybu 
przewidzianego dla informacji publicz-
nej. Takich uprawnień nie posiadają 
poszczególni radni ani kluby radnych. 
Jeżeli radni nie działają w imieniu rady 
jako organu stanowiąco-kontrolnego, 
powinni zwrócić się o udostępnienie ko-
pii dokumentów publicznych w trybie i 
na zasadach określonych w ustawie o 
dostępie do informacji publicznych oraz 
statucie gminy.

Zestaw ratowniczy R-1= ŻYCIE
Paweł Winiarczyk

23 października w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyło 
się wręczenie nagród dla najaktywniej-
szych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Bychawa. 
Zestawy do udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej R-1 otrzymały OSP 
Olszowiec i OSP Stara Wieś Druga.

W spotkaniu udział wzięli prezesi po-
szczególnych jednostek OSP z terenu 
gminy Bychawa oraz zaproszeni goście. 
Wręczenie nagród odbyło się zaraz po 
powitaniu przez burmistrza zaproszo-
nych gości: Henryka Smolarza, prezesa 
Centrali KRUS w Warszawie, Andrzeja 
Pielacha, dyrektora Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Lublinie, Pawła Piku-
li, Starosty Lubelskiego, Ewy Bartnik, 
kierownika Placówki Terenowej KRUS 
w Bychawie, Rafała Pasierbika z działu 
prewencji KRUS Bychawa.

Wyróżniono jednostki aktywne, bio-

rące czynny udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, szkoleniach ratowni-
czych oraz angażujące się w organizację 
i oprawę wielu uroczystości i inicjatyw 
społecznych na terenie gminy.

Pozyskanie zestawu R-1 wpłynie na 
podniesienie poziomu wyszkolenia jed-
nostki i jej rozwój z korzyścią dla lo-
kalnej społeczności i całej gminy. Na-
tomiast wyposażenie da możliwość 
wspierania Jednostek Państwowej Stra-
ży Pożarnej, szczególnie w działaniach 
ratowniczych.

Henryk Smolarz, prezes Centra-
li KRUS w Warszawie, podziękował 
strażakom ochotnikom za ich udział 
w akcji „Zima” (14 października 2009 
r.) oraz za popularyzację ochro-
ny przeciwpożarowej i bezpie-
czeństwa pracy w  gospodar-
stwach rolnych.

Prezes KRUS poinformował 
również o możliwości ubie-
gania się rolników o  dofinanso-

wanie wypoczynku letniego i zimowego 
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. 
Zachęcił do korzystania z bardzo dobrze 
wyposażonych ośrodków wypoczynko-
wych i  habilitacyjnych, z których w tym 
roku skorzystało 1600 dzieci rolników.

Paweł Pikula, starosta podziękował 
Henrykowi Smolarzowi za zestawy R-1, 
jak również strażakom – ochotnikom za 
ich czynny udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych.

- Ten cenny prezent powinien 
służyć przede wszystkim 

szkoleniom – podsu-
mował, i w imieniu 
wyróżnionych jed-
nostek, podzięko-

wał Gustaw Szo-
rek, prezes OSP 
Olszowiec.

http://www.kozakiewicz.net.pl

Głos Ziemi Bychawskiej2009/12/23 str.	7



Patroni 
byliby dumni

Monika Głazik

10 listopada 2009 roku to dzień 
szczególny w historii bychawskiej 
oświaty. Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
otrzymuje imię Obrońców Ojczyzny 
oraz sztandar. W ten sposób szkoła 
próbuje ocalić od zapomnienia uro-
dzonych w Bychawie i okolicach, któ-
rzy walczyli lub oddali swoje życie za 
wolność Polski, tu oraz na frontach 
w kraju i za granicą. Tego dnia świę-
tuje się również jubileusz 10-lecia po-
wstania szkoły.

Jedno wiem na pewno. Byłam świad-
kiem i uczestnikiem wydarzeń, które 
zapiszą się w dziejach naszego regionu. 
Odczuwam to wydarzenie podobnie, jak 
prawie dwadzieścia lat temu przeżywa-
łam uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego i podpisanie aktu erekcyjne-
go pod budowę hali sportowej w mojej 
szkole (bychawskie LO), a potem, kilka 
lat później jej otwarcie.

Był to dzień, do którego dyrektorka 

gimnazjum, nauczyciele oraz cała spo-
łeczność szkolna przygotowywała się od 
wielu miesięcy. O tym, że uroczystość 
będzie wyjątkowa, mówiły nie tylko 
udekorowane ko- rytarze i oko-
licznościowe ga- zetki na szkol-
nych ścianach, ale i młodzież 
w odświętnych a p e l o w y c h 
st rojach. Tego dnia, 

również, otwarto Szkolną Izbę Pamię-
ci, poświęconą patronom szkoły.

Już dawno, żadna szkolna uroczy-
stość w Bychawie nie zgromadziła tylu 
znakomitości. Byli: ksiądz Artur Mi-
ziński, biskup Archidiecezji Lubelskiej, 
Lech Sprawka, poseł na Sejm RP, Ma-
ciej Zięba, dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu 
Wojewódzkiego (reprezentował Woje-
wodę Lubelskiego), Krzysztof Babisz, 

Lubelski Kurator Oświaty, Alicja Ty-
nowska, starszy wizytator Lubelskiego 
Kuratorium, Jacek Czerniak, przewod-
niczący Sejmiku Wojewódzkiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, Paweł 
Pikula, Starosta Lubelski, Andrzej So-

baszek, burmistrz Bychawy, Mi-
rosław Sokal, zastępca Komen-

danta Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie, Artur Ertman, 

zastępca Komendan-
ta Miejskiego Policji 
w Lublinie, Zbigniew 
Niedźwiadek, komen-
dant Komisariatu Poli-

cji w Bychawie; radni – 
Sejmiku Wojewódzkiego, 

Rady Powiatu, Rady Miej-
skiej w Bychawie; przed-

stawiciele Urzędu Miejskiego w Bycha-
wie; księża proboszczowie i wikariusze; 
kombatanci i przedstawiciele środowisk 
wojskowych; dyrektorzy instytucji oraz 
prezesi przedsiębiorstw z Bychawy, Kra-
śnika, Janowa Lubelskiego i Lublina; 
dyrektorzy szkół lubelskich i szkół z te-
renu gminy Bychawa. W uroczystości 
wzięli udział nauczyciele, pracownicy, 
uczniowie, absolwenci i rodzice uczniów 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie, a także 
sponsorzy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świę-
tą pod przewodnictwem księdza bisku-
pa Artura Mizińskiego w koncelebrze 
z ks. dziekanem Andrzejem Kusiem, 
ks. proboszczem Stanisławem Górą, 
ks. proboszczem Stanisławem Szat-
kowskim oraz ks. proboszczem Wik-
torem Koczwarą. Oprawę muzyczną 
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra z Ze-
społu Szkół im. ks. Kwiatkowskiego pod 
batutą Dariusza Tomasika.

Bożena Toporowska, dyrektor Gim-
nazjum nr 1, witając wszystkich gości 
w szkole, powiedziała: 

- Stajemy w skupieniu i zadumie po to, 
aby w pamięci przywołać wszystkich 
tych, dla których Polska była do ostat-
niej chwili życia dobrem najwyższym. 
Stajemy razem złączeni myślą o zna-
nych i nieznanych Obrońcach Ojczyzny. 
Pamięć o ich bohaterskich czynach niech 
zawsze trwa! (...) Pamięć o obrońcach Oj-
czyzny niechaj zawsze będzie żywa. To 
ostatnie zdanie jest mottem umieszczo-
nym na pamiątkowej tablicy, ufundo-
wanej przez Stowarzyszenie Batalionów 
Chłopskich w Lublinie. Tablicę poświę-
cił ks. biskup Artur Miziński, odsłonię-
cia dokonali: kurator Krzysztof Babisz, 
burmistrz Andrzej Sobaszek, podpuł-
kownik Czesław Ponieważ, prezes Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz 
Bożena Toporowska, dyrektor szkoły.

Dalsza część uroczystości, którą pro-
fesjonalnie poprowadziła Bożena Topo-
rowska odbyła się już w hali sportowej. 
– Cieszę, że wspólnie będziemy uczest-
niczyć w tym szczególnym dla życia na-
szej szkoły – powiedziała. – Wydarzeniu, 
które jest formą podziękowania wszyst-

Wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru
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kim Polakom poległym za ojczyznę. Tym, 
którzy dbali o to, by nie zaginął polski 
język, by przetrwały polskie tradycje, 
by znano historię Polski. Tym wszystkim 
Polakom, a przede wszystkim obrońcom 
naszej małej ojczyzny.

Dyrektor Bożena Toporowska podkre-
śliła fakt, że uroczystość nadania imie-
nia jest najważniejszym wydarzeniem 
w dotychczasowej historii bychawskie-
go gimnazjum. Udokumentowano ten 
fakt Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 
nadania imienia Gimnazjum nr 1, którą 
odczytał i wręczył dyrektorce Seweryn 
Gąbka, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie. Burmistrz Bychawy prze-
kazał „Akt nadania imienia szkole”.

W ceremonii wbicia pamiątkowych 
gwoździ w drzewiec sztandaru udział 
wzięło kilkudziesięciu gości. Następnie 
przekazano sztandar. Najpierw dyrek-
torowi szkoły, potem uczniom. „Niech 
pod tym Sztandarem nauczyciele i wy-
chowawcy Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
służą prawdzie, dobru i pięknu” – Kazi-
mierz Walczak, przewodniczący komi-
sji ds. oświaty Rady Miejskiej w Bycha-
wie, przekazał sztandar na ręce Bożeny 
Toporowskiej.

Dyrektor szkoły przekazując sztan-
dar uczniom, przedstawiła również jego 
symbolikę.

Po ceremonii, cała społeczność szkol-
na odśpiewała hymn Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie. Muzykę skompono-
wał Krzysztof Mendykowski, nauczy-

ciel muzyki, słowa 
ułożyła Martyna 
Kursa, uczennica 
kl. III a. Nastąpił 
historyczny mo-
ment: uczniowie 
Gimnazjum nr 1 
po raz pierwszy 
złożyli ślubowa-
nie na sztandar 
szkoły.

W swoich wy-
stąpieniach goście 
składali podzię-
kowania dyrekcji, 
uczniom i nauczy-
cielom szkoły za 
przygotowanie wspaniałej uroczystości, 
gratulowali wyboru patrona, dzięki któ-
remu w ramach pracy wychowawczej i 
edukacyjnej będzie można przekazywać 
uczącej się w szkole młodzieży więcej 
wartości patriotycznych i obywatel-
skich. Zwracali uwagę na pielęgnowa-
nie tradycji i pamięć o bohaterach małej 
ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości został 
przedstawiony wzruszający montaż 
słowno-muzyczny pt. „Ocalić od zapo-
mnienia” w wykonaniu uczniów gimna-
zjum. Uczniów przygotowali nauczyciele 
– Irena Zarzycka, Magdalena Misz-
czak, Krzysztof Mendykowski, sce-
nografię i dekoracje wykonała Jolanta 
Stoczkowska.

Serdecznie dziękuję
Księdzu biskupowi Arturowi Mizińskiemu•	  
za przewodniczenie Mszy Św. oraz za poświę-
cenie sztandaru i tablicy pamiątkowej, księdzu 
dziekanowi Andrzejowi Kusiowi, proboszczo-
wi parafii bychawskiej i księżom proboszczom: 
ks. Wiktorowi Koczwarze, ks. Stanisławowi 
Górze i ks. Stanisławowi Szatkowskiemu za 
wspólną modlitwę i  koncelebrę Mszy św.
Stowarzyszeniu Batalionów Chłopskich •	
oddział w Lublinie za ufundowanie  tablicy 
pamiątkowej poświęconej patronom naszej 
szkoły
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Bycha-•	
wie za ufundowanie sztandaru
Wszystkim, którzy przekazali i udostępnili •	
pamiątki do nowo tworzonej szkolnej Izby Pa-
mięci w Gimnazjum nr 1
Wszystkim nauczycielom Gimnazjum nr 1 •	
za przygotowania, za wieloletnią pracę nad  
realizacją zadań, których uwieńczeniem była  
uroczystość nadania szkole imienia, a w szcze-
gólności:
Januszowi Szwałkowi, •	 nauczycielowi historii 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie za pomysł i za 
ogromny wkład pracy nad nowo utworzoną 
Izbą Pamięci oraz Annie Dudzie, również na-
uczycielowi historii w Gimnazjum nr 1 w By-
chawie
Irenie Zarzyckiej, Magdalenie Miszczak, •	
Krzysztofowi Mendykowskiemu za przygo-
towanie części artystycznej, Jolancie Stocz-
kowskiej za dekorację
Orkiestrze z Zespołu Szkół im. ks. Kwiat-•	
kowskiego pod batutą Dariusza Tomasika za 
uświetnienie naszej uroczystości 
Rodzicom•	  za wszelką  pomoc w przygotowa-
niu uroczystości
Sponsorom•	  – ludziom wielkiego serca, którzy 
wsparli nas w różny sposób - materialnie i fi-
nansowo, a w szczególności Państwu Agnieszce 
i Mariuszowi Sawickim – bar „U SASZY”

Bożena Toporowska 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie

Godnie go reprezentujcie, strzeżcie jego honoru i wiernie mu służcie!

Przekazanie sztandaru 

Część artystyczna
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Marek Kuna

Trasa nr 1 
Cmentarz bychawski
część VII (odcinek 3)

Rynek – ul. ks. A. Kwiatkowskiego – 
bar „U Saszy” – ruiny pałacu – zespół 
budynków podworskich – ul. Pilec-

kiego – łowisko „Zielona Dolina” 
– „Podzamcze” rezerwat roślin-

ności stepowej – cmentarz 
rzymskokatolicki – ul. Lu-

belska – most na Ko-
sarzewce – dawna 

mykwa, piekar-
nia – Rynek.

Cmentarz – kwatera wojenna
Po lewej stronie, tuż za frontem na-

grobków ciągnie się szereg regularnych 
pagórków porośniętych trawą, obsadzo-
nych świerkami i żywotnikami. Biegnie 
w dół zbocza aż do samego ogrodzenia. 
Na górze kopiec o podstawie ok. 15 x 10 
m i wys. ok. 1,5 m, poniżej w dół równo-
legle szereg prostokątnych mogił – 7 czy 
8 o wymiarach 10 x 2 m. Całość obejmuje 
przestrzeń ok. 50 x 10 m. Mogiły wień-
czy kilka metalowych krzyży, na kopcu 
wznosi się krzyż z betonu z wypełnie-
niem w kolorze czarnym. To symbol or-
ganizacji austriacko-niemieckiej „Czar-
ny krzyż” (Schwarzes Kreuz) opiekują-
cej się cmentarzami wojennymi. Opisa-
ny teren jest kwaterą wojenną z okresu 
I wojny światowej. Brak w dokumentacji 
karty tego obiektu nie pozwala stwier-
dzić, ilu żołnierzy i z jakiej armii zostało 
tu pochowanych. Wiadomo, kiedy pole-
gli lub zmarli. Najważniejsze walki w tej 
części Polski miały miejsce w okresie 28 
sierpnia – 9 września 1914 r. i w lipcu 
1915 r. W roku 1914 Austriacy zajęli ko-
ściół bychawski na szpital polowy. Fakt 
ten opisuje ze zgrozą i zgorszeniem ks. 
Kwiatkowski. Przebieg działań wojen-
nych przedstawimy w innym rozdziale 
przewodnika – niecierpliwych odeślijmy 
do literatury fachowej. 

Bezpośrednio podczas walk poległych 
chowano na polu bitwy. Natomiast 
już po przejściu frontu ekshumowane 
szczątki przenoszono na cmentarze lub 
kwatery wojenne. Cmentarze budowano 
starannie, z dużą dbałością o estetykę 
i odpowiednie wyeksponowanie obiek-
tu w przestrzeni. Z równą starannością 
prowadzono ewidencję i dokumentację. 
Do końca wojny urządzaniem cmen-
tarzy zajmował się X Wydział Grobow-
nictwa c.k. Armii (K.u.K. Kriegsgräber-
Abteilung), później organizacje komba-
tantów i rodziny poległych.

Wędrując przez ostępy Beskidu Ni-
skiego, Bieszczadów, Pogórza napotyka-

m y 
w i e l e 
c m e n t a r z y 
z okresu I wojny 
światowej. Niektóre z nich, będące dzie-
łami wybitnych architektów, są zachwy-
cającym połączeniem sztuki i natury. 
Wymieńmy kilka: na Przełęczy Mała-
stowskiej, na Beskidku nad Koniecz-
ną, na Górze Cmentarnej w Gorlicach. 
Najwięcej ich na miejscu bitwy Gorlic-
kiej stoczonej w początku maja 1915 r. 
– największej bitwy na froncie wschod-
nim podczas I wojny światowej.

