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�� SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
u o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) informuję, iż na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Bychawka Druga – Kolonia przeznaczonej 
do sprzedaży.

�� DZIERŻAWA
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2010 r. z późn. zm. nr 102, poz. 
65) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości poło-
żonej przy ul. Pileckiego w Bychawie prze-
znaczonej do wydzierżawienia.

�� DZIERŻAWA
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2010 r. z późn. zm. nr 102, 
poz. 651) informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywieszo-
ny na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
położonej przy ul. Budnego w Bychawie 
przeznaczonej do wydzierżawienia.

�� NAJEM
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2010 r. z późn. zm. nr 102, poz. 
651) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości poło-
żonej przy rzece Kosarzewce w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.

�� Co wrzucać do worka na 
frakcję suchą?

�� Podziękowania za pomoc 
przy organizacji Dożynek Gminnych 
w Bychawce

Burmistrz Bychawy, Janusz Urban oraz zastępca burmistrza, Marta Wołoszyn składają serdeczne 
podziękowania:
�» Sołtysom: p. Agnieszce Marzec 

(Bychawka Trzecia – Kolonia), p. Monice 
Krasuckiej (Bychawka Druga – Kolonia), 
p. Teresie Dziadosz (Bychawka Trzecia), 
p. Stanisławowi Szewczykowi (Bychawka 
Pierwsza) oraz zaangażowanym w organiza-
cję dożynek mieszkańcom Bychawki
�» Starostom: p. Annie Boczek i p. Jarosławowi 

Wikołazkiemu
�» Mieszkańcom, za przygotowanie wieńców 

i występów, oraz sołtysom wsi: Bychawka 
Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka 
Trzecia, Bychawka Druga – Kolonia, 
Bychawka Trzecia – Kolonia, Wola Duża, 
Gałęzów, Wola Gałęzowska, Olszowiec, 
Olszowiec Kolonia, Zaraszów
�» Paniom z Rodziny Sopoćków z Bychawki 

Trzeciej
�» P. dyrektor Henryce Taube oraz nauczy-

cielom, pracownikom i uczniom Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce, a także zaangażowanym 
rodzicom (w szczególności p. Jerzemu 
Górniakowi, który zagrał rolę siewcy), 
za przygotowanie części artystycznej (p. 
Annie Bartnik, p. Bogumile Rosołowskiej, 
p. Krystynie Jagiełło, p. Tadeuszowi 
Kurantowi), zabaw dla dzieci oraz udostęp-
nienie budynku i placu szkolnego
�» Radnym: p. Andrzejowi Markiewiczowi i p. 

Zbigniewowi Maksimowi
�» Ochotniczym Strażom Pożarnym z Bychawki 

Pierwszej i Bychawki Drugiej za pomoc 
w przygotowaniu placu dożynkowego

�»  Ochotniczej Straży Pożarnej z Olszowca za 
wypożyczenie namiotu i stołów
�» Zespołom, które wystąpiły na dożynkach: 

Spadczyna z Prużan, Klubowi Seniora 
z p. Marcinem Mączką, Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej z Bychawy z p. Dominikiem 
Pytką, formacji Simon.
�» P. Zbigniewowi Zaborskiemu, komendanto-

wi Komisariatu Policji w Bychawie za pomoc 
w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestni-
kom imprezy oraz p. Piotrowi Wojtasiowi, 
dyrektorowi SPZOZ za opiekę medyczną
�» Sponsorom: p. Bonifacemu Dawidczykowi 

(masarnia w Krzczonowie), p. Alicji 
Dzwonowskiej z Bychawy (sklepy spo-
żywcze na terenie Bychawy), p. Adamowi 
Bartoszkowi (piekarnia i sklep GS 
„Samopomoc Chłopska”), p. Markowi 
Juryckiemu (piekarnia „Emark” Stara Wieś 
Pierwsza), p. Ewie i Tadeuszowi Gajurom z 
Woli Dużej Kolonii, p. Leszkowi Kuśmierzowi 
(Wędliny Tradycyjne), Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, za nie-
odpłatne przekazanie produktów do przy-
gotowania poczęstunku dla delegacji
�» Państwu Agnieszce i Mariuszowi Sawickim 

(„Bar u Saszy”) za przygotowanie 
poczęstunku 
�» Klubowi Sportowemu „Granit” za organi-

zację III Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną 
o Puchar Burmistrza Bychawy
�» Pracownikom Urzędu Miejskiego Bychawie 

oraz Bychawskiego Centrum Kultury za-
angażowanym w organizację i przebieg 
imprezy.

�� Nie należy się bać odebrać pojemnika
Jeśli ktoś jeszcze nie odebrał pojemnika na 
frakcję mokrą, to może zgłosić się do Urzędu 
Miejskiego, pok. nr 9. Pojemniki, przypomina-
my, są bezpłatne. 
Istnieje również możliwość odbioru dodatko-
wego pojemnika, w przypadku, gdy nierucho-
mość zamieszkuje więcej niż cztery osoby.
Warunkiem otrzymania pojemnika jest:

�» złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości
�» zgłoszenie się właściciela nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy z dowo-
dem osobistym
�» podpisanie umowy użyczenia na dodatko-

wy pojemnik
�» odbiór pojemnika we własnym zakresie.
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inwestycje

Trwa modernizacja szkół i urzędu
�� Na początku września 
rozpoczęła się 
termomodernizacja 
budynków szkół gminnych, 
przedszkola i urzędu. 
Jej zakres obejmuje m.in. 
izolację przeciwwilgociową 
i ocieplenie ścian, wymianę 
centralnego ogrzewania 
i kotłowni na olejową 
z przystosowaniem 
do zasilania gazem.

Inwestycja będzie kosztować ponad sześć mi-
lionów złotych. W dużym stopniu zosta-
nie dofinansowana przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przedsięwzięcie to  pozwoli zmniejszyć zużycie 
energii cieplnej, zaś budynki otrzymają nową, 
barwną elewację.

Inwestycja pn. „Poprawa efektywności ener-
getycznej w budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Bychawa” realizowana jest w ramach 
Programu priorytetowego System zielonych in-
westycji (GIS), część 1 Zarządzanie energią w bu-
dynkach użyteczności publicznej w formie dota-
cji. Umowę z Funduszem Gmina Bychawa podpi-
sała w dniu 8.07.2013 r. Całkowity koszt reali-
zacji przedsięwzięcia – 6 059 000 zł, w tym kwo-
ta dofinansowania z NFOŚiGW – 1.627.950 zł, 
kwota pożyczki z NFOŚiGW – 3.455.620 zł. 
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
31.05.2014 r.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Bychawie

Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie 
ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki 
blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie 
balustrad

Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, 
izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski 
przy budynku z kostki brukowej

Ocieplenie dachu i stropodachu: docieplenie dachu 
styropapą, stropodachu granulatem z wełny mine-
ralnej, montaż skrzynek lęgowych

Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową 
z przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem

Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, 
uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie

Roboty niekwalifikowane: plac rekreacyjny (nawierzchnia 
kostka brukowa, trawa), wentylacja w pomieszcze-
niach szkoły podstawowej oraz wymiana pokrycia 
dachowego, dach na łączniku z gimnazjum, za-
daszenie wyrzutni dachowych i remont kominów 
nad salą gimnastyczną gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Bychawce

Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie 
ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki 
blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie 
balustrad.

Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, 
izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski 
przy budynku z kostki brukowej.

Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwil-
gociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż 
skrzynek lęgowych

Wymiana okien: wymiana okien na rozwierane i uchylno-
-rozwierane jednodzielne 13 szt.

Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na gazową, 
wykonanie zewnętrznego wejścia do piwnicy

Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, 
uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie

Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana 
baterii umywalkowych 20 szt. uzupełnienie pasów 
tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie 

Roboty niekwalifikowane: remont kominów, wymiana 
pokrycia dachu, wymiana podłogi w stołówce, 
odgrzybienie ścian

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie 
ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki 
blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie 
krat, balustrad

Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, 
izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski 
przy budynku z kostki brukowej.

Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwil-
gociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż 
skrzynek lęgowych: 

Wymiana okien piwnic: wymiana okienek na uchylne 
jednodzielne 25 szt.

Wymiana drzwi zewnętrznych: drzwi dwuskrzydłowe, 
wejściowe 2 szt.

Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową 
z  przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem

Modernizacja instalacji CO: wymiana grzejników i rurocią-
gów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie

Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana 
baterii umywalkowych 19 szt. uzupełnienie pasów 
tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie

Roboty niekwalifikowane: malowanie dachu

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej

Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie 
ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki 
blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie 
krat, balustrad

Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, 
izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski 
przy budynku z kostki brukowej

Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwil-
gociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż 
skrzynek lęgowych

Wymiana drzwi zewnętrznych: drzwi wejściowe 2 szt.
(część stara i nowa)

Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową  
z przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem

Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, 
uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie

Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana 
baterii umywalkowych 13 szt. uzupełnienie pasów 
tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie

Roboty niekwalifikowane: nadbudowa pomieszczania na 
I piętrze, modernizacja klatki schodowej, instala-
cje elektryczne (część nowa), wymiana pokrycia 
dachowego, remont kominów (część stara), czę-
ściowa wymiana daszków wejściowych

Przedszkole Samorządowe w Bychawie

Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie 
ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki 
blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie 
krat, balustrad

Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, 
izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski 
przy budynku z kostki brukowej

Ocieplenie dachu: docieplenie dachu i pokrycie styropa-
pą, remont kominów

Wymiana okien: wymiana okien na rozwierane i uchylno-
-rozwierane dwudzielne 24 szt.  

Wymiana drzwi zewnętrznych:  drzwi wejściowe 4 szt.
Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową 

z  przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem 
z której dodatkowo ogrzewane będą budynki 
urzędu.

Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, 
uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie

Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana 
baterii umywalkowych 24 szt. uzupełnienie pasów 
tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowa-
nie, montaż kolektorów słonecznych

Roboty niekwalifikowane: chodniki, schody wejściowe, 
podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad 
wejściami

�� Termomodernizacja - dlaczego 
jesienią? Wyjaśnienia burmistrza
W związku z pojawiającymi się głosami 
i uwagami rodziców dzieci i uczniów przedszkola 
i szkół prowadzonych przez gminę odnośnie 
utrudnień związanych z późnym terminem prac 
termomodernizacyjnych wyjaśniam, co następuje: 

Pierwotny harmonogram działań związanych z realizacją tego bardzo ważnego 
dla nas wszystkich projektu zakładał wykonanie najważniejszych robót w okre-
sie nieuciążliwym, tzn. w czasie wakacji. Stałoby się tak z całą pewnością, gdy-
by Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie wywiązał się z ustalo-
nego z nami terminu podpisania umowy na dofinansowanie w miesiącu kwiet-
niu. Pomimo wielokrotnych próśb i monitów ze strony burmistrza i pracowników 
Urzędu Miejskiego był on kilkakrotnie przesuwany przez Fundusz – ostatecznie 
umowę zdołaliśmy podpisać na początku lipca. Natychmiast przystąpiliśmy do 
prac przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy projektu, co nastąpiło w sierp-
niu br. I wtedy niezwłocznie rozpoczęły się prace budowlane. Powstałe 3-mie-
sięczne opóźnienie było tylko i wyłącznie rezultatem nie wywiązania się NFOŚ 
w Warszawie z wcześniejszych ustaleń, co dotknęło również i inne samorządy 
realizujące ten projekt. Nasze działania były od początku, są i będą podporząd-
kowane jak najszybszemu ukończeniu prac, a szczególnie tych, które związane 
są z zapewnieniem ogrzewania budynków. Choć problemy i trudności nie wyni-
kły z naszej winy, przepraszamy za nie, dokładając jednocześnie wszelkich starań, 
aby ograniczyć negatywne uboczne skutki realizacji projektu w obecnym czasie 
i  uwarunkowaniach. 

Burmistrz Bychawy Janusz Urban
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�� Półtora miliona na drogi gminne w 2013 roku
Zaplanowane na rok 2013 
inwestycje drogowe zostały 
wykonane w ponad 90 %.

Na dzień 30 września zrealizowano: przebudowę drogi 
gminnej nr 107216L w miejscowości Wola Gałęzowska, 
przebudowę ulic Kopernika i Rynek – etap III oraz bu-
dowę ul. G. Roweckiego w Bychawie, utwardzenie 
dna i odwodnienie wąwozu lessowego (przebudowę) 
drogi gminnej Nr 107237L w miejscowości Bychawka 
Druga Kolonia, utwardzenie dna i odwodnienie wąwo-
zu lessowego drogi gminnej Nr 107226L w miejscowo-
ści Zaraszów, utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu 
lessowego (przebudowę) drogi gminnej Nr 107210 L 
w miejscowości Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów 
Kolonia Druga, utwardzenie dna i odwodnienie wą-
wozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 107231L 
w miejscowości Skawinek, modernizację drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w miejscowości Osowa-
Kolonia, modernizację drogi w miejscowości Wola 
Duża. Niedługo zostanie ukończona modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Leśniczówka. 
Łączna wartość inwestycji drogowych wynosi 
1.401.602,92 zł, z tego pozyskano dotację 354.700 zł 
z budżetu państwa oraz 90 000 zł z budżetu wojewódz-
twa lubelskiego.
Z inwestycji przy obiektach kubaturowych zrealizowa-
no modernizację budynku Centrum Kultury Wiejskiej 
oraz części użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną 

w miejscowości Gałęzów oraz wykonanie ogrzewa-
nia w mieszkaniach stanowiących zasób mieszkanio-
wy gminy w Zaraszowie. Łączna wartość tych inwe-
stycji to 410.496,25 zł w tym pozyskano dotację z Unii 
Europejskiej w wysokości 177.519 zł.
Z inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zre-
alizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii 
Krajowej w Bychawie – etap III oraz kanalizacji sani-
tarnej w „Rejonie Podzamcze” w Bychawie – etap III. 
Łączna wartość tych inwestycji to 271 559,13 zł, w tym 
uzyskano pomoc w formie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie w wysokości 191 700,00 zł.

