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Okładka: II runda Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie, Bychawa, 22 maja 2011 r. 
fot. Marek Matysek
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Akcja sprzątania zakończyła się sukcesem

Serdecznie dziękuję
•	 Szkole	Podstawowej	w	Bychawie
•	 Szkole	Podstawowej	w	Woli	Gałęzowskiej
•	 Gimnazjum	nr	1	im.	Obrońców	Ojczyzny	w	Bychawie
•	 Zespołowi	Szkół	Zawodowych	nr	1	im	mjr.	H.	Dobrzańskiego	w	Bychawie	
•	 Klubowi	Motorowemu	ZSZ
•	 Bychawskiemu	Towarzystwu	Regionalnemu

za	udział	w	akcji	sprzątania	gminy	Bychawa,	którą	przeprowadzono	na	przełomie	
kwietnia	i	maja	2012	roku.	Zebrano	około	4	m3	odpadów	komunalnych.	

Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban

„Dzidek Track Bychawa”
Monika Głazik

Miłośnicy sportów motorowych 
w Bychawie i ich lider, Jarosław 
Bartoszek ps. „Dzidek”. W ubiegłym 
roku urządzili na Podzamczu 
profesjonalny tor motocrossowy 
i zorganizowali na nim dwie rundy 
Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny. 
Była prasa i telewizja, filmiki na 
Youtube miały tysiące wyświetleń. 
W tym roku już zdążyli przebudować 
tor, a w zasadzie wybudować go 
od nowa. Tor ma długość 1800 
metrów, ma odpowiednie certyfikaty 
i homologacje, i spełnia wymogi 
torów na mistrzostwa Polski. 
Miłośnicy motocrossu marzą 
o zorganizowaniu takich zawodów 
w Bychawie jeszcze w tym roku.
A teraz przed nami Otwarte 
Mistrzostwa Lubelszczyzny 
w motocrossie. Już 17 czerwca.

Czego możemy spodziewać się w naj-
bliższą niedzielę w Bychawie?

Jarosław Bartoszek: W niedzielę na 
OML-u bijemy rekord frekwencji zawod-
ników, spodziewamy się ich około 200. 
Przyjadą z klubów motorowych z całej Polski, 
a także z zagranicy – Ukrainy, Białorusi, 
Czech. Start zawodników o godzinie 12.00, 
ale zapraszamy już od samego rana, kiedy 
będą treningi. Po raz pierwszy w wyścigach 
wezmą udział zawodnicy z naszego bychaw-
skiego Klubu Motorowego ZSZ nr 1, praw-
dopodobnie szesnastu. Pojedzie, między in-
nymi, Darek Wilkołazki z Bychawki. Mamy 
już własne koszulki startowe: żółto – nie-
bieskie barwy, herb Bychawy, loga naszych 
sponsorów...

Jak po przebudowie zawodnicy ocenia-
ją „Dzidek Track Bychawa”?

Bardzo dobrze. Zjeżdżają się w weekendy 
do Bychawy całymi rodzinami, by potreno-
wać. Wszyscy są zachwyceni, zwłaszcza jed-
nym zakrętem. Na nim wymiękają... Nawet 
Jacek Czachor (kilkukrotny Mistrz Świata) 
był zaskoczony!

Przebudowa nowego toru, a w zasadzie bu-
dowa nowego, kosztowała około 15 tys. zł. W 
ogromnej mierze zasponsorował to Bychawie 
lubelski Klub Motorowy Cross, ale wykona-
ły go nasze lokalne firmy. Było to dla nich 
duże wyzwanie, nigdy tego nie robili, więc 
w tym miejscu muszę pochwalić, między in-
nymi  firmę pana Kurkowicza. Wywiązał się 
z zadania znakomicie.

Na torze można ćwiczyć w każdą środę 
i piątek w godz. 15-19, a w soboty i niedziele 
od rana. Niestety brakuje nam w Bychawie 

zaplecza gastronomiczno-usługowego. Mam 
nadzieję, że wkrótce to się zmieni, bo zapo-
trzebowanie jest ogromne. Np. w weekend 
2-3 czerwca nasz tor odwiedziło 80 zawod-
ników z całej Polski. Przyjechali na trening 
z rodzinami, z dziećmi – młodymi adeptami 
sportów motorowych.

Zainteresowanie torem jest więc ogromne. 
Dlatego planujemy w tym roku również inne 
imprezy, typu treningi pokazowe, zawody 
dla amatorów. Naszym wielkim marzeniem 
jest zorganizowanie w Bychawie Mistrzostw 
Polski. Poczyniliśmy już sporo przygotowań 
w tym temacie, najważniejsze, że mamy od-
powiedni do takich mistrzostw tor.

Wrócę jeszcze do ubiegłego roku i po-
czątków. Skąd wziął się pomysł urządze-
nia toru motocrossowego w Bychawie?

Muszę przyznać, że z moich osobistych 
zainteresowań... Jestem członkiem Klubu 
Motorowego Cross Ekoklinkier i od samego 
początku uczestniczę w zawodach motocros-
sowych. W pewnej chwili powstał pomysł, 
wspólnie z prezesami tamtego klubu, że może 
gdzieś na terenie naszej Bychawy znalazło-
by się miejsce, by urządzić tor. Od burmi-
strza Urbana bez problemu otrzymałem zgo-
dę na zorganizowanie zawodów w Bychawie. 
Poprosiłem o pomoc znajomych, którzy dys-
ponują odpowiednim sprzętem i bardzo 
szybko w czynie społecznym zostało to wy-
konane, po prostu znajomi zjechali z kopar-
kami. Odbyło się to przy ogromnej pomocy 
lubelskiego Klubu, a projektantem bychaw-
skiego toru był sam wiceprezes „Kurczak” 

czyli Robert Więckowski. Koledzy z Lublina 
pomagali, podpowiadali... Jeden z klubowi-
czów jest inżynierem budownictwa, ma od-
powiednie uprawnienie budowlane, zadbał 
więc o odpowiednią dokumentację. Sama 
budowa toru trwała około dwóch tygodni, 
przygotowania zaś o wiele dłużej. Pod ko-
niec był bardzo gorąco, termin zawodów się 
zbliżał, a prace na torze trwały pełną parą...

Ale nic tak nie mobilizuje jak deadline...
Dokładnie. Ostatnie prace przy torze były 

wykonywane późnym wieczorem w piątek 
20 maja, a w sobotę był już pierwszy dzień 
zawodów. Był ustalony trening z Łukaszem 
Kurowskim, dwukrotnym wicemistrzem 
Europy. Ale udało się!

Zrobiliśmy bardzo huczne otwarcie toru 
przy udziale klubu lubelskiego i gości 
z Lublina. Była przyjazna atmosfera...

I bychawian też trochę było.
Było, choć mogłoby być więcej...W naszym 

miasteczku jeszcze ludzie mało żyją taki-
mi sportami, jeszcze niewiele o nich wiedzą. 
Mam nadzieję, że w 17 czerwca to się zmieni.

Zatem do zobaczenia w niedzie-
lę na Podzamczu. Kibicujemy oczywi-
ście zawodnikom z Klubu Motorowego 
z Bychawy!

Oczywiście.

Nowa prezes bychawskiej 
mleczarni

Monika Głazik

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w dn. 31 maja br. burmistrz, radni 
i sołtysi powitali nową prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie. 24 maja br. została 
nią wybrana Zofia Popławska 
z Bychawy.

Mgr inż. Zofia Popławska, absolwentka 
(1982 r.) Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie na Wydziale Technologii 
Żywności o specjalizacji mleczarskiej (w 
1982 r.). Ukończyła również podyplomowe 
studia z zakresu zarządzania jakością 
w produkcji żywnością na AR w Lublinie 
w 2005 r. oraz Marketing i zarządza-
nie spółdzielnią w warunkach wolnoryn-
kowych na WSZIB w Krakowie w 2007 
r. Od 1983 r. zatrudniona w Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, 
jako kierownik działu laboratoryjno-sku-
powego. Od 1991 roku w zarządzie spół-
dzielni,  na stanowisku wiceprezesa, zaś 
w latach 2005-2007 prezesa (zrezygno-
wała wówczas z tej funkcji ze względów 
zdrowotnych).

Nowa Prezes zastąpiła odchodzącego na 
emeryturę Włodzimierza Romanowskiego. 
Panu Prezesowi dziękujemy i życzymy 
zasłużonego odpoczynku, a nowej Pani 
Prezes życzymy dużo energii, nowych 
pomysłów i innowacji w pracy na rzecz 
spółdzielni.

Zofia Popławska pełni również inną spo-
łeczną funkcję: od 2011 roku jest przewod-
niczącą Zarządu Osiedla nr 1 w Bychawie.

Na sesji, nowa Pani Prezes powitała nas  
pysznym poczęstunkiem – bychawskim 
kefirem i pysznymi koreczkami z twarogu 
białego i sera żółtego z naszej mleczarni.

Zachęcała nas do kupowania swoich 
artykułów uzasadniając, że są smaczne 
i zdrowe. Produkowane tradycyjnymi me-
todami, bez konserwantów i innych sub-
stancji przedłużających trwałość.
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Informujemy, że OSM w Bychawie, 
sugerując się głosami mieszkańców, 
od 1 czerwca wydłużyła godziny pracy 
swojego sklepu firmowego. Sklep będzie 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. od 6 do 18, a w soboty od 6 do 
13. Serdecznie zapraszamy!
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Bernard Piraud

Wnioskodawca: Artur Płaza, 
Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy 

Międzynarodowej
Współzałożyciel i pierwszy przewodni-

czący powstałego we Francji Komitetu 
Solidarności z Polską. Komitet powstał 
w odruchu solidarności z Polakami 
w roku 1981. Prowadził działalność po-
legającą na niesieniu pomocy humani-
tarnej dla mieszkańców Lubelszczyzny, 
w tym także dla miasta Bychawy. 
Niesiono pomoc materialną, techniczną 
i finansową, a także wsparcie duchowe. 
W ramach współpracy udzielano pomo-
cy bychawskiemu szpitalowi w postaci le-
ków oraz wyposażenia szpitala.

Fabrice Rousell

Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

Od 2008 roku mer La Chapelle sur 
Erdre. Współpracę z gminą Bychawa 
rozpoczął w roku 2001 zajmując w me-
rostwie stanowisko do spraw sportu. W 
2008 roku wraz z grupą francuskich 
sportowców uczestniczył w debatach 
w Bychawie mających na celu wymianę 
poglądów i doświadczeń na temat spor-
tu. Wizyta ta była doskonałą okazją do 
bliższego poznania i porównania polityki 
sportu. Z jego inicjatywny w maju 2010 
roku w La Chapelle sur Erdre zorgani-
zowano obchody 10-lecia zbliźniaczenia 
naszych miast. Zostało odsłonięte rondo 
o nazwie „Bychawa”.

Helene Bocher

Wnioskodawca: Artur Płaza, 
Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy

Przewodnicząca Comite de Jumelage 
de La Chapelle sur Erdre avec Bychawa. 
Aktywnie wspiera działalność społecz-
ną oraz rozwój oświaty, kultury i na-
uki mieszkańców miast partnerskich. 
Patronuje wymianom mieszkańców 
i młodzieży szkolnej z Gimnazjum nr 
1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
oraz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie. 
Zainicjowała obchody 10-lecia podpisa-
nia partnerstwa oraz włączenia miasta 
La Chapelle sur Erdre w tydzień kultury 
polskiej w Nantes. Nawiązała współpra-
cę Komitetu z lokalną Polonią z regionu 
Nantes.

Ryszard Sprawka

Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

Związany Urzędem Miejskim 
w Bychawie od 1975 roku. W latach 
1990-1998 pełnił funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Bychawa. Zrealizował 
w tym okresie wiele ważnych dla gminy 
Bychawa inwestycji – dotyczą one przede 
wszystkim budowy dróg, poprawy wa-
runków lokalowych oświaty i opieki zdro-
wotnej, przygotowania terenów pod bu-
downictwo mieszkaniowe, budowę wodo-
ciągów, wysypiska, kanalizacji, kotłowni 
olejowej. Dzięki staraniom podejmowa-
nym przez R. Sprawkę została przepro-
wadzona telefonizacja gminy Bychawa. W 
latach 1994-1998 skomunalizowano też  
m.in. ok. 30 ha gruntu i 12 budynków 
szkół podstawowych.

Gerard Potiron

Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

Mer La Chapelle sur Erdre, współpra-
cował z Komitetem Solidarności z Polską. 
Dzięki Gerardowi Potironowi od 1991 
roku zaczęła rozwijać się owocna współ-
praca obu miast: La Chapelle sur Erdre 
i Bychawy. Jej ukoronowaniem było pod-
pisanie 2 września 2000 r. przez Gerarda 
Potirona – mera la Chapelle sur Erdre 
i Wojciecha Jachymka – burmistrza 
Bychawy, Aktu Zbliźniaczenia Miast. 
Podpisanie tego dokumentu zaowoco-
wało licznymi wymianami we wszyst-
kich dziedzinach. Wyjazdy bychawian do 
La Chapelle sur Erdre dały wgląd w ży-
cie tamtejszych mieszkańców oraz po-
równanie ich z życiem naszej lokalnej 
społeczności.

Jan Stolarczyk

Wnioskodawca: Artur Płaza, 
Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy 

Międzynarodowej
Członek Zarządu Komitetu Solidarności 

z Polską. Wieloletni działacz Comite de 
Jumelage de La Chapelle sur Erdre avec 
Bychawa w dziedzinie ochrony zdrowia 
(pomoc dla szpitala), oświaty (wymiany 
szkolne), kultury (wymiany zespołów), 
kultury fizycznej i sportu (wymiana za-
wodników klubów sportowych), działal-
ności gospodarczej, staży zawodowych 
(pielęgniarek, strażaków, rolników, na-
uczycieli). Optował na rzecz podpisania 
Aktu Miast Bliźniaczych i współpracy 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie z College 
Beauregard w La Chapelle sur Erdre. 
Podczas wizyt i wymian polsko-francu-
skich służy jako tłumacz.

Zasłużeni dla Bychawy
Monika Głazik

Bychawianie, Paweł Pikula, Henryk 
Dudziak, Ryszard Sprawka i Mariusz 
Nawłatyna otrzymali wyróżnienie 
„Zasłużony dla Gminy Bychawa”. 
Poza nimi taki tytuł otrzymało 
jeszcze pięciu mieszkańców La 
Chapelle sur Erdre, zasłużonych 
dla współpracy polsko-francuskiej: 
Helene Bocher, Bernard Piraud, 
Jan Stolarczyk, Gerard Potiron 
i Fabrice Rousell. Takie tytuły Rada 
Miejska w Bychawie przyznała po raz 
pierwszy.

Tytuł ma znaczenie tylko honorowe, nie 
wiąże się z nim żadna finansowa gratyfika-
cja. Wyróżniony otrzymuje dyplom, kryszta-
łową statuetkę z herbem Bychawy oraz zo-
staje wpisany do Księgi Osób Zasłużonych 
dla Gminy Bychawa. W kwietniu, Rada 
Miejska w Bychawie przyznała ten tytuł 
dziewięciu osobom.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy 
Bychawa” nie musi być przyznane jedy-
nie osobom fizycznym. Mogą go otrzymać 
osoby prawne, organizacje pozarządowe 
oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, które wniosły 
szczególny wkład w rozwój społeczny, go-
spodarczy i kulturalny Gminy Bychawa, 
za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, 
ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sztu-
ki, nauki i sportu. Wniosek o nadanie ty-
tułu rozstrzyga Kapituła, w skład której 
wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Przewodniczący Komisji Komunikacji 
Społecznej, Burmistrz Bychawy, Sekretarz 
Gminy, a także przedstawiciel organizacji 
pozarządowych.

Obok przedstawiamy sylwetki osób wy-
różnionych w kwietniu 2012 roku wraz 
z wnioskodawcami i uzasadnieniami 
przyznania wyróżnienia (fragm. uchwał 
RM).

Paweł Pikula

Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

Starosta Lubelski od 2001 r. do dnia 
dzisiejszego. Radny Powiatu Lubelskiego 
przez cztery kolejne kadencje. Od po-
czątku swojej pracy zawodowej związany 
ze środowiskiem bychawskim. Już jako 
zastępca Burmistrza Miasta Bychawa 
szczególną wagę przywiązywał do wdra-
żania działań mających na celu podnie-
sienie standardu usług świadczonych 
w administracji. Jako radny Powiatu 
Lubelskiego wspierał rodzące się inicjaty-
wy lokalne mające na celu poprawę ży-
cia mieszkańców gminy Bychawa, m.in. 
proces tworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie. Dzięki stara-
niom P. Pikuli na terenie gminy Bychawa 
funkcjonują filie Starostwa Powiatowego 
w Lublinie, tj. Wydział Komunikacji, 
Wydział Geodezji oraz Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy 
Urząd Pracy, Obwód Drogowy Zarządu 
Dróg Powiatowych, które służą lokalnej 
społeczności poprzez świadczenie swych 
usług, a jednocześnie są miejscami pra-
cy dla mieszkańców gminy. Przyczynił 
się również do rozbudowy szpitala 
w Bychawie oraz modernizacji i rozbu-
dowy obiektów szkolnych (powiatowych) 
zlokalizowanych na terenie gminy. Dbał 
o rozwój infrastruktury na terenie gmi-
ny Bychawa, o czym świadczą kilometry 
zmodernizowanych dróg powiatowych.

Henryk Dudziak

Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

Związany z oświatą od początku swojej 
pracy zawodowej. Od 1991 roku dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego, obecnie ZS 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Od momentu objęcia tego stanowiska, 
szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać 
i radykalnie przeobrażać. Baza szkolna 
wzbogaciła się o: halę sportową wraz try-
bunami i zapleczem, ekologiczną kotłow-
nię, nowoczesny internat, krytą pływalnię 
z pełnym zapleczem technicznym, wielo-
funkcyjne boisko sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią. Sukcesem H. Dudziaka 
było utworzenie z jego inicjatywy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestra 
ta  jest znana z licznych koncertów w kra-
ju i za granicą. Wielkim osiągnięciem dla 
orkiestry i jej założyciela było przyzna-
nie tytułu „Ambasadora Województwa 
Lubelskiego” za promocję kultury na 
Lubelszczyźnie. Ponadto, dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu H. Dudziaka, corocz-
nie w szkolnym amfiteatrze organizowa-
na jest Gala Orkiestr Dętych. H. Dudziak 
od roku 2002 jest też radnym Sejmiku 
Województwa Lubelskiego. Za swoją pra-
cę i zaangażowanie zdobył zaufanie spo-
łeczeństwa, o czym świadczy posiadanie 
mandatu radnego w trzech kolejnych ka-
dencjach. Obecnie, od 2010 r., pełni funk-
cję przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu.

Mariusz Nawłatyna Wnioskodawca: Janusz Urban, 
Burmistrz Bychawy

W latach 1996-2010 dyrektor 
Bychawskiego Domu Kultury, potem 
Bychawskiego Centrum Kultury. Podjął 
działania mające na celu budowę od pod-
staw działalności samorządowej instytucji 
kultury, poszukiwał pomysłu na jej funk-
cjonowanie. Wyszedł naprzeciw potrzebom 
poszukującej bychawskiej młodzieży, two-
rząc nowe grupy i formy aktywności kultu-
ralnej (chór, zespoły wokalne, teatralne, ta-
neczne, Młodzieżową Inicjatywę Kulturalną 
i inne).

Inicjator i organizator wielu nowych im-
prez kulturalnych i charytatywnych (prze-
glądów, wystaw, festiwali, koncertów). Jest 

pomysłodawcą i realizatorem znanej i wpi-
sanej w ogólnopolski kalendarz impre-
zy – festynu „W krainie pierogów”. To co-
roczne wydarzenie odbywające sie do dziś 
wypromowało Bychawę oraz jej regional-
ny produkt – pierogi, a także lokalne ze-
społy i młodych artystów, oraz umożliwi-
ło spotkania naszej młodzieży z najwięk-
szymi gwiazdami estrady. Do osiągnięć 
M. Nawłatyny należy także dodać zasługi 
w sferze zarządzania instytucją: remont 
i modernizację budynku Bychawskiego 
Centrum Kultury oraz terenu wokół nie-
go, zakup nowego sprzętu i wyposażenia, 
a także utworzenie kawiarni artystycznej 
„Złota Lira” i galerii „Blue Orange Galery”.
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Uczta dla ciała, uczta dla ducha!
Anna Stacharska

Chociaż trzynasta – to wca-
le nie pechowa – edycja festy-
nu „W krainie pierogów” już za 
nami. Około 100 tysięcy piero-
gów, 20 tysięcy widzów, ponad 
11 tysięcy sprzedanych biletów!

Ponadto XIII Mistrzostwa Świata 
w Zjadaniu Pierogów, wybory Miss Festynu, 
konkurs lepienia pierogów, dużo dobrej mu-
zyki, przepięknego tańca – takie atrakcje 
czekały nas podczas XIII Ogólnopolskiego 
Festynu „W krainie pierogów” 27 maja 
w Bychawie.

Bychawska Kraina Pierogów to raj dla 
podniebienia! Można było skosztować prze-
różnych pierogów – i tych tradycyjnych, ta-
kich jak ruskie, z kapustą i grzybami, z mię-
sem, z kaszą, z owocami, i tych bardziej 
nowoczesnych – z soczewicą czy ze szpi-
nakiem. Pierogi w tym roku przygotowali: 
Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej, 
Szkoła Podstawowa w Zaraszowie, Szkoła 
Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, Szkoła 
Podstawowa w Bychawie, Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie „Hubal”, 
„Akademia Poziomkowa”, Firma cateringo-
wa „Micha – Pycha” z Lublina, Garmażeria 
„Pyza” z Woli Niemieckiej, PW „Ludmiła” 
z Kraśnika, za co wszystkim serdecznie 
dziękujemy!