Lubelskie cmentarze, choć mniej licz-
ne i skromniejsze wystrojem, równie 
zasługują na pamięć, opiekę i dbałość 
o dobry stan. W naszym sąsiedztwie na 
wyróżnienie ze względów estetycznych 
zasługuje: Murakowa Góra k. Kiełcze-
wic z rozległą panoramą, nasze kopce na 
Białej Górze – charakterystyczny punkt 
orientacyjny albo cmentarz w Rybcze-
wicach na zboczu nad doliną Giełczwi 
(w pobliżu stacji benzynowej). Na tym 
ostatnim zachowały się w doskonałym 
stanie kute, żelazne krzyże opatrzone 
tabliczkami z nazwiskami poległych, 
stopniami wojskowymi, formacją broni 
oraz nazwami jednostek, w jakich słu-
żyli. Kwatera na cmentarzu bychawskim 
też była pięknym założeniem architek-
tonicznym (patrz wyżej - wizualizacja). 
Kopiec na zboczu i schodzące w dół ta-
rasami rzędy mogił, być może, w założe-
niu obramowane szpalerem zieleni, two-
rzyłyby znakomitą perspektywę. Miejsce 
pamięci, zabytek historii i architektury 
krajobrazu, mogły być jedną więcej wi-
zytówką miasta, o wielorakim znacze-

n i u . 
Były, two-

rzyły, mogłyby być. 
Czas przeszły lub tryb 

warunkowy.
Chaotycznie nasadzone drzewa 

wprawdzie eksponują kwaterę wertykal-
nie, ale też czynią plan i perspektywę 
nieczytelnymi. Rzecz gorsza! Na obrze-
żu, pomiędzy mogiłami a nawet na nich 
wyrosło wiele współczesnych grobów. 
Pierwsze w latach 60., ostatni wykopa-
no niedawno. Ktoś to zrobił, ktoś na to 
zezwala. Świadomie czy przypadkiem? 
Co by tu jeszcze sp… panowie? Gdy-
by tak pod Arnhem, Falaise, na Monte 
Cassino w polskiej kwaterze pochował 
ktoś swoich krewnych z poległymi nie 
mających nic wspólnego? Słowa „profa-
nacja”, „barbarzyństwo” byłyby określe-
niami najłagodniejszymi.

Galicyjskie cmentarze wojenne są 
w różnym stanie: zagubione wśród gór, 
zapomniane, zaniedbane lub odno-
wione, konserwowane systematycznie, 
dodające splendoru miejscowościom. 
Świadomego i celowego zacierania śla-
dów historii nigdzie nie spotkałem. U 
nas inaczej. Na sesji rady miejskiej kie-
dyś padł postulat zaopiekowania się 
cmentarzami wojennymi. „To cmenta-
rze niemieckie?” –  stwierdził raczej niż 
spytał pewien radny. Dla ludzi wycho-
wanych na przygodach czterech pan-
cernych i kapitana Klossa wszystko jest 
jasne. Niemcy to Niemcy! 

To nie tak! Przypomnijmy!
Państwa zaborcze toczące ze sobą 1. 
„Wojnę Światową” były wielonarodo-
wymi imperiami. W armiach służyli 
ludzie różnych narodowości: odpo-
wiednio Niemcy, Austriacy, Węgrzy, 

Trasy turystyczne po Bychawie 
i okolicach
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Wizualizacja obrazuje początkowy wygląd kwatery

Kwatera wojenna na cmentarzu w Bychawie
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Czesi, Chorwaci, Słoweńcy etc. W ro-
syjskiej armii byli: Rosjanie, Litwini, 
Białorusini, Finowie i inni. Polacy, 
Ukraińcy walczyli po obu stronach 
konfliktu.
Poległych chowano często na jednym 2. 
cmentarzu – rzadziej we wspólnych 
mogiłach. O etycznym aspekcie za-
gadnienia powiemy gdzie indziej.
Legiony Polskie powstały pod egi-3. 
dą Państw Centralnych, walczy-
ły u boku ich armii (aż do kryzysu 
przysięgowego 1917 r.), podlegały 
wojskowo Naczelnemu Dowództwu 
Armii Austrowęgierskiej. Ergo, po-
legli byli towarzyszami broni Józefa 
Piłsudskiego. 
Czas reżimów totalitarnych dopiero 4. 
miał nadejść, a zbrodnie hitlerowskie 
popełniano ćwierć wieku później. 

Dość o polityce, pora na aspekt etycz-
ny. Podania Greków, a za nimi literatu-
ra powszechna zachowały w zbiorowej 
pamięci imiona Achillesa i Antygony. 
Czym zasłużyli sobie ci piękni, młodzi 
i odważni? Nie urodą i odwagą tylko. Nie 

streszczajmy lektur szkolnych. Przypa-
trzmy się. Pierwszy zezwolił godnie po-
chować śmiertelnego wroga. Nie zrobił 
tego ot tak – wcześniej stoczył najważ-
niejszą w życiu walkę z własną pychą 
i nienawiścią. Druga złamała prawo 
i rozkaz władcy – grzebiąc brata, któ-
ry dopuścił się zdrady ojczyzny. Swoim 
życiem poświadczyła istnienie naka-
zów wyższego rzędu niż polityka, prawo 
a nawet sprawiedliwość.

Dramatyczne historie. Ale z takich 
dramatów rodziły się podstawy cywili-
zacji. Dawno temu i daleko stąd. Katyń, 
Oświęcim, Serebrnica to doświadczenia 
wieku niedawno minionego, ludzi ży-
jących w rozwiniętej cywilizacji tech-
nicznej! Zmierzch czy chwilowy kryzys? 
Z tymi trudnymi refleksjami wychodzi-
my poza bramę na ulicę nomen-omen 
Spokojną.

PS Gwoli sprawiedliwości powiedzmy, 
że na czas Zaduszek kwatera wojenna, 
podobnie jak groby partyzantów zo-
stała wysprzątana, paliło się też sporo 
lampek.
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Śmietniska Podzamcze ciąg 
dalszy...

Ktoś robi 
komuś 
na złość!

Monika Głazik

W imieniu mieszkańców Bychawy,
wszystkich miłośników regionu,

przyrodników i ekologów,
spacerowiczów i zakochanych par 

wędrujących po rezerwacie,
a i czasem odwiedzających nasze 

miasto i okolice turystów,
polskich i zagranicznych, 

„DZIĘKUJEMY”  CI  ANONIMOWY
DOSTAWCO ŚMIECI,

za wyrzucenie kolejnej partii odpadów 
w rezerwacie roślinności stepowej 

„Podzamcze” w Bychawie!

Przykro mi to pisać, ale na nic zdał się 
artykuł Marka Kuny „Śmietnisko Pod-
zamcze” (poprzedni numer GZB). Opi-

sanej kupie śmieci, leżącej w rezerwacie 
wnet przybyło towarzystwo – pojawiła 
się następna, mniej więcej podobnej 
wielkości. Tym razem nie były to typo-
we śmiecie komunalne, ale takie, które 
powstają np. po remoncie kurnika, czy-
li: puszki po farbach, gruz, popiół, folia, 
okruchy cegieł, papa, styropian, wia-
derka po farbie emulsyjnej, opakowania 
po papierosach zza wschodniej granicy, 
butelki po napojach chłodzących dla 
ciężko pracujących robotników. Z bar-
dziej oryginalnych i ciekawych substan-
cji można tam znaleźć kawałki taśmy 
ostrzegawczej.

Śmieci w tym momencie już nie ma. 
Zostały uprzątnięte przez mieszkającego 
w okolicach rezerwatu p. Dysia.  Gdyby 
nie on, służby porządkujące bychawski 
rezerwat, tj. Bychawskie Przedsiębior-
stwo Komunalne, zainkasowałyby nie-
złą sumkę  za uprzątnięcie rezerwatu. 

Mam nadzieję, że to już koniec tej hi-
storii, i że śmiecie w rezerwacie nie będą 
się mnożyć niczym wirus AH1N1. Bo, 
można robić na złość Markowi Kunie 
czy mnie, ale tak z premedytacją draż-
nić wszystkich mieszkańców, to lekka 
przesada!

Order Serca Matkom Wsi 
dla Pani Janiny
Order Serca Matkom Wsi jest wyróżnieniem przy-
znawanym przez Zarząd Krajowego Związku Rol-
ników Kółek i Organizacji Rolniczych, kobietom 
mieszkającym na wsi, które prowadząc jednocześnie 
gospodarstwa rolne z poświęceniem wychowują 
dzieci oraz działają społecznie na rzecz lokalnego 
środowiska. Medal jest wyróżnieniem i podziękowa-
niem za pracowitość, cierpliwość, wytrwałość w pra-
cy na wsi. 
Ten wyjątkowy order, 23 października, z rąk Włady-
sława Serafina, prezesa KZRiKiOR, otrzymała Jani-
na Flis z Gałęzowa.
Uroczystość wręczenia medalu Order Serca Matkom 
Wsi odbyła się w hotelu „Wiktoria” w Lublinie. Fakt 
ten został podkreślony również na przedostatniej 
sesji Rady Miejskiej – laureatka otrzymała od władz 
samorządowych gratulacje i pamiątkowy dyplom.
Janina Flis działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Ga-
łęzowie od 1979 roku. Przez lata współpracowała 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, za działalność społecz-
ną na tym polu została wyróżniona medalami za za-
sługi dla pożarnictwa – srebrnym i złotym. 

mg

Serdecznie dziękuję -  
SPONSOROM:
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich 
Oddział w Lublinie • Julian Strumiński – Zarząd 
Główny BCH • Romana Baran - Stowarzyszenia Żoł-
nierzy BCh  • Bolesława Korba – Stowarzyszenia  Żoł-
nierzy BCh  • PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z o.o.  • 
Iwona Pietrzak – Kwiaciarnia • Agnieszka i Mariusz 
Sawiccy – BAR U SASZY • Leszek Szewczyk – Hurt 
i Detal LUMER • Małgorzata i Grzegorz Kuna – Pie-
karnia-Cukiernia KUNA sp. j.  • II Oddział InterRisk 
S.A. w Lublinie • Andrzej Boguta – Pearson Long-
man • Mariusz Kimak – FOTO-LIDER • Grażyna 
i Marek Juryccy – Piekarnia „EMARK” sc • 
Klub Radnych  WSPÓLNA GMINA • Drużyna 
piłkarska  DZIADKI • Janina i Edward Skrzypko-
wie - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGA sc  
• Teresa i Ryszard Pelakowie – PPHU PEK-POL • 
Anna i Wiesław Kołczewscy ANNEX sc • Elżbieta 
Krawczyk - „Usługi Krawieckie” • Helena i Romuald 
Chromczakowie – WPHU • Mirosława Dudzik-Sza-
lewska – Lekarz okulista • Robert Sawicki • Andrzej 
Miszczak • Anna i Tomasz Kołodyńscy – APTEKA • 
Danuta i Janusz Lipcowie • Agnieszka i Witold Drą-
gowie – Usługi Transportowe • Krzysztof Kiziński 
Drukarnia PEKTOR • Iwona i Rafał Dzwonowscy 
– Sklep spożywczy • Anna Jarosz-Dudzińska  - Le-
karz medycyny  • Bożena Grzywa – Jędrek PPHU 
Grzywa A. • Wiesław Lenart – Hurtownia Elektrycz-
na • Ryszard Sprawka • Anna i Artur Chrzanowscy 
FUH AXEL • Renata i Grzegorz Kryskowie Restau-
racja DRAGON • Robert Daśko • Alicja i Tadeusz 
Dzwonowscy – sklep spożywczy • Mariola i Tomasz 
Widerlikowie MAR-JOLA Bi  • Marta i Andrzej Mi-
grytowie - AUTO - MAR • Ewa i Robert Madejowie 
OLMAD • Zenobia i Roman Rusinkowie – sklep z 
artykułami przemysłowymi • Katarzyna Spust - Ga-
binet stomatologiczny • Anna Rzucidło - „Studio 
Urody” • Marek Toporowski • EURORAP Andrzej 
Rapa • CAR_GAZ sc M.S. Mazurek • LAVISKA 
PW Salony Meblowe • Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska • Spółdzielnia Mieszkaniowa • Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Bożena Toporowska
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Do trzech 
razy sztuka!

W roku szkolnym 2008/2009 Gmi-
na Bychawa dwa razy, bez powodze-
nia, składała wnioski o dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki na utworzenie oddziałów 
przedszkolnych.

W 2008 r. zawarto umowę o przy-
gotowanie wniosków aplikacyjnych 
z jedną z lubelskich firm, posiadają-
cą duże doświadczenie w tym zakresie 
i wykwalifikowaną kadrę. 28 listopada 
2008 r. złożono pierwsze wnioski o do-
finansowanie na utworzenie oddziałów 
przedszkolnych.

Firma, w ramach zawartej umowy, 
była zobowiązana do przygotowania 
wniosków zgodnie z wymogami obowią-
zującego prawa, w tym przepisów doty-
czących projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Pod-
działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówno-
ści w stopniu upowszechniania eduka-
cji przedszkolnej.

Podczas pisania przez firmę wniosków 
o dofinansowanie, Wydział Oświaty 
Spraw Społecznych i Organizacyjnych 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie, zobo-

wiązany był jedynie do przekazywania 
informacji do projektów w zakresie licz-
by dzieci w poszczególnych placówkach 
i potrzeb dyrektorów, wynikających 
z planowanego utworzenia oddziałów.

W związku z tym, to firma odpowia-
da za treść wniosku, który składała po-
przez swoich pracowników. Pracownicy 
Wydziału Oświaty Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych nie są odpowiedzial-
ni za powstałe uchybienia czy błędy.

Po raz kolejny wnioski na utworzenie 
oddziałów przedszkolnych zostały zło-
żone przez wspomnianą firmę 10 mar-
ca br. Wnioski te zostały ocenione po-
zytywnie pod względem formalnym (o 
czym świadczą pisma z Urzędu Mar-
szałkowskiego z dnia 16 marca 2009 
r), a następnie przekazane do oceny 
merytorycznej.

W maju 2009 r. Urząd Marszałkow-
ski w Lublinie na posiedzeniu Komisji 
Oceny Projektów poinformował Gminę, 
że wnioski zostały rozpatrzone nega-
tywnie, i uzyskały następującą liczbę 
punktów: wniosek „Akademia Małego 
Przedszkolaka” – 53 p., wniosek „Przed-
szkole Drugim Domem” – 50,50 p.

Gmina Bychawa wystąpiła więc do 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
o udostępnienie kart ocen merytorycz-
nych wniosków. W wyniku analizy kart 
ocen, uwzględniając zarzuty komisji 
oceniającej, wystosowano do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie protest 
dotyczący wniosków. 6 lipca 2009 r. do 
Urzędu Miejskiego w Bychawie wpły-

nęła odpowiedź, w której Urząd Mar-
szałkowski uznał protesty za zasadne 
i skierował wnioski do ponownej oceny 
merytorycznej.

W wyniku procedury odwoławczej 
wnioski ponownie poddano ocenie me-
rytorycznej. Na posiedzeniu Komisji 
Oceny Projektów zostały rozpatrzone 
negatywnie, tym razem uzyskały nastę-
pującą liczbę punktów: „Akademia Ma-
łego Przedszkolaka” – 52 p., „Przedszko-
le Drugim Domem” – 51,50 p.

Jak wynika z porównania ocen komi-
sji przed protestem, jak i po uwzględnie-
niu protestu, są one różne – raz wyższe, 
raz niższe. Trudno więc dociekać, jaka 
jest przyczyna takiej oceny (być może 
polityczna?).

W wyniku działań podjętych przez 
Gminę Bychawa w zakresie pozyskiwa-
nia środków na utworzenie oddziałów 
przedszkolnych, nie poniesiono żadnych 
kosztów finansowych. Firma dwukrot-
nie opracowała wnioski nieodpłatnie.

W ramach kolejnego naboru wnio-
sków, w listopadzie, Gmina Bychawa po 
raz trzeci złożyła wnioski o dofinanso-
wanie na utworzenie oddziałów przed-
szkolnych. Może tym razem będzie mieć 
więcej szczęścia?

Informacja wytworzona w Wydziale 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organiza-
cyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie

gospodarstwo agroturystyczne

teatr

motel

hotel

164

168

192

278

381

721

1685

1735

Życzenia Noworoczne Internautów

Sonda przeprowadzona w okresie od 
15 października 2007 do 20 grudnia 
2009 r. na stronie www.bychawa.pl. W an-
kiecie oddano w sumie 5324 głosów. 
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Alla Gryc

Tadeusz Augustyn Rakowiecki 
urodził się 27 lipca 1878 roku w ma-
jątku Grala-Dąbrowizna w powiecie 
siedleckim, w średniozamożnej rodzi-
nie ziemiańskiej Pauliny i Jarosława 
Rakowieckich. 

Tadeusz Rakowiecki wychowywał się 
w rodzinie o tradycjach naukowych, 
w atmosferze wzajemnej miłości i sza-
cunku. Silne więzy rodzinne i wzajem-
na troska o najbliższych, dominowały 
wśród licznego, dziewięcioosobowego 
rodzeństwa. Rodzice przywiązywali 
ogromną wagę do wychowania swych 
dzieci, dbając o ich wykształcenie; po-
syłali do szkół w Warszawie, rezygnując 
z pobliskiego gimnazjum w Siedlcach, 
ze względu na znaczny stopień rusyfi-
kacji tej szkoły. We wrześniu 1889 roku, 
w wieku 11 lat, Tadeusz podjął naukę 
w Klasycznej Czteroklasowej Prywatnej 
Szkole Męskiej Floriana Łagowskiego w 
Warszawie. Każdy rok szkolny kończył 
odbierając list pochwalny za dobre wy-
niki w nauce i przykładne sprawowa-
nie. W 1897 roku ukończył V Gimna-
zjum tzw. Rządowe. Jako uczeń szkoły 
średniej wyróżniał się wybitnymi zdol-
nościami matematycznymi, postanowił 
jednak studiować medycynę. Uważał, że 
w tym zawodzie będzie niezależny i bar-
dziej pomocny dla ludzi.

Dyplom „Cum eximia laude” otrzymał 
na Wydziale Lekarskim wówczas ro-
syjskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
w 1903 roku. Po ukończeniu studiów 
podjął pracę jako internista, w Szpitalu 
Zakaźnym św. Stanisława na Woli. Nie-
bawem został powołany do wojska w ar-
mii rosyjskiej, w latach 1904-1905 brał 

udział w wojnie rosyjsko – japońskiej, 
jako lekarz wojskowy trafił na front do 
Władywostoku, Charbina i Kuanczan-
dry. W 1905 r. powrócił do Warszawy 
i ponownie podjął pracę w Szpitalu 
św. Stanisława, pełniąc jednocześnie 
funkcję ordynatora interny. 