�� Nowy plac zabaw 
W Gałęzowie powstał nowy plac zabaw 
dla dzieci, zaś przy BCK zainstalowano 
nową piramidę linową.  
Na placu przed budynkiem szkolnym w Gałęzowie 
we wrześniu zamontowano kolorowe, drewniane 
huśtawki, karuzelę, ślizgawkę oraz drabinki. Urządzenia 
kosztowały 23 tys. zł.
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Mam sto lat i wszystko gra
�� Franciszek Mańkowski, 
stulatek. W znakomitej 
formie fizycznej 
i psychicznej. Muzyk 
– samouk, organista, 
dyrygent chórów, 
kapelmistrz, instruktor. 
Najstarszy mieszkaniec 
gminy Bychawa.

Urodziłem się w Częstoborowicach w 1913 
roku, dwudziestego czwartego września. Byłem 
najmłodszy, a było nas sześcioro w domu. Miałem 
bardzo biedne dzieciństwo, ponieważ moi ro-
dzice – Anna i Marcin Mańka – posiadali tylko 
pół morgi pola. Po mamie też było pół morgi, ale 
daleko, osiem kilometrów dalej, a nie było ni ko-
nia, ni nic – tak rozpoczyna historię swojego ży-
cia Franciszek Mańkowski.

 – Chodziłem blisko do szkoły, choć nawet 
na zeszyty nie było pieniędzy. (…) Pamiętam, 
że kostkę cukru potrafiłem podzielić na cztery 
szklanki. Mimo wszystko było to wesołe dzieciń-
stwo. Biegałem, bawiłem się, grałem na wymy-
ślonych instrumentach…

Franciszek miał dwanaście lat, gdy u jego ro-
dziców zjawił się syn rządcy majątku w sąsia-
dujących z Częstoborowicami Pilaszkowicach. 
Dzięki jego kontaktom, po usilnych stara-
niach matki, Franciszek trafił do zakładu wy-
chowawczego dla biednej młodzieży w Miejscu 
Piastowym koło Krosna. Ośrodek prowadzony 
przez Księży Michalitów dawał naukę i dom kil-
kuset chłopcom w trudnej sytuacji materialnej.

Tak rozpoczął się nowy rozdział w życiu 
Franciszka.

W zakładzie w Miejscu Piastowym można było 
się przygotować do kapłaństwa. Prawdopodobnie 
taki był zamysł rodziców Franciszka, by naj-
młodszy syn został księdzem. Nic z tego nie wy-
szło, Franek nie czuł powołania. Za to zupeł-
nie poświęcił się nauce gry na przeróżnych in-
strumentach i muzycznej pasji, którą czuł od 
dziecka.

Tu ukończył powszechną szkołę zawodową, 
zaś w wieku mniej więcej lat osiemnastu, ponie-
waż był bardzo lubiany przez dzieci i młodzież, 
został w swojej Alma Mater wychowawcą. I tu 
spotkała go wojna. Gdy jako jeden z dwu wy-
chowawców został zapędzony przez Niemców 
do załadunku broni w Iwoniczu, podczas ataku 
Rosjan o mało nie stracił życia – został draśnięty 
kulą w szyję, ale jego kolega, postrzelony w pa-
chwinę, następnego dnia zmarł.

Jeszcze przed wojną przez pewien czas pra-
cował jako wychowawca w zakładzie popraw-
czym przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Tam 
odbył kursy przygotowujące do pracy z trud-
ną młodzieżą – uczęszczał przez kilka miesię-
cy na wykłady pedagogiczne i psychologiczne, 
co umożliwiło mu późniejszą pracę w Zakładzie 

Wychowawczym św. Andrzeja Boboli w Strudze 
w Markach pod Warszawą. Tam pracował nie 
tylko jako wychowawca, ale i organista, dyry-
gent chóru i kapelmistrz orkiestry symfonicznej.

Do tej pory Franciszek nosił nazwisko rodo-
we Mańka. Podczas pobytu w Markach, w trak-
cie wyrabiania dowodu osobistego, urząd zmie-
nił mu nazwisko na Mańkowski. I tak już 
zostało.

Franciszek ponad pięćdziesiąt lat przepraco-
wał jako organista w różnych lubelskich para-
fiach. W 1959 roku potwierdził swoje kwalifika-
cje złożeniem egzaminu organistowskiego.

Z Warszawy przyjechałem w Lubelskie. N po-
czątku mnie tu nie znali, więc dali mi taką pa-
rafię jak Stara Wieś koło Bychawy. Trafiłem tu-
taj w maju, na Zielone Świątki, w 1948 roku. Nie 
była to dobra parafia, bo mała; duża jest lepsza, 
bo ślubów, pogrzebów jest więcej, i nabożeństw. 
Potem stopniowo było coraz lepiej, mogłem wybie-
rać, gdy dałem się poznać jako zdolny organista.

Ale to właśnie w Starej Wsi Franciszek poznał 
swoją przyszłą żonę – Lucynę z Mazurków. Miała 
wtedy siedemnaście lat, Franek trzydzieści pięć.

Tak wspominają: 
 – Franio był już wtedy starym kawalerem 

– mówi Lucyna.
– Moja Lusia głos to miała ładny. Była pierw-

szą śpiewaczką. I taka była zalotna. To była je-
dyna taka panna w Starej Wsi, i pięknością, 
i w ogóle – wzdycha Franciszek.

Ślub odbył się w październiku tegoż samego 
roku, zaś dwa lata później, Mańkowscy z małym 
synkiem zamieszkali w Bychawie. Franciszkowi, 
jako drugiemu organiście, zaproponował współ-
pracę bychawski organista Onuszkiewicz. 
Franciszek zorganizował tu chór dziewczęcy, 
prowadził również zajęcia muzyczne dla dzie-
ci przy parafii. Animator – tak na takich jak 
on mówimy dzisiaj.

Najpierw Mańkowscy mieszkali w wynaję-
tym mieszkaniu w Bychawie, potem razem 
z Onuszkiewiczami w organistówce. Z synem we 

�� Setne urodziny
We wtorek 24 września minęło 
dokładnie 100 lat od dnia urodzin 
Franciszka Mańkowskiego. Pan 
Franciszek świętował stulecie 
w Bychawskim Centrum Kultury. 
Jubileusz został zorganizowany 
przez Urząd Stanu Cywilnego 
w Bychawie.