Bychawski festyn to – oprócz pierogów – 
mnóstwo dobrej muzyki i tańca. Na scenie 
zaprezentowali się młodzi artyści – laureaci 
bychawskiego festiwalu piosenki Kamerton 
2012 oraz Przeglądu Dziecięcych Talentów, 
wokaliści z Bychawskiego Centrum Kultury, 
Klub Seniora, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Bychawy. Do tańca zachęcał Król Disco – 
Tomasz Niecik i zespół Maxel. Nie lada grat-
ką dla publiczności był koncert gości zza 
wschodniej granicy: Ukrainy i Białorusi. 
Przepięknym białym głosem rozbrzmiał 
ukraiński śpiew w wykonaniu zespołu z za-
przyjaźnionego miasta Korzec na Ukrainie. 
Tegoroczny festyn uatrakcyjnił pełnym 

żywiołowego tańca, barwnością i różnorod-
nością strojów zespół „Spadczyna” z Prużan 
na Białorusi. Mogliśmy podziwiać także 
młodych tancerzy z Bychawskiego Centrum 
Kultury i z Centrum Kultury i Promocji 
z Piotrowic.

Niewątpliwą atrakcją, która przyciągnęła 
rzesze fanów był koncert zespołu Dżem.

Festyn „W krainie pierogów” zakończył się 
przepięknym pokazem fajerwerków.

Oprócz bogatej oferty scenicznej każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłod-
szych czekało wesołe miasteczko, można 
było także w to wyjątkowe popołudnie zmie-
nić kolor włosów, w czym była pomocna mło-
dzież z Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej. 

Można było aktywnie uczestniczyć w wy-
borach na najpiękniejszą, bowiem wzorem 
lat ubiegłych były zorganizowane zostały 
wybory Miss Festynu (przez agencję mode-
lek Mag-Mar Models z Lublina). Można było 
także przyglądać się, jak radzą sobie z lepie-
niem pierogów m.in. sekretarz gminy pani 
Jolanta Cajzer czy pani poseł Magdalena 
Gąsior-Marek.

Można było wybrać się na przejażdżkę 
konną bądź samochodem terenowym. Ci na-
tomiast, którzy czuli się głodni mogli wziąć 
udział w Mistrzostwach Świata z Zjadaniu 
Pierogów. Atrakcji na tegorocznym Festynie 
nie brakowało, nawet aura była dla nas ła-
skawa. Teraz pozostało nam czekać na przy-
szłoroczny festyn „W krainie pierogów”.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban, Piotr Gęba Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury 
oraz Pracownicy pragną serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom i gościom za 
udział w XIII Ogólnopolskim Festynie „W krainie pierogów”, a niżej wymienionym osobom, 
instytucjom, firmom za wkład wniesiony w organizację i przygotowanie imprezy.
 Za patronat honorowy:
•	 Marszałkowi	Województwa	Lubelskiego	

–	Krzysztofowi	Hetmanowi
•	 Staroście	Lubelskiemu	–	Pawłowi	Pikule
•	 Wojewodzie	Lubelskiemu	–	Jolancie	Szołno	

-	Koguc
Za zabezpieczenie medyczne, socjalne 
i czuwanie nad bezpieczeństwem:
•	 Komisariatowi	Policji	w	Bychawie
•	 SP	ZOZ	Bychawa	
•	 Bychawskiemu	Przedsiębiorstwu	

Komunalnemu	
•	 Jednostce	Ratowniczo-Gaśniczej	

Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Bychawie

Sponsorom:
•	 Perła	Browary	Lubelskie	S.A.
•	 Avis	Ekologiczne	Place	Zabaw
•	 Petro	-	Mart	Stacja	Paliw	Bychawa,	

ul.	Sienkiewicza
•	 Bar	u	Saszy	Mariusz	Sawicki	Zalew	

Podzamcze
•	 Pro-Agro	Spółka	Jawna	Jan	Rząd	Gałęzów
•	 Global	Ubezpieczenia	Krzysztof	Szafranek
•	 CarGaz	Auto	Szlif	Bychawa	ul.	Sienkiewicza
•	 Ada	Chip	Materiały	Budowlane	

Wypożyczalnia	Sprzętu	Dorota	i	Adam	Dyś	
Bychawa	ul.	Lubelska

•	 PW	Wat	Blachy	Dachowe	Bychawa

•	 PGNiG	Polskie	Górnictwo	Naftowe	
i	Gazownictwo

•	 Play	Salon	w	Bychawie	ul.	Piłsudskiego
•	 Biel	-	Hydra	Bychawa	ul.	Sienkiewicza
•	 Elgor	Hurtownia	napojów	i	alkoholi,	Lublin	

ul.	Inżynierska
•	 GPR	System	Radarowe	systemy	pomiaru	

gruntu	Robert	Kmieć
•	 EURORAP	Kopalnie	kruszyw	i	minerałów	

Agnieszka	i	Andrzej	Rapa
•	 Savona	Sprzedaż	maszyn	rolniczych	Rudnik	

Szlachecki
•	 Auto	-	Naprawa	Artur	Wach	Bychawa	

ul.	Dąbrowskiej

•	 Bałtyk-Gaz	Morze	Czystej	Energii	Rumia
•	 Mar	-	Jola	Przedsiębiorstwo	Wielobranżowe	

Mariola	Widerlik	Bychawa	ul. Piłsudskiego
•	 Krynio Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcin	

Kryk	ul.	Piłsudskiego
•	 Hurtownia	Elektryczna	Wiesław	Lenart	

Bychawa	ul.	Piłsudskiego
•	 Tom-Car	Tomasz	Frączek	Bychawa	

ul.	Kopernika
•	 Art	-	Kom	Artykuły	Komputerowe	Mariusz	

Zarzeczny	Bychawa	ul.	Piłsudskiego
•	 PHU	Daro	Stacja	LPG	Bychawka	Trzecia	

Kolonia
•	 Sabat	Sp.	z	o.o.	Hyundai	Salon	

Samochodowy
•	 Rejonowy	Bank	Spółdzielczy	w	Bychawie
•	 Mebland	Meble	Paweł	Lalak	Bychawa	

ul.	Piłsudskiego
•	 Laviska	Przedsiębiorstwo	Wielobranżowe	

Katarzyna	Lalak	Bychawa	ul.	Mickiewicza
•	 Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarska	

w	Bychawie
•	 Jagoda	Sieć	Sklepów	Spożywczych	

Sylwester	Szwajkowski	Bychawa
•	 Piekarnia	Emark	Państwo	Juryccy	Stara	Wieś	

Pierwsza
•	 Auto	-	Mar	Andrzej	Migryt	Części	

Samochodowe	i	Zamienne	Bychawa	ul.	
Piękna

•	 Auto	-	Szlif	Okręgowa	Stacja	Kontroli	
Pojazdów	Mariusz	Grodziński	Zemborzyce	
Tereszyńskie

•	 Zakład	Mięsny	Bonifacy	Dawidczyk	
Krzczonów	ul.	Spółdzielcza

•	 Full-Gas	Dystrybucja	Gazów	Płynnych	
Bychawa	ul.	Podzamcze

•	 Zakrzowiak	Sp.	z	o.o.	Tani	Beton	Zakrzówek	
ul.	Ogrodowa

•	 Lemar,	Dworek	Arkadia,	Józef	i	Leszek	
Wawer	Piotrowice

•	 Młyn	Emark	Janina	i	Edward	Skrzypkowie	
Stara	Wieś	Pierwsza

•	 Karczma	pod	Strzechą	U	Braci	Mazur	Lublin	
ul.	Kunickiego

•	 Piekarnia	Regina	i	Janusz	Kowalscy	Bychawa
•	 Auto-Komis	Hit	Mariusz	Piotrowski	Jabłonna
•	 Juella	Produkcja	kaszy	Jerzy	Maciąg	

Bychawa	ul.	Pileckiego
•	 SPZOZ	Bychawa
•	 Agencja	Ochrony	Andrzej	Załuski	Lublin
•	 No	Problem	Krzysztof	Krawczyk	Kraków	
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List od Czytelnika

O liście którego nie było

Kolejną coroczną porcję pierogów 
mamy za sobą. Impreza jakich wiele, 
a jednak specyficzna, gdyż cała oprawa 
służy nie tylko temu, aby dać rozrywkę 
lokalnemu społeczeństwu, ale by pro-
mować region i jego specjał.

Pomińmy wszystko, co się działo 
do godziny 21.00, bo kto chciał mógł 
przyjść posłuchać, zobaczyć, pokoszto-
wać. Chciałbym ustosunkować się do 
tego, co działo się po 21.00 i jakie wraże-
nia to wydarzenie wywarło na ludziach.

A że było to wydarzenie kulturalne, 
jakiego Bychawa jeszcze nie miała, nie 
ulega wątpliwości. Zaszczyciła naszą 
imprezę grupa z pierwszej piątki w kra-
ju. Grupa, która śmiało może stawać 
w szranki ze światowymi gigantami.

I co się okazuje? Większość moich roz-
mówców była niezadowolona. Np. z tego, 
że (relata refero) w pierwszej części kon-
certu zespół grał mało znane utwory, 
a najgorsze, że nie zagrali „Listu do M.” 
Nie wiem, ilu niedzielnych słuchaczy 
było na innym koncercie Dżemu, ale to 
był mój szósty i jak każdym poprzednim 
byłem zachwycony. A to, że nie zagra-
li tytułowego listu wcale nie obniża im 
oceny. Na usprawiedliwienie mogę do-
dać, że Scorpionsi w Tarnowie też swo-
je najsłynniejsze ballady zagrali na bis, 
że Deep Purple w Rzeszowie nie zagrali 
„Dziecka w czasie”, że Budgie w Graffiti 
nie zagrało „Alisson” i nikt z tego powo-
du nie narzekał... ( sapienti saris)

Bo nie przychodzi się na koncert dla 
jednego utworu. Przychodzi się, bo lubi 
się artystów i ich twórczość. Tak więc za-
miast narzekać warto pojechać gdzieś, 
zobaczyć koncert zachodniej grupy, 
a jest z czego wybierać i mieć możliwość 
do porównania.

Trzeba mieć nadzieję, że przyszłe 
pierogowe spotkania również uprzy-
jemni nam zespół z najwyższej pół-
ki, o co na pewno postara się dyrek-
tor Bychawskiego Centrum Kultury, 
pan Piotr Gęba, któremu z mojej strony 
i ze strony moich znajomych należą się 
podziękowania.

Józef Stanicki
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Przybywa koni i ich sympatyków!
Dagmara Berlin / www.konie.bychawa.pl

6 maja w Bychawie odbył się po raz 
7. pokaz koni zorganizowany przez 
nasze Stowarzyszenie. W tym roku 
pogoda dopisała, a koni było więcej 
niż w ubiegłych latach.

Na początku pokazu odbył się konkurs 
orki. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Ożga 
i klacze „Iskra” i „Astra”, na drugim znalazł 
się Jerzy Kurzejewski i klacz „Baśka”, na 
trzecim Gustaw Jędrejek i klacze „Malina” 
i Dąbrowa. Temu ostatniemu hodowcy przy-
padło też czwarte miejsce, za orkę końmi 
„Glauką” i „Rokset”.

Głównym konkursem pokazu był czem-
pionat kuców. Podzielony został na klasy 
klaczy i ogierów. Czempionką klaczy zo-
stała „Glauka” („Apatyt” – „Grzanka”) wł. 
Gustawa Jędrejka, wiceczempionką klacz 
„Regina” („Heban” – „Rakieta”) wł. Alfreda 
Sagana, drugą wiceczempionką kl. 
„Habanera” („Morelos” – „Herbatka”), rów-
nież wł. A. Sagana.

W klasie ogierów komisja ogłosiła czempio-
nem ogiera „Apatyt” („Lubczyk” – „Apaszka”) 
własności Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, a dzierżawionego przez Tadeusza 
Skibę. Wiceczempionem został urodziwy 
„Fokus-Pokus” („Gepard” – „Forda”), hodow-
li i własności Moniki Szewczyk, zaś dru-
gim wiceczempionem, pełny brat drugiej 
wiceczempionki, ogier „Harley” („Morelos” – 
„Herbatka”) wł. Alfreda Sagana.

Ponieważ publiczność nie zawsze musi się 
zgadzać z oceną komisji, zorganizowaliśmy 
konkurs o nagrodę publiczności dla najład-
niejszego konia. Spośród koni szlachetnych 
to wyróżnienie zdobył małopolski „Tabex” 
prezentowany przez Mariusza Kijka, a spo-
śród kuców „Rokset”, kuc feliński prezento-
wany przez Gustawa Jędrejka. Spośród gło-
sujących wylosowaliśmy trzy osoby, które 
otrzymały nagrody rzeczowe.

W przerwach pomiędzy konkursami oglą-
daliśmy pokazy formacji z UMCS Lublin 
prezentującej wyszkolenie i sposób walki 
legionów rzymskich oraz rozegraliśmy kon-
kurs dla publiczności w strzelaniu z łuku. 
W tej konkurencji pierwsze miejsce zajął 
Piotr Dworak, drugie Jakub Kuna, trzecie 
Piotr Tkaczyński, czwarte Jarosław Migryt.

Na zakończenie przeprowadziliśmy kon-
kurencję zręcznościową, wzorowaną czę-
ściowo na próbach dla hucułów, a częściowo 

na popularnych za granicą zabawach z ko-
niem tzw. pony games. Była to już III Ścieżka 
Bychawska, na którą udało nam się zakupić 
nowe przeszkody. Tor pokonywany był przez 
zawodników tak konno, jak i pieszo (prowa-
dząc konia), i często sprawiał kłopoty, co 
wskazuje, że takich zabaw trzeba organi-
zować więcej. Są one sprawdzianem posłu-
szeństwa konia, umiejętności dżokeja i zgra-
nia duetu: jeździec – koń. Pierwsze miejsce 
w tym konkursie zajęła Ewelina Polska na 
koniu „Sopran” („Algebra” – „Abar”), drugie 
Jarosław Szczuka na kl. „Mefira” („Modest” 
– „Misteria”), a trzecie Monika Rozdzialik na 
koniu „Czen” („Surako” – „Czeggra”).

Uczestnicy wszystkich konkursów otrzy-
mali puchary i nagrody rzeczowe, a wszyst-
kie konie uczestniczące w pokazie były ude-
korowane pamiątkowymi flo. 

Zapraszamy do zaglądania na naszą stro-
nę internetową www.konie.bychawa.pl, tam 
znajduje się galeria zdjęć z naszego pokazu.

W oczach konia

Flo dla wszystkich kopytnychPan Prezes wsiada

Kary

Jaka to maść?

Legiony rzymskie w formacji żółw

Maratonka
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Sponsorzy 7. Pokazu Koni
1. Katarzyna Spust
2. Michał Plewik
3. Karol Marcinek
4. Nadia Kobylarz
6. Jan Rząd
7. Anna Dworak
8. Magdalena Mączka
9. Marian Wejman
10. Tomasz Kołodyński
11. Leszek Szewczyk
12. Artur, Agnieszka 

Michalscy

13. Jacek Igras
14. Tadeusz 

Grzegorczyk
15. BGŻ Lublin
16. Lubelska Izba 

Rolnicza
17. Wiesław Lenart
18. Andrzej Migryt
19. Joanna Gołąb 
20. OSM w  Bychawie
21. Gminna Spółdzielnia 

„SCh” w Bychawie

Czar orkiestr dętych 
Monika Kot

Piękne niedzielne popołu-
dnie 10 czerwca przyciągnęło 
do szkolnego amfiteatru przy 
Zespole Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego bychawską 
społeczność, by przy dźwiękach 
muzyki orkiestr dętych spędzić 
magiczny czas. 

Na tę niezwykłą muzyczną ucztę zaprosili 
pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski, pan 
Janusz Urban – Burmistrz Bychawy oraz 
pan Henryk Dudziak – Dyrektor Zespołu 
Szkół. 

Przybyłych licznie gości uroczyście przy-
witał występ orkiestr wspólnie wykonanym 
utworem „Z dawna Polski Tyś Królową”. 
Następnie pan dyrektor serdecznie zwrócił 
się do zebranych z gorącym pozdrowieniem 
i zaprosił do wspólnej zabawy. W organi-
zację tego, za każdym razem wyjątkowego, 
wydarzenia pięknie włączył się Samorząd 
Uczniowski ZS pod opieką pana Daniela 
Cymermana i pana Leszka Asyngiera. Z ra-
mienia SU uroczystość prowadzili Elżbieta 
Kozak i Michał Mazurkiewicz.

Kluczowym punktem imprezy były wystę-
py orkiestr dętych, które w tym roku wyjąt-
kowo licznie zgłosiły swój udział i przybyły 
z najdalszych zakątków naszego wojewódz-
twa. Zagrały Orkiestry Dęte z Borzechowa, 
Łomaz, Białowoli, Końskowoli, Strzyżewic, 
Niedrzwicy Dużej, Lubartowa, Rejowca, 
Krasnegostawu, Leśniowic oraz nasza 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”. 
Popisy orkiestr były na bardzo wysokim po-
ziomie a różnorodny repertuar zapewnił do-
skonałą zabawę, do której zachęcał niestru-
dzony prowadzący pan Henryk Dudziak. 
Jego miłość do muzyki i pasja z jaką speł-
niał powierzone zadanie sprawiła, że mu-
zyka orkiestr dętych nabrała dodatkowego 
uroku i Bychawa zamieniła się w magiczne 
miasto muzyki. Wszystkie orkiestry otrzy-
mały nagrody pieniężne, puchary i dyplo-
my, kapelmistrzowie orkiestr specjalne na-
grody a wybrana przez publiczność orkie-
stra z Borzechowa otrzymała Bychawską 
Podkowę. Nagrody wręczyli  pan Paweł 
Pikula,  pan Jan Łopata – poseł PSL na Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej, pan Janusz Urban 
oraz pan dyrektor Henryk Dudziak. 

Następnie władanie nad sceną przeję-
ły dziecięce i młodzieżowe formacje ta-
neczne Nałęczowskiego Centrum Kultury 
i Bychawskiego Centrum Kultury. Z BCK 
wystąpiły trzy grupy i dwie z Piotrowic, 
prowadzone przez panią Gabrielę Łupinę. 
Bajeczne stroje dzieci rozpromieniły desz-
czową chwilę, która nie przestraszyła mi-
łośników dobrej zabawy. Grupa taneczna 
z Nałęczowa zaprezentowała układy przy-
gotowane pod okiem pani Emilii Osińskiej 
Marczak. Niespodzianką był pokaz sztuk 
walki w wykonaniu policjantów z Komendy 
Miejskiej Policji z Lublina.

Niezwykłym momentem był występ kapeli 
z Batorza, którą wspomagał sam organizator 
i pomysłodawca gali pan Henryk Dudziak. 
Przy ludowych dźwiękach publiczność ba-
wiła się długo i wspaniale. Artystyczne po-
pisy zostały dopełnione przez formację tań-
ca towarzyskiego TKS LIDER.

W tle występów i koncertów na niezwykle 
licznie zgromadzonych gości czekało wiele 
atrakcji: ogródek gastronomiczny, ogród za-
baw dla dzieci, wystawa fotografii otworko-
wej BCK „Światłem Rysowane”. Pod okiem 
pana Marcina Zięby odbywał się turniej sza-
chowy, a nad rozgrywkami w piłkę nożną 
i siatkówkę plażową czuwali pan Jarosław 
Pawłowski i pan Konrad Maciejczyk. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, aby wspólnie 
z rodziną i przyjaciółmi przyjemnie spędzić 
niedzielne popołudnie. 

Bajkowa impreza tradycyjnie zakończy-
ła się zabawą taneczną przy świetle gwiazd 

i muzyce zespołu GENERO oraz imponują-
cym pokazem sztucznych ogni. 

Gala Orkiestr została zorganizowana przy 
udziale środków Województwa Lubelskiego, 
Powiatu Lubelskiego, Urzędu Miejskiego 
w Bychawie oraz ZS w Bychawie. W spo-
sób szczególny pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność i podziękowanie wspierającym instytu-
cjom i sponsorom: Bychawskiemu Centrum 
Kultury, Sp ZOZ w Bychawie, Komisariatowi 
Miejskiemu Policji w Lublinie, Komisariatowi 
Policji w Bychawie, OSM w Bychawie, pie-
karni „Mega s.c.”, firmie Rudnik Tumay, fir-
mie Biel – Hydra, firmie „Car – Gaz”, pie-
karni R. i J. Kowalscy, firmie „Auto – Mar”, 
kwiaciarni I. Pietrzak, hurtowni „Smaczek 
s.c.”, wulkanizacji K. Kryska, sklepowi 
„Skarbek”, hurtowni elektrycznej W. Lenart, 
pani E. Korbie oraz pani K. Mularczyk.

Gala Orkiestr Dętych pięknie wpisała się 
w pejzaż kulturowy naszego województwa 
i z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem koneserów muzyki i do-
brej zabawy. Pan poseł Jan Łopata w związ-
ku z tym zwrócił się z niezwykle ciepłymi 
słowami skierowanymi do pana dyrekto-
ra Henryka Dudziaka, który inicjuje wie-
le pięknych wydarzeń promujących szkołę 
i nasze miasto.

Dziękujemy, że tego dnia byliście z nami 
i zapraszamy ponownie za rok!
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Podwójna lipa koło „Hubala”
Marek Kuna

Tym razem chodzi tylko o drzewo. 
Naprawdę! Wielkie i piękne. Na 
terenie parku otaczającego Zespół 
Szkół Zawodowych nr 1 rośnie sobie 
ogromna lipa drobnolistna (Tilia 
cordata).

Wysokość drzewa sięga 20 m. Półtora me-
tra nad ziemią pień drzewa rozdwaja się na 
dwa duże i parę mniejszych konarów. A po-
środku króluje duża dziupla w której zmie-
ścić się może parę osób.

Ile lat liczy sobie majestatyczne drzewo? 
150, 200, więcej? To pytanie do dendrolo-
gów. Na pewno warto postarać się, aby lipa 
uzyskała status pomnika przyrody. Co waż-
ne – dyrekcja szkoły popiera ten pomysł.