Jako młody lekarz żywo intereso-
wał się literaturą współczesną, szcze-
gólnie upodobał sobie Żeromskiego. 
Bardzo wnikliwie czytał utwory swo-
jego ulubionego pisarza i szczegóło-
wo je analizował. Swoje interpretacje 
ogłaszał w artykułach prasowych, 
publikował  w „Przeglądzie Tygodnio-
wym” (1904). Wygłosił kilka odczytów 
w Filharmonii Muzeum Przemysłu i 
Rolnictwa. Przedstawiał szczegóło-
wą interpretację omawianych przez 
siebie utworów, zwracając uwagę na 
ich wartości moralne, ideowe, treści fi-
lozoficzne, a także walory artystyczne, 
dzielił się swoimi refleksjami, związany-
mi z czytaniem lektur. Wystąpienia Ra-

kowieckiego odbiły się szerokim echem 
w codziennej prasie warszawskiej. 
W 1909 roku odczyt o „Dumie o Het-
manie” został wydany w formie broszu-
rowej przez Drukarnię Narodową. W 
1910 roku wydał „Szkice krytyczne o 
twórczości Żeromskiego” dotyczące „Po-
piołów”, „Dziejów Grzechu” i „Powieści 
o Walgierzu Udałym”.

Współcześni mu historycy literatury  
uznawali w osobie Rakowieckiego wiel-
ki autorytet w sprawach pisarstwa Że-
romskiego. Encyklopedia Gutenberga, 
wydana w 1928 roku umieściła hasło: 
Rakowiecki Tadeusz – współczesny pi-
sarz polski.

W późniejszych latach swego życia, 
z pewnością z braku czasu, dzielonego 
z trudem między pracę zawodową le-
karza, a intensywnym studiowaniem 
astronomii, nie zajmował się czynnie 

literaturą, ale 
do końca ży-
cia pozostał jej 
wiernym entu-
zjastą. Z uwagą 
śledził bieżące 
wydawnictwa, 
w zb ogac a ją c 
swoją bibliotekę 
o nowe cenne 
zbiory, kupował 
literaturę pięk-
ną, wydawnic-
twa biograficz-
ne, pamiętniki, 
wybrane dzieła 
z zakresu filo-

zofii, bowiem w wolnych chwilach zgłę-
biał i tę dziedzinę wiedzy. Nabywał wciąż 
nowe albumy  malarstwa, przewodniki 
po muzeach, bowiem kochał sztukę. 
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W 100-lecie szpitala w Bychawie prezentujemy sylwetkę jednego z lekarzy – dr. Tadeusza 
Rakowieckiego

Teresa Tracz, prezes BTR 

Mija sto lat od powstania szpitala w 
Bychawie, założonego z inicjatywy ks. 
A. Kwiatkowskiego. W jego historię wpi-
sało się wielu lekarzy, których sylwetki 
trudno dzisiaj odtworzyć. Jednym z ta-
kich ludzi jest Tadeusz Rakowiecki – le-
karz i ordynator oddziału wewnętrzne-
go Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, 
który za udział w demonstracjach prze-

ciwko Austrii (koniec I wojny światowej) 
musiał przeprowadzić się do Bychawy, 
gdzie pracował jako lekarz, a zarazem 
kierownik miejscowego szpitala. Pod-
czas pobytu w naszym mieście Rako-
wieccy adoptowali siedmioletnią osiero-
coną siostrzenicę doktorowej – Helenkę 
Górską.

Praca w bychawskim szpitalu była 
tylko drobnym epizodem w bogatym 
życiorysie dr. Tadeusza Rakowieckie-

go. Poświęcił się nie tylko sztuce lekar-
skiej, służąc chorym, ale również dał 
się poznać jako badacz twórczości Że-
romskiego, literat i pasjonat matema-
tyki oraz doskonały astronom. Dlatego 
warto bliżej przyjrzeć się jego biografii 
opracowanej przez Allę Gryc z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Dr. Tadeusza 
Rakowieckiego w Hajnówce.

Do Bychawy można było trafić również za karę
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Kochał piękno w każdej jego postaci.
W 1909 roku Tadeusz Rakowiecki 

podjął pracę lekarza w nowopowsta-
łym szpitalu w Bychawie.

W Warszawie na jednym 
z odczytów, poznał Pelagię 
Górską, późniejszą żonę, 
osobę subtelną i kultural-
ną, pełną poświęcenia to-
warzyszkę życia. Ślub ich 
odbył się 23 lutego 1914 
roku w Warszawie. Po ślu-
bie, na krótko Rakowieccy 
zamieszkali w Warszawie 
w wynajętym mieszkaniu 
na Hożej, doktor urządził 
tam swój pierwszy gabinet 
prywatny. Wybuch I wojny 
światowej rozdzielił mło-
dych  małżonków. Tadeusz  
powtórnie został zmobilizo-
wany do służby wojskowej i jako lekarz 
w armii, bierze udział w marszu 2 Kor-
pusu Rosyjskiego na Prusy Wschodnie

Pelagia w Krakowie towarzyszy po-
wstającym Legionom. Działaczka nie-
podległościowa w „Zaraniu” i „Wyzwole-
niu”, jako emisariuszka przedostała się 
przez front, przewożąc odręcznie napi-
sany rozkaz, powierzony jej przez Józefa 
Piłsudskiego, o utworzeniu Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej na terenie zaboru 
rosyjskiego. Kurierka PPS i POW w sek-
cji wywiadowczej Oddziału Żeńskiego, 
od jesieni 1917 roku Komendantka Od-
działu Lubelskiego POW. W roku 1916 
Odznaczona Medalem 1 Brygady nada-
nym przez Józefa Piłsudskiego, w 1930 
roku Krzyżem Niepodległości. Działal-
ność Pelagii Rakowieckiej w Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej została odnotowa-
na w wydawnictwie „Służba Ojczyźnie. 
Wspomnienia uczestniczek walk o nie-
podległość 1915-1918”. 

Podczas działań wojennych I wojny 
światowej, przeniesiony na front po-
łudniowy, dr Rakowiecki dostał się do 
niewoli austriackiej i został osadzony w 
twierdzy na terenie Czech. Zwolniony 
dzięki staraniom Ignacego Daszyńskie-
go, powrócił do kraju w 1916 roku i pod-
jął pracę w Lublinie jako lekarz i ordy-
nator oddziału wewnętrznego szpitala 
im. Jana Bożego. Jednocześnie praco-
wał jako lekarz sanitarny w Magistracie. 
Pod koniec wojny, za udział w demon-
stracjach przeciwko Austrii został zwol-
niony z obu stanowisk. Zdecydował  się 
ponownie podjąć pracę w Bychawie koło 

Lublina, gdzie był lekarzem, a zarazem 
kierownikiem miejscowego szpitala. Ta-
deusz Rakowiecki był związany z obo-
zem piłsudczyków. Jako lekarz wojsko-

wy II brygady Kawalerii Woj-
ska Polskiego uczestniczył  w 
wojnie polsko-rosyjskiej 1920 
roku. Armię opuścił w stop-
niu majora. 

Przez kilka lat, bardzo zna-
czących w ich życiu i historii 
państwa polskiego, Pelagia i 
Tadeusz Rakowieccy z prze-
rwami mieszkali w Bychawie, 
o czym świadczy korespon-
dencja: karty pocztowe i ko-
perty adresowane na ich na-
zwiska w Bychawie w latach 
1919 – 1922. 

Po wojnie Rakowieccy za-
mieszkali w Łukowie. Doktor 

pracował tam jako ordynator oddziału 
wewnętrznego i dyrektor szpitala powia-
towego. Nie mogąc pogodzić się z syste-
mem rządzenia tamtejszego starosty o 
zapatrywaniach wybitnie endeckich, w 
wyniku ciągłych konfliktów, po trzech 
latach zrezygnował z tej posady, prze-
nosząc się do Sułoszowej koło Ojcowa, 
gdzie przez kilka miesięcy praktykował 
prywatnie.

W końcu 1925 r. przybyli do Haj-
nówki, osady liczącej  wówczas około 
700 mieszkańców. Doktor zajął się or-
ganizacją lecznictwa otwartego i upo-
wszechnianiem oświaty zdrowotnej. Był 
organizatorem i naczelnym  lekarzem 
hajnowskiej Kasy Chorych. Żona Pe-
lagia zaangażowała się w działalność 
społeczną w Towarzystwie Przyjaciół 
Hajnówki, zorganizowała Związek Oby-
watelskiej Pracy Kobiet, którego została 
przewodniczącą. Pod patronatem związ-
ku powstała ochronka dla dzieci. Dla 
pozostających bez pracy uruchomio-
no tzw. tanią kuchnię. W szkołach po-
wszechnych organizowano dożywianie 
oraz pomoc materialną w formie darów: 
odzieży, obuwia, podręczników, a nawet 
paczek noworocznych.

W okresie wojny Tadeusz Rakowiec-
ki pracował jako lekarz ogólny ambu-
latorium miejskiego. Nie raz narażał 
życie zarówno za okupacji niemieckiej, 
jak i sowieckiej, przyjmując chorych 
i potrzebujących w swoim mieszkaniu. 
Po wojnie pracował jako lekarz ogólny 
Przychodni Obwodowej, w latach 1946 
- 1949 także jako lekarz kolejowy, przyj-
mował również chorych w swoim gabi-
necie w domu 

Powszechnie było wiadomo, że nie od-
mówił pomocy bez względu na porę dnia 
i nocy. Ze skórzaną torbą – pełną medy-
kamentów i nieodłączną laseczką, w je-
sienne słotne wieczory – z lampą naf-
tową w ręku, do chorego, szedł pieszo, 
czasem jechał furmanką lub bryczką. 
Docierał do leśnych osad, do odległych 
puszczańskich chałup, nie zwracając 
uwagi na swój pode-
szły wiek, kosztem 
zdrowia i wygód 

osobistych. Nigdy nie narzekał, mówił: 
”Okolica piękna, a do tego mogę poroz-
myślać o astronomii, o literaturze...”. 

W 1939 r. po wkroczeniu do Hajnówki 
wojsk radzieckich, zorganizował szpital 
na wypadek działań wojennych. Nato-
miast w budynku Klubu Urzędniczego 
zorganizowano przychodnię, tzw. am-
bulatorium. Tadeusz Rakowiecki został 
zatrudniony jako lekarz ambulatoryjny 
i pracował tam do końca wojny. Przeżył 
czas okupacji, tragedii masowych wy-
wózek na Sybir, pojedynczych i zbioro-
wych egzekucji. Wielkie niedożywienie, 
nędza, ubóstwo i strach  przyczyniały 
się do masowo szerzących się chorób. 
Dokuczliwe i powszechne choroby skór-
ne, gruźlica, tyfus, szkarlatyna, czer-
wonka oraz zagrażające życiu niemow-
ląt biegunki i wszelkie przypadki wojen-
ne powodowały, że była to trudna praca, 
przy jednoczesnym braku i niedostatku 
podstawowych środków medycznych.

W kontaktach z pacjentami był miły 
i delikatny, szczególnie wrażliwy i wy-
czulony na ludzkie cierpienie i biedę. 
Interesował się każdym pacjentem jako 

człowiekiem, nie tylko jego chorobą, 
zaś jego sympatia i ogromna życzliwość 
działały często jak najlepszy lek.

W marcu 1963 doktor zachorował na 
ostre zapalenie płuc. Po ciężkiej choro-
bie zmarł 6 kwietnia 1965 roku. Został 
pochowany na cmentarzu katolickim 
w Hajnówce. Jego pogrzeb był manife-
stacją tysięcy zgromadzonych hajnowian 
oraz kolegów lekarzy i astronomów.

Nie pozostawił po sobie majątku, nigdy 
bowiem nie dbał o korzyści materialne. 
Szczególną opieką otaczał ubogich i po-
trzebujących. Znany był z tego, że opła-
ty za wizytę pobierał symboliczne, lub 
rezygnował z nich zupełnie, nieraz też 
dyskretnie wspomagał finansowo swo-
ich pacjentów.

Był przeciwnikiem farmakologii: re-
cepty pisał długie, 
złożone, na różne 
mikstury i maści 

Fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów Kolekcji 
Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tade-
usza Rakowieckiego w Hajnówce.

Podziękowanie

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa Regio-
nalnego serdecznie dziękuje Panu Henry-
kowi Michalakowi z Bychawy za przeka-
zanie wielu cennych eksponatów – narzędzi, 
dawnych sprzętów domowego użytku i wy-
posażenia gospodarstw, które niewątpli-
wie wzbogacą stan posiadania Izby Regio-
nalnej oraz  Panu Mieczysławowi Kunie 
z Warszawy za darowiznę na cele statutowe 
Towarzystwa.

Adoptowana Helenka Górska

Pelagia Rakowiecka
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przygotowywane później w aptece. Pi-
smo miał ładne, wyraźne, zdarzało się, 
że na odwrocie recepta była zapisana 
rzędami drobnych, równiuteńkich cyfe-
rek, ciągów obliczeń matematycznych, 
które zastanawiały i dziwiły posiadaczy 
recept.

W pięknym zawodzie lekarza przepra-
cował ponad 60 lat, czynny zawodowo do 
ostatnich chwil życia. Był człowiekiem 
wielkiego serca i umysłu, wszechstron-
nych zainteresowań. Niezwykle skrom-
ny i taktowny, odznaczał się rzadką dziś 
umiejętnością współżycia z ludźmi; zdo-
był szacunek i zaufanie społeczeństwa 
Hajnówki.

W uznaniu zasług odznaczony od-
znaką „Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia”, medalem „10-lecia Polski 
Ludowej”, „Złotym Krzyżem Zasługi”. 
W 1971 roku w Przychodni Obwodowej 
w Hajnówce odsłonięto popiersie dłuta 
rzeźbiarza Zbigniewa Szawana i tablicę 
pamiątkową. 

W stulecie urodzin Tadeusza Rako-
wieckiego, w 1978 r. Polskie Towarzy-
stwo Astronomiczne wspólnie z Towa-
rzystwem Przyjaciół Hajnówki zorgani-
zowały w Hajnówce dwutygodniową Let-
nią Szkołę Mechaniki Nieba. Była wy-
kładowo-seminaryjną formą omówienia 
współczesnych  problemów orbitalnych 
w mechanice nieba, a więc zagadnień 
związanych z wyznaczaniem i korygo-
waniem orbit, komet i planet, ale przede 
wszystkim sztucznych satelitów. Ostat-
niego dnia Sesji, w niedzielę 3 września 
1978 r. odbyła się uroczystość ku czci 
Tadeusza Rakowieckiego, odsłonięto ta-
blicę pamiątkową w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, której nadano Jego imię.

Pamięć o doktorze Tadeuszu Rako-
wieckim w Hajnówce jest wciąż żywa. 
Miejska Biblioteka Publiczna popula-
ryzuje sylwetkę swego patrona na lek-
cjach organizowanych w bibliotece dla 

uczniów szkół powiatu hajnowskiego. 
W SPZOZ w 1998 roku została otwarta 
Izba Pamięci dr. Tadeusza Rakowieckie-
go, funkcjonuje tam biblioteka szpital-
na, z której korzysta personel medycz-
ny i pacjenci szpitala. W 2004 włodarze 
miasta jedną z nowych ulic nazwali 
imieniem Tadeusza Rakowieckiego.

Medycyna, zajmująca Tadeuszowi Ra-

kowieckiemu tak wiele czasu, nie izolo-
wała go jednak od innych dziedzin na-
uki. Z zamiłowania zajmował się astro-
nomią i w tej dziedzinie chociaż samouk 
– szybko osiągnął tak wysoki poziom, 
że stał się niemal klasykiem. Zainte-
resowanie astronomią nie przyszło na-
gle, zawsze ciekawiły go nauki ścisłe. 
Zainteresowania przod-
ków naukami ścisłymi i 
humanistyką, zapewne 
w jakimś stopniu zawa-
żyły na losach Tadeusza 
Rakowieckiego.

Jego zainteresowanie 
astronomią datuje się od 
1903 r., gdy jako absol-
went medycyny kupił w 
Warszawie w antykwa-
riacie książkę „Kosmo-
grafia” Jana Walerego 
Jędrzejewicza (lekarza 
wolno praktykującego, 
właściciela obserwa-
torium astronomicznego w Płońsku). 
Prawdopodobnie ta książka stała się 
jego natchnieniem: zainspirowała do 
studiów astronomicznych, zwłaszcza, że 
łączyły się one ze „zdradzoną”, lecz na-
dal ukochaną matematyką.