W uroczystości uczestniczyła licznie rodzina Jubilata, 
jak również zaproszeni goście: p. Janusz Urban – bur-
mistrz Bychawy, p. Regina Skoczylas – kierownik USC, 
p. Grzegorz Szacoń przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie oraz p. Henryk Dudziak – radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego. Do Bychawy przybyli tak-
że przedstawiciele lubelskiego oddziału ZUS – p. Maciej 
Raszewski, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów oraz 
p. Małgorzata Korba, rzecznik prasowy, którzy wręczyli 
Jubilatowi list od Prezesa ZUS oraz kwiaty.
Szampanem wzniesiono toast, odśpiewano 150 lat 
i złożono Jubilatowi serdeczne życzenia; były uściski, 
tort, słodkości i kwiaty. Burmistrz Bychawy odczytał 
list gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska, życząc 
w imieniu własnym oraz całej społeczności lokalnej dłu-
gich lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu  bliskich 
i życzliwych osób. W imieniu Marszałka Województwa 
Lubelskiego okolicznościowy adres wręczył radny 
Henryk Dudziak, zaś Starosty Lubelskiego – sekretarz 
powiatu Grzegorz Szacoń.
Pan Franciszek jest zasłużonym na Lubelszczyźnie 
kombatantem, dlatego też na spotkanie przybyli licz-
nie członkowie bychawskiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w tym przewodniczą-
cy p. Zbigniew Frączek. 
Jubileusz odbył się w bardzo wzruszającej atmosferze, 
a te niepowtarzalne chwile uwieczniono na licznych 
fotografiach. 
Serdeczne podziękowania dla akordeonisty, p. Marcina 
Mączki z Bychawskiego Centrum Kultury za muzyczne 
akcenty, które uprzyjemniły to wyjątkowe spotkanie.
Franciszek Mańkowski jest obecnie najstarszym miesz-
kańcem miasta i gminy Bychawa. W ostatnim dziesię-
cioleciu taki wiek osiągnęli również: Józefa Fiut (1908-
2010) oraz Jan Winiarczyk (1911-2013).

Monika Głazik

troje zajmowali pokój, kuchnia zaś wspólna była 
dla obu rodzin. To sprzyjało konfliktom. Wtedy 
Lucyna powiedziała: czy świat się kończy na 
Bychawie? Nie musimy tutaj być!

I Mańkowscy na czterdzieści lat opuści-
li Bychawę. Najpierw trafili na pięć lat do pa-
rafii w Polichnie, tam urodziła się im córka 
Teresa. Potem przez piętnaście lat byli w pa-
rafii w Batorzu, trzy lata w Gorzkowie, później 
przeszli do Zdziłowic. – Była to mała parafia, 
ale mój mąż tam od razu pozakładał orkiestrę 
i chóry – mówi Lucyna. Później Franciszek do-
stał propozycję przejścia do parafii Potok, gdzie 
był pięć lat, ale zdziłowiccy parafianie organisty 
nie „odpuścili” i Mańkowskich sprowadzili z po-
wrotem do Zdziłowic. I to był już ostatni etat or-
ganistowskiej pracy Franciszka.

W małych parafijkach pieniędzy za granie nikt 
nie dawał, zboże tylko dawali, snopki trzeba było 
sobie zbierać, furę nająć. Trzeba było krowę trzy-
mać, świnię, żeby to spaść. Tylko teraz organi-
sta ma cennik i pieniądze. Wtedy nikt pieniędzy 
ani księdzu nie dawał, ani organiście – wspomi-
na Lucyna Mańkowska.

Przez lata Franciszek uczył muzyki w szko-
łach w Batorzu i Zdziłowicach. Grał na orga-
nach, skrzypcach, mandolinie, trąbce. Od 1978 
do 1996 roku pracował również w niepełnym wy-
miarze godzin jako instruktor muzyki i śpiewu 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Godziszowie, 
zaś jego wychowankowie zdobywali nagro-
dy i wyróżnienia na krajowych i wojewódzkich 
konkursach muzycznych. On sam w 1987 roku 
otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki odznacze-
nie Zasłużony Działacz Kultury, zaś od arcybi-
skupa Józefa Życińskiego odznaczenie archidie-
cezjalne Lumen Mundi (2000 r.).

 - Kochałem swój zawód. Nie wiem skąd mi 
się to brało. Prowadziłem chóry z orkiestrą. Od 
wieczora do czwartej rano potrafiłem pisać nuty. 
Zepsułem tym oczy.

Później Mańkowscy wrócili do Bychawy, gdzie 
w połowie lat 90., już na emeryturze, kupi-
li mieszkanie w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Tu mogli zrealizować książeczkę mieszkaniową, 
bo o to, poza Bychawą, było już wszędzie trudno.

Lucyna przepracowała wiele lat jako su-
mienna referentka w gminnych spółdzielniach 
w Batorzu i Janowie Lubelskim, w Potoku 
jako kierowniczka „Nowoczesnej Gospodyni”. 
Również była uzdolniona muzycznie. Uczyła się 
grać na wielu instrumentach (akordeonie, pia-
ninie, organach, gitarze, skrzypcach), do czego 
zachęcał ją mąż, ale mistrzostwa w tym nie osią-
gnęła. Potrafiła, owszem, jako organistka zastą-
pić męża w kościele w Gorzkowie (gdy ten przez 
trzy tygodnie chodził z opłatkiem), niedostatki 
gry nadrabiając pięknym śpiewem, ale do grania 
brakowało jej cierpliwości. Za wcześnie się uro-
dziłam – wspomina – teraz to bym śpiewała. A do 
gry miałam słomiany zapał.

Jaki jest sposób na długowieczność męża?  
– To dzięki mnie mąż tyle żyje, czytałam, że gdy 
żona jest piętnaście lat młodsza od męża, to mąż 
żyje 20 procent dłużej. Rzadko się zdarza, że 
stulecie urodzin można świętować wspólnie 
– mówi.

Franciszek Mańkowski mimo skończonej „set-
ki” zachował dobre zdrowie. Co robi w wolnym 
czasie? Przegląda nuty, dyplomy, stare doku-
menty. Co ranek się gimnastykuje, jeździ na ro-
werze treningowym, codziennie chodzi na space-
ry (mimo mieszkania na drugim piętrze). Nawet 
tańcować ze mną chce – śmieje się Lucyna.

Przede wszystkim jednak Franciszek się mo-
dli, bo uważa, że ma za co dziękować Bogu. 
Choćby za te siedem talentów, które od niego 
otrzymał.

Monika Głazik

PS
M. Głazik: Jest pan najstarszy w Bychawie.
F. Mańkowski: Naprawdę? Nie zastanawia-

łem się nad tym. Czyli, że mógłbym wszystkimi 
rządzić?