Skąd się tutaj wzięła i jak przetrwała? To 
dobre pytanie. Niemal pewne, że jest po-
zostałością założenia ogrodowego otacza-
jącego dwór w Woli Bychawskiej (ob. Wola 
Duża). Rosła sobie, ot tak, czy była frag-
mentem kompozycji przestrzennej – alei, 
szpaleru, ciennika? Trudno to dziś ustalić, 
no chyba że byśmy natrafili na stare foto-
grafie lub archiwalne plany majątku. Jak 
wiele może zdziałać cierpliwa kwerenda 
niech świadczy praca dr Moniki Głazik od-
twarzająca dzieje ostatniego stulecia dóbr 
Podzamcze Bychawskie. Może warto sięgnąć 
do świadectw nielicznych już osób pamięta-
jących czasy przedwojenne, do wspomnień 
babć i dziadków, przekazywanych tradycją 
opowieści. Bo też i często drzewa sadzono 
z jakąś intencją, np. z okazji urodzin dziec-
ka. Lipa to symbol pierwiastka żeńskiego, 
więc sadzono lipę na cześć narodzin córki 
i nazywano drzewo jej imieniem. Choć był to 
raczej obyczaj plebejski, ludowy, szanowano 
go niekiedy pośród wyższych sfer. Zwłaszcza 
w XIX wieku, gdy ludowość utożsamiała się 
z manifestacją polskości.

Stare drzewa chroniono i podziwiano nie 
tylko dla ich wartości przyrodniczej i płyną-
cego z nich pożytku. Niosły ze sobą również 
wartości kulturowe. W ich obecności obja-
wiały się moce nadprzyrodzone: dobre i złe. 
I tu widoczne było wartościowanie – lipa to-
warzyszyła objawieniom świętych i samej 
Matki Boskiej, a starym wierzbom, topolom 
przypisane były demony – tam straszyło! 
Wiele starych drzew zaopatrywano w związ-
ku z tym w kapliczki, krzyże, święte obra-
zy, zwłaszcza gdy drzewo rosło w miejscu 
szczególnym: rozstaje dróg, w pobliżu mo-
stów, brodów, grobli etc. Oprócz właściwości 
ochronnych drzewo pełniło wtenczas realną 
funkcję drogowskazu.

Lipa to symboliczne „drzewo życia”, sa-
dzono je w otoczeniu kościołów i cmentarzy. 
Czerpiąc soki z ciał umarłych wznosiła się 
ku niebiosom. Posilała pszczoły, by dawa-
ły pokarm najlepszy, niosący zdrowie, ra-
dość i wesele. Dawała schronienie ptakom 
cieszącym ucho śpiewem po równu dla moż-
nych i prostych. Od śmierci i rozpadu ku 
pięknu i pożytkowi. Od żalu nad utratą do 

radości życia. Poddając się 
narzędziom rzeźbiarza przy-
woływała z niebytu ludzi zwy-
czajnych i świętych, i wszyst-
ko co żyło w duszy artysty. 
Człowiek i Drzewo. Natura 
i kultura dopełniały i zamy-
kały krąg żywota.

Podług ludowych wierzeń 
w lipę nie uderzały pioruny.

Okolice Bychawy, bliższe 
i dalsze mają swoje drzewa 
lub zbiorowiska drzew zwią-
zane z określonymi posta-
ciami i wydarzeniami. I tak, 
w Pilaszkowicach istnieje do 
dziś lipowa aleja na planie li-
tery M, własnoręcznie zasa-
dzona przez Jana Sobieskiego 
na cześć jego ukochanej 
Marysieńki. Kilka innych do-
rodnych drzew w okolicach 
Pilaszkowic i Woli Sobieskiej 
legendy wiążą z postacią kró-
la. Ma Pszczela Wola swoją 
„Aleję Rohlandów” złożoną 
z około setki pomnikowych 
lip. Ma też wspaniały park, 
gdzie oprócz gatunków ro-
dzimych rośnie wiele drzew 
egzotycznych. To tylko fragment rozległego 
założenia przestrzennego zainicjowanego 
przez gen. Franciszka Rohlanda – bohatera 
Powstania Listopadowego. Innym elemen-
tom tej kompozycji nie wiedzie się tak do-
brze, aleję topolową wycięto podczas budo-
wy osiedla, aleja kasztanowa położona przy 
drodze Lublin – Bychawa znika sukcesyw-
nie. Nie ma już drzew ocieniających lokalną 
drogę z Bychawki do Wierciszowa.

Miejscem najbardziej chyba obrosłym le-
gendą i dostojnymi drzewami – jest park 
w Piotrowicach – dzieło Kajetana Koźmiana. 
Obyczajem stało się, że każdy z gości odwie-
dzających Piotrowice sadził drzewo na pa-
miątkę tego radosnego wydarzenia. A kogóż 
nie było wśród gości kasztelana. Wymieńmy 
najważniejszych: Izabella z Flemingów księż-
na Czartoryska – wówczas już sędziwa dama 
pamiętająca czasy saskie, pisarka, opiekun-
ka artystów, założycielka pierwszego w kra-
ju muzeum. Książę Adam Jerzy Czartoryski, 
jej syn, wybitny polityk Królestwa Polskiego 
po powstaniu przywódca emigracji. Hrabia 
Wincenty Krasiński – szwoleżer gwardii 
Napoleona, również polityk tej epoki. Poeci – 
a pośród nich Zygmunt Krasiński i Cyprian 
Kamil Norwid i wiele innych osób związa-
nych z kręgami artystycznymi. Wybitni 
wojskowi – gen. Franciszek Dzierżykraj - 
Morawski, dowódca okręgu wojskowego, 
podczas powstania członek sztabu gene-
ralnego Wojska Polskiego, również popular-
ny poeta w tamtej epoce. Oczywiście bywał 
też wspomniany gen. Franciszek Rohland. 
Wymieńmy jeszcze Joachima Owidzkiego, 
właściciela Jabłonny, bibliofila, uczonego, 
protektora uzdolnionej młodzieży, członka 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pomniejsze osobistości również zna-
ne w swej epoce nie sposób wymienić. Nie 
było natomiast, wbrew obiegowym opiniom, 
na liście twórców piotrowickiego parku 
Fryderyka Chopina. Choć kompozytor przy-
jaźnił się z Koźmianami, jego szczegółowy 
dziennik z podróży po Lubelszczyźnie mil-
czy o pobycie w Piotrowicach.

I tylko szkoda, że nie wiadomo dziś, któ-
re ze wspaniałych drzew jakiej znakomitości 
dziś przypisać.

A bliżej nas? Dorzecze Kosarzewki – 
Gałęzówki obfitowało w siedziby ziemiań-
skie, a każdej z nich towarzyszyła estetycz-
nie ukształtowana przestrzeń złożona z ele-
mentów rzeźby terenu, wody, zieleni i bu-
downictwa. Odkąd dwory przestały pełnić 
funkcje obronne, ich zasadniczym przezna-
czeniem stała się reprezentacja splendo-
ru właściciela i umacnianie więzi towarzy-
sko-rodzinnych. Szczególnie ważne było to 
dla warstwy społecznej poddanej presji ze 
względów narodowych, kulturowych i eko-
nomicznych. Mody na tworzenie ogrodów 
w różnych stylach płynęły z zachodu, a roz-
przestrzeniały się za pośrednictwem arysto-
kratycznych elit. Na terenie Lubelszczyzny 
rozpowszechnił się typ parku krajobrazowe-
go w stylu angielskim, jednakże umiejętnie 
włączający w kompozycję elementy ogrodów 
geometrycznych – zazwyczaj starsze.

Dlatego gdy zabłądzimy dziś w zdzi-
czałe ostępy w okolicach Gałęzowa, Woli 
Gałęzowskiej, Bychawki, Podzamcza pa-
miętajmy, że jeszcze przed półwieczem były 
pięknymi parkami stworzonymi nie tylko ku 
zbytkowi „klasy próżniaczej”.

Długo by jeszcze wymieniać pokolenia lu-
dzi wybitnych dorastających w cieniu lu-
belsko-bychawskich drzew, wyliczać gości 

zachwyconych spokojnym, sielskim ale fa-
scynującym krajobrazem. Całe pokolenia 
dam z rodu Przewłockich i Kowerskich. 
Konstanty Goniewski, muzyk i literat, tłu-
macz Schillera. Zygmunt Sarnecki – dra-
matopisarz, aktor i reżyser teatralny, tłu-
macz Moliera, twórca teatru ogrodowego 
w Bychawie. Gustaw Doliński – lekarz spo-
łecznik i literat, przyjaciel Bolesława Prusa. 
A jeszcze Ewa Kołaczkowska ze Strzyżewic. 
A Antoni Urbański zmarły w Kosarzewie. To 
tylko literaci.

I może ich dzieła nie przetrwały próby cza-
su, ale bez wątpienia ich praca współtwo-
rzyła niepowtarzalny klimat tamtej epoki 
i tej okolicy. O swoim związku z naturą mó-
wili oni wprost, wręcz nic tu dodać.

A goście o których mowa: Bolesław 
Limanowski – społecznik, pisarz, ojciec pol-
skiego socjalizmu. Elwiro Michał Andriolli – 
znakomity rysownik, ilustrator europejskich 
gazet, podróżnik. Wspomniany już Bolesław 
Prus, Zofia Nałkowska, Tadeusz Breza, 
Marszalek Edward Rydz-Śmigły, w cywilu 
filozof i malarz, muzyk Tadeusz Sygietyński 
– twórca „Mazowsza”, Mira Ziemińska (jego 
żona), popularna przed wojną artystka etc., 
etc.

I wszystkim się tu podobało.

Z dalekiej, ale nie bezcelowej wycieczki 
krajoznawczej i historycznej powróćmy do 
Woli Dużej. Nie warto od Adama przedsta-
wiać dziejów miejscowości, ale na parę cie-
kawych momentów zwróćmy uwagę.

Wieś wymieniają XV-wieczne dokumen-
ty i już wówczas istniał folwark z dworem 
wchodzący w skład rozległych dóbr 
bychawskich. Późniejsze częste zmiany wła-
ścicieli sprawiały, że Wola Bychawska była 
najczęściej odrębną własnością. Niestety, 
nie są znane badaczom jakiekolwiek infor-
macje o wyglądzie dworu i jego otoczenia. Na 
podstawie pewnej wzmianki o grobli spię-
trzającej Kosarzewkę oraz obserwacji geo-
morfologicznych i gleboznawczych można 
wnioskować o znakomitych walorach kra-
jobrazowych siedliska. Potwierdza to mapa 
austriacka z 1804 r., niestety, zbyt ogólna 
i sporządzona w małej skali. Data sporzą-
dzenia mapy zbiega się w czasie z inną oko-
licznością historyczną. Otóż majątek Wola 
Bychawska (a potem również Bychawkę), 
nabył wówczas hr. Karol Scipio del Campo, 
właściciel Bychawy, jednocząc w swym ręku 
prawie całe średniowieczne „państwo” by-
chawskie. Wiadomo, że ów niefortunny go-
spodarz miał zamiłowanie do pięknych ogro-
dów. Funkcję ogrodnika u Scypionów pełnił 
Stanisław Sobieszczański (drobny szlachcic) 

ojciec Franciszka Maksymiliana, później-
szego uczonego, genialnego samouka, pre-
kursora historii sztuki w Polsce! Czy zatem 
hr. Scipio i jego ogrodnik byli twórcami par-
ku w Woli Bychawskiej? Czy pracował w nim 
młody Franciszek, z wykształcenia również 
ogrodnik? Czy to któryś z nich posadził na-
szą lipę? To pytanie najpewniej pozostanie 
bez odpowiedzi, ale warto je postawić.

Za to z całą pewnością w cieniu tego drze-
wa bawił się Tadeusz Miciński, młodopolski 
poeta, symbolista, jeden z czołowych 
(obok Przybyszewskiego i Wyspiańskiego) 
protagonistów tego kierunku sztuki. Jego 
matka była przez pewien okres właścicielką 
„dużowolskich” dóbr i poeta spędził tu kil-
ka dobrych lat swego dzieciństwa. Patrząc 
na brodate oblicze i lśniącą łysinę literata 
trudno powstrzymać się od uśmiechu, gdy 
wyobrazi się chłopca łażącego po drzewach 
boso i w krótkich spodenkach. Czy już wów-
czas przychodzili mu do głowy jego chime-
ryczni bohaterowie uwikłani w nieprawdo-
podobne dramaty?

Kogo jeszcze pamięta wiekowe drzewo? 
Podczas I wojny światowej majątek spłonął, 
ucierpiał też z pewnością park. Ostatnim 
właścicielom dóbr – Skawińskim wiodło się 
nie najlepiej, pewno i na pielęgnację ogro-
dów środków nie było. Po II wojnie światowej 
majątek rozparcelowano. W latach 60. utwo-
rzono tam szkołę.

Dziś w otoczeniu szkoły jest sporo ziele-
ni, w tym wiele wiekowych drzew. Jednak 
z prastarą lipą nic równać się nie może. 
Warto więc zadbać o to przepiękne drze-
wo i żywy łącznik dnia dzisiejszego z hi-
storią. Warto, zanim powalą je wichry lub 
czyjaś mądra głowa uzna, że lipa stwarza 
„śmiertelne zagrożenie” dla ludzi. Lub prze-
szkadza w realizacji ważnych inwestycji. 
Pogląd o tym, że natura jest nam zbędna, 
a jej elementy dowolnie zastępowalne jest 
nienowy. O tym, że przeszłość to zbyteczny 
balast, również. Ale przez ileś tam ostatnich 
lat takich przekonań należało się wstydzić 
wśród ludzi wykształconych. Dziś, gdy wy-
kształcenie staje się raczej formalnością, 
a pojęcie „inteligent” zasila słownik wyra-
zów obcych – stare-nowe sposoby myślenia 
znajdują znów rację bytu. Czasem wprost, 
gdy szelest argumentów zagłusza szmer li-
stowia i szum wiatru w gałęziach, o pszczół-
kach i ptaszkach nie wspominając. A cza-
sem bardziej przewrotnie: a to argumentu-
jąc nadrzędnością człowieka nad wszelkim 
stworzeniem, a to wyśmiewając teatralne 
działania ekologów i innych dziwaków, a to 
powołując się na względy bezpieczeństwa, 
konieczności ekonomiczne, urbanizacyjne, 
czy, o zgrozo, estetyczne. Że trzeba zlikwi-
dować starodrzew, a na to miejsce założyć 
strzyżone trawniki i iglaki. I można to na-
zwać upiększeniem. Dziś takie poglądy moż-
na wypowiadać bez żenady.

Jeśli chcemy by „hubalowska” lipa prze-
trwała jeszcze jakiś czas, warto pomyśleć 
o objęciu jej wyższą rangą ochrony. Warto!
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W niedzielę 24 czerwca 
zapraszamy wszystkie 
dzieci z gminy Bychawa

„Dziecięca 
Bychawa”
Plac zabaw przy BCK

Będą		dmuchane	zamki,	zjeżdżalnie,	lody,	
wata	cukrowa,	popcorn,	kiełbaska	z	grilla	
-	to	wszystko	za	DARMO.	
Zapraszamy	w	imieniu	BCK	
i	Niepublicznego	Przedszkola	
"Akademia	Poziomkowa"	
w	Bychawie	
Godz.14.00.
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Młodzież aktywna, młodzież dla Singera!
Tomek Hanaj, BCK

Lublin i Lubelszczyzna to ulubione 
miejsca opowiadań laureata 
literackiej Nagrody Nobla - Izaaka 
Baszewisa Singera. To wyjątkowy 
pisarz, który swoją twórczością 
rozsławił nasz region. Dzięki jego 
opowiadaniom znane są w całym 
świecie nazwy takich miast jak 
Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, 
Biłgoraj, Lublin czy... Bychawa!

Jak w rzeczywistości wyglądał opisywa-
ny przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj 
i co o nim wiedzą współcześni mieszkań-
cy? Te pytania skłoniły nas do wyruszenia 
w wyjątkową podróż – śladami I.B. Singera. 
Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szko-
łami, domami kultury, bibliotekami, sto-
warzyszeniami stworzyliśmy artystyczno-
-edukacyjny projekt, którego elementami 
są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. 
Szczególną rolę w tym projekcie odgrywa-
ją międzynarodowi wolontariusze z Izraela, 
Ukrainy, Francji,  Rosji, Turcji i Polski. 
To oni wraz z młodzieżą i lokalną społecz-
nością prowadzą kulturalne działania i ani-
mują przestrzeń, tworząc unikalny program 
czerpiący z tradycji, kultury i historii – pro-
gram Festiwalu „Śladami Singera”. 

Wyjątkowi instruktorzy, nietuzinkowa at-
mosfera, emocje i nauka. To wszystko towa-
rzyszy nam przez cały czas trwania warsz-
tatów. Przygotowujemy się do festiwalu: 21 - 
22 lipca 2012 

Zaczęliśmy historycznie i kulturowo. 
Poznaliśmy życie i twórczość naszego nobli-
sty - Izaaka Baszewisa Singera. Następnie 
zetknęliśmy się z dziejami bychawskiej zie-
mi. Mieliśmy okazję stąpać po ścieżkach 
ks. A. Kwiatkowskiego, zatrzymać się w cza-
sie na strychu dawnego Domu Ludowego 

(dzięki pracownikom), poczym usłyszeć bi-
cie bychawskiego zegara. Dzięki uprzejmości 
p. Antoniego Wieczorkiewicza odwiedziliśmy 
miejsca związane ze społecznością żydow-
ską, a także mieliśmy okazję wybijać rytm 
dzwonów naszej dzwonnicy, by w końcu po-
biegać po miasteczku i odszukać miejsca, 
które już nie istnieją w naszym miasteczku.

Ale to nie wszystko. Oprócz historii, po-
znajemy jedną z najbardziej ekspresyjnych 
form teatralnych, czyli teatr ognia. Młodzież 
z pełną determinacją zmaga się skutecz-
nie ze sztuką okiełznania jego żywiołu. 
Rezultaty widowiskowe!

Lubimy wzbudzać sensację. Bo, jak moż-
na odebrać grupę osób biegających po 
Bychawie w strojach z dawnych czasów, ze 
statywami i kamerami i symbolicznym sta-
rym, pozdzieranym oknem! 

Poszukujemy miejsc atrakcyjnych, wyjąt-
kowych, miejsc których nigdy młodzież by 
nie odwiedziła, gdyby nie warsztaty i gdyby 
nie życzliwi mieszkańcy Bychawy. Dlatego 
podziękowania dla pana Józefa Lubańskiego 
za możliwość realizacji  materiału filmowe-
go w jego przecudownym mieszkaniu. 

„Śladami Singera. Warsztaty. Spotkania. 
Sztuka” wciąż trwają. Zachęcamy do udzia-
łu całą społeczność lokalną do udziału 
w tym nowym przedsięwzięciu. 

Ważny dla nas jest wymiar dialo-
gu międzypokoleniowego. Dlatego pro-
simy o udział osoby, które chciały-
by podzielić się  historią naszego regio-
nu, wspomnieniami i doświadczeniami 
z życia w Bychawie przed i powojennej. 
Młodzież liczy na państwa zainteresowanie 
oraz zgłaszanie potencjalnych chętnych do 
udziału w wydarzeniu „Misterium – Ocalone 
Losy”. Chcemy, aby dawne dzieje były zare-
jestrowane i utrwalone przez młode osoby. 
Żeby młodzi ambitni mieszkańcy zetknę-
li się ze świadkami historii, przy czym zo-
stali strażnikami losów społeczności dawnej 
Bychawy.

Przemek 
z Bychawy zagrał 
w Opolu

Przemek Hanaj zagrał na 
49. Krajowym Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu. 
Do jego zespołu „załapali się” 
Marcin Kindla i Piotr Kupicha. 
Razem zdobyli nagrodę „Super 
Ekspresu”. Brawo!

Obejrzyjcie koniecznie 
na youtube „Jeszcze się nie 
spotkamy” Opole 2012.
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Kontakt: 
Tomasz	Hanaj	(BCK)	604	410	250;	Ola	Duź	
-	koordynator	projektu	„Śladami	Singera.	
Warsztaty.	Spotkania.	Sztuka”.	

Kto na sobótce nie będzie, 
głowa go boleć będzie!

Noc Kupały 

Serdecznie zapraszamy na noc pełną 
magii, ognia, pięknych dźwięków oraz po-
szukiwania szczęścia pod postacią kwiatu 
paproci.

Spotkamy się 24 czerwca br. przy „Barze u 
Saszy” nad zalewem bychawskim. Początek 
o godz. 19.30. Wstęp wolny!

W programie:
• Obrzędy sobótkowe, prezentacje,
• Etiuda taneczna z BCK,

• Koncert zespołu ludowego z Czerniejowa, 
• Puszczanie wianków przez Młodzieżową 

Inicjatywę Kulturalną,
• CHWYLA (ukraiński zespół folkowy),
• Poszukiwanie kwiatu paproci,
• Ogień, ogniki i puszczanie lampionów do 

nieba - uczestnicy wydarzenia.
Program może ulec zmianie.

Bene Meritus 2012
26 czerwca zapraszamy wszystkich sympa-

tyków osoby ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
oraz dziejów Bychawy. 

Wieczór z ks. Kwiatkowskim odbędzie się 
przy Bychawskim Centrum Kultury o godz. 
19.00.

Kolejny raz będzie to okazja do odsłonięcia 
kolejnych kart z życia społecznika. W tym 
roku zagości u nas muzyka klasyczna!

Szczegóły na stronie internetowej www.
ebck.pl

Bychawskie Centrum Kultury, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne zapraszają!

Bychawa w fotografii otworkowej

Tomek Hanaj

Młodzież z koła fotograficznego 
Bychawskiego Centrum Kultury 
postanowiła przedstawić 
Bychawę w odmienny sposób. 

Swoją pasję fotograficzną przełożyli na 
wystawę pt. „Światłem Rysowane- Bychawa 
w fotografii otworkowej” 13 maja 2012 był 
początkiem promocji ich twórczej pracy, 
którą wykonywali pod kierunkiem instruk-
tora Szczepana Kasiury, począwszy od li-
stopada 2011 r. 