Uzbrojony w papier i pióro, obdarzony 
zdolnościami matematycznymi, pene-
trował niebo, obliczał i pisał, znajdując 
w tym odpoczynek po całodziennej cięż-
kiej pracy lekarskiej. Wyspecjalizował 
się głównie w mechanice nieba: począt-
kowo dokonał kilku obliczeń wielu orbit, 
na bazie matematyki wyższej, potem 
rozpoczął  pracę nad monografią „Drogi 
planet i komet”- wydanej w latach 1928-
30. Był to pierwszy fundamentalny pod-
ręcznik astronomii w okresie międzywo-
jennym, aktualny do lat siedemdziesią-
tych. To rewelacyjne, dwutomowe dzieło 
zwróciło  uwagę naukowców w kraju i za 
granicą, i wprowadziło hajnowskiego le-

karza w szeregi astro-
nomów polskich. Do  
doktora Rakowieckie-
go masowo napływa-
ły listy gratulacyjne. 
W 1930 roku dyrektor 
Obserwatorium Astro-
nomicznego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w 
Krakowie profesor Ta-
deusz Banachiewicz 
zaproponował dokto-
rowi objęcie wakującej 
katedry na Wydziale  
Astronomii Uniwer-
sytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Było 
to ogromne wyróż-

nienie dla astronoma samouka, wielka 
pokusa i zarazem szansa życiowa  dla 
lekarza z Hajnówki. Przyjmując katedrę 
mógłby uzyskać zupełnie inną pozycję 
społeczną, inne możliwości pracy i inne 
warunki materialne. Jednak odrzucił 
tę propozycję. Nadal prowadził obli-
czenia: drobniutkim, równym pismem 
zapisywał wciąż nowe bruliony. Doko-

nując odkryć w dziedzinie astronomii, 
pisał nowe prace naukowe. Dobrowol-
nie posługiwał się francuskim i w tym 
języku napisał kilka prac, które przez 
francuskich astronomów były określa-
ne jako „tre importans” (bardzo waż-
ne); ogółem napisał ponad dwadzieścia 
prac naukowych – zawsze oryginalnych 

i wnoszących coś nowego. Publikował je 
w czasopismach naukowych:  „Wiado-
mościach Matematycznych”, „Pracach 
Matematyczno-Fizycznych”, „Uranii” 
wydawanej w Barcelonie i „Uranii” war-
szawskiej, biuletynach obcojęzycznych 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Obserwatorium Astronomiczne-
go Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, w wydawnictwach Polskie-
go Towarzystwa Astronomicznego i To-
ruńskiego Towarzystwa Naukowego. 
Zajmował się zagadnieniami z zakresu 
mechaniki układu planetarnego i wy-
znaczania orbit, astronomii sferycznej 
i gwiazd podwójnych.

Z wielką dokładnością wyliczył mo-
ment zaćmienia słońca. Prace jego wie-
lokrotnie były cytowane na kongresach 
i zjazdach astronomicznych. Był człon-
kiem  Toruńskiego, Poznańskiego i Pol-
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
oraz francuskiego „Sociate Astronomi-
gue de France. Rękopisy ostatnich prac 
Tadeusza Rakowieckiego, zgodnie z jego 
wolą umieszczono w depozycie Biblio-
teki Obserwatorium Astronomicznego 
w Krakowie („Drogi Gwiazd Podwój-
nych”, „Elipsa”, „Wyznaczanie miejsca 
i fazy zaćmienia całkowitego Słońca”, 
„Wyznaczanie elementów orbity układu 
zaćmieniowego typu Algola”).

Wychowany w duchu patriotycznym, 
również interesował się sprawami na-
rodu, bieżącymi wydarzeniami spo-
łecznymi. W swojej działalności 
zawodowej, poziomie zaintereso-
wań i osiągnięć w dziedzinach: 
astronomii i literatury, był 
człowiekiem nieprzecięt-
nym i takim pozostał w 
pamięci hajnowian. 

Autorka artykułu, 
Alla Gryc, jest człon-
kiem Towarzystwa Przyja-
ciół Hajnówki
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Maria Dębowczyk

Szkic historyczny
Parafia rzymskokatolicka w Bycha-

wie należy do najstarszych w diecezji 
lubelskiej – kościół mógł tu istnieć już 
w XII w. Pierwsze teksty źródłowe wy-
mieniające ośrodek parafialny w By-
chawie wraz z kościołem pochodzą 
z 1. poł. XIV w., podano w nich nastę-
pujące daty powstania kościoła: 1325 
rok w rejestrach świętopietrza Stolicy 
Apostolskiej, a 1326 w kronice Długo-
sza. Kolejna data to rok 1440, w którym 
wzniesiono już następny drewniany ko-
ściół pw. św. Piotra i Pawła, w miejscu 
poprzedniego. Po otrzymaniu przez By-
chawę prawa miejskiego w 1537 r., gdy 
jej właścicielem z przywileju królewskie-
go stał się kasztelan lwowski Mikołaj Pi-
lecki h. Leliwa, jak wynika z późniejszej 
relacji powizytacyjnej w parafii z po-
czątku XVIII w., gdzie Pilecki nazwany 
jest heretykiem, kościół przejęli prote-
stanci (kalwini). Jednakże w czasach 
Pileckiego parafia w Bychawie święto-
pietrze jednak wysyłała. Może to więc 
kolejny właściciel miasta, znany w całej 
Małopolsce działacz reformacyjny, An-
drzej Myszkowski, zmienił świątynię na 
zbór kalwiński? Nastąpiło to przed 1560 
r. i trwało do końca XVI w. W 1603 r. 
kościół opuścili kalwini, zmuszeni też 
do zwrotu zagarniętej ziemi parafial-
nej. Wkrótce rozpoczęto budowę nowej 
świątyni z kamienia i cegły, w innej, 
zachodniej części miasta, na wzgórzu. 
Jest to najstarsza część dzisiejszej świą-
tyni. Prace ciągnęły się ponad 36 lat, co 
wymownie świadczy o niezamożności 
parafian, nękanych przy tym wojnami 
i pożarami. Czy fundatorem mógł być 
ówczesny właściciel Bychawy, Stani-
sław z Modliborzyc Wioteski – wątpliwe. 
19 listopada 1639 roku biskup Tomasz 
Oborski, sufragan krakowski, dokonał 
konsekracji kościoła pod nowym we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela. Odwo-
łując się jednak do najstarszych ksiąg 
parafialnych chrztów i zgonów można 
z dużym prawdopodobieństwem przy-
puszczać, że miało to miejsce kilkana-
ście lat wcześniej. Brak jednak aktu za-
łożycielskiego nie pozwala tego ustalić z 
dokładnością. Najpierw powstała głów-
na bryła świątyni jednonawowej, zbu-
dowanej na planie krzyża, orientowanej 
(zwróconej na wschód). Dwie boczne 
kaplice dobudowano później, mają bo-
wiem wyraźnie nowszą strukturę. W 
pierwszym zachowanym spisie inwen-
tarza kościelnego z 1838 r. obok kaplic 
wymieniono też kruchtę od południa, 
już dziś nieistniejącą od czasu ostat-
niej rozbudowy, była również z opoki, 
jak i nieistniejący już chór, i drewnianą 
dzwonnicę. Ta ostatnia mogła powstać 
już w 1. poł. XVIII. Istnienie jej potwier-
dzają wzmianki z 1781 r. i 1847 r., już 

wówczas wymagała gruntownego umoc-
nienia. Przetrwała do naszych czasów, 
wielokrotnie poddawana renowacji, a 
jako zabytek nieruchomy, wpisana do 
rejestru w 1924 r., w 1949 r. przesunięto 
ją bardziej na północ. Najstarszy dzwon 
z XVIII w. dwukrotnie ocalał z dwu wo-
jen światowych, dzięki ukryciu go przez 
parafian w ziemi. Umocniony i odnowio-
ny służy do dziś, łącznie z dwoma inny-
mi nowszymi dzwonami, które społecz-
ność parafialna ufundowała w 1959 r. 
Stan kościoła ucierpiał w kolejnych 
wojennych zawieruchach. Najstarsi 
mieszkańcy powołujący się na przekaz 
swoich przodków twierdzą, że ślady po 
kulach z okresu dawnych wojen widocz-
ne były w zewnętrznych murach jeszcze 
w l. 20. ubiegłego wieku. W latach I woj-
ny światowej okresowo kościół zamie-
niono na lazaret dla potrzeb żołnierzy 
austriackich.

W ostatnich kilku latach renowacji 
poddano część wnętrza, w tym ołtarz 
główny, został też utwardzony kostką 
teren wokół kościoła oraz przeprowa-
dzono remont kaplicy przedpogrzebo-
wej, wykonano witraże.

Wartość zabytkowa
Siedemnastowieczny kościół bychaw-

ski zaliczany przez historyków sztuki do 
późnego renesansu, z wyrazistymi ce-
chami baroku i klasycyzmu, z czasem, 
w wyniku wielu renowacji i prac konser-
watorskich, a także, niestety, nienadzo-
rowanych remontów zatracił swoją sty-
lową jedność, do czego przyczyniła się 
też, skądinąd bardzo konieczna, rozbu-
dowa od strony zachodniej, przeprowa-
dzona w l. 1988 – 1994. Mimo to można 
usłyszeć opinię, że właśnie ten eklek-
tyzm i współwystępowanie różnych sty-
lów odległych w czasie przykuwa uwagę 
i ciekawi. 

W starej części świątyni, liczącej sobie 
w 2009 r. ponad 370 lat cenne są: 

ślady tradycji gotyckiej (skarpy, • 
sklepienie krzyżowe w kaplicach 
i zakrystii)

wpływy renesansu (stiukowa dekora-• 
cja, półpełne stiuki, sklepienie koleb-
kowe z lunetami w zakrystii wschod-
niej, wąskie okna zamknięte półkoli-
ście, bezwieżowa fasada, prezbiterium 
węższe od nawy)
wpływy sztuki ludowej w motywach • 
figuralnych
w ołtarzach – głównym i dwu bocz-• 
nych kaplicach (kaplica południowa 
Najświętszej Marii Panny i północna 
Św. Trójcy), wykonanych z drewna 
rzeźbionego pomalowanego olejno na 
złoty kolor, pięknie zachowane ele-
menty dekoracji barokowej z XVII w. 
i późniejsze z XVIII w.
Ołtarz główny: architektoniczno – ko-• 
lumnowy na planie podkowy, z taber-
nakulum barokowo – klasycystycznym 
we wnęce (4. ćw. XVIII w.) i obrazem 
chrztu w Jordanie, umieszczonym 
na zasuwie, a będącym kopią dzieła 
Claude’a Callota, malarza francuskie-
go, z 1660 r. Kopię wykonał w 1933 r. 
artysta krakowski Andrzej Oleś. Ory-
ginał wzbogacił muzeum państwo-
we. Figura Jezusa Ukrzyżowanego 
w drewnie malowanym olejno (XVIII/
XIX) oraz antepedium w stylu późno-
barokowym. Posągi św. Piotra (z klu-
czami) i Pawła z XVIII w.
Ołtarz w kaplicy Matki Bożej z Dzie-• 
ciątkiem (ok. poł. XVII w.), w górnej 
jego części obraz św. Stanisława Kost-
ki (XVII w.), w szczycie ołtarza dzie-
więćdziesięciocentymetrowy piękny 
posążek Matki Bożej Niepokalanego 
Poczęcia (pocz. XVII w.).
Ołtarz kaplicy Św. Trójcy jest dwukon-• 
dygnacyjny, z parami kolumn (XVII 
i XIX w.) i dwoma obrazami: w dolnej 
części św. Mikołaj – obraz olejny na 
płótnie (XIX/XX w.), w części górnej 
obraz Św. Trójcy (2. poł. XIX w., w ty-
pie baroku).
W wymienionych ołtarzach bocznych, • 
jak i w dwu ołtarzach przytęczowych 
(po lewej stronie z wizerunkiem św. 
Walentego uzdrawiającego niewidome 
dziecko przyniesione przez rodziców, 
po prawej z wizerunkiem św. Anto-
niego) występuje oryginalne barokowe 
zdobnictwo, tj. głowy, półtorsy, para 
uskrzydlonych aniołów i inne z poł. 
XVII w., nałożone podczas renowacji 
na stelaż ścienno – kolumnowy. 
Dzięki pieczołowitości, z jaką w prze-

szłości podczas konserwacji  i renowacji 
traktowano pierwotną oryginalną orna-
mentykę ołtarzy, do dziś, zachowała ona 
niekwestionowaną artystyczną wartość 
zabytkową.

Siedemnastowieczna jest także tablica 
pamiątkowa z 1604 r. poświęcona An-
drzejowi Myszkowskiemu. Nowszą z 2. 
poł. XIX w. ufundował Korwinowi Sar-
neckiemu syn, Zygmunt, pisarz i teatro-
log, właściciel dóbr Podzamcze.

W 370. rocznicę erygowania parafii bychawskiej po upadku zboru kalwińskiego w Bychawie

Kościół pw. św Jana Chrzciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

Obraz Chrztu w Jordanie w ołtarzu głównym



Uwaga 
termin składania uwag 
do projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Bychawa upływa 7 stycznia 
2010 r. 
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawa.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(DzU nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 12 listopada 2009 r. do 
23 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie codziennie w godzinach 
10.30 – 14.00
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.), osoby prawne i fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 7 stycznia 2010 r. 

Justyna Siek, Renata Krusińska

Bychawskie Stowarzyszenie „Pod-
kowa” i Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Bychawie byli organizatora-
mi Przeglądu Pieśni Religijnej Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy 
z województwa lubelskiego. Impreza 
odbyła się w ramach Dni Zdrowia Psy-
chicznego, obchodzonych w tym roku 
pod hasłem „Schizofrenia – otwórzcie 
drzwi. Kościół jest z nami.”

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. cele-
browaną przez ks. A. Kusia – proboszcza 
bychawskiej parafii, ks. W. Sądeckiego 
– duszpasterza pracow-
ników pomocy społecz-
nej oraz ks. B. Suszyło 
– duszpasterza chorych 
i niepełnosprawnych. 
Oprawę liturgiczną 
przygotowali podopiecz-
ni ŚDS z Bychawy. 

Dalsze uroczystości 
kontynuowano w By-
chawskim Centrum 
Kultury. Festiwal otwo-
rzyła Danuta Adamek, 
dyrektor bychawskiego 
ŚDS.

W przeglądzie udział 
wzięli podopieczni sied-
miu Środowiskowych 
Domów Samopomocy. 
Przybyłe grupy zapre-
zentowały po dwie pieśni religijne. 

Cała uroczystość przysporzyła wie-
lu radości i wzruszeń. Była okazją do 
wspólnego śpiewania w klimacie mo-
dlitwy, a tym samym świętowania Dnia 
Zdrowia Psychicznego. W dniu tym na-
wiązano również do Dnia Papieskiego. 

Obecni mogli jednocześnie podziwiać 
wystawę prac o tematyce religijnej, przy-
gotowaną w ramach zajęć terapeutycz-
nych przez uczestników ŚDS Bychawa. 
Uczestnicy w podziękowaniu otrzymali 
upominki i dyplomy.

Obecni byli goście: A. Sobaszek, bur-
mistrz Bychawy, S. Gąbka, przewodni-
czący Rady Miejskiej, T. Szopa, kierow-
nik OPS w Bychawie, B. Tylus, przewod-
niczący komisji m.in. do spraw pomocy 
społecznej oraz dyrektorzy poszczegól-
nych Domów. Uroczystość zakończyła 
się gorącym posiłkiem i poczęstunkiem 
przy szwedzkim stole.

W trakcie imprezy uczestnicy czę-
stowali się drożdżówkami i ciastkami, 
ufundowanymi przez p. Bonifacego Da-
widczyka, p. Marka Juryckiego, p. Alicję 
i Tadeusza Dzwonowskich oraz p. Tere-
sę i Wiesława Saganów, za co serdecznie 
dziękujemy.

Przegląd Pieśni Religijnej

Rozkład jazdy busów 
do Lublina
przystanek obok SPZOZ w Bychawie
5.35, 5.45, 6.00, 6.15, 6.55, 7.15, 8.00, 8.30, 8.48, 
9.12, 9.35, 10.23, 10.45, 11.15, 12.10, 13.10, 13.35, 
13.55, 14.15, 14.40, 15.00, 15.10, 15.32, 16.05, 
16.28, 16.40, 17.10, 18.00  (od poniedziałku do piąt-
ku)

Sylwester w Bychawie
Tym, którzy lubią spędzać Sylwestra 

na dużych balach, proponujemy zabawę 
w Bychawie: w Bychawskim Centrum 
Kultury (260 zł/para), na bychawskim 
Podzamczu obok ruin zamku (w Domu 
Weselnym 260 zł/para) i nad zalewem 
(w „Barze u Saszy”). Wszystkich też go-
rąco zapraszamy na sylwestrowe spo-

tkanie przy szopce przy Bychawskim 
Centrum Kultury. Tam, z bychawiana-
mi i gośćmi, spotka się burmistrz. Za-
planowano wypicie lampki szampana za 
Nowy Rok oraz mały pokaz fajerwerków. 
Początek spotkania 31.12.2009 r. godz. 
23.50. Zapraszamy!

Spotkanie wójtów 
i burmistrzów z województwa 
lubelskiego
16 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Bychawie odbyło się zebranie Porozumienia 
Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorial-
nego Województwa Lubelskiego. Gminy i powiaty 
członkowskie reprezentowane były w zebraniu przez 
starostów, wójtów i  burmistrzów.
Zebranie zostało poświęcone tematyce funkcjono-
wania partnerstwa, m.in. w zakresie wspólnego ubie-
gania się o środki unijne na wymianę oświetlenia ulic 
i budynków użyteczności publicznej z tradycyjnego 
na energooszczędne i proekologiczne w technologii 
diodowej LED.
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Jak dorosnę 
zostanę burmistrzem

28 października dzieci z Samorządowego Przed-
szkola nr 1 odwiedziły burmistrza Bychawy. Dzieci 
bardzo przeżywały spotkanie, razem z nami ukła-
dały pytania, które miały zadać panu burmistrzowi. 
Ostatecznie wybraliśmy wspólnie kilka: Jak się panu 
pracuje? Czy w Bychawie można wybudować wielkie 
wieżowce? Kto decyduje o malowaniu pasów na dro-
dze? Czy dzieci z przedszkola dostaną nowe zabawki? 
Czy praca burmistrza jest ciężka?
Po zakończonej wizycie dzieci spotkała miła niespo-
dzianka – pyszne cukierki. W imieniu dzieci dzięku-
jemy burmistrzowi Andrzejowi Sobaszkowi za po-
święcenie nam chwili cennego czasu.