W dzieciństwie 
grałem na 

wymyślonych 
instrumentach
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Państwo Lucyna (83 lata) 
i Franciszek (100 lat) 24 października 
2013 roku będą świętować 
65-lecie małżeństwa.  
Wychowali dwoje dzieci, mają 
ośmioro wnuków i sześcioro 
prawnuków.  
Mieszkają w Bychawie.
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�� Bychawa na dożynkach 
wojewódzkich
Delegacja z Bychawki Pierwszej 
wraz z władzami samorządowymi 
reprezentowała naszą gminę i powiat 
lubelski na Dożynkach Wojewódzkich 
w Wisznicach.

Do Wisznic, oprócz burmistrza Bychawy Janusza Urbana i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Szaconia oraz delega-
cji ze Starostwa Powiatowego w Lublinie i Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, pojechali mieszkańcy Bychawki Pierwszej z wieńcem, 
w tym sołtys Stanisław Szewczyk oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
W konkursie wieńców zaprezentowali przepiękny wieniec przed-
stawiający kościół w Bychawce. Przypomnijmy, że naszych gmin-
nych dożynkach zdobył on tytuł Wieńca Publiczności, zaś na powia-
towych w Radawcu – I miejsce w kategorii „wieniec współczesny”. 
Gmina Bychawa na wspólnym stoisku z Powiatem Lubelskim re-
klamowała swój lokalny produkt – szlak turystyczny „Doliną 
Kosarzewki”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

MM

�� W tym roku dożynki 
gminne po raz pierwszy 
od trzynastu lat 
zostały zorganizowane 
w Bychawce. 
Mimo mniejszej frekwencji 
oraz liczby wieńców 
niż ostatnio, były 
bardzo udane. Wzięły 
w nich udział delegacje 
z jedenastu wsi z gminy 
Bychawa.

Dożynki zostały przygotowane przez Urząd 
Miejski w Bychawie przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową w Bychawce oraz pięcioma sołec-
twami wsi Bychawka.

Po Mszy św. odprawionej przez ks. Stanisława 
Górę w kościele parafialnym pw. Wszystkich 
Świętych w Bychawce, barwny korowód prze-
maszerował na plac przy szkole. Pochód 
otwierała bryczka ze Starostami – p. Anną 
Boczek i p. Jarosławem Wilkołazkim, za nią 
przy dźwiękach akordeonu szedł rozśpiewa-
ny Klub Seniora, potem wszystkie delegacje 

z wieńcami, władze gminy i sznur odświętnie 
ubranych mieszkańców.

Mimo, że sercem naszej gminy Bychawa 
jest miasto, jest to obszar typowo rolniczy. Dlatego 
też zachowaliśmy do dzisiejszego dnia bogatą 
tradycję związaną z organizacją święta plonów. 
Nawiązali do niej uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce, którzy zaprezen-
towali piękny program poetycko-muzyczny. 

Mieszkańcom Woli 
Gałęzowskiej…
Serdecznie dziękuję za przygotowanie wień-
ca i udział w dożynkach gminnych, a w szcze-
gólności Państwu Annie i Janowi Ciupakom, 
Marii i Janowi Plachom, Irenie i Mirosławowi 
Makułom, Lucynie i Antoniemu Ziętkom, 
Irenie i Krzysztofowi Poniewozikom.

Jan Florek, sołtys Woli Gałęzowskiej

Mieszkańcom Gałęzowa…

Dziękuję mieszkańcom, którzy wzięli udział 
w dożynkach gminnych w Bychawce i w do-
żynkach powiatowych w Radawcu, a w szcze-
gólności Teresie i Ryszardowi Kowalczykom, 
Marii Kowalczyk, Halinie Kostrzewskiej za wy-
konanie wieńca dożynkowego.

Sołtys Andrzej Okal

Mieszkańcom Woli Dużej…

Dziękuję mieszkańcom  oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej Wola Duża za udział w Dożynkach 
Gminnych w Bychawce. Młodzieży z naszej 
drużyny piłkarskiej gratuluję sukcesu (I miejsce 
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza).

Stanisław Dyś, sołtys Woli Dużej

Po obrzędzie przekazania chleba przez 
Starostów Gospodarzowi – burmistrzowi 
Januszowi Urbanowi i podzieleniu się chlebem 
z przybyłymi na tę uroczystość gośćmi, na sce-
nie przed publicznością zaprezentowały się dele-
gacje wsi: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 
Bychawka Trzecia, Bychawka Druga – Kolonia, 
Bychawka Trzecia – Kolonia, Wola Duża, Gałęzów, 
Wola Gałęzowska, Olszowiec, Olszowiec Kolonia, 

Zaraszów. Niektóre z tych miejscowości przygoto-
wały także krótkie części artystyczne.

Ze sceny można było usłyszeć również inne 
znakomite koncerty: Klubu Seniora z Bychawy, 
orkiestry dętej „Henryczki”. Na koniec bawiliśmy 
się przy dźwiękach zespołu SIMON.

Jednak chyba najbardziej naszymi sercami za-
władnęli tancerze z Prużan (Białoruś), którzy za-
czarowali nas pięknem tańca, jak też i efektowny-
mi strojami. 

Bardzo widowiskowy okazał się też konkurs 
toczenia bel, w którym można było wygrać becz-
kę piwa, tradycyjnie ufundowaną przez zastęp-
cę burmistrza, Martę Wołoszyn. Piwo ostatecznie 
wypili strażacy z Bychawki Pierwszej.

Ale to nie wszystko. Jak zwykle najwięcej emo-
cji wśród publiczności wywołał konkurs wieńców 
dożynkowych. Główna nagroda 500 zł przypadła 
wieńcowi przygotowanemu przez panie z rodzi-
ny Sopoćków z Bychawki Trzeciej, miejsce drugie 
i 400 zł sołectwu Gałęzów. Trzecie miejsce i 300 zł 
nagrody otrzymał wieniec z Bychawki Pierwszej. 
Wieniec ten zdobył również tytuł Wieńca 
Publiczności i reprezentował naszą gminę później 
na Dożynkach Powiatowych w Radawcu (1.09) 
oraz na Wojewódzkich w Wisznicach (15.09).

Na tegorocznych Dożynkach Gminy Bychawa 
nie zabrakło sportowej imprezy towarzyszącej. 
Od godziny 9 do 15 na stadionie w Bychawie zo-
stał rozegrany III Turniej Sołectw w Piłkę Nożną 

o Puchar Burmistrza Bychawy, w którym udział 
wzięło 11 drużyn: z Gałęzowa, Gałęzowa Kolonii 
Drugiej, Zaraszowa, Zaraszowa – Kolonii, Woli 
Gałęzowskiej, Grodzan, Woli Dużej, Osowy, 
Starej Wsi Drugiej, Kosarzewa Dolnego Kolonii, 
Bychawki Pierwszej. Drużyna z Zaraszowa nie 
obroniła ubiegłorocznego tytułu i zajęła dru-
gie miejsce. Na najwyższym podium stanęła 
drużyna z Woli Dużej, trzecie zaś miejsce zajęły 
Grodzany. Najlepszym zawodnikiem okazał się 
ubiegłoroczny zdobywca tego tytułu – Łukasz Maj 
z drużyny Zaraszów, który strzelił 14 bramek! 
Współorganizatorem turnieju był Klub Sportowy 
„Granit”, nagrody ufundował Burmistrz Bychawy.