Stworzyli enigmatyczną opowieść 
o Bychawie. Opowieść o przemijaniu i po-
strzeganiu świata przez młodych twórców. 

W otaczającej nas digitalizacji powróci-
li do tradycyjnych technik fotograficznych 
prezentując najbardziej charakterystycz-
ne obiekty Bychawy, miejsca nieznane oraz 
miejsca ważne dla młodych twórców.

Dodatkowo, Bychawskie Centrum Kultury 
miało okazję współtworzyć wielkie wydarze-
nie na mapie kulturalnej Lublina. Mieliśmy 
niebywałą okazję przedstawienia naszego 
miasta w formie wystawy fotografii otwor-
kowej. Doskonałe miejsce przy głównej „Alei 
kultur” sprawiło, że ekspozycja stała się 
atrakcją dla uczestników tego wyjątkowego 
wydarzenia.

Uczestnikami wystawy byli: Karolina 
Białkowska, Monika i Patrycja Kowalczyk, 
Aleksandra Salasa, Agnieszka Górniak, 
Mateusz Bartnik oraz inni. 
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Synagoga w Bychawie
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Starowiejskie rocznice… 
cz. V, ostatnia

Z dziejów parafii w Starej Wsi
Grażyna Rakuś, Marta Żyśko

W górę mimo trudności
Kłopoty finansowe nasiliły się tak, że nie-

podobieństwem było dalej prowadzić budo-
wę – czytamy w Kronice Parafialnej notat-
ki z roku 1934. Na parafii ciążyły też długi 
za wykonane wcześniej prace przy kościele 
i plebanii, zdarzały się też przypadki kra-
dzieży zgromadzonych materiałów budow-
lanych. Ksiądz Bocian poszukiwał wyjścia 
z zaistniałej sytuacji. Proponował opodat-
kowanie z hektara, na co nie chcieli przy-
stać bogaci gospodarze, sugerując skład-
ki od każdego gospodarstwa. Po kłótniach 
i nieporozumieniach uchwalono stawkę 3 zł 
z hektara, którą też nie wszyscy uiścili. 
Zdesperowany proboszcz wpadł na pomysł 
ściągnięcia należności z pomocą „sekwe-
stratora” uprawomocnionego przez Urząd 
Skarbowy w Krasnymstawie. Dzięki temu 
spłynęła część zaległości, ale byli i tacy, 
którzy napisali zażalenie do Powiatu, uzy-
skując zakaz dalszych nieprawnych egze-
kucji komorniczych. Co sprytniejsi para-
fianie, chcąc uniknąć ponoszenia kosztów, 
deklarowali przynależność do Kościoła 
Polsko-Narodowego. O tym, że był to tylko 
wybieg, świadczy fakt, że po zakończeniu 
budowy wrócili na łono parafii. Mimo licz-
nych trudności i kłopotów prace przy bu-
dowie Kościoła trwały: budynek przykryto 
dachem, wykonano prowizoryczne schody, 
wstawiono drzwi zewnętrzne i ramy okien-

ne, wycementowano zakrystię. Następnie 
Proboszcz całą swoją energię skierował na 
wykończenie plebanii. Prace prowadzono 
całe lato, jednak wykonywali je inni fachow-
cy w związku z niewypłaceniem należności 
braciom Krawczykom, którzy wnieśli spra-
wę do sądu, uzyskali korzystny wyrok, ale 
w swej szlachetności - zrezygnowali z od-
zyskania należności. Parafianie jak też 
i Komitet parafialny z tego tytułu wyrzutów 
sumienia nie mieli. Jesienią do „mieszka-
nia pachnącego świeżym drzewem i żywicą 
wprowadził się natychmiast ksiądz Bocian, 
kontent ogromnie z własnego kąta”.

Ksiądz Bocian, mimo ogromu prac gospo-
darczych, nie zaniedbywał sfery duchowej 
swoich parafian. W drugiej połowie paździer-
nika 1934 r. sprowadził Ojców Bernardynów 
z Radecznicy do przeprowadzenia Misji 
Świętych w parafii. Aby pomieścić ludność 
tłumnie przybywającą do kościoła, postano-
wił urządzić prowizoryczny ołtarz w nowym 
budynku. Ojciec Ryba - Bernardyn doko-
nał poświęcenia nowej świątyni i przenie-
sienia Najświętszego Sakramentu z Kaplicy 
w Uroczystość Chrystusa Króla dnia 28 
października 1934 r. Chociaż gołe są ce-
glane mury Kościoła, chociaż na nierównej 
ziemi trzeba klęczeć – z radością i rozrzew-
nieniem przeżywają ludzie święte misyjne 
chwile. Na pamiątkę Misji postawili parafia-
nie na przykościelnym placu krzyż z napi-
sem: „Niech żyje Chrystus Król”, a przeżycia 
duchowe scementowały parafię wewnętrz-
nie. Z drewna pochodzącego z rozbiórki ka-

plicy zbudowano dzwonnicę. Wyposażenie 
Kościoła było bardzo ubogie, przeniesione 
ze starej kaplicy lub otrzymane od sąsied-
nich parafii. Rok 1935 rozpoczął się od 
prośby Proboszcza skierowanej do Biskupa 
o uznanie Św Władysława patronem parafii. 
Władza Diecezjalna ustanowiła jednak pa-
rafię pod wezwaniem Świętego Stanisława 
Biskupa Męczennika.

Wkrótce nastąpiło przeniesienie Księdza 
Bociana ze Starej Wsi do Suchowoli 
Zamojskiej. Tam, bogatszy o doświadczenia 
zdobyte w Starej Wsi, w rekordowym tem-
pie pobudował przepiękny, duży Kościół dla 
czterotysięcznej parafii, pracując „z zado-
woleniem osobistym, ku chwale Boga i po-
żytkowi parafian”. Nadszedł rok 1939, a z 
nim wybuch wojny. Do wkraczających wojsk 
niemieckich w Suchowoli oddano strzały. 
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Zabytkowy ołtarz główny po renowacjiŚwiętowaliśmy 15 lat ośrodka 
kuratorskiego

Ewa Cichocka, kierownik Ośrodka 
Kuratorskiego nr 1 w Bychawie

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie 
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
funkcjonuje już od 15 lat. Został 
powołany w roku 1997. Początkowo 
jego siedzibą była Szkoła 
Podstawowa, a następnie Zespół 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. 

Od 1999 roku ośrodek mieści się w budyn-
ku plebanii parafii Św. Jana Chrzciciela. W 
pomieszczeniach wyremontowanych przez 
samych uczestników, odbywają się zajęcia, 
podczas których skierowana do ośrodka 
młodzież może nie tylko skorzystać z pomo-
cy w nauce, ale także spędzić ciekawie czas. 
Pracujący w ośrodku kuratorzy starają się 
podejść do każdego uczestnika indywidual-
nie, pomagają w rozwiązywaniu problemów, 
organizują czas wolny. Tu powstają pięk-
ne prace plastyczne, widowiska teatralne, 
wspólnie przygotowywane są posiłki, a pod-
czas wyjazdów wakacyjnych można przeżyć 
przygodę na spływie kajakowym lub rejsie 
żaglówką.

25 maja 2012 roku nasz ośrodek mógł 
się pochwalić swoim piętnastoletnim do-
robkiem. Na uroczystość z okazji jubile-
uszu licznie stawili się goście, a wśród 
nich Starosta Lubelski Pan Paweł Pikula, 
Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód 
Pan Robert Wasiewicz, Kuratorzy Okręgowi, 
Pani Maria Dąbska i Pani Anna Dyś, 

Burmistrz Bychawy Pan Janusz Urban, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Grzegorz Szacoń, Komendant Komisariatu 
Policji w Bychawie Pan Zbigniew Zaborski, 
a także sędziowie, kuratorzy, kierownicy 
ośrodków kuratorskich okręgu lubelskiego, 
dyrektorzy bychawskich szkół i OPS, oraz 
wiele innych osób związanych z ośrodkiem 
z racji wykonywanej profesji oraz z sympatii.

Były przemówienia, kwiaty, listy gratula-
cyjne, okolicznościowe prezenty, padło wie-
le ciepłych słów i obietnic. Później młodzież 
zaprezentowała piękne, bardzo wzruszające 
widowisko pt. „Życzliwość w tęczy zaklęta”. 
Wielu gościom zakręciła się łza w oku. Po 
dawce wzruszeń uczestnicy imprezy zostali 

zaproszeni na wspólny piknik przed ośrod-
kiem – szaszłyki, kiełbaski  i oczywiście by-
chawskie pierogi. Podczas kuluarowych roz-
mów słychać było wiele pochwał, zarówno 
pod adresem młodzieży, jak i pracujących 
z nią kuratorów. 

Ośrodek Kuratorski w Bychawie jest pla-
cówką środowiskową. Tu swoje miejsce znaj-
dzie nie tylko młodzież skierowana przez 
sąd, ale również młodzi ludzie, którzy bory-
kają się z różnymi problemami. W ośrodku 
zawsze ktoś ich wysłucha i pomoże w trud-
nych sytuacjach. Z okazji 15-lecia istnienia, 
wypada życzyć solenizantowi 100 lat!

Robert Wasiewicz

Paweł Pikula

Złote gody
Medale od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z rąk 
burmistrza Janusza Urbana, kwiaty 
i odśpiewane „Sto lat” przy lampce 
szampana – tak uhonorowano 
13 par z gminy Bychawa, które 
małżeństwami są już od pół wieku. 

Medale otrzymali: Teresa i Zdzisław 
Bajowie, Józefa i Edward Flisowie, 
Krystyna i Marian Krykowie, Emilia i Albin 
Kryskowie, Halina i Tadeusz Malcowie, 
Janina i Mieczysław Maziarzowie, Anna 
i Zygmunt Pietrzakowie, Ryszarda 
i Mieczysław Reszkowie, Kazimiera 
i Aleksander Spustowie, Danuta i Antoni 
Sulowscy, Kazimiera i Marian Szymańscy, 
Barbara i Stanisław Świgno.

W uroczystości, która odbyła się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bychawie 

w dn. 19 maja br. wzięli również udział: 
Marta Wołoszyn, zastępca burmistrza, 
Grzegorz Szacoń, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bychawie, Regina Skoczylas, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bychawie, Bożena Marzec, zastępca kie-
rownika USC.

Uroczystość uświetnił wspaniałym 
koncertem Klub Seniora z Bychawy. 
Dziekujemy!

Jubilatom zaś  życzymy jeszcze wie-
lu wspólnych lat życia w zdrowiu 
i powodzeniu!

Warto dodać, że Państwo Helena 
i Józef Tłuczkiewicz ze Starej Wsi 
Trzeciej obchodzą w tym roku 60-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Akademia III Wieku 
dla Seniorów 

Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” 
informuje, że od czerwca 2012 r. reali-
zowany będzie program „Promocja ini-
cjatyw służących aktywizacji i integracji 
społecznej osób starszych”. Będą to spo-
tkania integracyjne pod nazwą Akademia 
III Wieku dla Seniora, przeznaczone 
dla osób starszych z Bychawy i okolic. 
Cykliczne spotkania będą okazją, aby 
miło spędzić czas oraz skorzystać z róż-
nych form aktywności (m.in. zajęć edu-
kacyjnych, relaksacyjnych, terapeutycz-
nych i warsztatów). Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
16.06.2012 r. (sobota) o godz. 9.00 
w budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie przy 
ul. Pileckiego 20 (Podzamcze), na które 
serdecznie zapraszamy.

*Zadanie jest dofinansowane przez 
Województwo Lubelskie.
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List od Czytelnika

do Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego

Urodziłem się w Bychawie, 
tam spędziłem swoje dzieciństwo 
i swoją młodość, a więc chwi-
le zapewne dla każdego najpięk-
niejsze. Tam na cmentarzu mam 
swoich najbliższych, tam mam 
swoje serce, a w każdym razie 
dużą jego część. Niebawem mi-
nie pół wieku jak mnie tam nie 
ma, ale Bychawa jest nadal mi 
bliska. Dzisiejsza Bychawa, jak-
że już inna od tamtej, mojej, jest 
zapewne piękniejsza, zmieniła się 
w miasto, rozwija się nadal doga-
niając świat, ale tamta Bychawa 
jest i pozostanie niezapomniana. 
Szkoda tylko, że coraz mniej jest 
ludzi, którzy ją pamiętają, którzy 
ją tworzyli i kochali, i że nie zawsze 
jest to zapamiętane. Moja rodzi-
na od granic pamięci zamieszki-
wała w Bychawie, myślę, że mia-
ła też swój udział w jej rozwoju, 
czego ślady znajduję w licznych 
(również dzięki Wam), a skrzętnie 
gromadzonych w moim domu wy-
dawnictwach o dziejach Bychawy 
i jej mieszkańcach. Jako dowód 
chciałbym prosić o opublikowa-
nie w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, 
o ile uznacie Państwo, iż na to 
zasługuje, wspomnienia o moim 
stryju Janie, niegdyś mieszkańcu 
Bychawy, dobrym człowieku i do-
brym Polaku.

Serdecznie pozdrawiam wszyst-
kich mieszkańców Bychawy, 
w tym członków Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego. 
Obserwuję i podziwiam efekty 
Waszej pracy. Jestem Wam za nie 
wdzięczny, gdyż sprawiają mi wie-
le radości.

Aleksander Kryska
Biskupiec, 28.03.2012 r.

Kolejny Proboszcz w naszej parafii to 
Ksiądz Hieronim Świć rozpoczynający po-
sługę 25 sierpnia 1954 roku, autor pierw-
szej części Kroniki Parafialnej. Za jego „ka-
dencji” została dokończona „organistówka”, 
powiększono cmentarz i ogrodzono siatką, 
pomalowano kościół po zakończeniu prac 
elektryfikacyjnych, które miały miejsce we 
wsi i kościele w roku 1958. Wyposażenie 
kościoła wzbogaciło się o fotel i konfesjo-
nał (wykonane przez p. T. Chrzanowskiego), 
klęcznik (dzieło p. A. Małka), krzyż do 
kruchty, sztandary, dywan, żyrandol, kin-
kiety i obraz Św. Stanisława do bocznego 
ołtarza ufundowany przez p. S. Mączkę. 
W 1959 roku okazało się, że ołtarz głów-
ny ma wartość zabytkową, co poświad-

cza pismo z Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Za czasów Księdza Świcia miały miejsce 
dwa smutne wydarzenia. W 1961 roku, po 
28 latach służby, zmarł nagle kościelny 
Bolesław Kozak, oddany kościołowi od po-
czątku jego istnienia i wspierający wszyst-
kich dotychczasowych proboszczów, „czło-
wiek sprytny, ruchliwy, zaradny i zawsze 
wesoły”. Kolejnym długoletnim kościelnym 
był śp. Marcin Baran. Odbył się też pogrzeb 
śp. Księdza Tadeusza Tworka (zm. 13 stycz-
nia 1963 r.) liczącego 80 lat. 

Istotnym faktem w życiu parafii było „na-
wrócenie się” duchownego Kościoła Polsko-
Narodowego na wiarę rzymsko-katolicką, co 
spowodowało powrót nielicznych już „na-
rodowców” do naszej parafii. Ciosem dla 
Proboszcza i kościoła był zakaz nauczania 
religii w szkołach, co nie przeszkodziło mu 
uczyć w kościele. 

Na przełomie sierpnia i września 1963 
roku nastąpiła zmiana Proboszcza w Starej 
Wsi. Własnym staraniem ustąpił z parafii 
Ksiądz Hieronim Świć, a przybył naznaczony 
przez Kurię Biskupią Ksiądz Adam Fabisiak. 
Już w pierwszych dniach posługi zauważył  
zagrzybioną plebanię, nieogrodzony kościół 
na niepewnych fundamentach, „zakrystię 
z rozłażącymi się murami. W czasie pracy 
w Starej Wsi udało mu się zrealizować ww. 
przedsięwzięcia, a w trosce o katechizację 
dzieci, uruchomił trzy punkty nauczania re-
ligii. Z parafią rozstał się w lipcu 1975 roku.

Wszyscy następni proboszczowie Starej 
Wsi: Ks. Zygmunt Dębicki, Ks. Zenon 
Chęć, Ks. Piotr Stańczak, Ks. Stanisław 
Szatkowski, Ks. Adam Galek  znani są 

większości parafian, 
a w przedsięwzięciach 
przez nich podejmowa-
nych – uczestniczyliśmy 
jako parafianie. Obecny 
wygląd Kościoła, cmen-
tarza, plebanii i pose-
sji parafialnej świadczy 
o wielkiej gospodarności 
księży i  angażowaniu 
parafian. Wyrażamy wiel-
ką wdzięczność wszyst-
kim Proboszczom spra-
wującym posługę w na-
szej Parafii za rozwijanie 
i umacnianie życia du-
chowego i religijnego oraz  
za gospodarską dbałość 
o materialne dobra para-
fii. Dziękujemy też księ-
żom katechetom, z który-
mi dane nam było praco-
wać nad kształtowaniem 
serc i umysłów dzieci 
i młodzieży.

Cieszymy się, że z na-
szą parafią związany jest 
Biskup Stefan Regmunt. 
Stara Wieś to rodzinna 
miejscowość Jego mat-
ki, Katarzyny Regmunt 
z domu Chałabis i miejsce 
chrztu świętego obecnego 
Biskupa. 

Istotnym momentem 
w dziejach parafii był fakt sprawowania 
przez Proboszcza starowiejskiego Ks. Piotra 
Stańczaka funkcji Dziekana bychawskiego.

Kończąc ostatnią część cyklu 
„Starowiejskie rocznice” mamy świadomość, 
że nie wyczerpałyśmy tematu., korzystając 
z dostępnych nam źródeł pisanych (kroniki, 
dokumenty szkolne i materiały udostępnio-
ne przez profesora Krawczyka). Zachęcamy 
ludzi pamiętających opisywane wydarzenia 
lub inne, nieznane nam, przemilczane do 
podzielenia się swoimi refleksjami z czytel-
nikami. 

Dziękujemy Redakcji „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” i „Głosu Regionalistów”  za 
możliwość opublikowania garści wspo-
mnień z historii starowiejskiej szkoły 
i parafii.

Niemcy spędzili zakładników na plac przy-
kościelny, wśród nich był Ksiądz Bocian. Do 
egzekucji nie doszło, gdyż ocalili ich polscy 
żołnierze z rozbitych dywizji. Wywiązała 
się krótka walka, w której zginęło wielu 
Niemców, pochowanych w olbrzymim dole 
przed głównym wejściem do Kościoła. Armia 
Czerwona, która wkroczyła na te tereny, 
wydała zgodę na przeniesienie niemieckiej 
mogiły w inne miejsce, co niezwłocznie zor-
ganizował Ksiądz Bocian, narażając się tym 
wracającym właśnie Niemcom. Wrogowie 
natychmiast aresztują Księdza Bociana za 
naruszenie niemieckiego grobu, katując go 
zaraz na miejscu w straszliwy sposób. Na 
pół żywego odwożą do Lublina na Zamek. 
Na Zamku odbywa się śledztwo, przy tym 
Księdza Bociana głodują i biją okropnie (…) 
Zrezygnowany i złamany oczekiwał chwi-
li śmierci. Przyszła wkrótce, przerywając 
pasmo jego cierpienia. Zginął śmiercią mę-
czeńską od kul wroga…. Odszedł pierwszy 
Proboszcz, nauczyciel, budowniczy, fun-
dator, gospodarz, twórca życia duchowego 
starowiejskiej parafii. Jego osoba i zasługi 
niech pozostaną w naszej pamięci!

noWy proboszcz. okupacja

Po odejściu Księdza Bociana w lip-
cu 1935 roku przybył do parafii nowy 
Proboszcz - Ksiądz Józef Truś z wikariatu 
w Kamionce koło Lubartowa. Zastał ko-
ściół kryty blachą, ale bez wieży, nie w peł-
ni wykończoną plebanię, duże braki w  na-
czyniach i szatach liturgicznych oraz dług 
parafialny w sumie 4852,51 zł za materiały 
i robociznę oraz Księdzu Bocianowi spłata 
należności w sumie 3117 zł, które to pienią-
dze włożył Ksiądz Bocian z własnej kieszeni 
i nigdy ich nie odzyskał. Na poczet owych 
długów i dalszych prac wykończeniowych 
parafianie opodatkowali się po 3 zł z mor-
ga. Niestety, niechętnie i nie wszyscy uisz-
czali dobrowolną składkę. Roboty postępo-
wały wolniej, ale Ksiądz nie odpoczywał, 
sprowadzał cegłę, lasował wapno, gromadził 
cement na budowę wieży Kościoła, która 
nadała świątyni właściwy wygląd, chociaż 
niektórym wydawała się zbyt ciężka, przy-
tłaczająca. Budynek z zewnątrz wyglądał 
okazale, lecz Księdza martwiło wnętrze – 

ziemia pod nogami wiernych i ubogie wy-
posażenie. Zaproponował więc nowy sposób 
pozyskiwania funduszy; poprosił kobiety 
o zbiórkę jajek, co okazało się skutecznym 
pomysłem. Pieniędzy za jaja wystarczyło na 
ułożenie czarno-białej posadzki w prezbite-
rium i wycementowanie zakrystii. Stan po-
siadania Kościoła zwiększył się też o wiele 
nowych przedmiotów i szat ufundowanych 
przez indywidualnych ofiarodawców z para-
fii i spoza niej, do których udało się dotrzeć 
Proboszczowi. To był kolejny skuteczny po-
mysł Księdza na pozyskanie darów, gdyż 
więcej ofiar wpłynęło od osób indywidual-
nych niż z ofiar ogólnoparafialnych. Nagłą 
potrzebą było pokrycie przeciekających 
dachów na plebanii i budynkach gospodar-
czych. I tym razem z pomocą przyszły ko-
biety, „za jajka” zakupiono blachę, co nie za-
kończyło jednak kłopotów Proboszcza, gdyż 
w budynku panoszył się grzyb. Tradycyjnie 

nie było parafialnych funduszy, Ksiądz skie-
rował komitetowych po pożyczkę do swojej 
gospodyni, ta jej udzieliła, a „zwrotu nigdy 
się nie doczekała”. Przy słabej ofiarności pa-
rafian, a ogromnych potrzebach (tynkowa-
nie, posadzka, urządzenie wnętrza) Ksiądz 
Truś zwrócił się do Kurii z prośbą o zezwo-
lenie na zbieranie ofiar na terenie Diecezji 
Lubelskiej, czym zajęli się co aktywniejsi 
i bardziej zaangażowani parafianie. Zdążyli 
wytynkować tylko wnętrze Kościoła, gdyż 
dalsze prace przerwał wybuch wojny. 