Beata Pawełczak
Barbara Wójcik

Monika Kot

Współczesny świat to ogromne wyzwa-
nie dla młodzieży wkraczającej w doro-
słe życie. Nie łatwo jest sprostać oczeki-
waniom ze strony rodziców, a jednocze-
śnie realizować własne marzenia. Przed 
licealistami ważna decyzja dotycząca 
ich planów na przyszłość.

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiat-
kowskiego, idąc z duchem czasu propo-
nuje swoim uczniom innowacyjne profile 
kształcenia, mające na celu wprowadze-
nie młodzieży w zasady funkcjonowania 
popularnych zawodów. Klasa 
policyjna, strażacka i ratow-
nictwo medyczne – oto profile, 
które dzięki doskonałym po-
mysłom i staraniom dyrektora 
Henryka Dudziaka od kilku lat 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem młodych ludzi nawet 
z odległych miejscowości nasze-
go województwa.

Uczniowie, oprócz realizowa-
nia programu przygotowującego 
ich do matury,biorą udział w za-
jęciach zawodowych, zdobywają 
wiedzę na temat funkcjonowania 
policji, straży oraz ratownictwa 
medycznego. W ich edukację wpisane są 
również zajęcia na strzelnicy oraz obo-
zy, np. sprawnościowe, podczas których 
zdobywają umiejętności ułatwiające do-
stanie się do szkół wyższych będących 
kolejnym krokiem ku wykonywaniu wy-
marzonego zawodu.

O swoich wrażeniach z pobytu na tego 
typu obozie opowiedzieli mi uczniowie 
klasy II d LO o profilu policyjnym. Odbył 
się on w dniach od 4 do 8 września br. w 
malowniczej miejscowości Puszcza (gm. 
Żmudź). Został zorganizowany przez ks. 
ppłk Grzegorza Kamińskiego w Chełm-
skim Ośrodku Wsparcia Bliźniego CA-
RITAS, specjalnie dla klas policyjnych, 
wojskowych, lotniczych oraz straży 
granicznej, funkcjonujących w całym 
kraju. Nad bezpieczeństwem uczniów 
czuwali nasi nauczyciele - Jakub Dyś 
i Zenon Kozioł.

Przyszli policjanci, zakwaterowani 
w sześcioosobowych namiotach wojsko-
wych, przeszli pięciodniową szkołę prze-
trwania. Dzień rozpoczynał się o godzi-
nie szóstej od porannej zaprawy – biegi 
i gimnastyka na łonie natury. W ciągu 
dnia nabywano wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu ratownictwa medycznego 
(udzielanie pierwszej pomocy), ratownic-
twa wodnego, komunikacji radiowej, sa-
moobrony, zachowania na wysokościach 
(tzw. ścianka) oraz podstawowych wia-
domości na temat zachowania się i dzia-
łania w pasie strefy granicznej. 

Nie zabrakło również rozrywek ru-
chowych na świeżym powietrzu. Ciepłe 
i pogodne wieczory upływały na grze 
w siatkówkę plażową, koszykówkę, pił-
kę nożną, pływaniu kajakami czy ko-
rzystaniu z kąpieliska. Były też dysko-
teki integrujące uczniów z różnych szkół 
Polski.

Błysk w oku oraz zapał z jakim ucznio-
wie opowiadają o obozie, dowodzi, że 
tego typu obóz w naszej szkole był strza-
łem w dziesiątkę. Młodzież już teraz ma 
możliwość sprawdzenia swoich predys-
pozycji oraz faktycznych chęci pracy 
w tego typu miejscu (dotyczy to również 
straży oraz ratownictwa medycznego). 
Należą się za to słowa uznania dla Dy-
rektora, który takie możliwości zapew-
nia swoim uczniom.

Kandydaci na policjantów 
z „Kwiatka” na obozie

Gminny Dzień Edukacji 
w Bychawie

13 października br. w Bychawskim Centrum Kul-
tury odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 
Burmistrz, Andrzej Sobaszek złożył życzenia wszyst-
kim zebranym nauczycielom z terenu Gminy By-
chawa oraz wręczył nagrody. W tym roku Nagrody 
Burmistrza otrzymali wszyscy dyrektorzy gminnych 
szkół (Henryka Taube, Marta Żyśko, Bożena Koziej, 
Małgorzata Tudrujek, Bożena Toporowska, Mirosław 
Stoczkowski) oraz nauczyciele: Ewa Milanowska, 
Małgorzata Rapa, Zenobia Rusinek (SP w Bychawie) 
Joanna Kalicka (Gimnazjum nr 1 w Bychawie), Bar-
bara Jargiełło (SP w Woli Gałęzowskiej), Beata Kot 
(SP w Bychawce), Elżbieta Krasoń (SP w Zaraszo-
wie), Mirosława Spust ( Samorządowe Przedszkole 
nr 1 w Bychawie) oraz Maria Jezierska (SP w Starej 
Wsi Drugiej).
Wręczone zostały także akty mianowania nauczy-
cielom, którzy w roku szkolnym 2008/2009 zdobyli 
wyższy stopień awansu zawodowego. Następnie każ-
dy z dyrektorów wręczył Nagrody Dyrektora swoim 
najlepszym pedagogom.
Po przemówieniach, życzeniach i wyróżnieniach 
nastąpiła cześć artystyczna, którą z okazji „Dnia 
Nauczyciela” przygotowali uczniowie i nauczyciele  
ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej. 
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Monika Głazik

Drogowcy wymalowali ponad 
dwa tysiące metrów kwadratowych 
pasów na drodze powiatowej Bycha-
wa – Lublin.

Niewiele osób wie, że nie jest wcale tak 
łatwo namalować na drodze pasy. Do 
tego potrzebna jest nie tylko biała far-
ba i chętny do pracy drogowiec. W ta-
kim przypadku konieczne jest również 
opracowanie projektu stałej organizacji 
ruchu oraz przygotowanie przetargów 
na te zadania. To, czasem, kilkadzie-
siąt, a niekiedy nawet kilkaset stron 
dokumentacji.

- W związku z wykonaniem w 2008 r.  
nowej nawierzchni na drodze, należało 
rozwiązać problem bezpieczeństwa ru-
chu. Szczególnie niebezpieczne są łuki 
pionowe i manewry wyprzedzania na 
nich. Proces projektowania stałej organi-

zacji ruchu rozpoczął się już w kwietniu – 
informuje Janusz Watras, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Bełżycach.  
– Trzeba było ogłosić przetarg, zarówno 
na opracowanie dokumentacji, jak i wy-
konanie prac. Kiedy 24 września, zosta-
ła zatwierdzona przez wicestarostę Mar-
ka Kwiatkowskiego dokumentacja stałej 
organizacji ruchu, ogłoszono przetarg na 
wykonanie robót. Przetarg wygrała firma 
z Bytomia, która dosłownie „wykosiła” 
miejscową konkurencję, i której opłacało 
się przyjechać 300 km, by wymalować 
na naszej drodze pasy i ustawić nowe 
znaki.

Droga powiatowa Bychawa - Bychaw-
ka - Lublin przebiega przez teren czte-
rech gmin (Bychawa, Strzyżewice, Ja-
błonna i Głusk), to razem ok. 13 kilome-
trów. Priorytetem Starosty Lubelskiego 
było jej poziome oznakowanie jeszcze 
w tym roku. Jednak po ataku zimy  
w październiku przez moment wy-

dawało się to niemożliwe. Na 
szczęście, pogoda się poprawiła,  
i od 26 listopada jeździmy już po drodze 
z pasami. 

Umowa pomiędzy wykonawcą a Za-
rządem Dróg Powiatowych obejmowała 
również wymianę oznakowania piono-
wego na nowe o parametrach zgodnych 
z wymaganiami europejskimi (np. ro-
dzaj folii fotoodblaskowej). Nowe znaki 
są ustawione wyżej od starych – poza 
obszarem zabudowanym mają wysokość 
2 m, w obszarze zabudowanym szcze-
gólnie na chodnikach – 2,2 m. W trakcie 
wymiany, przez moment na drodze spo-
tykaliśmy podwójne oznakowanie. 

Ile to wszystko kosztowało? Opraco-
wanie dokumentacji to prawie 24 tys. zł, 
wykonanie robót to blisko 67 tys. zł. 
Kwota w całości pochodzi z budżetu za-
rządu dróg.

6 kg papieru + 1000 litrów 
białej farby = 2200 m2 
pasów

Artur Płaza

Na zaproszenie członków Gminnego 
Koła Platformy Obywatelskiej na spo-
tkanie z mieszkańcami gminy Bychawa 
przybyli poseł Janusz Palikot, wicewo-
jewoda lubelski Henryka Strojnowska 
i wicemarszałek województwa Jacek 
Sobczak wraz z dyrektorami instytucji 
obsługi rolnictwa i środków unijnych. 
Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 
7 grudnia, w sali Bychawskiego Cen-
trum Kultury. W spotkaniu udział wzię-
ło ok. 60 mieszkańców gminy i okolic. 
Roboczy temat spotkania: „Sytuacja w 
rolnictwie”, rozwinął się w dyskusję na 
tematy ogólne z pierwszych stron gazet.

Osoba posła jest dla jednych kontro-
wersyjna, wręcz obrazoburcza, dla in-
nych co najwyżej barwna. Przyznać trze-
ba jednak, że to człowiek nietuzinkowy. 
W Bychawie, ten polityk nr 1 na Lubelsz-
czyźnie, jeden z wiceprzewodniczących 

Platformy Obywatelskiej, przewodniczą-
cy Komisji „Przyjazne Państwo”, odpo-

wiadał na pytania mieszkańców doty-
czące m.in. działań inwestycyjnych w 
naszej okolicy. Wicewojewoda Henryka 
Strojnowska, podsumowała  także sta-
rania naszej gminy o środki unijne. Po-
wiedziała, że gmina jest aktywna, wnio-
ski dobre, ale nie bardzo dobre, a tylko 
takie są w stanie wygrywać konkursy 
grantowe. Zachęcała do powtórzenia 
wniosków po ich uzupełnieniu.

Wszystkich zaskoczyło przygotowa-
nie gości do tego spotkania. Wydawało 
się, że o Bychawie wiedzą wszystko lub 
przynajmniej bardzo dużo. Marszałek 
Sobczak bez zająknięcia odpowiadał 
na pytania o okoliczne drogi, wojewo-
da znał wnioski gminne, dyrektorzy 
problemy gminy. Spotkanie zakończyło 
się zaproszeniem kilku mieszkańców 
na spotkania indywidualne z władzami 
województwa. 

Palikot w Bychawie
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Jakub Kuna

Czy pamięta-
cie artykuł pani 
Ewy Gajewskiej 
Co i gdzie? Stu-
diują bychawia-
nie z piątego 
numeru GZB? 
Wspomnę, że 
jest mniej więcej 
o tym, że studen-
ci prawa chcą zo-
stać adwokatami, 
a studenci medy-
cyny marzą o ra-
towaniu ludzkiego 

życia. Z własnego doświadczenia po-
wiem, że studenci geografii żyją nie-
co inaczej. Mają gorsze perspektywy, 
bo adwokatami i lekarzami nie zosta-
ną, dlatego i uczą się trochę mniej. 
Kończą zajęcia już na początku maja 
i jadą kopać dołki gdzieś nad Wisłę, 
Wieprz czy Tanew. I piją dużo piwa. 
Od czasu do czasu trafi się im cie-
kawszy wyjazd. Chciałbym Państwu 
opowiedzieć o tym najfajniejszym, bo 
zagranicznym…

W dniach 24 - 29 sierpnia 2009 r., po-
łowa studentów II roku geografii UMCS 
odbywała ĆTR czyli ćwiczenia terenowe 
regionalne Śląsk, Sudety, Morawy. ĆTR 
to taka forma zajęć dydaktycznych, pod-
czas której młodzi ludzie podróżują po 
bliższej lub dalszej okolicy, poznając jej 
walory przyrodnicze, kulturę, historię, i 
atrakcje turystyczne, a opiekunowie za-
jęć bez przerwy przypominają o tym, że: 
Nie jesteście na wycieczce! albo Notujcie, 
bo to i tamto będzie na zaliczeniu! 

Morawy to jedna z trzech krain hi-
storycznych (obok Bohemii czyli Czech 
Właściwych oraz Śląska Czeskiego) 
składających się na współczesną Repu-
blikę Czeską. Położone pomiędzy Wyży-
ną Czeską a Słowacką, Morawy, trochę 
jak nasze Kaszuby, od zawsze cechowa-
ły się odrębnością kulturową. Dawniej, 
wielkim nietaktem było nazwać Cze-
chem mieszkańca Moraw czyli Hanaka, 
bo tak właśnie mówią o sobie mieszkań-
cy tej krainy.

Kierownik Zakładu Kartografii, dr 
hab. Stefan Bartoszewski, profesor 
UMCS (prywatnie bardzo sympatyczny 
starszy pan) tak opowiada o wyjazdach 
na Morawy:

- Historia współpracy z Uniwersyte-
tem imienia Franciszka Palackiego w 
Ołomuńcu sięga 1992 roku. Pierwsze 
wyjazdy prowadził jeszcze profesor 
Henryk Maruszczak. Przez następ-
ne kilkanaście lat regularnie jeździ-
łem ze studentami do Ołomuńca. 
No, chyba że, akurat wypadło mi być 
na Spitsbergenie – dodaje ze śmiechem. 
– Na początku wyjeżdżaliśmy tylko w 
północną część czeskich Sudetów, przy 
granicy z Polską. Trochę więcej było cho-
dzenia po górach. Zdobywaliśmy Pra-
dziada, a tematyka ćwiczeń skupiała 
się na zabytkach kultury materialnej: 
zamkach, muzeach. Dziś ćwiczenia są 
bardziej „geograficzne”, poruszają regio-
nalne aspekty geologii, ukształtowania 
terenu, klimatu, wód, ochrony przyrody, 
a od kiedy naszym stałym partnerem zo-
stał doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.1 

– Ołomuniec – to najstarsze mia-
sto na Morawach. Pierwsza pisemna 
wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 
955 roku, kiedy to po upadku Państwa 
Wielkomorawskiego, czeski ród Przemy-
ślidów obrał miasto za siedzibę władzy 
zwierzchniej nad tą częścią królestwa. 
Centrum Ołomuńca to bez przesady 
raj dla miłośników architektury: od go-
tyckiej, renesansowej i barokowej, po 
secesyjną i socrealistyczną. Jak każdy 
szanujący się turysta, wędrówkę za-
czynamy od Horní Náměstí – głównego 
rynku starego miasta. Pierwszy punkt 
programu, Kolumna Trójcy Przenaj-
świętszej to znak rozpoznawczy Oło-

muńca na turystycznej mapie świata. 
Wzniesiona w latach 1716 – 1754 przez 
mistrza kamieniarskiego Vaclava Ren-
dera, jak podają źródła w podzięce za 
ochronienie miasta od zarazy. Wysoka 
na 35 m, podążając słowami jej auto-
ra, dzięki swojej wysokości i ozdobno-
ści nie ma […] niczego sobie równego. 
Od 2001 roku zabytek znajduje się na 
Liście Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO.

Pośrodku placu strzelisty budynek 
ratusza z XIII-wieczną Salą Obrad i ka-
plica św. Hieronima, jednak uwagę 
przykuwa słynny zegar astronomiczny. 
Mozaika komicznych scen z życia „ludu 
pracującego miast i wsi” z początku lat 
50-tych XX w. (autorstwa Karola Svo-
linskeho) w najmniejszym stopniu nie 
przypomina świetności niemal 600-
letniej historii zegara.

Pod zegarem znajdujemy, odlaną 
w brązie, makietę starego miasta z za-
znaczeniem cennych turystycznie obiek-
tów. Niby taka mała rzecz, a jak cieszy. 

1  Docent, rerum naturalium doctor, philoso-
phy doctor – doktor nauk przyrodniczych, także 
przemysłu i działalności gospodarczej.

Ach, gdybym jeszcze miał przy sobie 
resorka… 

Znużeni sierpniowym skwarem sia-
damy pod fontanną Herkulesa Obrońcy 
Miasta, jedną z dwudziestu pięciu w ca-
łym mieście (w tym dziewięć zabytko-
wych). Z góry spogląda na nas sroga po-
stać mitycznego herosa, depczącego gło-
wy hydry, wykonana w 1687 roku przez 
Michaela Mandíka i Václava Schüllera. 
Na szczęście, Herkules nie ma nic prze-
ciwko zrobieniu sobie z nim fotki. Także 
przechodzący w pobliżu partol straży 
miejskiej nie widzi w tym nic zdrożne-
go, jak również w widoku pilznerów, 
gambrinusów czy staropramenów nie-
odłącznie towarzyszących grupom stu-
dentów. W pobliskiej jadłodajni spoży-
wamy obiad (do popicia obowiązkowo 
lekkie czeskie piwo, osobiście polecam 
Maestro), po czym ruszamy dalej.

Jeden dzień to zdecydowanie za mało, 
by poznać choćby najważniejsze zabytki 
Ołomuńca, a opis, nawet najdokładniej-
szy, okraszony wspaniałymi zdjęciami 
nie jest w stanie oddać bodaj cząstki 
dostojnego klimatu historycznej stolicy 
Moraw. Mam nadzieję, że udało mi się 
zachęcić Państwa do odwiedzenia Re-
publiki Czeskiej, kraju bliskiego, a za-
razem tak egzotycznego…

Pozdrowienia z Ołomuńca
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* * *
Popatrz w moje oczy przepełnione żalem 
i  goryczą

podaruj im ukojenie i spokój

Przytul tak abym nie bała się jutrzejszego 
dnia

Tylko nie mów nic nie pytaj o cały świat

bo i tak ci nie odpowiem

Nie wymagaj ode mnie miłości i czułości

bo ich nie posiadam

Nie oczekuj wielkich słów, wspaniałych 
przemów

bo moje usta zaklęte są w milczenie

Bądź przy mnie ale tylko wtedy 

kiedy tego potrzebuję

I nie rozmyślaj nade mną

Nie układaj w marzeniach nas

Bo nie chcę dzielić się sobą z nikim

B. B.

Kącik poezji własnej

Gabriela Flis

Każdy z nas przeżywał kiedyś swój 
wielki dzień. 23 października z pew-
nością był jednym z najważniejszych 
w dotychczasowym życiu sześciolat-
ków z Samorządowego Przedszkola 
w Bychawie.