Można było również zakupić artykuły na-
szej mleczarni (było stoisko handlowe OSM 
Bychawa), otrzymać upominki w namiocie pro-
mocyjnym Bychawy. Dużym zainteresowaniem 
wśród rolników cieszyła się prezentacja maszyn 
rolniczych przygotowana przez firmę SIPMA, 
wśród dzieci zaś pokaz dawnych gier i zabaw 
zorganizowany przez nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawce.

Przez cały dzień w Bychawce przy wspaniałej 
pogodzie panowała atmosfera pikniku i dobrej za-
bawy. Włączyły się w nią również władze samo-
rządowe: burmistrz Janusz Urban i przewodni-
czący rady Grzegorz Szacoń częstowali uczestni-
ków dożynek smakołykami z grilla.

Monika Głazik

tradycja

Bychawka przyjęła dożynkowych gości�� Nagroda Orzeł 
Agrobiznesu dla 
Rejonowego Banku 
Spółdzielczego 
w Bychawie
Miła wiadomość dla klientów 
RBS w Bychawie. Wśród 9 laureatów 
44. edycji konkursu o nagrodę Orzeł 
Agrobiznesu znalazł się Rejonowy 
Bank Spóldzielczy w Bychawie. 
Nagrodę odebrała prezes banku 
Elżbieta Janeczko. Równocześnie 
tytuł i nagrodę Srebrnego 
Promotora Orłów Agrobiznesu za 
rekomendowanie firmy – laureatki 
otrzymał burmistrz Bychawy – Janusz 
Urban.

Nagroda przyznawana jest od 2001 roku za sukces rynko-
wy. Organizatorem konkursu o Orła Agrobiznesu jest war-
szawska Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Nagrody 
przyznaje Kapituła (przewodniczący poseł na Sejm RP –
Franciszek J. Stefaniuk) złożona ze specjalistów do spraw 
badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodno-
ści, finansistów, marketingu, technologów żywności, eko-
nomistów. O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie firmy 
z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banki dzia-
łające na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spożywczego.
Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu – po przeanalizowa-
niu przedstawionych rekomendacji, informacji dotyczą-
cych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie i jego 
dokonań rynkowych, opinii klientów i mieszkańców, szcze-
gólnie doceniła: wysoką jakość i profesjonalizm obsługi, 
troskę o klienta i jego potrzeby, pozytywne opinie o ban-
ku ze strony klientów i mieszkańców, atrakcyjne produkty 
bankowe, estetyczne i nowoczesne  placówki, wyraźną tro-
skę zarządu o utrzymanie sukcesu rynkowego, realistyczną 
strategię rozwoju. Na uznanie Kapituły zasłużyła również 
ciekawa, kompleksowa i aktualna strona internetowa jako 
ważne narzędzie pozyskiwania nowych klientów.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 września 
w Warszawie. Nagrodę ORZEŁ AGROBIZNESU 2013 ode-
brała Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko, natomiast bur-
mistrz Bychawy Janusz Urban odebrał laur Srebrny 
Promotor Orłów Agrobiznesu.

�� Spadczyna
Białoruski zespół pieśni 
i tańca był główną 
gwiazdą tegorocznych 
Dożynek Gminnych 
w Bychawce.

Nazwa zespołu wszystko tłumaczy: 
cпадчына w języku białoruskim ozna-
cza spuściznę, dziedzictwo. Zespół pie-
śni i tańca ludowego „Spadczyna”, zwią-
zany z domem kultury w Prużanach, ist-
nieje od 1979 roku. Jego członkami są 
uczniowie Technikum Agrotechnicznego 
w Prużanach, ale także nauczyciele 
i urzędnicy – tworzy go grupa trzydziestu 
tancerzy i śpiewaków. Zespół bierze udział 
w największych festiwalach i konkur-
sach, zdobywa najwyższe nagrody, rów-
nież w Polsce. Od lat jego kierownikiem 
i choreografem jest znakomita Walentyna 
Isailewa. 30-osobowy zespół przyjechał 
do Polski z Walentyną, a także z opiekunką 
z Wydziału Kultury w Prużanach – Tatianą 
Jaroszko.
Białorusini zachwycili nas przepięknymi 
strojami, niezwykłą swobodą i płynnością 
ruchów, znakomitą techniką. Melodyjność 
języka białoruskiego, mocne męskie gło-
sy i dobrze zbudowane sylwetki tancerzy 

sprawiały, że bychawiankom miękły 
kolana; naszych panów, natomiast, za-
chwyciła świeża i naturalna uroda mło-
dziutkich białoruskich tancerek.
Zespół zatańczył kilkanaście tańców, 
w tym krutuchę czyli najbardziej zna-
ny taniec Białorusi (porównywany z na-
szym polonezem). Półtoragodzinny wy-
stęp Spadczyny to jednak coś więcej niż 
tylko pokaz tańca, poparty etnicznymi 
strojami i rekwizytami; to ściągawka 
z białoruskiej kultury ludowej.

Kto był za kulisami wie, że to zespół 
o niemiłosiernej wręcz dyscyplinie i do-
skonałej organizacji. Po długiej podró-
ży (trzeba pamiętać, że między naszymi 
krajami obowiązują wizy i podróż wcale 
nie jest ani szybka, ani łatwa), po błyska-
wicznej konsumpcji polskiego żurku, byli 
gotowi do wyjścia na scenę.
Skąd się wzięła Spadczyna w Bychawie?
Kontakt z zespołem pozostawiła (nie-
jako w spuściźnie) śp. Ania Stacharska, 
zmarła w marcu br. instruktorka tańca 

z BCK. Ania, dawniej prowadząca zespół 
ludowy „Przepiórka” w Hajnowskim 
Domu Kultury, przez lata współpraco-
wała z białoruskim zespołem. Dzięki niej 
Spadczyna wystąpiła już rok temu na na-
szych dożynkach gminnych w Bychawie.
A co na to nasi Podkowiacy? Liczymy na 
reaktywację rodzimego zespołu.