W owym czasie parafia liczyła 1669 osób. 
Na jej terenie mieszkało ponadto 8 rodzin 

żydowskich, 5 narodowych, 3 prawosławne. 
W czasie 5 - letniego okresu okupacji życie 
duchowe przygasło, ludzie bali się chodzić 
do kościoła, wiedząc, że „wróg ma swoje 
metody otaczania świątyń w czasie nabo-
żeństw, aby potem wybrać silnych i zdro-
wych na roboty do Rzeszy”. Prace wykoń-
czeniowe również nie posunęły się, jedynie 
zimą 1940 roku przybył do kościoła „wielki 
ołtarz stały, na czarno malowany ze złoce-
niami, w stylu renesansowym, ofiarowany 
przez parafię Bychawkę”, po wybudowaniu 
nowego. Podarowany nam ołtarz pochodził 
z nieistniejącego od 1855 r. kościoła Św. 
Michała na Starym Mieście w Lublinie i dzię-
ki naszej ofiarności i staraniom Proboszcza 
Stanisława Szatkowskiego został gruntow-
nie odrestaurowany w roku 2008. Wielką 
w oczach parafian zasługą Księdza Trusia 
było ocalenie dzwonu przed Niemcami, któ-
rzy nakazali „zdać dzwony”. Oddano tyl-
ko sygnaturkę, a w dzwonnicy wykopano 
głęboki dół, w którym wtajemniczone oso-
by (Ksiądz, organista Adamczyk, kościel-
ny Kozak i komitetowy Rozwałka) ukryły 
dzwon, maskując miejsce. Ogłoszono, że 
został on oddany Niemcom. Gdy  po wojnie 
wydobyto dzwon i swoim dźwiękiem wezwał 
ludzi na modlitwę, ich radość i wdzięczność 
dla Księdza były wielkie. Mimo to zwrócił się 
do Kurii z prośbą o przeniesienie i w 1946 
roku objął parafię Kamień w dekanacie 
chełmskim. Zmarł w Wojciechowie w 1971 
roku, pochowany w Lublinie.

poWojenne dzieje parafii

Starowiejskim Proboszczem z dniem 
25 sierpnia 1946 roku został Ksiądz Jan 
Korzeniowski przybyły z parafii Kamień. 
Posługę pełnił 8 lat, w czasie których uło-
żono posadzkę zamówioną przez Księdza 

Trusia, wykonano chrzcielnicę i ławki, za-
kupiono „fisharmonię”, postawiono zrąb 
„organistówki”. Najważniejszym przedsię-
wzięciem Proboszcza Korzeniowskiego było 
uchronienie kościoła od katastrofy bu-
dowlanej spowodowanej pękaniem murów. 
Zbiórkę na ten cel przeprowadził sam Ksiądz 
Proboszcz. Inżynier stwierdził konieczność 
„ankrowania”, a wykonawcami tego trud-
nego zadania byli bracia Krawczykowie. 
Zdarzały się też dary od pojedynczych osób, 
czego przykładem jest obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej ufundowany przez para-
fiankę Feliksę Kowalską w 1950 roku.

Tak wyglądała plebania w 1937 r.

W 1935 r. wzniesiono wieżę kościoła, nadając mu właściwy kształt.
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Moja pielgrzymka życia
Danuta Sprawka

10 lutego. Wyjazd do 
tel aWiWu. galilea, góra 
karmel

Zajmujemy miejsca w autokarze i o godz. 
1.30, i przy temperaturze –20°C wyrusza-
my spod kościoła w Bychawie do Warszawy. 
Grupa bychawska z ks. Grzegorzem Kolasą 
liczy 23 osoby. W Lublinie dołącza do nas 
grupa 24 pielgrzymów z o. Andrzejem. Na 
lotnisko przyjeżdżamy dość wcześnie rano. 
Mamy czas na rozmowę z polską przewod-
niczką, p. Moniką Kamińską, ona i pilot 
arabski oprowadzą nas śladami Jezusa. 
Bardzo szczegółowa odprawa bagażowa i bi-
letowa, po czym zajmujemy miejsca w samo-
locie linii izraelskich „ELAL” i o godz. 10.00 
wylatujemy do Tel Awiwu. Cztery godziny 
lotu mijają szybko, miła obsługa, informa-
cje w j. polskim, ciepły posiłek, muzyka. Na 
lotnisku w Tel Awiwie znów odprawa i prze-
siadamy się do autokaru z polskimi emble-
matami, z godłem i flagą biało-czerwoną, 
która towarzyszyć nam będzie na ulicach 
miast i miasteczek Ziemi Świętej. Kierujemy 
się w stronę Hajfy na Górę Karmel, „Winnica 
Boga” – masyw górski ponad 500 m n.p.m. 
Odwiedzamy klasztor karmelitów „Stella 
Maris” pw. NMP wybudowany nad Grotą 
Eliasza. Malowidła ścienne przedstawia-
ją Eliasza i jego wóz ognisty, którym został 
przewieziony do nieba, Króla Dawida oraz 
innych proroków (w grocie miała schronić 
się św. Rodzina podczas ucieczki do Egiptu). 
Uczestniczymy we Mszy św. koncelebro-
wanej przez ks. Grzegorza i o. Andrzeja. Z 
autokaru podziwiamy wieczorną panora-
mę okazałego, jasno oświetlonego Ogrodu 
Bahaitów ze świątynią, gdzie pochowano 
założyciela tej religii – Baba. Udajemy się na 
obiadokolację i nocleg do hotelu „Arcadia” 
w Tyberiadzie (mamy tu trzy noclegi) w oko-
licy Jeziora Galilejskiego.

11 lutego. góra tabor. 
odnoWienie przysięgi 
małżeńskiej W kanie 
galilejskiej. nazaret

Po śniadaniu wyruszamy na Górę Tabor 
(600 m n.p.m.) u zbiegu granic Izraela, Syrii 
i Libanu. Jezus widywał tę górę na co dzień. 
Na niej miało też miejsce wydarzenie związa-
ne z przemienieniem pańskim, dlatego Góra 
nosi nazwę Przemienienia Pańskiego. Na jej 
szczycie dominuje Bazylika Przemienienia 
wybudowana w 1919 r. przez franciszka-
nów, z dwoma kaplicami: Mojżesza i Eliasza. 
Kolejnym przystankiem naszego pielgrzy-
mowania jest Kana Galilejska rozciąga-
jąca się na północ od Nazaretu – miejsce 
pierwszego cudu Jezusa (przemiana wody 
w wino). W kaplicy kościoła 12 par małżeń-
skich spośród nas odnowiło swoją przysięgę 

małżeńską i otrzymało specjalne błogo-
sławieństwo od ks. Grzegorza oraz od o. 
Andrzeja oficjalne życzenia na dalsze wspól-
ne życie. Nie zabrakło też „100 lat” odśpiewa-
nych przez wszystkich, a także uroczyste-
go spotkania w hotelu po kolacji. Następnie 
udajemy się do Nazaretu, by zobaczyć dwu-
poziomową Bazylikę Zwiastowania NMP 
i Kościół św. Józefa. Nazaret to miasto ro-
dziców Jezusa oraz miasto z którego Jezus 
z rodzicami powrócił z Egiptu, w nim rósł 
i wychowywał się. Centralnym miejscem 
bazyliki jest Grota Zwiastowania. W bazyli-
ce uczestniczymy we Mszy św. Na ścianach 
górnej części bazyliki znajdują się wizerun-
ki Matek Boskich z różnych państw świata, 
m.in. Matka Boska Częstochowska. Wg tra-
dycji, w miejscu gdzie stoi kościół św. Józefa 
znajdował się warsztat stolarski ojca (opie-
kuna ziemskiego) Jezusa.

Wieczorem płyniemy stateczkiem 
po Jeziorze Galilejskim zwanym też 
Tyberiadzkim, podziwiając piękno wido-
ków. Przy zejściu ze statku podziwiamy 
Młodą Parę Etiopczyków i gości weselnych 
z tortami.

12 lutego. odnoWienie 
przyrzeczeń chrzcielnych 
W rzece jordan. tabghy – 
miejsce rozmnożenia chleba. 
kafarnaum

Trzeciego dnia wycieczki jedziemy wzdłuż 
Jeziora Galilejskiego do źródeł rzeki Jordan, 
by odnowić przyrzeczenia chrzcielne przez 
polanie głów wodą. Podziwiamy piękny 
krajobraz wokół źródeł. Następnie kieru-
jemy się do Tabghy – miejsca cudownego 
rozmnożenia chleba i ryb. Stoi tu Kościół 
Rozmnożenia zw. Kościołem Chleba i Ryb 
oraz Kościół Pryzmatu św. Piotra. To mała 
świątynia z czarnego bazaltu, w której 
znajduje się kamień (stół), przy nim Jezus 
spożywał posiłek z uczniami. Udajemy 
się do kibucu na lunch z degustacją ryby 
św. Piotra. Kolejnym punktem programu 
jest Kafarnaum – miejsce ruin starożytnej 

synagogi, gdzie Pan Jezus uzdrawiał, na-
uczał. Zwiedzamy też współczesny kościół 
w kształcie łodzi. Usytuowany jest nad do-
mem Piotra, w którym zamieszkiwała bliż-
sza i dalsza rodzina w liczbie ok. 100 osób, 
przez szybę w posadzce oglądamy mury tego 
domu. Na Górze Błogosławieństw podziwia-
my świątynię upamiętniającą Jezusowe 
błogosławieństwa. Wybudowana w 1937 r., 
o ośmiu oknach z witrażami z łacińskich 
tekstów nawiązujących do liczby błogosła-
wieństw Jezusowych. Na placu obok kościo-
ła bierzemy udział we Mszy św. z Ewangelią 
o ośmiu błogosławieństwach.

13 lutego. W jerozolimie 
- góra oliWna, dolina 
cedroWa, góra syjon

Czwartego dnia (poniedziałek, 13 lutego), 
wyruszamy do Jerozolimy, miasta założo-
nego przez Króla Dawida ok. 1000 lat przed 
Chrystusem. Mozaika narodowości, kultur, 
języków i religii. Żyją tu żydzi, ormianie, 
chrześcijanie, muzułmanie. Stare miasto 
otoczone jest potężnym murem oddzielają-
cym dwa światy – granica strefy żydowskiej 
i palestyńskiej. Przez jedną z bram do mia-
sta prowadzono św. Szczepana na ukamie-
nowanie (Brama św. Szczepana), przez bra-
mę tzw. Złotą przechodził Chrystus, udający 
się na Górę Oliwną i do Ogrodu Getsemani, 
przez tę bramę wjechał do miasta w Niedzielę 
Palmową. Z Jerozolimy podziwiamy piękny 
widok na Górę Oliwną położoną w odległo-
ści ok. 2 km od Starego Miasta, zaś z Góry 
Oliwnej oglądamy Jerozolimę, patrzymy na 
rozległą Dolinę Cedron, na cmentarze ży-
dowski i arabski. Na Górze Oliwnej Jezus 
się modlił, odpoczywał, pouczał uczniów, 
niekiedy nocował, gdy późną porą wracał 
z domu Marty, Marii i Łazarza w Betanii. 
Kierujemy się do kaplicy Wniebowstąpienia, 
która upamiętnia wydarzenie, kiedy to 40 
dni po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił 
do nieba w obecności apostołów i uczniów. 
Następnie udajemy się do Kościoła Pater 
Noster wraz z grotą będącą schronieniem 

jan kryska (1905-1975)

„Wychowaniec” księdza Antoniego Kwiatkowskiego
Aleksander Kryska

W monografii pt. Ks. Antoni Kwiatkowski 
(1861-1926). Kapłan z wiary uczynny, pani 
Maria Dębowczyk kreśląc sylwetkę niezwy-
kłego człowieka i kapłana, ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego, wspomina, iż pośród dzie-
sięciu osób przemawiających nad otwartą 
mogiłą w czasie uroczystości pogrzebowych 
księdza, w imieniu tzw. wychowańców prze-
mawiał Jan Kryska.

kim byli ci „WychoWańcy”?
Byli to uczniowie szkoły bychawskiej, któ-

rych ks. Kwiatkowski jako krzewiciel oświa-
ty posłał do szkół średnich w Lublinie, dzię-
ki czemu znaleźli się na drodze do wiedzy 
i kariery, o której wcześniej nawet nie śnili. 
Dokąd zaprowadziła ich ta droga? Niestety, 
niewiele poza wspomnianym w książce pani 
Marii panem A. Luterkiem wiadomo na ten 
temat. Ja pozwolę sobie skrótowo opisać losy 
jednego z nich, Jana Kryski. Myślę, że swo-
im życiem i osiągnięciami na takie wspo-
mnienie zasłużył. Sobie, rodzinie i swemu 
miastu odrobinę chwały przysporzył.

Jan Kryska był starszym bratem mo-
jego ojca. Urodził się 18.03.1905 roku 
w Bychawie, jako najstarsze dziecko 
Magdaleny i Pawła Krysków.

Po ukończeniu bychawskiej szkoły został 
skierowany do gimnazjum w Lublinie, któ-
re ukończył w 1923 roku. Rozpoczął stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego, kończąc je w 1930 r. i uzy-
skując tytuł doktora medycyny. Rok 1930 
przyniósł bardzo znaczące w jego życiu 
wydarzenia. Konsekwencją 
ukończenia studiów 
było rozpoczęcie za-
wodowej służby woj-
skowej związanej z wy-
konywaniem funkcji 
lekarza korpusu sa-
nitarnego. W tym też 
roku zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą 
Brudnicką, w owym cza-
sie jeszcze studentką den-
tystyki w Warszawie. Do 1932 r. pra-
cował w Warszawie, następnie w kresowym 
miasteczku Słonim, by w 1933 r. otrzymać 
skierowanie do Chełmna na Pomorzu, gdzie 
stacjonował 8 Pułk Strzelców Konnych, 
przemianowany od kwietnia 1937 r. na 
Pomorską Brygadę Kawalerii. W 1939 r. 
Jan Kryska został szefem sanitarnym tej 
brygady.

Nadchodziły bardzo trudne czasy wojny, 
trudne również dlatego, że jego rodzina, po-
większona o trzy córeczki, wymagała za-
pewnienia jej utrzymania i bezpieczeństwa.

W kampanii wrześniowej 1939 r., kpt. 
dr med. Jan Kryska walczył w składzie 
Armii Pomorze. Brygada wzięła udział w bi-
twie nad Bzurą, walczyła pod Ozorkowem, 

a także podejmowała próby przebicia się do 
Warszawy.

Po klęsce wrześniowej znalazł się na 
Podkarpaciu, gdzie w latach 1940-1944 pra-
cował jako lekarz ubezpieczalni społecznej 
w Jaworniku w powiecie rzeszowskim. Tam 
też w rejonie Dynowa pełnił funkcję lekarza 
partyzantów pod pseudonimem „Jarocha”. 
Budzący się coraz silniejszy ruch oporu 
wymagał zabezpieczenia pomocy medycz-
nej dla ludzi walczących w podziemiu i ta-
kiej pomocy, mimo ogromnego ryzyka, Jan 
Kryska im udzielał. 

W 1944 roku, kiedy układ sił na fron-
tach II wojny światowej zmienił się rady-
kalnie, kpt. Jan Kryska wstąpił do Wojska 
Polskiego, pozostając w dyspozycji departa-
mentu służby zdrowia. 

Rozpoczął się burzliwy okres w jego życiu 
związany z częstymi zmianami stanowisk 
pracy, jak również miejsc pobytu. 

Kolejno pełnił funkcję: zastępcy komen-
danta szpitala ewakuacyjnego w Lublinie, 
komendanta szpitala garnizonowego nr 7 

w Lublinie, komendanta 
szpitala ewakuacyjnego 
nr 66, kierownika sekcji 
IV, a następnie zastępcy 
szefa wydziału zdrowia 
Okręgu Wojskowego 3.

W listopadzie 1944 
roku został awansowa-
ny do stopnia majora, 
a we wrześniu 1945 
roku do stopnia pod-

pułkownika, co pozwa-
la sądzić, iż jego działania i efekty pra-

cy były doceniane przez dowództwo. W tym 
czasie jego żona z córkami zamieszkiwa-
ła w Bychawie, aż do czasu przenosin do 
Poznania. W październiku 1947 roku został 
bowiem powołany na stanowisko komen-
danta szpitala okręgowego nr 3 w Poznaniu, 
gdzie pracował przez okres 3 lat. Jeszcze 
w lipcu 1949 roku awansowany do stop-
nia pułkownika, ale już z dniem 28 kwiet-
nia 1950 roku został przeniesiony w stan 
spoczynku.

Były to lata głębokiego i ekspansywne-
go stalinizmu. W oczach wszechwładnych 
wówczas służb specjalnych nie każdy był 
odpowiednim człowiekiem do budowy po-
wstającej nowej Polski, Polski Ludowej o ści-
śle określonych priorytetach ideologicznych. 

To była przyczyna rozstania się Jana Kryski 
z wojskiem. 

W życiu Jana Kryski rozpoczął się zu-
pełnie nowy etap, okres pracy cywilnej. 
Znalezienie pracy adekwatnej do kwalifika-
cji i ambicji przez ludzi naznaczonych styg-
matem antystalinizmu, nie było sprawą pro-
stą, stąd po wcześniejszych poszukiwanych 
nastapiły kolejne przenosiny, tym razem do 
Koszalina na tzw. Ziemie Odzyskane. Służba 
zdrowia była tam praktycznie w stadium or-
ganizacji. Czynnie włączył się do tego proce-
su, zyskując z czasem miano jednego z pio-
nierów służby zdrowia Ziemi Koszalińskiej.

W latach 1950-51 był kierownikiem wy-
działu zdrowia Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Koszalinie. W 1951 roku 
został dyrektorem wojewódzkiej przychod-
ni przeciwgruźliczej w Koszalinie, stając 
się organizatorem walki z gruźlicą w wo-
jewództwie, sieci powiatowych poradni 
przeciwgruźlicznych, zakładów zamknię-
tych, sanatoriów i prewentoriów. Jego ini-
cjatywie zawdzięczać należy wybudowa-
nie nowej siedziby wojewódzkiej przychod-
ni, dziś Samodzielnego Specjalistycznego 
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ulicy 
Niepodległości nr 44-48 w Koszalinie. Do 
końca swoich dni piastował tam stanowisko 
dyrektora. Jak wspominało go grono przy-
jaciół w prasie koszalińskiej, swoją popu-
larność zawdzięczał przede wszystkim sto-
sunkowi do ludzi nacechowanemu bezpo-
średniością, życzliwością i przyjaźnią. Jego 
pogodny, optymistyczny nastrój i uśmiech 
zjednywały mu licznych przyjaciół i stwa-
rzały właściwą atmosferę pracy. Posiadał 
szczególną umiejętność współżycia z ludź-
mi, którą godził w sposób idealny z obowiąz-

kami organizacyjny-
mi i administracyj-
nymi dyrektora.

Był szczegól-
nie wyczulony na 
wszelkie przejawy 
niesprawiedliwości. 
Chętnie służył radą 
i pomocą. Był czło-
wiekiem dobrym 
i uczciwym.

Tyle ze wspo-
mnień przyjaciół, jak sądzę najbardziej la-
pidarnie rysujących jego sylwetkę jako leka-
rza i społecznika.

Za swoje zasługi tak w służbie wojskowej 
jak i pracy cywilnej był wielokrotnie odzna-
czany, między innymi Krzyżami Oficerskim 
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem 
Grunwaldu III klasy, Czechosłowackim 
Krzyżem Walecznych oraz szeregiem in-
nych medali i odznaczeń państwowych 
i resortowych.

Zmarł w Koszalinie w dniu 16.03.1975 r., 
tam został pochowany w alei zasłużonych 
na cmentarzu komunalnym.

Głos Ziemi Bychawskiej
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ziemi, bogatej w historię życia Jezusa. Nie 
jestem w stanie opisać tego co zobaczyliśmy, 
co pozostało w nas, tej głębi przeżyć. To trze-
ba zobaczyć. To miejsca, do których może 
dane nam będzie powrócić (byli tacy wśród 
nas). Teraz, słuchając Ewangelii lub czytając 
Pismo Święte, będzie nam łatwiej być świad-
kami obecności Chrystusa na Ziemi. Brawo 
dla kapłanów, ks. Grzegorza i o. Andrzeja 
za trud włożony w przygotowania tej pięk-
nej i niezapomnianej pielgrzymki do Ziemi 
Świętej. Księży cechowała serdeczność, 
byli wspaniali. Służyli posługą kapłańską, 

z wiarą i radością prowadzili nas, pielgrzy-
mów po ścieżkach Jezusa na tej niezwy-
kłej Ziemi. Szczęść im Boże! Dziękujemy za 
wspaniałą organizację pielgrzymki. Dzięki 
dyscyplinie wśród grupy, mogliśmy zreali-
zować dość napięty program. O zmęczeniu 
nikt nie mówił, a przedział wiekowy osób był 
przecież znaczny. Przewodniczka, p. Monika 
to osoba zorganizowana, świetnie przygo-
towana, jej profesjonalny sposób przekazy-
wania wiedzy był godzien uznania. Bardzo 
chętnie służyła nam pomocą w różnych sy-
tuacjach. Przewodnik arabski, Mahmed, 

rozważny, spokojny doradca p. Moniki. 
Kierowca arabski, doświadczony w umiejęt-
ności prowadzenia autokaru po górzystym 
terenie i krętych drogach. Dzięki niemu 
czuliśmy się bezpieczni. Mogę mówić też do-
brze o hotelach i wyżywieniu (trzy obfite po-
siłki dziennie). Wzajemna życzliwość i jed-
ność wszystkich osób miała znaczny wpływ 
na bardzo dobre relacje i atmosferę podró-
ży. Plusem też była pogoda – bezdeszczo-
wa z temperaturą w granicach 8°C – 20°C, 
a należy pamiętać, że jest to region o dużych 
różnicach i wahaniach pogodowych.