„Starszaki, starszaki przedszkolne 
ważniaki” – to jedna z rymowanek, 
którą zaprezentowały grupy sześcio-
latków podczas Pasowania na „star-
szaka”. Dzieci przedstawiły program 
artystyczny, podczas którego śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, wzięły 
również udział w quizie prawda – fałsz 
oraz w konkursie wiedzy.

Po występach, 69 przedszkolaków 
przystąpiło do uroczystego ślubowa-
nia i zobowiązało się do przestrzegania 
zawartych w nim zasad, między innymi 
takich jak: będę dbał o salę i troszczył 
się o zabawki, będę dobrym kolegą, będę 
używał zwrotów grzecznościowych.

Oczywiście najważniejszym punktem 
było pasowanie, kiedy to każdy z przed-
szkolaków został symbolicznie dotknię-
ty „magicznym” ołówkiem.

Na pamiątkę tej 
uroczystości nauczy-
cielki: M. Różycka, 
A. Sobaszek i G. Flis 
wręczyły dzieciom 
pamiątkowe dyplomy.

Przed dziećmi na 
długiej drodze edu-
kacji jest jeszcze wiele 
podobnych uroczysto-
ści, już teraz życzymy 
im powodzenia i sa-
mych sukcesów.

Pasowanie na „starszaka”

Nowe lokalne strony www 

www.biblioteka.bychawa.pl www.artkom.bychawa.pl www.barusaszy.bychawa.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji 
gzbg@wp.pl
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Tomasz Hanaj

W związku z programem „Młodzi 
Menedżerowie Kultury” (www.mmk.e-
.org.pl), realizowanym przez Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z 
Warszawy – Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Liber Liber” rusza 
z projektem pt. „Co było, a nie jest”, 
który będzie sfinansowany ze środ-
ków programu Akademia Orange. 

W tym miejscu należą się podzięko-
wania Bychawskiemu Towarzystwu Re-
gionalnemu, które w projekcie pełni rolę 
organizacji wspierającej.

Celem projektu jest zaangażowanie 
mieszkańców Bychawy oraz osób spo-
za granic miasta do stworzenia wy-
stawy poświęconej archiwalnym fo-
tografiom miasta skontrastowanych 
z aktualnymi.

Istotnym punktem projektu będzie 
stworzenie multimedialnych form, łą-
czących reportaż fotograficzny i dźwię-
kowy czyli tzw. fotokast. Ich  celem bę-
dzie przedstawienie przeszłości Bycha-
wy z perspektywy starszych mieszkań-
ców oraz przekaz myślowy wybiegający 
w przyszłość skierowany do młodszego 
pokolenia.

Zgodnie z działaniami oraz harmono-
gramem projektu, będziemy chcieli do-
trzeć do starszych mieszkańców miasta. 
Intencją jest przeprowadzenie krótkiego 
wywiadu na temat dziejów Bychawy.

Tym samym będziemy chcieli poroz-
mawiać z młodszym pokoleniem miesz-
kającym na terenie miasta. Zestawiając 
owe wywiady oraz zdjęcia stworzymy 
i pokażemy historię naszego miasta, 
która za parędziesiąt lat będzie pamiąt-
ką dla wszystkich. Dlatego przyłączmy 
się wszyscy do tego projektu, pokażmy 

że chcemy być zapamiętani, a co wię-
cej, w przyszłości wspominani. Prosi-
my również o nadsyłanie archiwalnych 
zdjęć Bychawy na liber.liber@o2.pl, 
które będziemy zamieszczać na www.
zaczarowana-bychawa.blogspot.com, 
a następnie (z opatrzonym nazwiskiem 
posiadacza) na tablicach wystawowych.

Wernisaż wystawy wraz z poka-
zem fotokast będzie zaprezentowany 
w przestrzeni Bychawy 2.05.2010 r., 
ponadto szykujemy specjalną niespo-
dziankę, o której powiadomimy bliżej 
końca projektu.

Zachęcamy wszystkich do uczestnic-
twa w programach realizowanych przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 
zapraszamy na www.e.org.pl oraz na 
blog internetowy http://inicjatywy-twor-
cze.blogspot.com.

Włączmy pierwiastek własnej 
aktywności!

Liber Liber aktywuje!W VII edycji konkursu 
plastycznego na projekt 
świątecznej kartki pocztowej 
udział wzięło 117 uczniów. 
Wszystkie prace można 
obejrzeć na okładce „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” s. 32.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Ka-
jetana Koźmiana w Bychawce, Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Dru-
giej, Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Szko-
ły Podstawowej w Kosarzewie, Szkoły Podstawowej 
w Osowie, Samorządowego Przedszkola w Bychawie, 
Oddziału Przedszkolnego w Zdrapach, Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny, Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego oraz Zespołu Szkół Zawodowych 
im. mjr. H. Dobrzańskiego. 
Komisja przyznała Grand Prix konkursu Kin-
dze Sprawce, ucz. kl. I a LO w Zespole Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Komisja również 
wyróżniła prace:

Grupy przedszkolnej VII z Samorządowego • 
Przedszkola nr 1 w Bychawie
Rafała Sawerskiego ucz. kl. I Szkoły Podstawo-• 
wej w Osowie
Julii Sulowskiej ucz. kl. II a Szkoły Podstawowej • 
w Bychawie
Piotra Dworaka ucz. kl. II a Szkoły Podstawowej • 
w Bychawie
Agaty Maj ucz. kl. II c Szkoły Podstawowej • 
w Bychawie
Damiana Zawiślaka ucz. kl. II c Szkoły Podsta-• 
wowej w Bychawie
Weroniki Lipińskiej ucz. kl. III d Szkoły Podsta-• 
wowej w Bychawie
Rafała Rozwałki ucz. kl. III Szkoły Podstawowej • 
w Starej Wsi Drugiej
Pauliny Rubaj ucz. kl. IV c Szkoły Podstawowej • 
w Bychawie
Mileny Kowal ucz. kl. IV Szkoły Podstawowej • 
w Kosarzewie
Nadii Rakotoarivo ucz. kl. IV Szkoły Podstawo-• 
wej w Kosarzewie
Wiktorii Pietrzak ucz. kl. IV Szkoły Podstawo-• 
wej im. K. Koźmiana w Bychawce
Michała Nieścióra ucz. kl. V b Szkoły Podstawo-• 
wej w Bychawie
Aleksandry Żak ucz. kl. VI b Szkoły Podstawo-• 
wej w Bychawie
Weroniki Kryski ucz. kl. VI d Szkoły Podstawo-• 
wej w Bychawie
Anny Rogowskiej ucz. kl. VI b Szkoły Podstawo-• 
wej w Bychawie
Ingi Holweg ucz. kl. VI d Szkoły Podstawowej • 
w Bychawie
Jolanty Wlaszczyk ucz. kl. VI Szkoły Podstawo-• 
wej im. K. Koźmiana w Bychawce
Sebastiana Tworka ucz. kl. VI Szkoły Podstawo-• 
wej w Starej Wsi Drugiej
Agaty Rozdzialik ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej • 
w Woli Gałęzowskiej
Patrycji Fijołek ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej • 
w Zaraszowie
Izabelli Ozimek ucz. kl. II d Gimnazjum • 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
Magdaleny Madej ucz. kl. III a Gimnazjum • 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
Katarzyny Tworek ucz. kl. II a Gimnazjum w Ze-• 
spole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego

„Wesprzyj swoją bibliotekę” to tytuł 
kampanii skierowanej do bibliotek pu-
blicznych i szkolnych, którą realizuje 
księgarnia internetowa Gandalf.  To 
jedna z możliwości uzupełnienia biblio-
tecznych zbiorów. Każdy kto kupi książ-
kę  w księgarni  internetowej Gandalf 
(patrz: www.gandalf.com.pl) dodatkowo 
otrzyma punkty naliczane stosownie 
do wartości zamówienia. Otrzymane 
w ten sposób punkty może przekazać 
swojej bibliotece wskazując jej indy-
widualny kod. Punkty następnie wy-
mieniane są na książki. W ten sposób 

– również dzięki Tobie czytelniku –  bi-
blioteczna półka z nowościami może za-
cząć się uginać. 

Kod  dla Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bychawie to kmdhz

kmdhz czyli 

Zbieraj punkty dla naszej 
biblioteki
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Album „Bychawa i okolice 
w grafice i fotografii” 
może być sympatycznym świątecznym upominkiem

mg

W grudniu br., nakładem Bychawskie-
go Towarzystwa Regionalnego, ukazał 
się album „Bychawa i okolice w gra-
fice i fotografii”. 16 rysunków i 16 fo-
tografii miejscowych autorów prezentu-
je uroki bychawskiej krainy. Wydawcy 
mają nadzieję, że album chociaż w czę-
ści spełni swoje przeznaczenie i trafi do 
rąk bychawian  z różnych stron Polski 
i świata. Ożywi wspomnienia z dzieciń-
stwa i młodości.

Album został wydany przez Bychaw-
skie Towarzystwo Regionalne, przy 
wsparciu finansowym Gminy Bycha-
wa. Promocja publikacji miała miejsce 
10 grudnia br. w Bychawskim Centrum 
Kultury podczas XII Spotkań Regional-
nych. Osoby zainteresowane albumem 
proszone są o kontakt z redakcją „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”, tel. 81 56-60-144, 
gzbg@wp.pl lub Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Bychawie tel. 81 56-61-076, 
biblioteka.bychawa@gmail.com.

O autorach

Grzegorz Sztyrak
Urodził się w Bychawie i tu mieszka. 

Absolwent Studium Zawodowego w Pań-
stwowej Szkole Budownictwa i Geodezji 
w Lublinie, gdzie w 2004 roku uzyskał 
tytuł technika architekta o specjal-
ności projektowanie architektoniczne. 
Jego pasją jest rysunek, grafika, sztu-
ka ludowa (zdobienie kraszanek), od-
nawianie i konserwacja starych mebli, 
modelarstwo.

Tematów do swoich prac poszukuje 
w najbliższym otoczeniu. Swoimi szki-
cami dzieli się ze społecznością lokalną, 
współpracuje z miejscowym towarzy-
stwem regionalnym i twórcami.

 
Marek Matysek
Mieszka w Kosarzewie Dolnym Kolo-

nii, 7 km od Bychawy. Absolwent Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Od 2007 roku pracownik Urzędu Miej-
skiego w Bychawie na stanowisku do 
spraw promocji miasta. Współtworzy lo-
kalną gazetę. Z wykształcenia informa-
tyk - webmaster, z zamiłowania grafik 
i fotograf. Autor licznych fotoreportaży 
z życia Bychawy i jej mieszkańców. Oj-
ciec dwóch córek: Amelii i Nelly.

XXXIII

Leszek Asyngier Jr

Kłaniam się nisko! W trakcie przed-
świątecznej gorączki, przewrotnie 
i z premedytacją, zapraszam wszystkich 
amatorów giętkiego języka do gpj na 
chwilę zapomnienia. Kolejną gratką dla 
kolekcjonerów słowa w akrobatycznej 
postaci będzie wierszyk z „ością” w tle. 
Żywię nieskrywaną nadzieję, iż nikomu 
nie utknie w gardle, lecz wydobędzie się 
z niego z właściwym polotem i dykcją. 
Dla niewtajemniczonych dołączam in-
strukcję: odrobina kontrolowanego sza-
leństwa + finezyjna fantazja (nie zale-
wać… wrzątkiem) = bezcenny uśmiech 
na licu czytelnika. 

Uwaga: zaleca się czytanie na głos!
PS Wesołych…! i do przeczytania 

w 2010!

Jak Jegość skłócił 
Mojościa z Twojościem

To niesprawiedliwość…

Godność jegomościa
Była raz na włościach
U pewnego gościa,
Znaczy, mość był w gościach.

 I nieprawość – podłość…

– Mojość, Twojość – pewność – 
Naszość to, niezmienność,
Wierność, istna jedność – 
Wyznał do gościa gość.

Marność to nad marność…

Przybył Jegość, na złość,
Siał niezgody ość – kość!
Słowem, w którym małość,
Ściął mościów znajomość.

Deptać innych zgodność.
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1. Najlepsze lody kręcone w By-
chawie, kupisz w lodziarni:

a) pani Genowefy Kuklińskiej
b) pani Haliny Kulińskiej
c) pana Cecyla Zakaplicznego

2. Księgarnia w Bychawie istnie-
je od:

a) 1989 r.
b) 2003 r.
c) 1965 r.

3. Tam, gdzie teraz jest „Bie-
dronka” kiedyś był:

a) lunapark
b) młyn
c) magiel

4. Najlepsze bułki z cukrem 
kupisz:

a) w „Dragonie”
b) we wtorek na targu
c)w piekarni u Państwa 

Kowalskich

5. Targi w Bychawie odbywają 
się we wtorki od: 

a) 20 lat
b) 55 lat
c) 472 lat

6. Istniejące kiedyś kino w By-
chawie nosiło nazwę:

a) Neptun
b) Przełom
c) Błękitna Laguna

7. W bychawskich ruinach zam-
ku straszy...

a) Rumpelstickin 
b) Duch Bieluch
c) Biała Dama

8. W zalewie pływają:
a) morszczuki i mintaje
b) amury
c) śledziki

9. W bychawskiej bibliotece znaj-
duje się:

a) 1156 książek
b) 6321 książek
c) 85 tys. książek

10. Ulica ks. Kwiatkowskiego no-
siła kiedyś nazwę:

a) Długa
b) Kościelna
c) Spokojna

Kto zagląda w ploteczki
Temu spadną majteczki...

Kilka wesołych ploteczek 
z bychawskiej ulicy. 
Można w nie wierzyć lub nie, 
ale pośmiać się warto.

Wesoło  i  świątecznie 
w „Trybunie Ludków”

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- „Chciałbym narty, łyżwy, san-
ki i... grypę na zakończenie ferii 
świątecznych”.

***
Kolega pyta Jasia:  

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod 
choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak.
***

Jasio mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.

***
W noc wigilijną pies rozmawia z ko-

tem. 
- Co dostałeś pod choinkę? – pyta pies. 
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dosta-
łeś? – kot zwraca się do psa. 
- Ciebie!!!

***
W czasie świąt Bożego Narodzenia 

w domu rodziny Fąfarów śpiewa się ko-
lędy. Małej Małgosi podoba się kolęda 
„Wśród Nocnej Ciszy”. Niedługo po jej 
zaśpiewaniu babcia, jedząc pieczonego 
zająca mówi: 
- Patrzcie, znalazłam śrut! 
Małgosia pyta: 
- Mamo, czy to jest właśnie ten śrut 
nocnej ciszy?

***
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni 

do drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos 
zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

***
Fąfara pyta znajomego: 

- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na 
święta? 
- Mam pełną lodówkę. 
- Czego? 
- Szronu.

QUIZ wiedzy o naszym mieście

Oprac. Eska, Sula, Bela

Bychawskie Centrum Kultury • 
po Nowym Roku poszerzy swoją 
ofertę zajęć dla dorosłych o kurs 
tańca brzucha. Zajęcia poprowa-
dzi dyrektor. 

Prawdopodobnie, jedna ze szkół • 
podstawowych będzie starać 
się o nadanie imienia Andrzeja 
z Bychawy.

Znany w okolicach producent • 
blach dachowych już wkrótce 
przejmie wszystkie udziały sie-
ci szkolnych sklepików w gminie 
Bychawa.

Firma budowlana z Podzamcza  • 
wprowadziła nowy produkt na 
rynek bychawski – telefon-cegłę.

Rozwiązanie quizu: 1 b, 2 c, 3 b,  4 b, 5 c, 6 b, 7 c, 8 b, 9 b, 10 b  
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Chorobę Jasia zdiagnozowano jako 
„Całościowe zaburzenia rozwoju” (F84.9 
wg ICD-10) – jest ona zaliczana do cho-
rób z kręgu autyzmu.

Na skutek nieprawidłowości w pracy 
układu nerwowego, pomimo wieku 6 lat, 
Jaś ma wielkie trudności w komuniko-
waniu się ze środo wiskiem, w wyniku 
czego jedynie w ograniczonym stopniu 
jest w stanie prowadzić dialog z innymi 
osobami oraz pojmować sytuacje, w któ-
rych uczestniczy.

Uzyskanie właściwego rozumienia ota-
czającego świata jest dodatkowo utrud-
nione na skutek uciążliwych zaburzeń 
w pracy narządów zmysłów(słuch, dotyk, 
czucie głębokie, węch, smak, wzrok).

Aby powyższe zjawiska sobie wyobra-
zić można powiedzieć, że Jaś jest w sy-
tuacji dziecka przebywającego jakby 
w obcym kraju, częściowo jedynie rozu-
miejącego docierające do niego informa-
cje, z którymi musi sobie samodzielnie 
radzić.

Dodatkowo, Jaś cierpi na liczne do-
legliwości. Nieprawidłowo działa układ 
pokarmowy, występuje postępujący nie-
dobór wagi i wzrostu oraz zaburzony 

metabolizm. Rozbity układ odpornościo-
wy w niewystarczającym stopniu chroni 
przed nieustannie występującymi infek-
cjami, alergiami i zatruciami. 

Warunkiem dalszego rozwoju Jasia 
jest kontynuacja dotychczasowej z nim 
pracy – niestety, ze względu na niewy-
starczające dochody, nie jesteśmy w sta-
nie sfinansować dalszego, tak kosztow-
nego i długotrwałego leczenia.