Monika Głazik
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mieszkańcy mieszkańcy

Molowe podziękowania
Organizatorzy 12. edycji literacko-kulinar-
nej imprezy z cyklu „dla Mola”: Miejska 
Biblioteka Publiczna  w Bychawie i Bar 
u Saszy nad zalewem Podzamcze dziękują:
�» Uczestnikom konkursu – Annie 

Chrząstowskiej z Kiełczewic, gru-
pie nauczycieli z Zespołu Szkół im. 
H. Dobrzańskiego w Bychawie, Dorocie 
Szczepańskiej, Ewie Eliasz i Krzysztofowi 
Luterkowi, Dianie Marek, Łukaszowi 
Pietrzakowi, Ewie Sprawce i Krystynie 
Jagiełło, Annie Stanickiej, Sylwii 
Ciesielskiej-Olichwiruk z Białej Podlaskiej 

i Urszuli Góźdź, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie – za odnale-
zienie przepisów i przyrządzenie literac-
kich dań.
�» Wiesławowi Lenartowi, właścicielowi 

hurtowni elektrycznej  za sfinansowanie 
zrazów litewskich, inspirowanych wier-
szem Doroty Szczepańskiej „Ostatnie 
zrazy na Litwie”, którym uczestnicy 
literacko-kulinarnej imprezy „Danie 
dla mola czyli poezja smaków” przyznali 
tytuł Dania dla Mola roku 2013.

�» Małgorzacie Mazurek, właścicielce skle-
pu spożywczego przy ul. Piłsudskiego 49 
w Bychawie, za dostarczenie produktów 
spożywczych, potrzebnych do przyrzą-
dzenia literackich smaków.
�» Burmistrzowi Bychawy za ufundowanie 

nagród dla uczestników 12. edycji lite-
racko-kulinarnego konkursu „Danie dla 
Mola czyli poezja smaków”.
�» Mediom – Radiu Lublin, „Dziennikowi 

Wschodniemu”, TVP Lublin, 
Informacyjnej Agencji Samorządowej 

– IAS 24, „Panoramie Powiatu”, „GZB” – 
za patronat medialny.
�» Władzom samorządowym – Staroście 

Lubelskiemu i Burmistrzowi Bychawy – 
za patronat.
�» Agnieszce i Mariuszowi Sawickim – 

za niespodziankę poetycko- muzyczną 
w postaci koncertu lubelskiego barda, 
Ryszarda Borkowskiego.

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Na początku 
był miętus...
Zjadłam wygrany obiad... 
I pomijając fakt, że w doborowym 
towarzystwie i fajnym miejscu 
– sama chyba najbardziej byłam 
wygrana. Królewski miętus – 
delikatny, mięciutki, przyprawiony 
tak, aby podkreślić wyjątkowy smak 
– wyjątkowej potrawy. Surówki, 
frytki – równie smaczne, świeże, 
niemal idealne...

Zaczęło się od koncertu Wojskiego. I nie chodzi o Wojskiego 
ani nawet o koncert. Na pewno grał cudnie i nie zamie-
rzam tego poddawać w wątpliwość. Czepiłam się go, bo jak 
żaden z bohaterów literackich wyglądał mi na entuzjastę 
zrazów po litewsku. Taki typ.
Kiedy zabierając się do pisania na chwilę przymknęłam 
oczy i próbowałam sobie go wyobrazić – z uporem mania-
ka jawił mi się uśmiechnięty nad talerzem pełnym mięsa, 
a nie z rogiem myśliwskim przy ustach. Nie mogłam tego 
zlekceważyć. 
Napisałam, nieco trawestując – niech mi to będzie wy-
baczone – epos Mickiewiczowski, przesłałam do organi-
zatorów konkursu i – prawie o tym fakcie zapomniałam. 
Za sprawą życzliwych głosów słuchających i smakujących 
– nie na długo. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że sma-
kowało. I że słuchało się równie dobrze. Polecam się na 
przyszłość. I jeszcze jedno: jakby komuś przyszła ochota na 
polowanie albo wypad na grzyby – koniecznie proszę pa-
miętać o kanapkach. Mało prawdopodobne, że natraficie 
na kuchnię polową rodem z „Pana Tadeusza”.
PS. A w kwestii obiadu w barze „U Saszy” tylko dopowiem, 
że kawę dostałam równie znakomitą. Pierwszy raz tam by-
łam, ale wspomnienia mam tak wyborne, że nie omiesz-
kam po raz kolejny i kolejny. Dla takiego miętusa – warto. 
Także brać udział w konkursach.
Napisałabym – a nuż się uda wygrać. Ale nie napiszę. Nie 
używa się noża do ryb.

Dorota Szczepańska

�� Ostatnie zrazy 
na Litwie

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli: długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął
Wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął...

Po czym przymknął oczy i z płuc spuścił dech cały...
I wyrzekł to wszystko, co myśli mu szeptały:
Jestem głodny! – wykrzyknął – dawać mi tu mięsa,
Zrazy mi się marzą  choć jednego kęsa

Zrazy – po Wojskiemu rzecz jasna, zrobione...
Dobrze przyprawione i tak przyrumienione,
Żeby smak był dobry, żeby zmysły rozkosze 
Poczuły jak najprędzej – o zrazy was proszę!

Takie dla Wojskiego, jak pięści będą w cenie:
Gdy żołądek nasycę, wystąpię wnet na scenie
Bezkresnego boru, gdzieśmy na polowanie
Udali się społem – zatem, Panowie i Panie:

Najpierw strawa dla ciała, z mięsiwa wybornego,
A potem nasycenie – i dla ucha Waszego...
I się zakotłowało. Przy kuchni polowej
Wnet zaczęło się kręcić ludzkie wielkie mrowie...

Jeden kroi mięso w plastry, jak przystało
Drugi rozbija tłuczkiem – tak by wypadało
Żeby zrazy były nie grube, nie – cienkie, lecz w miarę...
Potem solą i pieprzem oprószono całe.

Farsz z cebuli i grzybów (rzecz jasna, wprost z lasu),
Razem z tartą bułką odrobinę czasu
Na tłuszczu smażono, zmieszano też z jajkiem
Ze słoniny kostkami i natki dodatkiem.

Potem plaster każdy w farsz zaopatrzono,
Zwinięto w rulon starannie, nićmi umocniono,
bo by się rozprysło niechybnie w smażeniu...
A wszak ma się rozpływać, lecz na podniebieniu...

Wyjęte z patelni – w rondlu wnet lądują
Zalane bulionem, w nim się ugotują,
Jeszcze ciut śmietany z bułki odrobiną
Tak do dzisiaj w świecie zrazy litewskie słyną!

Napisała: Dorota Szczepańska
 Mięso pokroić na plastry w poprzek włókien, lek ko rozbić 
tłuczkiem, oprószyć solą i pieprzem. Przygotować farsz: 
cebulę obrać i posiekać, grzy by wymyć, namoczyć i po-
siekać. Dodać tartą bułkę i podsmażyć na tłuszczu. Dodać 
pokrajaną w kostkę słoninę, jajko, siekaną natkę i wszyst-
ko razem dobrze wymieszać. Doprawić do smaku so lą 
i pieprzem. Na każdy plaster mięsa nałożyć nadzienie, 
zwinąć w rulon i obwiązać nitką. Zrazy obtoczyć w mące 
i obsmażyć na smalcu. Przełożyć do rondla, zalać bulio-
nem i dusić pod przykryciem na wolnym ogniu ok. 90 mi-
nut. Pod koniec duszenia zaprawić śmietaną wymieszaną 
z łyżką tartej bułki. Podawać (po usunięciu nitek) w sosie 
własnym, z kaszą perłową lub ziemniakami i różnego ro-
dzaju surówkami.