Nad czym pracowała Komisja Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkolnej 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w roku szkolnym 2011/2012

Sprawne ciało, trzeźwy umysł
Agnieszka Daśko, Agnieszka Drąg

Nasza Komisja w tym roku kontynu-
owała współpracę z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bychawie, co zaowocowało szeregiem 
akcji profilaktycznych przeprowadzonych 
w naszej szkole.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 
przeprowadziliśmy akcję „Postaw na rodzi-
nę”, w ramach której opracowano i zreali-
zowano cykl godzin z wychowawcą, wyko-
nano dwie gazetki informacyjne, zaś pod-
czas spotkania z rodzicami w dniu 22 li-
stopada 2011r. zorganizowano prelekcję 
dotyczącą więzi i stosunków w rodzinie. 

Ponadto, wśród rodziców i uczniów rozpo-
wszechniano ulotki informacyjne na temat 
relacji oraz problemów rodzinnych.

W drugim semestrze w ramach drugiej 
edycji programu pt. „Sprawne ciało, trzeź-
wy umysł” zorganizowaliśmy konkurs na 
komiks i plakat zawierający treści profi-
laktyczne. Uczniowie radzili swoim rówie-
śnikom, jak wystrzegać się alkoholu i nar-
kotyków oraz przestrzegali przed negatyw-
nym wpływom otoczenia. Najciekawsze 
prace zostały nagrodzone i wyeksponowa-
ne w szkole.

Uczniowie, którzy przez cały rok szkol-
ny wkładali szczególnie dużo pracy w dzia-
łania profilaktyczne zostali wyróżnieni 

w szczególny sposób. 31 maja wyjechali na 
koncert zespołu Golec uOrkiestra i Piotra 
Nagiela z zespołem 100% w Lublinie. 
Imprezę muzyczną połączono z akcją profi-
laktyczno - informacyjną dotyczącą uzależ-
nień pod hasłem „NIEĆPA 2012”.

Nauczyciele, dyrekcja oraz uczniowie 
pragną serdecznie podziękować Pani 
Prezes Elżbiecie Wasieli, prezes Gminnej 
Komisji oraz Panu Burmistrzowi 
Januszowi Urbanowi za sfinansowanie 
nagród rzeczowych, biletów i transpor-
tu na koncert.

Jezusa i uczniów podczas nocy spędzanych 
na Górze Oliwnej. Tu też Jezus nauczał 
i przekazywał uczniom modlitwę „Ojcze 
nasz”. Na zewnętrznych ścianach kościo-
ła znajdują się mozaikowe tablice z teksta-
mi „Ojcze nasz” w 140 językach świata, ta 
z tekstem polskim została wykonana przez 
żołnierzy z Brygady Strzelców w 1943 r. 
Drogą Niedzieli Palmowej udajemy się w kie-
runku Doliny Cedrowej nawiedzając Kaplicę 
Dominus Flevit (Pan zapłakał) w kształcie 
łzy, zaprojektowaną przez włoskiego archi-
tekta Barluzziego. To tu Jezus zapowiedział 
upadek Jerozolimy podczas wjazdu do mia-
sta w Niedzielę Palmową. Zwiedzamy też 
Ogród Getsemani u stóp Góry Oliwnej, ro-
sną tu drzewa oliwne od 2 tys. lat, tu mo-
dlił się Jezus w samotności przeczuwając 
zbliżającą się śmierć. Po drodze pielgrzymo-
wania zatrzymujemy się w Bazylice Agonii 
zwanej Bazyliką Wszystkich Narodów. Do 
jej budowy włączyło się kilka państw, w tym 
i Polska w 1924 r. Wg tradycji, to w tym miej-
scu Jezus modlił się przed aresztowaniem. 
Uczestniczymy we Mszy św. koncelebrowa-
nej przez kilku księży – przewodników grup 
pielgrzymkowych z Bychawy, Zabrza i in-
nych miast Polski. Udajemy się na Górę 
Syjon do Kościoła Zaśnięcia NMP. Duże 
wrażenie robi na nas figura NMP. Następnie 
odwiedzamy Wieczernik, gdzie Jezus spo-
żył ostatni posiłek paschalny – miejsce 
Ostatniej Wieczerzy. Kolejnym przystankiem 
pielgrzymowania jest Kościół św. Piotra „In 
Gallicantu” (Piotr zapłakał), który nawiązu-
je do przesłuchania Jezusa przez arcyka-
płanów: Kajfasza i Annasza. Wówczas Piotr 
po raz kolejny zaparł się swego Nauczyciela. 
Wchodzimy do piwnicy – miejsca, gdzie prze-
trzymywano Jezusa skazanego na śmierć 
(odciśnięta noga na ścianie). Obok kościoła 
patrzymy na schody, po których prowadzo-
no Jezusa do Kajfasza. (ze względu na ich 
zły stan są wyłączone dla pielgrzymów).

14 lutego. droga krzyżoWa 
W jerozolimie. miejsca pamięci 
holokaustu. golgota. 
ściana płaczu

Przejazd do Jerozolimy na Drogę Krzyżową 
rozpoczynającą się w Kaplicy Biczowania 
(stacja II). Kaplica stacji III uważana jest za 
polską. Wybudowana została dzięki stara-
niom i ofiarom polskich żołnierzy i uchodź-
ców z II wojny światowej. Idziemy wąskimi 
uliczkami Jerozolimy i niosąc krzyż zatrzy-
mujemy się przy kolejnych stacjach Drogi 
Krzyżowej, stąpając po śladach Jezusa, mo-
dlimy się wśród straganów bazarowych, 
kupujących i sprzedających. To autentycz-
ny obraz ulic, gdy prowadzono Jezusa na 
śmierć. Ostatnie dwie stacje są już na tere-
nie Bazyliki Grobu Pańskiego, która swym 
zasięgiem obejmuje Golgotę – miejsce śmier-
ci Jezusa jak też położony kilkadziesiąt me-
trów dalej grób. Stoimy w długiej kolejce 
do wejścia do grobu, kierują prawosławni, 
duchowni. W przedsionku na postumencie 
jest kamień, którym zakryto grób. Jest to 
czas na krótką refleksję nad życiem i zmar-
twychwstaniem Jezusa. Nad Golgotą wznosi 

się kaplica prawosławna, z ołtarzem obu-
dowanym fragmentami skały, w której osa-
dzony był krzyż ukrzyżowania Jezusa. W 
bazylice klękamy przy kamieniu, na któ-
rym ciało Chrystusa zostało namaszczone 
i owinięte w całun przed włożeniem do gro-
bu. Czujemy woń olejków. Odwiedzamy też 
miejsce narodzenia matki Jezusa – Kościół 
św. Anny. Doszukujemy się w tym miejscu 
domu Anny i Zachariasza, rodziców Marii. 
Obok kościoła zatrzymujemy się, kieru-
jąc wzrok na mury wystające z głębi ziemi. 
Są to pozostałości po Sadzawce Betesda 
(„Owcza”). Były to zbiorniki na wodę, głównie 
na deszczówkę. Zwiedzamy Instytut Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu „Yad 
Vashem”. Przechodzimy Ogrodem Wśród 
Narodów Świata. Figuruje tu nazwisko Wł. 
Bartoszewskiego, obok wielu innych pol-
skich nazwisk i nazwisk z innych państw. 
Jesteśmy w sali z wypisanymi miejscami 
obozów śmierci Majdanek, Bełżec, Sobibór... 
Przechodzimy w skupieniu przez Izbę Pamięci 
Dzieci Żydowskich OfiarHolocaustu. Miejsce 
to wywiera na nas wszystkich ogromne 
wrażenie. Zatrzymujemy się przy pomniku 
J. Korczaka z dziećmi oraz przy urwanym 
wiadukcie kolejowym z wagonami. Stanowi 
to kolejny pomnik poświęcony zagładzie 
Żydów. Następna refleksja wśród pielgrzy-
mów nad historią narodów. Kolejnym punk-
tem programu jest Ściana Płaczu, jedyny 
pozostały fragmentów murów po zburzeniu 
świątyni przez Rzymian w 70 r. n.e. To naj-
świętsze miejsce judaizmu. Jedziemy zoba-
czyć menorę – godło Izraela i symbol narodu 
żydowskiego, jest darem rządu brytyjskiego 
dla Jerozolimy.

15 lutego. miasteczka 
ain karem, jerycho. góra 
kuszenia

Dzień szósty wycieczki zaczynamy od 
zwiedzania miasteczka Ain Karem – miej-
sca narodzin Jana Chrzciciela. Wstępujemy 
do Kościoła Nawiedzenia nawiązujące do 
domu – groty Elżbiety i Zachariasza, ro-
dziców Jana Chrzciciela. Po zwiedze-
niu Kościoła Narodzenia Jana Chrzciciela 
w dzielnicy Jerozolimy. Udajemy się do 
Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
na obszarze Autonomii Palestyńskiej. 
Grota Narodzenia Pańskiego znajduje się 
w podziemnej części kościoła. Stoimy z po-
korą w długiej kolejce do groty w ska-
le, by dotknąć lśniącej gwiazdy w posadz-
ce określającej miejsce żłóbka i oddać hołd 
Nowonarodzonemu. Przed bazyliką kłania-
my się małemu Jezusowi w tradycyjnej szop-
ce. Wstępujemy do kościoła św. Katarzyny 
z 1882 r. przylegającego do bazyliki. Starą 
bazylikę ufundowała św. Helena w III w. 
Kościół ten pokazywany jest podczas paster-
ki w Betlejem. Uczestniczymy we Mszy św. 
Bożonarodzeniowej w Grocie św. Hieronima. 
Otrzymujemy błogosławieństwo Dzieciątka 
Jezus, śpiewamy kolędy. Następnym eta-
pem pielgrzymki jest Kaplica Matki Boskiej, 
zwana Grotą Mleczną. Upamiętnia ona kar-
mienie Dzieciątka Jezus przez swoją Matkę, 
świątynia stoi w białej skale. Jedziemy 

doliną Jordanu do Judei. Droga prowadzi 
przez Pustynię Judzką. Teren pofałdowa-
ny, pokryty piaskiem i skałami, podzielony 
rozpadlinami.

Od czasu do czasu postrzegamy małe 
osiedla ludzkie lub szałasy beduinów zaj-
mujących się wypasem owiec, kóz. Celem 
tej podróży jest Jerycho, najstarsze miasto 
świata, słynące z zieleni i zdrowego klima-
tu. Oglądamy drzewo „Sykomorę”, na które 
wspiął się Zacheusz – celnik, by zobaczyć 
Jezusa, który tu przywrócił wzrok niewido-
memu. Następnie przemieszczamy się au-
tokarem w rejon Góry Kuszenia, na którą 
wjeżdżamy kolejką gondolową. Góra jest jed-
nym z wyższych wzgórz Pustyni Judzkiej. 
To na tej górze szatan kusił Jezusa przepy-
chem świata, chcąc by oddał mu pokłon. Z 
podziwem oglądamy klasztor monastyrski 
z XIX w., zawieszony na przepaścią.

16 lutego. morze martWe. 
ostatni nocleg W ziemi 
śWiętej i poWrót do domu

Dzień siódmy, ostatni zaczynamy od 
Masady (fortecy) w rej. Morza Martwego. Na 
górę wjeżdżamy kolejką linową. Oglądamy 
makietę i pozostałości placów Heroda 
Wielkiego, łaźnię, synagogę, mury zabudo-
wań i obronne. Współczesna Masada sta-
nowi najważniejszą symbolikę narodową 
Żydów. Tu rekruci Sił Obronnych Izraela 
składają przysięgę wojskową: „Masada ni-
gdy nie padnie!” Jedziemy do Qumran – 
miejsca wykopalisk archeologicznych na te-
renie dawnego klasztoru esseńczyków – za-
konników, gdzie w 1947 r. odkryto ich rę-
kopisy z IV w. p.n.e (rękopisy Biblii Starego 
Testamentu). Słuchamy przewodniczki snu-
jącej piękną opowieść o mieszkańcach tej 
miejscowości, o historii odkrycia i przecho-
wywania zwojów stanowiących ważne źródło 
pogłębienia wiedzy o czasach Jezusa. Część 
dnia spędzamy nad Morzem Martwym – naj-
niższym punkcie na Ziemi. Niektórzy piel-
grzymi nacierają się czarną glinką dla zdro-
wia, inny zażywają kąpieli, mimo chłodne-
go wiatru. Wracając z uczty nadmorskiej 
do Betlejem zatrzymujemy się na pustyni. 
Wchodzimy na wzgórze, by przygotować stół 
do Mszy Św. Koncelebracja Mszy św. przez 
naszych Księży, nasze w niej uczestnictwo, 
to coś niezwykłego. Pustynna cisza, nasz 
śpiew, głośne modlitwy niosą się daleko. 
Towarzyszą nam beduini ze stoiskami pa-
miątek i osiołkiem. 

Powracamy do hotelu na ostatni nocleg 
w Ziemi Świętej. Pożegnalna obiadokola-
cja i odpoczynek. Wyjazd na lotnisko do Tel 
Awiwu. O godz. 9.00 (po 4 godz. lotu) jeste-
śmy w Warszawie zasypanej śniegiem.

* * *
Umocnieni duchowo, po niezwykłych 

doświadczeniach wróciliśmy do kraju. 
Odwiedziliśmy miejsca sprzed 2 tys. lat. 
Byliśmy w miejscach upamiętniających ży-
cie Chrystusa na ziemi, stoją tam dziś hi-
storyczne lub współczesne kościoły. Do tych 
miejsc pielgrzymuje cały świat, słychać ję-
zyki: polski, rosyjski, włoski, hiszpański. 
Towarzyszyła nam cudowna atmosfera tej 
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Gimnazjaliści po raz kolejny we Francji
Ewa Wieczorkiewicz, Magdalena Miszczak, 

Małgorzata Kukiełka, Łukasz Grzesiak

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
po raz kolejny byli goszczeni przez 
swoich kolegów w La Chapelle 
sur Erde we Francji.

Nasza szkoła prowadzi współpra-
cę z College Le Grand Breaugeard w La 
Chapelle sur Erde we Francji od 2001 r. 
Kontakty mają charakter trwałej partner-
skiej wymiany doświadczeń oraz wspólne-
go projektowania bieżących i przyszłych 
przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych. 
Największym motorem napędowym przygo-
towań do spotkań gimnazjalistów z Polski 
i Francji jest chęć rozwoju własnej osobo-
wości i wyjścia poza schematy tradycyjnego, 
klasowo-lekcyjnego poznania świata.

W dniach 1-12 maja 2012 r. grupa 
30 uczniów pod opieką nauczycieli – Ewy 
Wieczorkiewicz, Magdaleny Miszczak 
i Łukasza Grzesiaka – w towarzystwie 
9-osobowej delegacji oficjalnej z Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, w tym również bur-
mistrza Pana Janusza Urbana, odbyła fa-
scynującą, ale i pełną trudów, podróż do La 
Chapelle sur Erde. We wtorek, tj. 1 maja, 
po przeszło 14-godzinnej jeździe autoka-
rem dotarliśmy na kolację i zasłużony od-
poczynek w wygodnych hotelowych łóż-
kach. Następnego dnia dodatkową atrakcją 
było zwiedzanie urzekających swoją urodą 
licznych kamieniczek i kolumn pijalni wód 
uzdrowiskowych Karlowych Warów.

Kolejne godziny spędzone w autokarze 
upływały wolno. Czas umilaliśmy sobie czy-
taniem, zabawą w „państwa – miasta”, oglą-
daniem filmów, śpiewaniem i… spaniem. 
Wreszcie dotarliśmy do Wersalu. Byliśmy 
pod ogromnym wrażeniem kunsztowno-
ści i przepychu wnętrz pałacu, a zwłaszcza 
Galerii Zwierciadlanej. Nie mniej imponują-
cy okazał się, skąpany tego dnia w słońcu, 
ogród wersalski, po którym spacerowaliśmy 
z przyjemnością. 

Do La Chapelle sur Erde dotarliśmy 3 maja 
po godzinie 20.00. Kiedy zbliżaliśmy się do 
celu, dało się odczuć coraz większe napię-
cie. Mieszanina lęku, niepewności i oczeki-
wania udzieliła się wszystkim. Po serdecz-
nym powitaniu nas przez władze miasta, 
zostaliśmy przedstawieni rodzinom, u któ-
rych mieliśmy mieszkać. Pobyt w ich do-
mach umożliwił nam uczestniczenie w ży-
ciu codziennym Francuzów, poznanie miej-
scowych zwyczajów i regionalnej kuchni, 
a konieczność porozumiewania się w języku 
francuskim i angielskim wpłynęła na po-
prawę znajomości tych języków oraz zachę-
ciła do dalszej ich nauki.

Kolejne dni spędziliśmy w College 
Le Grand Beauregard – francuskiej szko-
le, gdzie przygotowano dla nas bogaty pro-
gram. Uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyj-
nych i warsztatowych, rozgrywkach spor-
towych; obejrzeliśmy prezentacje i prace 

przygotowane przez uczniów francuskich. 
Głębokim ukłonem w naszą stronę był kon-
cert utworów Fryderyka Chopina wykona-
nych przez francuską młodzież. Nasi gim-
nazjaliści z kolei zaprezentowali i podaro-
wali swoim przyjaciołom przygotowywane 
od wielu miesięcy plakaty, foldery i prezen-
tacje multimedialne dotyczące Bychawy 
i polskiej kultury. Gospodarze zadbali rów-
nież o szereg atrakcji, a także pokazali 
nam najciekawsze miejsca w swoim regio-
nie. Zwiedzaliśmy pobliskie Nantes, ma-
lownicze miasteczka położone na wybrzeżu 
Atlantyku, m. in. Geurande, La Baule, głów-
ną bazę hitlerowskich okrętów podwodnych 
w porcie Saint – Nazaire. Spacer po plaży, 
zbieranie muszli, latarnie morskie i odpływ 
oceanu zapamiętamy na długo. Byliśmy 
świadkami przełomowej dla Francji chwili, 
bowiem 6 maja odbyła się tam druga tura 
wyborów prezydenckich. Niektórzy z nas 
mieli okazję zobaczyć pracę komisji liczącej 
głosy i reakcję naszych gospodarzy na wy-
graną Francoisa Hollande’a.

Z kolei 8 maja mieliśmy okazję uczestni-
czyć w uroczystościach związanych z od-
zyskaniem wolności po II wojnie światowej, 
które odbyły się przed urzędem miasta w La 
Chapelle sur Erde. Ostatniego dnia w La 
Chapelle przygotowano nam uroczystą ko-
lację i trzeba było się pakować. A w czwar-
tek rano? Pożegnaniom nie było końca, łzy, 
uściski, obietnice e-mailowania… Wreszcie 
nasz autokar ruszył w drogę powrotną.

Kolejnym przystankiem naszej wyciecz-
ki był Paryż. Pomimo, że mieliśmy tylko je-
den dzień na zwiedzenie tego wspaniałego 
miasta, udało nam się zobaczyć najsłynniej-
sze dzieła zgromadzone w Luwrze: Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki, Umierający niewol-
nik Michała Anioła, Mona Lisa i inne obrazy 
Leonarda da Vinci.

Niedowierzanie mieszało się z zachwy-
tem. Chociaż zmęczenie było widoczne u 
wszystkich uczestników wyprawy, nie pod-
daliśmy się. Czekała jeszcze na nas katedra 
Notre Dame ze swoimi ogromnymi rozeta-
mi i Wieża Eiffla. Ze względu na późną porę 
trzeba było przyspieszyć. Szybki marsz, ból 
nóg, uliczny tłum… Tylko myśl o przepięk-
nej panoramie stolicy Francji motywowała 
do dalszej pieszej wycieczki. Dobrze też, że 

uczestnicy mieli jednakowe czerwone kasz-
kiety, dzięki którym nie zgubiliśmy. 

Wreszcie doszliśmy na miejsce. Jeszcze 
tylko dwie godziny stania w kolejce i po-
dziwiamy Paryż niemal z samego szczytu 
320-metrowej Wieży Eiffla. Do autokaru 
dotarliśmy już po północy. Kolejną trudno-
ścią okazała się mała ilość wody do picia. 
Z pomocą przyszli nasi nieocenieni kierow-
cy, którzy oddali nam swoje dwie ostatnie 
butelki.

Pomachaliśmy na pożegnanie Łukowi 
Tryumfalnemu i wyjechaliśmy z Paryża. 
Przed nami długa i męcząca droga. W au-
tokarze zrobiło się cicho i sennie. Nasze hu-
mory poprawił dopiero nocleg w hotelu – 
prysznic i świeża pościel zrobiły swoje.

Nazajutrz zwiedzaliśmy jeszcze Pragę 
i skierowaliśmy się w stronę Polski. 
Towarzyszyły nam dobre nastroje i… marze-
nia: już za parę godzin zjemy pomidorówkę, 
pierogi lub po prostu schabowego. Myślami 
już jesteśmy w Bychawie...

Dyrekcja,	nauczyciele	oraz	rodzice	
Gimnazjum	nr	1	im.	Obrońców	Ojczyzny	
w	Bychawie	składają	podziękowania	
Panu	Burmistrzowi	Januszowi	Urbanowi	za	
dofinansowanie	wyjazdu	uczniów	naszej	
szkoły	do	Francji.

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

Otwarte dla wszystkich
Renata Kryska i Amelia Multan

Słoneczny piątek 27 kwietnia 2012 r. 
był ważnym dniem w kalendarzu 
naszej szkoły. Tego dnia (jak co roku 
w pierwszy dzień po egzaminach 
gimnazjalnych) odbył się Dzień 
Otwarty. Z tej okazji odwiedzili nas 
szóstoklasiści oraz ich wychowawcy 
i nauczyciele – opiekunowie ze 
Szkół Podstawowych w Bychawie, 
Bychawce, Kosarzewie, Tuszowie, 
Woli Gałęzowskiej i Zaraszowie.