Na wydatki związane z leczeniem i re-
habilitacją składają się m.in.: nabywa-
ne w różnych krajach leki i suplementy 
diety, zagraniczne badania diagnostycz-
ne, produkty żywnościowe kupowane 

w specjalistycznych sklepach ( Jaś musi 
utrzymywać dietę bezglutenową, bez-
mleczną i z radykalnym ograniczeniem 
cukru), koszty wyjazdów na konsulta-
cje, turnusy rehabilitacyjne i terapię.

Jako podatnicy macie Państwo możli-
wość wyrażenia woli (przy okazji rozli-
czenia rocznego), aby 1% podatku został 
przeznaczony na ratowanie Jasia.

Wystarczy dokonać odpowiednich 
wpisów w kilku rubrykach PIT. Bardzo 
o to prosimy. Poniżej prezentujemy po-
trzebne przy wypełnianiu druku PIT 
dane.

Oprócz przekazywania 1% podatku 
istnieje także możliwość przekazywa-
nia darowizn na leczenie Jasia poprzez 
wpłaty na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” (ul. Łomiańska 5, 
01-685 Warszawa). Nr konta: 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362. 

Przy wpłacie bardzo ważne jest poda-
nie informacji: „Darowizna na leczenie 
i rehabilitację Barszcz Jan Karol”. 

PS Zgodnie z przepisami, darowizny 
przekazane na wyżej wymienione konto 
można odliczać od kwoty do opodatko-
wania przy okazji rocznego rozliczenia 
podatkowego (osoby fizyczne – do 6% 
rocznego dochodu, osoby prawne – do 
10%).

Agnieszka i Piotr Barszcz
23-100 Wola Duża 63
tel. 081 5661761
piotrbarszcz@wp.pl
agnieszkabar9@wp.pl

Nazwa	OPP Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Numer	KRS 0000037904
Cel	szczegółowy	1% Barszcz Jan Karol, nr 6147

wzór	wypełniania	druku	PIT

Dzięki intensywnej pra-
cy (ponad 2 lata), z udzia-
łem wielu zaangażowanych 
w ten proces osób, Jaś na-
dal ma szansę na poradze-
nie sobie ze swoją chorobą – 
w 2007 r. udało się ją zatrzy-
mać i od tego czasu syn czy-
ni systematyczne postępy.

Nasz Jaś jest 
chory
Trudna sytuacja material-
na nie pozwala nam syste-
matycznie i kompleksowo 
go leczyć. Koszty leczenia, 
które potrwa jeszcze kil-
ka lat, wynoszą przeciętnie 
2800 zł/ miesiąc. Bardzo pro-
simy Państwa o pomoc – wy-
starczy wypełnić kilka rubryk 
w formularzu PIT.
Z góry jesteśmy wdzięczni.

Leszek Asyngier Jr

Nie widzieć Lwowa to jak nie wiedzieć 
czym jest Jasna Góra, Monte Cassino, 
Wawel czy bazylika w Licheniu. Jest to 
z pewnością praca domowa dla każde-
go świadomego patrioty. Grono pedago-
giczne „Kwiatka” miało (z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej) możliwość odro-
bić ją sumiennie, czego efektem był po-
wrót do Polski tylko w połowie każdego 
z uczestników. Druga połowa została we 

Lwowie, gdzie wchłonął nas magnetyzu-
jący klimat miasta pełen wyjątkowych 
zabytków architektury, z których każ-
dy ma swoją historię. To, w połączeniu 
z niepowtarzalnym tyglem kulturowym 
tego miejsca, dało niespotykany nigdzie 
indziej znamienny i urzekający obraz 
(minionej) polskości. Mieliśmy zaszczyt 
oddać m.in. cześć poległym na Cmenta-
rzu Łyczakowskim, odwiedzić ze wzru-
szeniem grób Konopnickiej czy  rodzi-
ców Pana Cogito oraz groby zasłużonych 

dla Polski ludzi kultury, nauki, polityki. 
Oprócz tajemniczych cerkwi i kościołów, 
romantycznych krzyżówek uliczek, któ-
re mieliśmy okazję podziwiać, wielkie 
wrażenie wywarła na nas perła w cen-
trum Lwowa – Teatr  Opery i Baletu im. 
S. Kruszelnickej. I choć nie sposób wy-
razić w pełni i jednoznacznie aury mia-
sta słowami, zgodzą się chyba wszyscy, 
którzy doświadczyli tego co my, że: Nie 
ma jak Lwów! 

Wrażenia uczestnika

Przywieźliśmy Lwów ze sobą
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Pierwszy Zjazd Absolwentów 
w „Hubalu”

Komitet Organizacyjny oraz Dyrekcja Szkoły
serdecznie zapraszają

ABSOLWENTÓW  I  NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
na  I  ZJAZD  ABSOLWENTÓW

z okazji 50-lecia powstania szkoły, 
który odbędzie się 26 czerwca 2010 r.

Osoby zainteresowane w zgłoszeniu powinny podać: 
imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (ewentualnie), 
adres, typ szkoły, rok ukończenia, wychowawcę 
i przesłać na adres e-mail: zszzjazd2010@wp.pl do 
końca lutego 2010 r. 
Koszt uczestnictwa 150 zł od osoby. Istnieje możli-
wość zakwaterowania w internacie szkolnym – koszt 
noclegu ze śniadaniem wynosi 25 zł (ilość miejsc 
ograniczona). 
Szczegółowe informacje już wkrótce!

Jaś otrzymał pomoc
678 osób pomogło Jasiowi 
Barszczowi przekazując 1% 
podatku na jego leczenie. 
Mamy przekonanie, że 
większość z nich mieszka 
w tej gminie.
Nie znamy, niestety, nazwisk osób, które pomogły. 
W otrzymanym z Urzędu Skarbowego zestawieniu 
widnieje jedynie numer wpłaty i wartość przekaza-
nego podatku. Ten 1% został przelany na subkonto 
Jasia, które prowadzi Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. 
Dziękujemy!
Wiemy, że przelewy 1% podatku pochodzą z całego 
kraju. Jesteśmy przy tym przekonani, że najwięcej 
z nich pochodzi z gminy Bychawa.
Fundacja nie otrzymała bardziej szczegółowych 
informacji, stąd też, pomimo szczerych chęci, nie 
jesteśmy w stanie skontaktować się bezpośrednio 
z Państwem, aby podziękować. Korzystamy więc 
z pośrednictwa „Głosu Ziemi Bychawskiej”, i na jego 
łamach bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które 
pomogły Jasiowi.
Efekty
Wartości przekazywanego przez poszczególnych po-
datników 1% podatku mieściły się w granicach od 
10 groszy do kilkuset złotych. Na prowadzone przez 
Fundację subkonto, z przeznaczeniem na leczenie na-
szego syna, wpłynęło łącznie 29 130,36 zł.
Perspektywy na przyszłość
Dotychczasowe wydatki na leczenie, udokumento-
wane za pomocą faktur, wyniosły 30 506,85 zł (stan 
na 14.11.2009 r.). Dzięki wpłacanym na subkonto 
dodatkowym darowiznom oraz pomocy sponsorów, 
posiadamy aktualnie środki na finansowanie działań 
medyczno – terapeutycznych przez najbliższe mie-
siące. Działania te będą jednak prowadzone jeszcze 
przez kilka lat (przeciętny koszt leczenia to miesięcz-
nie 2800 zł), w związku z tym pozwolimy sobie zwró-
cić się do Państwa z prośbą o kolejną pomoc – przy 
okazji rocznego rozliczenia podatkowego za 2009 r. 
Dziękujemy!

Agnieszka i Piotr Barszcz

Irlandzki 
wieczór

Artur Płaza

Bychawa, 14 listopada. Nad miastem 
wiszą obrzmiałe od deszczu chmury. 
W przyrodzie nic nie zapowiada, że ta 
sobota będzie inna od pozostałych. 
W zasadzie ruch na ulicach, jak co 
dnia – prawostronny. Nikt nie jeździ 
ani szybciej, ani wolniej niż zwykle. 
Jednak w powietrzu czuć niepokój. 
Jego źródłem mogą być małe plakaty: 
„Sauin – wieczór folku irlandzkiego”. 
Tak! To od BCK ciągnie elektryzująca 
fala emocji! 

Nad miasto nadciąga powoli zmierzch! 
Codzienny rytm życia mieszkańców 
skryły krople deszczu i noc. Pomiędzy 
cząstkami wody przemykają skuszone 
plakatami postacie, by zgromadzić się 
na odmienionym dziś holu BCK. Ten ko-
rytarz z poczekalni Melpomeny zmienił 
się w wykwintny, ekskluzywny bar. Wy-
strojona obsługa, obrusy, świece, piwo! 
Słowo wstępne szefa... No właśnie wróć-
my do wątku szefa: Czy mógł przed 
koncertem ogłosić, że dzisiejszy wie-
czór to wydarzenie kulturalne roku?

Zapewne Mariusz Nawłatyna przewi-
dywał, że tak będzie. Od lata krzątał 
się z pracownikami, by otoczenie BCK 
nabrało europejskiego wyglądu. Ba! On 
miał tę pewność – stając na głowie, by 
w trzy dni rozgłosić wszem i wobec, że 
do Bychawy zbliża się Sauin! Tornado, 
trzęsienie ziemi, wulkan energetyczny 
– jednym słowem nieznany Bychawie 
groźny żywioł! Darmowe piwo i ciastecz-
ka – uciecha ciała i ta porywająca muzy-
ka – pokarm duszy, w połączeniu mogły 
spowodować, że runie gmach BCK-u, 
nie będąc w stanie pomieścić smakoszy 
– melomanów... Ale nie... Ale nie... Tego 
wieczoru było już za późno na reklamę, 
na podzielenie emocji między większą 

rzeszę widzów. Na scenę, niczym grec-
kie Erynie, wtargnęły Katarzyna Wasi-
lewska (wokal i skrzypce) i Małgorzata 
Kuropiejska (skrzypce), i zawładnęły 
ciałami, duszami, i czasem! Czy męż-
czyźni z instrumentami na mini scenie 
(Adam Naróg i Łukasz Uchman) to mi-
tyczni herosi? Tak! Te tajemnicze posta-
cie skrywające się pod nazwą „Sauin” 
to mitologiczni bohaterowie, zmusza-
jący do wyczarowywania niesamowitej 
atmosfery wieczornego koncertu z lek-
kością właściwą wirtuozom. Zatrzymali 
czas!, a przynajmniej takie było wraże-
nie publiki. Trwaj chwilo czarowna do 
ostatniej nuty wydobytej ze skrzypiec... 
A gdy zabrzmiała cisza po burzy okla-
sków, wielu wsłuchiwało się w nią w na-
dziei, że jeszcze usłyszy opóźnionego... 
Coś jednak nie harmonizowało z cało-
ścią. Wydaje się, że nad głowami widzów 
pojawia się jedno wspólne pytanie: Dla-
czego nie ma tłoku?!

Ilu widzów zgromadził ten koncert? 
Trudno dzisiaj odpowiedzieć na pyta-
nie. Wydawało by się, że oklaski spo-
wodowała cała armia ludzi. Ale to mało 
prawdopodobne. Przecież na holu BCK 
gdzie odbywał się koncert, odtworzono  
atmosferę irlandzkiego pubu (zielone 
światło, piwo), ale nie było tego cha-
rakterystycznego dla tych miejsc tłoku! 
Luz z przestrzeni obiektu przeniósł się 
zresztą na zachowanie widzów. Ten i ów 
śpiewał jak potrafił, ten tupał w rytm, 
ten klaskał. Szmer obuwia świadczył o 
tym,  że pod stołami nogi widzów prze-
bierały w rytm muzyki. 

I co się działo potem? Potem wszystko 
zniknęło. W mury BCK wrócił porządek, 
ulice miasta dalej płakały deszczem. Ale 
jakby weselej...

Wystarczyło na dwie godziny wyjść 
z domu w sobotni wieczór, by pokonać 
tysiące kilometrów dzielące nas od „Zie-
lonej Wyspy”.
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A kogo…? Oczywiście wszystkich czy-
telników oraz redakcję GZB, a przede 
wszystkim tych, dzięki którym mają się 
dobrze w swoim malutkim przedszkolu. 
Od początku roku szkolnego wydarzyło 
się u nas wiele ciekawego, a to m.in. za 
sprawą osób, którym leży na sercu do-
bro dzieci. 

I tak na początku października mali 
przedszkolacy gościli w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Osowie. Dzieci 
z tamtejszej szkoły oraz wszystkich za-
miejscowych oddziałów przedszkolnych 
uczestniczyły w niezwykle ciekawym 
i pouczającym spotkaniu z Panią i Pa-
nem – Policjantami  z Komendy Woje-
wódzkiej w Lublinie. Gościem honoro-
wym był oczywiście przesympatyczny 
MIŚ POLI, który pomagał dzieciom zro-
zumieć i zapamiętać zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drogach oraz 
zachowania się w trudnych sytuacjach, 
takich jak: kontakt z nieznajomym czy 
atak groźnego psa. Dzieci mogły też 
obejrzeć wyposażenie policjanta i jego 
radiowozu, a nawet samodzielnie uru-
chomić sygnał świetlny i dźwiękowy. Za 
zaproszenie serdecznie dziękujemy Dy-
rekcji oraz Nauczycielom PSP w Oso-
wie, a szczególne podziękowania skła-
damy na ręce mł. asp. KWP w Lublinie 
pana Krzysztofa Pietrzaka, dzięki 
któremu udało się zorganizować nieza-
pomnianą lekcję.

Kilka dni później dzieci skorzysta-
ły z kolejnego zaproszenia. Tym razem 
wyjechaliśmy na Święto Pieczonego 
Ziemniaka, organizowane przez Przed-
szkolaków z nowo otwartego oddziału 
w Olszowcu. Pragniemy, za niezapo-
mniane przeżycia, podziękować Przed-
szkolakom z Olszowca, ich Rodzi-
com oraz wychowawczyni Justynie 
Orszulskiej-Kazubskiej.

W naszym malutkim przedszkolu rów-
nież dzieją się ciekawe historie. I tak oto, 
na początku listopada gościliśmy już po 
raz drugi aktorów z krakowskiego „Te-
atru za Jeden Uśmiech” z niezwykłym 
spektaklem pt. „Historia zaginionego 
snu”

Była to opowieść o małej dziewczynce, 
która bardzo lubiła marzyć i wymyślać 
niesamowite historie. Z tego powodu 
wszystkie dzieci uważały ją za kłam-
czuchę i nie chciały się z nią bawić. Fifi 
wymyśliła więc sobie przyjaciela o imie-
niu Dźredź. Pewnego dnia dziewczyn-
ka obudziła się rano i nie pamiętała 
swojego snu. Myślała, że zaginął, więc 
postanowiła wyruszyć na poszukiwa-
nia. W trakcie wyprawy spotkała wiele 
fantazyjnych stworów, które starały się 
jej pomóc (pocieszne Gmerki, Kwiat-
ki-Zachciewajki) lub przeszkodzić (król 
Gadulców, Pan Fanfaranfa). Ostatecz-

nie doszło do konfrontacji Fifi z głów-
nym sprawcą jej kłopotów – okrutnym 
Mardokiem – Pożeraczem Snów. Dzięki 
swojej wyobraźni i pomocy przyjaciół 
dziewczynka pokonała Mardoka i od-
zyskała swój zaginiony sen. Grze aktor-
skiej towarzyszyły bogate efekty dźwię-
kowe oraz niezwykła muzyka, która 
wzmagała emocje przeżywane przez 
małych widzów, tak bardzo, że mimo 
trudnych warunków małej sali, dzie-
ci oglądały spektakl z zapartym tchem 
i do dziś wspominają jego niezwykłych 
bohaterów.

Już niedługo, w styczniu, będziemy 
gościć u nas muzyków z Filharmonii 
Lubelskiej z repertuarem zimowo-świą-
tecznym. Dzieci będą miały możliwość 
poznać instrumenty z różnych grup, 
i wziąć udział w muzycznych grach i za-
bawach przygotowanych przez gości.

Co ciekawego u nas, to już wiecie. Za-
stanawiacie się pewnie, komuż to tak 
bardzo dobro dzieci leży na sercu. Ano, 
wszystkim tym, którzy dołożyli pracy 
rąk i pomogli przy remoncie i odświe-
żeniu budynku, do którego miło było 
wejść 1 września, bo zarówno w środku, 
jak i na zewnątrz wyglądał dużo lepiej. 
Nie omieszkamy więc skorzystać ztej 
sposobności i podziękować tym Oso-
bom w imieniu Dyrekcji, Wychowawczy-
ni, a przede wszystkim Dzieci. I tak za 
remont podłogi DZIĘKUJEMY panom: 
Leszkowi Salasie, Tadeuszowi Mazur-
kowi, Leszkowi Asyngierowi, Dariu-
szowi Pęcakowi, Markowi Borowiczo-
wi, Jarosławowi Kowalczykowi.

Za odnowienie elewacji zewnętrznej 
DZIĘKUJEMY panom: Andrzejowi 
Szymańskiemu, Leszkowi Salasie, 
Michałowi Różyckiemu, Mariuszo-
wi Bartoszkowi, Łukaszowi Zuniowi 
oraz paniom: Lucynie Mazurek, Annie 
Szacoń, Agnieszce Skoczylas, Annie 
Krajewskiej, Honoracie Pęcak, Rena-
cie Korbie.

Za odświeżenie sal (malowanie, sprzą-
tanie, pranie, mycie, drobne remon-
ty i naprawy) DZIĘKUJEMY paniom 
i panom: Annie Szacoń, Magdalenie 
Szymańskiej, Aleksandrze i Leszko-
wi Salasom, Annie i Marcinowi Kra-
jewskim, Renacie Korbie, Lucynie 
i Tadeuszowi Mazurkom, Zofii Bigos, 
Katarzynie Kuśmierz, Natalii Moro-
niak, Honoracie Pęcak, Agnieszce 
Skoczylas.