Szóstoklasiści z podziwem oglądali na-
szą szkołę, poznawali ofertę edukacyjną, 
uczestniczyli również w atrakcyjnych zaję-
ciach. Zacznijmy jednak od początku.

Po przybyciu w mury naszej szkoły mło-
dzi goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej, 
zaś w hali sportowej poszczególne klasy po-
zowały do zdjęć grupowych, które znalazły 
się w gazetce szkolnej. Następnie ucznio-
wie podziwiali program artystyczny przy-
gotowany specjalnie dla nich oraz prezenta-
cję multimedialną na temat szkoły i oferty 
edukacyjnej. 

Warto podkreślić, że spotkanie w hali 
sportowej zaczęło się iście po staropolsku 
od poloneza (choreografię opracowała p. B. 
Toporowska), pięknie odtańczonego przez 
uczniów klasy II e, przygotowywanych przez 
p. B. Kot. Gdy umilkły ostatnie tony, gości 
powitała Pani Dyrektor Bożena Toporowska. 
Następnie uczniowie z klasy I a zaprezento-
wali układ taneczny z akcentem humory-
stycznym (przygotowanie grupy p. B. Kot). 
Kolejnym punktem uroczystości była pre-
zentacja multimedialna szkoły (autorstwa 
p. B. Toporowskiej, p. A. Chrzanowskiego 
i p. B. Golewskiego) i jej oferty edukacyj-
nej. Po chwili nie lada atrakcją okazał się 
układ taneczny hip-hopu, który wykonał 
Dominik Łoś z klasy III b. Tuż po tym miał 
miejsce występ chóru szkolnego, którym 
opiekuje się p. K. Mendykowski. W dalszej 
części spotkania uczennice klas I zapre-
zentowały układ taneczno-gimnastyczny, 
a koło gitarowe zauroczyło słuchaczy swym 
koncertem. Potem goście usłyszeli szczegó-
łowe informacje o projektach edukacyjnych 

realizowanych w naszej szkole (informa-
cje zebrały p. I. Zarzycka, p. H. Łoś i p. E. 
Korba). Następnie do uszu słuchaczy do-
tarły dźwięki rock-and-rolla, a uczennice 
klas II zatańczyły dla gości ten dynamiczny 
i niełatwy taniec. Przedostatnim elementem 
spotkania w hali sportowej był konkurs dla 
młodych gości (oczywiście z cennymi nagro-
dami) pod hasłem: „Co wiesz o Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie”, 
który przygotowała i prowadziła p. H. Łoś. 
Ostatnim akcentem tanecznym był występ 
zespołu The Next, pozostającego pod opieką 
p. B. Kot.

Kolejnym punktem Dnia Otwartego było 
uczestnictwo gości w dwu międzyszkolnych 
turniejach. Pierwszy, dostarczający wie-
lu emocji i wartościowy od strony eduka-
cyjnej, to Międzyszkolny Turniej Naukowy. 
Polegał on na tym, że podzieleni na siedem 
grup szóstoklasiści (grupy były pod opieką 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego), 
ucząc się i bawiąc, współzawodniczyli ze 
sobą. Każda grupa otrzymała Karty pra-
cy, a nauczyciele przygotowujący poszcze-
gólne zajęcia przyznawali grupom punkty 
w skali od 1 do 5. Na Międzyszkolny Turniej 
Naukowy składały się następujące zajęcia: 
udzielanie pierwszej pomocy (p. A. Daśko), 
ćwiczenia mikroskopowe z biologii (p. M. 
Pasztaleniec - Serafińska), zajęcia z historii 
w Szkolnej Izbie Pamięci (p. J. Szwałek), ćwi-
czenia laboratoryjne z chemii (p. J. Kalicka), 
pokazy z fizyki (p. B. Golewski), ćwicze-
nia z j. angielskiego (p. E. Głaz) oraz ćwi-
czenia z j. francuskiego (p. M. Kukiełka 
- Sadło). W tym miejscu warto podkreślić, 
że w Międzyszkolnym Turnieju Naukowym 
I miejsce zdobyły klasy VI c i VI d ze Szkoły 

Podstawowej w Bychawie, II miejsce wywal-
czyli szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce, natomiast 
pozostałe klasy zdobyły wyróżnienia.

Po naukowych zmaganiach przyszedł 
czas na słodki poczęstunek w kawiarence 
szkolnej (zorganizowanej przez p. A. Gajur, 
E. Korbę i B. Kot) w postaci przepysznych 
pączków, które zasponsorowali: Piekarnia 
”EMARK” S.C. Grażyna i Marek Juryccy oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEGA” 
s.c. Janina i Edward Skrzypkowie. Państwu 
G. i M. Juryckim oraz J. i E. Skrzypkom ser-
decznie dziękujemy.

Wkrótce pełni energii szóstoklasiści 
wzięli udział w drugim turnieju. Był to 
Międzyszkolny Turniej Sportowy o puchar 
Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie. Zwyciężyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w  Kosarzewie, 
II miejsce zajęli szóstoklasiści z Bychawki 
(znowu na podium!), zaś III miejsce wy-
walczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie. 

Kończąc, warto dodać, że każda z osób 
odwiedzających nasze gimnazjum otrzy-
mała specjalne wydanie gazetki szkolnej 
„Mrowisko” (i to z fotografią swojej klasy na 
pierwszej stronie!) oraz informator o naszej 
szkole.

Bez wątpienia Dzień Otwarty w naszym 
gimnazjum należy zaliczyć do udanych nie 
tylko ze względu na wspaniałą i słoneczną 
pogodę.

W tym miejscu pragniemy podziękować 
młodym gościom za aktywny udział w spo-
tkaniu i oczywiście zachęcamy do wyboru 
naszej szkoły. Z kolei wychowawcom klas VI 
i nauczycielom – opiekunom składamy po-
dziękowania za cierpliwość i współtworze-
nie serdecznej atmosfery.

Składam	serdeczne	podziękowania	
nauczycielom,	Samorządowi	
Uczniowskiemu	oraz	uczniom,	którzy	
aktywnie	włączyli	się	w	przygotowanie	
Dnia	Otwartego	Szkoły	–	jak	zwykle	na	
wysokim	poziomie.
Dziękuję	Państwu	Grażynie	i	Markowi	
Juryckim	z	Piekarni	”EMARK”	S.C.	oraz	
Państwu	Janinie	i	Edwardowi	Skrzypkom	
z	Przedsiębiorstwa	Wielobranżowego	
„MEGA”	S.C.
Bożena	Toporowska
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Sprzedaż
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie 
ogłasza	przetarg	ofertowy:

na	sprzedaż	nieruchomości	wraz	z	działką	
po	byłych	punktach	sklepu	mleka	–	
położonych	w	atrakcyjnym	miejscu	przy	
głównych	trasach	dojazdowych	do	Lublina:
Bystrzyca Nowa nr	działki	393	pow.	700	m2	
cena	wyw.	75	000	zł

Kiełczewice Maryjskie nr	działki	138/2	pow.	
900	m2	cena	wyw.	70	000	zł

Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	5	lipca	
2012	r.	o	godz.	10.00	w	świetlicy	OSM	
Bychawa.	Wadium	w	wysokości	10	%	
ceny	wywoławczej	należy	wpłacić	
w	przeddzień	przetargu	na	konto:	RBS	
Bychawa	19	8685	0001	0001	2090	2000	0010	
z	dopiskiem	przetarg	lub	w	kasie	Spółdzielni	
do	godz.	9.00	w	dniu	przetargu.
Wadium	przepada,	jeżeli	oferent	nie	

zaoferuje	co	najmniej	ceny	wywoławczej	
lub	oferent,	który	wylicytował	najwyższą	
cenę	uchylił	się	od	zawarcia	umowy	
w	terminie	wyznaczonym	przez	Spółdzielnię.	
Spółdzielnia	zastrzega	sobie	prawo	do	
swobodnego	wyboru	oferenta	oraz	
odstąpienia	od	przetargu	bez	podania	
przyczyny.
Oferty	przyjmowane	będą	w	godz.	7.00	do	
15.00	w	biurze	Spółdzielni.
Tel.	kontaktowy	81	56	23	127	lub	komórkowy	
508	000	581.
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Hubalczycy łamią stereotypy!
Jadwiga Grzesiak

Siedzicie w tym bałaganie jak 
Rumuny – słyszy się czasem. Ktoś 
inny wyobraża sobie Rumuna jako 
brudnego chłopaka chcącego 
sprzedać piłę spalinową. Rumun = 
Cygan. To najczęstsze stereotypy 
dotyczące tego kraju. Uczestnicy 
projektu „Comenius” Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. Majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
pojechali do Rumuni, aby te 
stereotypy obalić.

Byliśmy w 60-tysięcznym mieście Roman 
w północno-wschodniej części Rumunii, 
która powitała nas przepięknymi widokami 
górskich pejzaży (Karpaty) i atmosferą ci-
chych miasteczek. 

Oto jak opisuje pierwszy dzień pobytu 
Paula, jedna z uczennic: Przyjęli nas jak 
prezydenta – nocleg w drogim, czterogwiazd-
kowym hotelu, w komnacie z białym łożem, 
śniadanie bogatsze niż Wielkanoc u babci. 
A z rana biała limuzyna przed hotelem, cóż, 
jak się potem okazało, nie dla nas.

W szkole będącej gospodarzem trzecie-
go projektowego spotkania Comeniusa 
„Otworzyć się, aby poznać innych”, spo-
tkaliśmy nauczycieli i uczniów z Francji, 
Hiszpanii i Włoch, którzy są uczestnikami 
projektu, naszymi znajomymi z pierwszego 
spotkania w Hubalu w Bychawie i drugiego 
w Nantes we Francji.

Gospodarze powitali nas, zgodnie z ru-
muńską tradycją, z wielką pompą, chlebem 
i solą oraz „palinką” (wódką), tylko doro-
słych! Zwiedziliśmy nowoczesną i kolorową 
szkołę. Rumuńscy nauczyciele nie wyróż-
niali się spośród międzynarodowej grupy 
ani typem urody, ani strojem, no może, jako 
gospodarze szerokim uśmiechem.

Na pytanie „Jak wygląda Rumun?” odpo-
wiadamy więc: tak samo jak Polak. Jeden 
jest wysokim blondynem, inny niskim sza-
tynem, jedna z nauczycielek ma fryzurę na 
„na mokrą Włoszkę” inna, jak np. koordy-
natorka projektu p. Doina Dobra, ma włosy 
ścięte krótko.

Jednym z celu projektu realizowanego 
przez nas jest poznanie smaków tradycyjnej 
kuchni kraju goszczącego. Ekspertem jest 
tu Paulina: Mieszkaliśmy u rodzin, gdzie 
w większości serwowali nam tradycyjne ru-
muńskie dania np. „mamaliga cu sarmale” 
– drobną kaszę kukurydzianą z miniaturo-
wymi gołąbkami, „cozonac” – pyszne ciasto 
drożdżowe z nadzieniem jabłkowym i czeko-
ladowym. W restauracjach, gdzie jedliśmy 
podczas wycieczek, głównym daniem było 
grillowane mięso z pieczonymi ziemniakami 
i sałatką ze świeżych warzyw oraz „mici” – 
specyficzne pikantne kiełbaski z grilla, przy-
smak chłopaków. Jedliśmy też ciastka torto-
we, każde osobno pięknie podane, na przy-
krytym serwetką malutkim talerzyku, któ-
rych boski smak trudno opisać – zachwyca 
się Paulina.

Uczestnicy projektu poznawali także 
przyrodę i zabytki Rumunii. Zwiedzaliśmy 
zamki rozrzucone w górach, odrestaurowa-
ne, pełne turystów. 

Czuliśmy się jak rycerze średniowieczni 
– opowiada Piotrek – chodziliśmy po zwo-
dzonym moście, wrzucaliśmy monety do za-
bytkowej studni, mamy zdjęcia ze średnio-
wiecznymi wojami, ale najbardziej podobał 
mi się widok z wysokiego krużganka, na któ-
ry wspięliśmy się z chłopakami, mimo prote-
stów nauczycieli.

Mnie natomiast podobał się żeński klasz-
tor – wspomina Paulina, którą furtianka 
wpuściła na jego teren mimo, że dziew-
czyna była ubrana w krótkie spoden-
ki. Zabudowania klasztorne, zabytkowe, 

odnowione, ogród pełen kwiatów. Oaza spo-
koju i uduchowienia.

Pozostając w klimatach wiary wspomnę 
o pięknej zabytkowej cerkwi prawosławnej 
z XVI w., o której opowiadał nam w języku 
francuskim sympatyczny pop.

Chciałabym już zakończyć ten tekst, ale 
chłopcy proszą, żeby wspomnieć jeszcze 
o integracji młodzieży z pięciu krajów 
w czasie zajęć w szkole w Roman. W 
zmaganiach sportowych grupa z Polski, 
z „Hubala” zajęła dwa pierwsze miejsca. 
Docenione zostały także przez międzynaro-
dowe jury zdolności plastyczne Pauli.

Zyskaliśmy szacunek innych narodów, 
gdy pokazaliśmy przygotowany przez 
nas „Taniec z wampirem” – dodaje Paula. 
Nawiązuje on do legendy o Drakuli czy-
li Wladzie Palowniku, słynnym krwiopijcy 
z Transylwanii.

Czy są jakieś ujemne wyjazdu? Są. Za 
krótko! Tylko 7 dni. Ale następne spotkanie 
w październiku w Hiszpanii.

PS. 
A co z Cyganami? 
Nie spotkaliśmy ich na ulicach miasta, 

może dlatego, że mieszkaliśmy w centrum. 
W górach widzieliśmy wóz campingowy 
i krzątające się Cyganki.

W aplikacji projektu strony rumuńskiej 
jest mowa o trudnościach związanych z in-
tegracją uczniów romskich, tzn. że ten pro-
blem istnieje w samej Rumunii.

Matematycy do potęgi!
Kacper Wróblewski

Po raz kolejny uczniowie szkół 
podstawowych z naszej gminy 
udowodnili, że matematykę 
naprawdę da się lubić i co więcej, 
można dzięki niej zdobyć atrakcyjne 
nagrody. W dniu 17 maja br. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie odbyły 
się zawody finałowe XII Gminnego 
Konkursu Matematycznego pod 
honorowym patronatem Burmistrza 
Bychawy.

W pierwszym etapie konkursu wszyscy 
chętni uczniowie rozwiązywali osiem zesta-
wów zadań konkursowych, lecz do ścisłego 
finału zakwalifikowało się 29 uczniów z po-
szczególnych szkół podstawowych z naszej 
gminy. Zadania konkursowe podzielone zo-
stały na dwie kategorie: dla uczniów klasy 
piątej i klasy szóstej. Oto lista najbardziej 
ścisłych umysłów naszej gminy w wieku 12-
13 lat:

Klasa piąta: Marcin Wolski ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, laureat I miej-
sca; Luiza Frączek, ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, II miejsce; Anna Pastucha ze 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, 
III miejsce. Wyróżnienie otrzymała Natalia 
Rachwał ze Szkoły Podstawowej Zaraszowie.

Klasa szósta: Piotr Duda ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, laureat 

I miejsca, Sebastian Dobroliński ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, laureat II miej-
sca, Barbara Lech ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, również laureatka II miejsca, 
Rafał Sulowski, ze Szkoły Podstawowej 

w Starej Wsi Drugiej, III miejsce oraz 
Anna Stanicka ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, laureatka IV miejsca. 
Wyróżnienie otrzymali: Piotr Ignatowski ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawie, Bartek 
Prus ze Szkoły Podstawowej w Bychawce, 
Emilia Sura ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej.

Wręczenie nagród odbyło się 11 czerw-
ca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. Nagrody wręczyła zastępca 
burmistrza, p. Marta Wołoszyn. Laureaci 
oraz wyróżnieni otrzymali kalkulatory 
z logo naszego miasta oraz upominki, które 
na pewno przydadzą się podczas tak wycze-
kiwanych wakacji. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Co nowego we współpracy 
międzynarodowej?

Artur Płaza

Ostatnio sporo się działo w zakresie współ-
pracy polsko-francuskiej. Grupa młodzieży 
z Gimnazjum nr 1 w Bychawie wraz z opie-
kunami oraz delegacją oficjalną, z burmi-
strzem Januszem Urbanem i jego małżon-
ką przebywała w dniach 1-12 maja w part-
nerskim mieście La Chapelle sur Erdre. 
Delegacja oficjalna w trakcie wizyty dysku-
towała o planach współpracy miast partner-
skich na kolejne trzy lata. W lipcu 2012 r., 
trakcie wizyty Francuzów w Bychawie (20-
24 lipca br.) nastąpi doprecyzowanie przed-
stawionych przez partnerów wizji i wybór 
projektów.

Plany na 2013
w dziedzinie sportu
• lipiec 2013, Turniej międzynarodowy 

w piłce nożnej w Bychawie (Polska – 
Francja – Ukraina)

w dziedzinie kultury
• sierpień-wrzesień 2013, udział by-

chawskiej młodzieży w festiwalu Idei 
w La Chapelle sur Erdre

w dziedzinie gospodarki
• Nantes, lipiec 2013, udział Bychawy 

w wydarzeniach związanych z pełnie-
niem przez miasto Nantes roli Zielonej 
Stolicy Europy. Nantes otrzymało ten ty-
tuł na 2013 r. Bychawa przedstawi 
tam prawdopodobnie projekty i ini-
cjatywy poprawiające warunki ży-
cia mieszkańców (Zbiorczy Zakład 
Oczyszczania, kolektory słoneczne, 
zagospodarowanie zieleni w centrum 
miasta).

Ponadto dyskutowano na temat współ-
pracy szkół, proponowano, by prowadzić ją 
w oparciu o program Sokrates Comenius, co 
pozwoliłoby na bezpłatną wymianę młodzie-
ży i wzbogacenie programu.

Ciekawym pomysłem, który pojawił się 
podczas tej wizyty jest przygotowanie wspól-
nego występu muzyków francuskich z by-
chawskimi wokalistkami BCK.

Niestety, są i złe wiadomości.
Oto fragment listu, który otrzymał 

Komitet Współpracy z La Chapelle sur 
Erdre od Komitetu Solidarności z Polską 
w dniu 6 maja 2012 r.: Zgromadzeni na 
ostatnim Walnym Zebraniu członkowie sto-
warzyszenia zdecydowali 30 kwietnia 2012 
roku o jego rozwiązaniu (...) Z pamięcią 
o naszej Przyjaźni i wspólnej współpracy, 
Przewodniczący Komitetu Michel Albert.

Tym samym zakończył sie pewien roz-
dział historii niesienia pomocy materialnej 
przez  mieszkańców La Chapelle sur Erdre, 
walczącej o demokrację NSZZ „Solidarność” 
i mieszkańcom Bychawy. To z tego stowarzy-
szenia pochodziły takie inicjatywy jak: prze-
kazywanie leków do szpitala w Bychawie, 
doposażenia sali intensywnej opieki kardio-
logicznej bychawskiego szpitala, przekaza-
nia 2000 Euro na rzecz rozbudowy szpitala, 
obuwia dla dzieci z rodzin w złej kondycji fi-
nansowej czy 50 kompletów strojów dla or-
kiestry dętej ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w czerwcu 1998 r. Dziękujemy!
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Koń w piwnicy

Jak zwalić konia... do piwnicy? Okazuje 
się, że nie jest to takie skomplikowane. 
Gorzej go stamtąd wydostać! Taka histo-
ria przytrafiła się pewnemu hodowcy koni 
z Woli Dużej.

Jak to możliwe, że okazała klacz dosta-
ła się przez właz w posadzce do piwnicy? 
Wpadła? Weszła po drabinie? Fakt, że go-
spodarz, który znalazł konia w pułapce, 
miał niemały ambaras!

Strażacy, którzy przybyli na ratu-
nek zdecydowali się na podkopa-
nie piwnicy i wyburzenie jej 
ściany. Po kilku godzinach 
akcji ratunkowej klacz 
została uwolniona. 
Czuje się dobrze.

P i k a n t e r i i 
temu zda-
rzeniu do-
daje fakt, że 
klacz spodziewa 
się źrebaka.

Co zdarzyło się 13 czerwca?
mg

Potwór z zalewu

Takiego potwora wyciągnął Andrzej 
Mączka z Bychawy w bychawskim zalewie. 
Sum miał w sumie prawie 30 kilogramów. 
Po nacieszeniu oczu, sesji fotograficznej 
i filmowej został wypuszczony na wolność.

str. 27str. 26 2012/06/14

Nowy wizerunek banku
mg

Na początku kwietnia budynek banku 
PKO BP w Bychawie zyskał nowy wizeru-
nek. Odświeżono elewację, a stylowe, drew-
niane okna od ul. Piłsudskiego odnowiono 
i polakierowano. Przebudowano również 
podjazd dla wózków, wymieniono poręcz na 
nową ze stali szlachetnej.

Została też zmieniona reklama zewnętrz-
na: bank zyskał szyldy i neon z nowymi 
logotypami banku (oficjalnie firma wpro-
wadziła je w 2011 roku). Tym, którzy nie 
zwrócili jeszcze uwagi: nowa „skarbonka” 
w logo banku stała się granatowa. Z kolei 
kropka nad skarbonką zmieniła kolor z po-
marańczowego na czerwony. Zmieniły się 
również kroje czcionek, zgodnie z współcze-
sną modą są szczuplejsze...

To zmiany tylko wizualne. Czy będą jesz-
cze jakieś inne?

- Zamierzam w tym roku wymienić ban-
komat, jeśli sie uda to na taki z funkcją de-
pozytową (wpłatomatu) – informuje Henryk 
Krajewski, dyrektor oddziału banku PKO 
BP w Bychawie. - Zapotrzebowanie na nowy 
jest ogromne, obecnie nasz bankomat prze-
żywa ciągłe oblężenie, wykonuje powyżej 
8 tys. operacji miesięcznie (średnio – oko-
ło 300 dziennie). Chcielibyśmy również, by 

bankomat naszego banku znalazł się też 
supermarkecie „Biedronka”. Będę się o to 
starał.

Warto wspomnieć, że cały bank PKO BP 
przeżywa spore reformy, dotyczą one bo-
wiem nie tylko logo i systemu identyfikacji 
wizualnej, ale też całej oferty. Nowoczesna 
oferta rachunków osobistych, skierowana do 
wszystkich klientów z szeroką możliwością 

wykorzystania internetu (dla każdego coś 
dobrego!), a wszystko to wsparte kam-
panią reklamową z udziałem Szymona 
Majewskiego. Dzięki temu bank chce być 
postrzegany nie tylko jako instytucja finan-
sowa z tradycjami, ale także nowoczesna 
i atrakcyjna dla młodych.

„Kolorowe boisko” dla Szkoły Podstawowej w Bychawce

Zostało już tylko kilka dni...
Szkoła Podstawowa w Bychawce jest 
na 14. pozycji w konkursie Śnieżki. 
Pamiętajcie, że głosować można 
każdego dnia tylko do 18 czerwca!

Wszyscy możecie wziąć udział w głosowa-
niu i pomóc dzieciom ze szkoły w Bychawce 
wygrać boisko. Należy załogować się na 
stronie Organizatora konkursu „Kolorowe 
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”!, klik-
nąć w link aktywacyjny, który przyjdzie na 
podany podczas rejestracji adres mailowy, 
a następnie zalogować się, znaleźć szkołę 
w Bychawce… i zagłosować.

Jest to szósta edycja programu „Kolorowe 
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”, 
którego fundatorem jest Fabryka Farb 
i Lakierów Śnieżka S.A. Także i w tym roku 
jedna ze szkół podstawowych wygra profe-
sjonalne boisko szkolne. W programie bio-
rą udział wybrane, przy współpracy z kura-
toriami oświaty oraz gminami, szkoły pod-
stawowe, które nie mają boiska szkolnego 
lub posiadany przez nie obiekt jest w złym 
stanie technicznym. Zadaniem szkół zapro-
szonych do konkursu było przygotowanie 
zespołowej pracy konkursowej prezentują-
cej dobre zwyczaje w kibicowaniu. Zdjęcia 
pracy konkursowej wraz z opisem oraz in-
formacjami o uczestniku konkursu można 
znaleźć w zakładce „Głosuj”.

Wyjaśnienie

W	artykule	pt.	W Bychawce wygrali plac 
zabaw, marzą o boisku...	zamieszczonym	
w	„Dzienniku	Wschodnim”	w	piątek,	1	
czerwca	2012	r.	użyto	słów:	„To	dla	nas	
jedyna	szansa	na	boisko	z	prawdziwego	
zdarzenia.	Nie	mam	złudzeń,	że	gmina	
go	nam	nie	zbuduje,	bo	teraz	tylko	tnie	
się	koszty	oświatowe	–	uważa	dyrektor	
Taube”.
Niniejszym	wyjaśniam,	iż	w	rozmowie	
telefonicznej,	którą	prowadził	ze	mną	
w	dniu	31	maja	br.	pan	redaktor	Marek	
Wieczerzak	nie	użyłam	powyższych	
sformułowań,	które	w	moim	imieniu	
zostały	przytoczone.
Prosiłam	jedynie	o	wypromowanie	na	
rzecz	naszej	placówki	akcji	ogłoszonej	
przez	Fabrykę	Farb	i	Lakierów	Śnieżka	S.	A.	
i	wsparcie	w	walce	o	boisko.

Henryka Taube
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce
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Rodzinne Święto Szkoły 

U Kajetana na poważnie i wesoło!
J. Maksim

Szkole Podstawowej w Bychawce 
nadano imię Kajetana Koźmiana 
oraz przyznano prawo posiadania 
sztandaru 3 czerwca 1990 roku.
Od tego czasu w rocznicę nadania 
imienia społeczność szkolna 
obchodzi Święto Szkoły.

Od kilku lat nazywamy to święto 
Rodzinne, bo łączymy je z Dniem Matki, 
Dniem Ojca i Dniem Dziecka. Tegoroczne 
Rodzinne Święto Szkoły odbyło się 31 maja 
przy udziale rodziców, dzieci i zaproszonych 
gości.

Wydarzenia tego dnia miały niecodzienny 
i bardzo uroczysty charakter. Przed godzi-
ną ósmą wyruszyliśmy wraz ze sztandara-
mi do kościoła na Mszę św. w intencji szko-
ły. Szczycimy się tym, że nasza szkoła ma 
dwa sztandary – historyczny, przedwojen-
ny z 1926 r. i ten z nadania imienia szkole, 
z czerwca1990 r. 

Po mszy złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze na grobach patrona i nieżyjących 
pracowników szkoły. Wróciliśmy do szko-
ły i tu ciąg dalszy oficjalnych uroczystości. 
Na początku Mazurek Dąbrowskiego. Potem 
zaproszonych gości i wszystkich zebranych 
powitała Pani Dyrektor Henryka Taube. W 
swym wystąpieniu z dumą opowiedziała 
o historii szkoły, charakterze uroczystości 
oraz nie szczędziła słów pochwały dla na-
uczycieli, rodziców i dzieci. A w bieżącym 
roku szkolnym aktywność uczniów naszej 

szkoły była szczególna: lista wymienionych 
przez Panią Dyrektor imprez i sukcesów 
uczniów na konkursach międzyszkolnych 
była imponująca.

Następnie uczniowie klasy III zapre-
zentowali scenkę pt. ,,Lekcja o Kajetanie 
Koźmianie” o biografii i twórczości literac-
kiej patrona naszej szkoły. Uczniowie wy-
recytowali wiersze nawiązujące do tematy-
ki jaka Koźmianowi była bliska, zaś miejsca 
i wydarzenia związane z jego życiem prze-
mawiały do nas z ekranu.

Potem z przyjemnością wysłuchaliśmy 
wystąpienia Pana Burmistrza, Janusza 
Urbana. W tym miejscu dziękujemy serdecz-
nie, że był z nami w tak ważnym dla nas 
dniu.

Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca uczniowie 
tańcem, piosenką i wierszem przekazali ży-
czenia swoim rodzicom, po czym rodzice za-
prosili wszystkich na piknik pod lipami pa-
miętającymi najstarsze dzieje naszej szkoły. 
Obejrzeliśmy występy taneczne, posłuchali-
śmy gry na instrumentach, przeżywaliśmy 
występy młodych, zdolnych recytatorów, 

oglądaliśmy ekspozycje ,,Rodzinnych pa-
sji”. Odbiliśmy swoje stopy na symbolicznej 
ścieżce z domu do szkoły i odwrotnie. Można 
też było poskakać na trampolinie czy poma-
lować buzię. Pod koniec imprezy ucznio-
wie mieli okazję wykazać się sprawnością 
fizyczną, i zręcznością podczas zawodów 
sportowych. Dzień 31 maja upłynął wszyst-
kim w atmosferze radości i zabawy.

Dziękujemy rodzicom za współorganizo-
wanie Rodzinnego Święta Szkoły, życząc im 
jednocześnie jeszcze więcej radości ze swo-
ich pociech!
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Punkt przyjęć „Siódemki” w Bychawie

Możemy wysyłać paczki nie tylko 
z poczty!
Od czerwca można bez problemu 
nadać paczkę kurierem w Bychawie. 
Firma Siódemka SA tworzy sieć 
partnerskich punktów przyjęć 
przesyłek pod własną marką 
Siódemka Service Point. 
Najnowszy punkt nadań 
zlokalizowany jest w sklepie MAREC 
na ul. Rynek 15 w Bychawie.

Klienci korzystający z Service Pointów, 
w cenie nadania mają do dyspozycji szereg 
dodatkowych usług, takich jak: pobranie 
należności od odbiorcy do wartości 1 tys. 
złotych, ubezpieczenie paczki do 5 tys. zło-
tych, bezpłatne opakowanie firmowe, po-
wiadomienie odbiorcy o zmianie statusu 
przesyłki poprzez sms lub e-mail. Przesyłki 
nadane w sieci Siódemka Service Point do-
ręczane są po nadaniu do końca następ-
nego dnia roboczego po nadaniu. W ra-
mach oferty Nadawcy będą mogli zapako-
wać wysyłane przedmioty w jeden z sześciu 

firmowych opakowań wliczonych w cenę 
usługi. W zależności od wybranego opako-
wania Nadawcy zapłacą jedną zryczałtowa-
ną opłatę, której wysokość uzależniona jest 
od wybranego opakowania. Należy podkre-
ślić, iż oferta cenowa na tle standardowych 
usług kurierskich jest bardzo konkurencyj-
na. Klienci będą mogli wysyłać zarówno do-
kumenty o wadze do 1 kg, które nie wyma-
gają dodatkowego zabezpieczenia jak rów-
nież przedmioty o wadze do 30 kg.

Bychawski 
słownik 
poprawnej 
polszczyzny 
Odcinek II

mg

• Akuratnie czyli akurat
• Bziok czyli bez czarny
• Ciapy czyli kapcie
• Goździe czyli gwoździe
• Ic! czyli jedz!
• Któren czyli który
• Na wierzku czyli na wierzchu
• Na Woli Dużej, na Zdrapach, 

na Olszowcu czyli w Woli Dużej, 
w Zdrapach, w Olszowcu

• Naładować czyli naprawić, 
zreperować

• O tak o! czyli tak jest
• Poświergolić czyli pomylić
• Prodziż czyli prodiż
• Póść czyli pójść
• Se czyli sobie
• Weteryniarz czyli weterynarz
• Zładować czyli przygotować jedzenie
• Żerandol czyli żyrandol
Cdn.

Propozycje wyrazów i wyrażeń zgłosili: 
Teresa Tracz, Anna Kowalik, Stanisław 
Wierzchowski, Tomek Hanaj, Danuta 
Hanaj, Wiesław Boguta. Dziękujemy!

Prosimy o zgłaszanie do naszego słow-
nika kolejnych wyrazów wymawianych 
po bychawsku (gazeta@bychawa.pl)

***
Jest zbyt głośno aby myśleć
i żeby mogło z tego 
wyniknąć coś 
co miałoby jakiekolwiek znaczenie 
dla tych 
którzy przyjdą za nami 
i będą głośno domagać się 
aby zauważyć 
że nie chcą nikomu 
narzucać swojej obecności 
tak bardzo 
niemożliwej do niezauważenia. 

Dorota Szczepańska
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Dobry pomysł na edukacyjną wycieczkę

„Szlak ginących zawodów”
Dorota Drążek, Elżbieta Małecka

Dla wielu uczniów słowa takie jak: 
barć, bartnik, garncarz, kowadło czy 
miech, są zupełnie nieznane. Może 
kiedyś obiły się o uszy, ale z czym 
powiązać ich znaczenie? To wielka 
zagadka. Aby poznać jej rozwiązanie, 
1 czerwca, uczniowie klas I c i I d 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
pod opieką pań D. Drążek, E. 
Małeckiej i L. Sosnówki wzięli udział 
w wycieczce pod hasłem „Szlakiem 
ginących zawodów”.

Najpierw zwiedzili skansen pszczelar-
ski w Pszczelej Woli. Poznali życie pszcze-
lej rodziny i odkryli tajemnice ula. Gościli 
nawet we wnętrzu domku pszczółki Mai! 
Zobaczyli różne rodzaje domów pszczół: 
barcie, ule stojące, leżące, kadłubowe, spi-
ralne, skrzynkowe, a także stare ule pnio-
we – kłody. Sympatyczna pani przewodnik 
oprowadziła wycieczkowiczów po gospodar-
stwie znajdującym się na terenie szkoły. Na 
koniec wizyty dzieci w prezencie dostały sło-
ik miodu. 

Po poznaniu zawodu pszczelarza ruszyły 
do Bęczyna, w odwiedziny do garncarza. W 
Bęczynie mieszkają Zygfryd Gajewski i jego 
syn Cezary. Dla panów Gajewskich jest to 
zawód rodzinny, przechodzący z pokolenia 
na pokolenie od ponad 200 lat.

Pan Cezary pokazał pierwszakom techni-
kę wyrobu naczyń glinianych, dzieci mia-
ły okazję przekonać się, iż praca ta wca-
le nie jest taka łatwa! Uczniowie obejrze-
li bogaty zbiór wytworów garncarskich 

zgromadzonych w prywatnym muzeum 
(izbie). Potem na terenie gospodarstwa pa-
nów Gajewskich odbyło się ognisko i pie-
czenie przepysznych kiełbasek! Było weso-
ło i przyjemnie, nawet pomimo niewielkiego 
deszczu.

Ostatnim etapem wycieczki był 
Wojciechów. Tam na początek, obejrze-
li piękne eksponaty w muzeum kowalstwa 
w „Wieży Ariańskiej”, a potem – w tradycyj-
nej kuźni, gdzie czekał na uczniów dziar-
ski kowal, Roman Czerniec, Mistrz Sztuki 
Kowalskiej. Od Pana Romana uczniowie do-
wiedzieli się, że Wojciechów jest stolicą ko-
walstwa polskiego. Kowal opowiadał o swo-
jej pracy, pokazywał narzędzia i urządze-
nia niezbędne do obróbki żelaza. Uczniowie 
mogli obejrzeć artystyczne rękodzieła 
w jego wykonaniu: kwietniki, stoły, krzesła, 
świeczniki, rzeźby, miecze, ozdobne kraty 
i fragmenty ogrodzeń. Największe zaintere-
sowanie wzbudził jednak pokaz kowalskich 
umiejętności.

Po pouczającej wycieczce zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni uczniowie wrócili do 
Bychawy.

Zawody strzeleckie 
W niedzielę 29 maja o Puchary Burmistrza Bychawy wal-

czyło prawie 40 strzelców, w tym juniorzy do lat 16.
Wśród juniorów wszystkie miejsca na podium zajęli go-

spodarze. Wygrał Mateusz Flis, drugi był Jakub Dunaj, 
trzeci Piotr Dworak. Najskuteczniejszym dorosłym uczest-
nikiem zawodów był Piotr Hordyjewicz z Bychawy. Na 
drugim stopniu podium stanął Marian Drąg, na trzecim 
Mirosław Woźnicki z Bełżyc. W rywalizacji drużynowej 
pierwsze miejsce zajął KŻR LOK Bychawa.

Juniorzy do lat 16 strzelali z kbks-u i pistoletu MCM, 
natomiast starsi mieli do dyspozycji „kałasznikowa”, czyli 
kbkak oraz pistolet CZ.

21 maja odbyły się w Bychawie zawody strzeleckie o Puchar Starosty Lubelskiego

Dzbanek jak sie patrzy!

I po bólu zęba!

10 edycja literacko-
kulinarnego konkursu

Uczta dla 
Mola!

BC

Lubisz czytać książki, odkrywać nowe 
smaki… nie tylko kulinarne? – to jest 
propozycja dla Ciebie,

Nie lubisz czytać książek, ale nie stro-
nisz od kulinariów? – tym bardziej jest 
to zadanie dla Ciebie!

Nie trać czasu na zastanawianie się! 
Księgozbiory bychawskiej biblioteki 
i jej filii kuszą obietnicą odnalezienia 
ciekawych opisów prawdziwej uczty… 
Masz czas do września 2012 r. Właśnie 
wtedy, w barze „U Saszy” nad zalewem 
„Podzamcze”, odbędzie się jubileuszowa, 
10. edycja literacko-kulinarnej imprezy 
ph. „Uczta dla Mola” poprzedzona kon-
kursem. W dowolnej książce z literatury 
pięknej wystarczy odnaleźć opis uczty 
(przyjęcia, balu, towarzyskiego spotka-
nia itp.) i zgłosić wybrany fragment do 
konkursu. Czas start!

A może jesteś właścicielem firmy, 
przedsiębiorcą? Nie masz czasu na czy-
tanie,  ale wiesz jak zadbać o interesy na 
rynku. „Uczta dla Mola”  to propozycja  
godna rozważenia. W „apetyczny” spo-
sób zaprezentujesz własną działalność 
i przypomnisz się klientom. Zapraszamy 
do współpracy.

Więcej informacji można uzy-
skać w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie lub w redakcji „GZB”.
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OGŁOSZENIA Burmistrza Bychawy
Dzierżawa

Działając	na	podstawie	art.	35	ust.	1	 i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	 roku	
o	gospodarce	nieruchomościami	(DzU	z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651	z	późn.	zm.)	in-
formuję,	iż	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	przy	
ul.	Partyzantów	1	 został	wywieszony	na	okres	21	dni	wykaz	części	nierucho-
mości	położonej	przy	ul.	K.	Koźmiana	w	Bychawie	przeznaczonej	do	oddania	
w	dzierżawę.

Najem
Działając	na	podstawie	art.	35	ust.	1	 i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	 roku	
o	gospodarce	nieruchomościami	(DzU	z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651	z	późn.	zm.)	
informuję,	 iż	na	 tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	
przy	ul.	Partyzantów	1	został	wywieszony	na	okres	21	dni	wykaz	części	nieru-
chomości	położonej	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego	w	Bychawie	przeznaczonej	
do	oddania	w	najem.

Imponujący wynik 
zbiórki odpadów - 
8 ton 
rupieci!
Piotr Ciężak, specjalista ds. klientów 

kluczowych firmy EKO-PRIM s.c.

Firma EKO-PRIM z Lublina serdecz-
nie dziękuje za wzorową współpracę 
przy przeprowadzeniu gminnej zbiór-
ki zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego, która odbyła się na 
terenie gminy Bychawa w dniach 18-
19.05.2012 r.

Efektem tej współpracy jest niezwy-
kle imponujący wynik zebranych od-
padów, których to ilość wyniosła 8 
ton. Działania te, w znacznym stop-
niu przyczyniły się do ogólnej reali-
zacji dyrektywy Unii Europejskiej 
2002/96/WE (WEEE), która to na-
kłada na wszystkie podmioty i in-
stytucje funkcjonujące na terenie 
Rzeczypospolitej obowiązek zbierania 
i utylizowania jak największej ilości 
elektroodpadów (ZSEE). Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie odde-
legowani do współpracy przy organi-
zacji zbiórki wykazali się pełnym za-
angażowaniem i profesjonalizmem, 
co pozwoliło łatwo i sprawnie 
przeprowadzić wszelkie prace 
związane ze zbiórką odpa-
dów. Nasza firma zaprasza 
do dalszej współpracy na 
różnych płaszczyznach 
p o z w a l a j ą c y c h 
o g r a n i c z a ć 
z a n i e c z y s z c z a n i e 
środowiska naturalnego 
na Lubelszczyźnie.

.
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USC informuje
w okresie od 08.05.2012 r. do 30.05.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Tylus Paweł i Bartoszek Sylwia
2. Gadzała Sebastian i Kania Aneta
3. Skoczylas Marcin i Strachecka Dominika
4. Sękowski Rafał i Mróz Justyna

Akty zgonów

1. Prus Aleksandra Wierciszów lat 88
2. Chałabis Genowefa Dębina lat 82
3. Gierczyński Mieczysław Gałęzów – Kolonia Pierwsza lat 89
4. Jewuła Stanisława Lublin lat 81
5. Gustaw Stanisław Giełczew Pierwsza lat 86
6. Boczek Genowefa Żabia Wola lat 83
7. Kalicki Jan Bychawa lat 75
8. Mróz Czesław Szklarnia lat 84
9. Łupina Janina Dębina lat 88
10. Polesiak Stanisława Czerniejów – Kolonia lat 91
11. Kawka Cecylia Marynin lat 91
12. Duda Bogusław Bychawka Druga lat 60
13. Stachyra Helena Olszowiec – Kolonia lat 82
14. Szaniawski Junosza Antoni Tarnawka Pierwsza lat 69
15. Kulesza Bogusław Bychawa lat 78
16. Wojcieszek Stefania Giełczew Doły lat 89

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Od stycznia ogłoszenia drobne do 160 zna-
ków publikowane są bezpłatnie. Treść ogłosze-
nia można wrzucać do skrzynki znajdującej 
się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie. Można również wysłać na 
adres reklama@bychawa.pl.
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w Mam mieszkanie do wynajęcia (m4) tel. 

81 5660246

Dekoracje weselne tel. 519697402

Dekoracje ślubne kościoła 
tel.  500590432

Przyjmę ziemię bez gruzu 
tel.  607373001

Sprzedam gitarę elektryczną PEAVEY 
RAPTOR czarna typ stratocaster. 350 zł 
do uzg. Stan 5+ rok gwarancji. Tel: 
513070930. Proszę nie dzwonić podczas 
meczów EURO

Bramy, ogrodzenia, balustrady balkon, 
schody, usługi kowalskie, Stara Wieś Trze-
cia 36, tel. 667 539 921, www.artkowal-
stwo.cba.pl 

Sprzedam profesjonalną maszynkę do 
strzyżenia włosów firmy Moser. Sprzęt 
w bardzo dobrym stanie z pełnym wypo-
sażeniem 691-940-224

Sprzedam dom 74 m2, z dużym ogrodem 
na działce o pow.26 ary.Wszystkie media.
Możliwość prowadzenia działalności hand.-
-usług., ul.Rataja 15,tel. 608478776

Hydraulika – pełny zakres grzejniki w do-
brej cenie Tel. 609-345-040

Dyżur poselski
Najbliższy	Dyżur	Poselski	
Magdaleny	Gąsior	-	Marek	
w	Bychawie	będzie	miał	miejsce	
22	czerwca	w	piątek,	od	15.00	do	
17.00,	w	pokoju	Rady	Miejskiej	przy	sali	
konferencyjnej	(ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego	22).

Obowiązkowy 
produkt 

w bychawskim 
Carrefourze!

Na półce pojawił się 
napój energetyczny 
w butelce o kształcie 
gaśnicy. Napój o sma-

ku tutti-frutti kosz-
tuje 7,25 zł.
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