Serdeczne podziękowania dla 
p. Grzegorza Piędzi za nieodpłatne wy-
konanie i wymianę rury grzewczej oraz 
p. Marcina Krajewskiego, za przekaza-
nie materiału (blachy kwasowej) na ten 
cel.

Wszystkim wyżej wymieniony DO-
BRYM DOROSŁYM raz jeszcze mały-
mi serduszkami DZIĘKUJEMY. A teraz 
wszystkich pięknie żegnamy, ładnie się 
uśmiechamy. Szczęścia, zdrowia życzy-
my, WESOŁYCH ŚWIĄT, białej zimy. 
A jak się znów zobaczymy, to sobie 
pogawędzimy.

Dzieciaki z Przedszkola w Gałęzowie

Przedszkolaki z Gałęzowa 
pozdrawiają!
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W sobotę 21 listopada, w godz. od 12 
do 15 słuchacze Radia Lublin poznali 
nasze miasto. Audycję „Apetyt na radio” 
z Bychawy, razem z redaktor Magdale-
ną Lipiec, prowadził Marek Kuna – glob-
troter i obieżyświat, bychawski traper 
i znawca regionu. Nikt tak nie zna tych 
okolic jak on, i nikt o tym tak barwnie 
nie opowiada. 

Bychawa – niewielka miejscowość nad 
Kosarzewką, dla nas – centrum gminy, 
dla mieszkańców regionu – ciche i spo-
kojne miasteczko nieopodal Lublina. 
Okazuje się, że nasze miasto ma do za-
oferowania mieszkańcom Lubelszczy-
zny więcej niż tylko pierogi podczas ma-
jowego festynu.

Bychawa ma długą, jako miasto pra-
wie pięćsetletnią historię. O  jego dzie-
jach i tradycjach, o nazwie Bychawa 

i dawnych właścicielach, opowiedzieli 
miłośnicy regionu: Maria Dębowczyk, 
Mirosław Grzesiak, Marek Kuna. Na 
krótką wycieczkę ulicami Bychawy oraz 
do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
zabrałam słuchaczy ja.

Bychawa nie jest sypialnią! Odbywa 
się tu sporo imprez, działają zespoły 
muzyczne, taneczne, folklorystyczne. 
Opowiedzieli o tym ludzie na co dzień 
związani z bychawską kulturą – Barba-
ra Cywińska, Mariusz Nawłatyna.

W Bychawie rodzą się oryginalne po-
mysły. Młodzi ludzie nie czekają na go-
towe, ale sami zmieniają rzeczywistość. 
O swoich inicjatywach opowiedzieli 
członkowie bychawskich grup i organi-
zacji: stowarzyszenia Liber Liber, stowa-
rzyszenia Przyjaciół Koni, bychawskiej 
scholii „Źródełko” oraz organizatorzy 
Amatorskich Rozgrywek w Piłkę Nożną 
w Bychawie.

Wszystko odbyło się w kawiarnianym 
ogródku obok budynku Bychawskiego 
Centrum Kultury. Przechodniów o tym, 
że w Bychawie jest radio, informował 
baner oraz żółty balon z logo Radia Lu-
blin. Zainteresowanie mieszkańców nie 
było zbyt wielkie, bo w sobotnie popołu-
dnie nie spotkasz tłumów w mieście (co 
innego, gdyby to był wtorek rano), ale 
znaleźli się i tacy, którzy z ciekawością 
podchodzili i przysłuchiwali się nagra-
niom. W końcu przygoda z radiem nie 
zdarza się co dzień.

mg

Niedawno pisaliśmy o 35-leciu bychaw-
skiego Klubu Seniora, o jego prężnej 
działalności, o wielkiej energii i zaanga-
żowaniu uczestników, a tu o Seniorach 
znów słychać. I znów miła wiadomość: 
nasz „Klub Seniora” zakwalifikował się 
do finału Jesiennego Przeglądu Twór-
czości Artystycznej Seniorów Dęblin 
2009. I to po raz kolejny, bo w ubiegłym 
roku również awansował do finału tego 
przeglądu, a podczas przesłuchań fina-
łowych zajął III miejsce. W tegorocznym 
finale wszystkie występujące zespoły 
seniorów  zostały nagrodzone. Nasz też.

Organizowany od dziesięciu lat przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lubli-
nie, Jesienny Przegląd Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów, w którym bierze 
udział większość zespołów artystycz-
nych seniorów z terenu Lubelszczyzny, 
jest konkursem o wysokiej randze. 
W tym roku przesłuchano kilkadziesiąt 
zespołów, prezentujących wysoki po-
ziom artystyczny.

W Dęblinie wystąpili: 
Otylia Adamczyk, Teresa Burzak, 

Zofia Szorek, Janina Kusiak, Krysty-
na Kostrzewa, Urszula Ko-
zak, Helena Mazurkiewicz, 
Helena Dudkiewicz, Stefan 
Rybaczek, Zdzisław Gomuł-
ka, Stefan Gadzała, Danuta 
Rybaczek, Krystyna Ga-
dzała, Anna Kot, Le-
okadia Kotuła, Ma-
ria Kostrzewska, 
Stanisława Łupi-

na, Irena Klimek, Halina Gierczyń-
ska, Maria Maj, Janina Poniewozik, 
Genowefa Czapla.

Bychawski Klub Seniora występuje 
razem z Marcinem Mączką (na zdję-
ciu), instruktorem BCK.

Nagranie z występu seniorów w Dę-
blinie obejrzysz na BCK TV

Seniorzy znów wśród najlepszych!

„Apetyt na radio” na żywo z Bychawy

do obejrzenia
w
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Maria Dębowczyk

Takie właśnie pytanie podsunęła mi 
wyobraźnia podczas zwiedzania wysta-
wy malarstwa Eleonory Sarnowskiej 
w BCK-u w dniu 11 listopada br. I choć 
w ekspozycji pokazano nie tylko 
drzewa, bo również abstrakcje i im-
presje roślinne, to jednak wierzby, 
sosny, lipy przykuły moją szczegól-
ną uwagę. To one właśnie, kojarzone 
z polskim krajobrazem i tradycją 
kulturową (lipa Kochanowskie-
go, sosna Juliusza Kossaka) sta-
nowiły artystyczną dominantę 
wystawy. Sądzę, że udało się 
Autorce uchwycić to co charak-
terystyczne dla swojskiego, ro-
dzimego pejzażu, zaznaczając przy 
tym wyraziście artystyczny su-
biektywizm. Podkreśla to również 
kolorystyka utrzymana w barwach 
natury – żółci, brązu, beżu, zieleni, 
zmieszanych czasem z intensywniej-
szą czerwienią czy bielą.

Wracając do pytania w tytule: drze-
wa w malarstwie Eleonory Sarnow-
skiej, jak choćby „Lipa w Klementowi-
cach”, z lekko dostrzegalną sylwetką 
osoby, wyrażają coś typowo ludzkiego.

I nieważne, czy ten antropomorfizm 
to świadomy zamysł artystyczny czy 
oczywistość, że drzewa przecież od za-
wsze współistnieją z nami. Były i są 
blisko człowieka. I oby tak pozostało, 
wbrew obecnej modzie na egzotyczną 

roślinność, co zresztą nie musi się 
wykluczać.

Z atmosferą wystawy przygotowa-
nej przez instruktorkę BCK-u, Monikę 
Głazik, harmonizowały recytacje poezji 
i prozy o drzewach. A miłego nastroju 
tego wieczoru dopełniła lampka wina.

W imieniu organizatorów zapraszamy 
na następne wystawy do Galerii Blue 
Orange Gallery.

O wystawie malarstwa Eleonory Sarnowskiej

Czy drzewa mają duszę?

BCK TV kulturalna telewizja

do obejrzenia
w

www.youtube.com/user/BychCentrKultury

www.ebck.pl

Oskar Mituła Eleonora Sarnowska
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Smutek ogarnia, gdy wiele świetnych 
chwil odchodzi do historii, a zdjęcia nie 
zawsze oddadzą klimat zdarzeń np. 
koncertów muzycznych.  Dlatego pro-
ponujemy Państwu BCK TV. Dostępna 

na stronie www.ebck.pl. Już teraz za-
praszamy do obejrzenia nagrań z wer-
nisażu E. Sarnowskiej oraz koncertów 
(Sauin, Klub Seniora). Już wkrótce ko-
lejne filmy.



USC informuje
w okresie od 5.10.2009 r do 3.12.2009 r.

zarejestrowano: 

Akty małżeństw
Szymończyk	Andrzej	i	Mazur	Beata1.	
Lipiec	Jerzy	i	Szmit	Katarzyna2.	
Górniewski	Marcin	i	Dulbas	Katarzyna3.	
Drozd	Jarosław	i	Stachyra	Dorota4.	
Chyża	Bartłomiej	i	Gęba	Anna5.	
Wiechnik	Sławomir	i	Fijołek	Anna6.	
Kuna	Michał	i	Kuśmirek	Magdalena7.	
Zasada	Janusz	i	Niezgoda	Anna8.	
Żak	Piotr	i	Pawlas	Monika9.	
Dybka	Tomasz	i	Niemiałkowska	Aneta10.	
Fijałkowski	Konrad	i	Figiel	Emilia11.	
Chanaj	Wojciech	i	Sowa	Joanna12.	
Łoński	Kamil	i	Żak	Iwona13.	

Akty zgonów
Domoń	Wacław	 Sobieska	Wola	Druga	 lat	831.	
Andrzejewska	Irena	 Piotrkówek	 lat	682.	
Gąsior	Kazimierz	 Lublin	 lat	663.	
Wojdyła	Maria	 Dragany	 lat	864.	
Szyba	Władysław	 Jabłonna	Pierwsza	 lat	825.	
Bal	Bronisława	 Tarnawka	Druga	 lat	876.	
Chudzik	Michał	 Skrzynice	Pierwsze	 lat	947.	
Kamiński	Stefan	 Stara	Wieś	Druga	 lat	738.	
Bąk	Marianna	 Lublin	 lat	809.	
Stępień	Zofia	 Lublin	 lat	7710.	
Grzegorczyk	Zofia	 Piotrków	Drugi	 lat	8111.	
Dybka Henryk Bychawka Pierwsza lat 6412.	
Godula	Feliksa	 Dębina	 lat	8613.	
Maj	Stanisława	 Urszulin	 lat	8114.	
Goś	Jadwiga	 Krzczonów	Pierwszy	 lat	4715.	
Popławski	Józef	 Gałęzów-Kolonia	Druga	 lat	8616.	
Szaniawski	Edward	 Lublin	 lat	6917.	
Mazur	Marianna	 Krzczonów	Trzeci	 lat	8118.	
Łukomska	Marianna	 Wola	Gałęzowska	-	Kolonia	 lat	7619.	
Książek	Julia	 Tarnawka	Pierwsza	 lat	8520.	
Omiotek	Helena	 Tarnawa	Duża	 lat	9121.	
Skowronek	Józef	 Giełczew	Kolonia	 lat	8222.	
Krawczyk	Tadeusz	 Pawłów	 lat	8123.	
Kryska Krystyna Bychawa lat 8024.	
Pioś	Antoni	 Strzeszkowice	Duże	 lat	8125.	
Chojnacki	Józef	 Czerniejów	 lat	6826.	
Szabat	Tadeusz	 Lublin	 lat	7927.	
Bryda	Katarzyna	 Wierciszów	 lat	8428.	
Stachyra	Stanisława	 Bychawa	 lat	5729.	
Tyniec	Przemysław	 Wincentówek	 lat	2230.	
Kowalik	Franciszka	 Podzamcze	 lat	8531.	
Marzec	Józefa	 Leśniczówka	 lat	9732.	
Gutek	Katarzyna	 Piotrków	Kolonia	 lat	9333.	
Strug	Stanisława	 Jabłonna	Pierwsza	 lat	7334.	
Pietrzak Wiktor Bychawka Trzecia - Kolonia lat 7535.	
Januszek	Aniela	 Krzczonów	Folwark	 lat	9736.	
Stępniak	Maria	 Ignasin	 lat	3237.	
Boroch	Leokadia	 Celejów	 lat	6938.	
Sękowski	Ryszard	 Olszowiec-Kolonia	 lat	7939.	
Mazurek	Lucyna	 Tuszów	 lat	7840.	
Dziewa	Czesława	 Błażek	 lat	8541.	
Doroń	Zofia	 Strzyżewice	 lat	8642.	
Krawczyk	Stanisława	 Wola	Gałęzowska	 lat	8743.	
Gierak	Wanda	 Wola	Duża	 lat	8544.	
Kurzyna	Antoni	 Kolonia	Kiełczewice	Dolne	 lat	7745.	
Grzebuła	Andrzej		 Lublina	 lat	6146.	
Mączka	Michał	 Majdan	Starowiejski	 lat	9047.	
Sprawka	Marian	 Zdrapy	 lat	6548.	
Borowiecka	Janina	 Tuszów	 lat	8349.	
Połetko-Saczewa	Nina	 Dratów	 lat	8950.	
Rząd	Wacław	 Antoniówka	 lat	8651.	
Gęba	Wacław	 Bychawa	 lat	8852.	
Godula	Bolesław	 Dragany	 lat	8753.	

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

REKLAMA w gazecie

Wysokość opłat za ogłoszenia oraz 
teksty sponsorowane ukazujące się na 
łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” re-
guluje Uchwała Nr 172/2000 Zarządu 
Miasta w Bychawie z dnia 28 listopada 
2000 r. Ogłoszenia ramkowe zamiesz-
czane mogą być wyłącznie w modułach 
20 cm2 (20 mm x 100 mm).

Opłaty za ogłoszenia ramkowe na 
przedostatniej stronie wynoszą:

1 moduł 20 zł +VAT • 
2 moduły 40 zł +VAT • 

4 moduły 70 zł +VAT • 
6 modułów 100 zł +VAT • 
8 modułów 120 zł +VAT• 
W przypadku zlecenia przez ogło-

szeniodawcę trzech ogłoszeń w ko-
lejnych numerach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” o tej samej treści 
czwarta emisja zamieszczona bę-
dzie bezpłatnie.

Reklamy umieszczamy w gaze-
cie do odwołania tej usługi przez 
zleceniodawcę. 

Wyrazy głębokiego 
współczucia

dla Pani 
Haliny Kuśmierz

i całej Rodziny
z powodu śmierci

 OJCA
Śp. Piotra Olejarza

składa Redakcja

Piotr Olejarz, mieszkaniec 
sąsiedniej gminy Wysokie, 

przez lata był wiernym 
Czytelnikiem 

„Głosu Ziemi Bychawskiej”. 
Odszedł 30 października 

w wieku 83 lat.

Burmistrz Bychawy 
składa głębokie wyrazy współczucia

Panu Andrzejowi Koriat
z powodu śmierci

MAMY
Pani Maria Koriat  była pierwszą tłumaczką, która w latach 90. 

pilotowała kontakty pomiędzy Gminą Bychawa a La Chapelle sur 
Erdre we Francji. Jesteśmy dumni, że w pewnym okresie swojego życia 

zawodowo i prywatnie związała się z nami.
Podczas ówczesnych wymian i podróży bychawian do Francji, 

Pani Maria została bardzo dobrze zapamiętana przez mieszkańców 
i współpracowników. Jej kompetencje i głęboka wiedza były wzorem 

dla wielu. Między innymi, dzięki jej sumiennej pracy, współpraca między 
naszymi miastami trwa do chwili obecnej 

(dziś La Chapelle jest miastem bliźniaczym Bychawy).
Odszedł człowiek mądry, szlachetny, o wielkim umyśle. 
Wierzymy, że pozostanie w pamięci wielu i na długo...

Z ogromnym żalem i głębokim 
smutkiem

przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Zdzisława Puły
Składamy

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy
Urzędu Miejskiego 

w Bychawie

Wyrazy szczerego 
współczucia

dla
Państwa Elżbiety i Andrzeja 

Sobaszków

oraz
 

Państwa Jolanty i Tomasza 
Dzieciątkowskich

z powodu śmierci 

OJCA, 
TEŚCIA

składają
sołtysi z terenu gminy Bychawa

Koleżance 
Danucie Ciechońskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MATKI

składają

Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie
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www.barusaszy.bychawa.pl
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Bychawa 2009

Wesołych Świąt

Burmistrz Bychawy 

Andrzej Sobaszek

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka

Życzenia zdrowych, radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w rodzinnej atmosferze
pełnej ciepła, pokoju i pogody ducha

oraz wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym 2010 roku, 
realizacji wszystkich planów  

i wiary w lepsze jutro

składają

A gdyby się nie narodził…?

Człek w marnościach nurzał twarz;

Swych występków nie znał granic.

Oczyszczenia spłynął czas – 

Światłość zeszła z niebios grani.

A gdyby się nie narodził…?

Czy rozpoznałbyś Go dziś

W oczach głodnych i spragnionych? – 

Zwykłą krzywdę, ludzki krzyż – 

W  małych ból nieutulony?

W niemoc ducha, ciała śmierć

Ludzkość szła na pewną zgubę.

Mamił wciąż syreni śpiew,

Blask posążków na zła chlubę.

A gdyby się nie narodził…?

W obcym świecie znaczeń, praw,

Któż by zdefiniował winę? – 

To cierpienie, które w nas…–

Sposób na klucz – wybaczenie?

A gdyby się nie narodził…?

A gdyby się…

Leszek Asyngier Jr
A.D. 2009

Kartki wyróżnione 
w konkursie plastycznym na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie 2009

praca Kingi Sprawki nagrodzona w konkursie