�� 6 września 2013 roku 
w Bychawie w barze „U 
Saszy” odbyła się impreza 
finałowa literacko-
kulinarnego konkursu 
Danie dla Mola czyli poezja 
smaków. Organizatorami 
byli Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie, 
a także wspomniana wyżej 
bychawska restauracja. 
Konkurs ten odbywa się 
cyklicznie dwa razy w roku 
– zimą i latem.

W tej edycji udział wzięło aż dziesięciu pasjo-
natów czytania i kulinariów. Różnorodność ser-
wowanych dań i smaków była ogromna. Wśród 
propozycji przedstawionych przez uczestników 
znalazły się:
�» Ziołówka Tomasza z książki Małgorzaty 
Kalicińskiej Powroty nad Rozlewiskiem przy-
gotowana przez Annę Chrząstowską
�» Zrazy litewskie przygotowane według wła-
snego utworu (do przeczytania obok – przyp. 
red.) przez wierną czytelniczkę biblioteki by-
chawskiej Dorotę Szczepańską
�» Kopytka z książki Wiktora Hagena Długi 
weekend przygotowane przez pracowników 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie
�» Sałatka z pomidorów z powieści Katarzyny 
Grocholi Kryształowy anioł wykonana przez 
Ewę Eliasz i Krzysztofa Luterka

�» Bliny z mięsem mielonym wg opowiada-
nia Anny Stanickiej pt. Wędrówka na Kresy  
usmażone przez rodzinę Stanickich 
�» Chrupki czekoladowe z książki Clare 
Compton Cukiernia pod pierożkiem z wi-
śniami zgłoszone przez Sylwię Ciesielską-
Olichwiruk z Białej Podlaskiej a wykonane 
przez Urszulę Góźdź z synem Mateuszem
�» Makaron z mulami z książki Krzysztofa 
Mazurka Podróż na liściu bazylii przygotowa-
ny przez Dianę Marek
�» Twarożek i sernik  wg utworu Oda do 
sera napisanego przez smakosza bychaw-
skich serów wykonany przez pracowników  
Bychawskiej Spółdzielni Mleczarskiej
�» Jajecznica z książki Nory Roberts Zew krwi 
usmażona przez Ewę Sprawkę i Krystynę 
Jagiełło

cyklicznie

Literacko-kulinarna wędrówka po smakach świata

�» Włoska przekąska z pomidorów podawa-
na z chlebem z własnego wypieku z książ-
ki Petera Pezzelli Kuchnia Franceski przygoto-
wana przez Łukasza Pietrzaka.
W ten ciepły piątkowy wieczór w Bychawie 

wszystkie te przepisy zostały „wyjęte” z prze-
różnych książek i przedstawione – przeczytane, 
wyrecytowane – przed gośćmi. Później zaczę-
ło się wspólne gotowanie, rozmowy i oczywiście 
kosztowanie. Wszyscy zebrani mieli okazję, aby 

osobiście poczuć smak literatury na podnie-
bieniu i towarzyszącą całemu wydarzeniu nie-
powtarzalną, radosną, a nawet wręcz rodzinną 
atmosferę. Należy również dodać, że wstęp na 
ową literacko-kulinarną wędrówkę po smakach 
świata jest całkowicie wolny, a więc każdy mógł 
poczuć się choć przez chwilę smakoszem lub też 
krytykiem kulinarnym. Ponieważ to właśnie ze-
brani goście byli jurorami i to ich głosy wyło-
niły tegorocznego zwycięzcę, którym została p. 
Dorota Szczepańska i przygotowane przez nią  
zrazy litewskie. 

Z roku na rok konkurs ten cieszy się coraz 
większą popularnością, o czym świadczy fakt, że 
podczas tej edycji miał on swój ciąg dalszy, mia-
nowicie 20 września 2013 roku Bychawski Mol 
gościnnie zawitał do Dworku Jabłonna u bra-
ci Mazur w miejscowości Jabłonna. Literacko-
kulinarne szaleństwo, atmosfera i unoszące 
się w powietrzu aromaty zniewalały niemal-
że równie mocno, jak te sprzed dwóch tygodni 
w Bychawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kolej-
nych edycji „Dania dla Mola”. Udział w kon-
kursie może wziąć każdy, niezależnie od wie-
ku, miejsca zamieszkania, czy stopnia zaawan-
sowania literacko-kulinarnego. 

Diana Marek i Łukasz Pietrzak

�� Jak Mol trafił do Jabłonny?
To absolutnie 
fantastyczne, że los 
stawia na naszej 
drodze życzliwych 
ludzi, a splot różnych 
okoliczności wywołuje 
lawinę dobrych 
zdarzeń. Tak było 
z naszym Molem.

Pewnego dnia, zupełnie przypad-
kiem, trafiłam do Dworku Jabłonna 
u Braci Mazur, tam poznałam właści-
ciela – pana Marka Mazura, w luźnej 

rozmowie wypłynął temat Mola. 
I stało się! 
Danuta Szymańska, dzisiaj eme-
rytowany bibliotekarz i dyrektor 
GBP w Jabłonnie uruchomiła „ma-
chinę konkursową” na miejscu, 
w Jabłonnie,  po czym przekaza-
ła „sprawę Mola” we właściwe 
ręce, tj. swojej następczyni, Edyty 
Majewskiej. Nie znałyśmy się wcze-
śniej, a współpraca z Nią przy orga-
nizacji imprezy była czystą przyjem-
nością. Pani wójt przyjęła patronat 
nad imprezą i ufundowała nagrody.  
Mieszkańcy – czytelnicy rzucili się 

ochoczo do księgozbiorów w po-
szukiwaniu literackich opisów dań... 
Pan Mazur otworzył szeroko drzwi 
gustownie urządzonej restauracji... 
Ludzi przyszło tyle, że Edyta łapiąc 
się za głowę tylko wzdychała: olabo-
ga, co to będzie!
Jak było? Zapraszam do obejrze-
nia galerii zdjęć na stronie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie 
(www.biblioteka.bychawa.pl). 
Wszystkim, których dzięki Molowi 
dotychczas spotkałam na swojej dro-
dze z serca dziękuję!

Barbara Cywińska

�� Smakowanie literatury w Jabłonnie
20 września Bychawski Mol gościł w Dworku Jabłonna. 
Tam uwolnił naszą fantazję i uraczył podniebienia porcją 
literackiej klasyki.

Literaturę piękną warto smakować. Najlepiej dosłownie, wypróbowując w kuchni przepisy 
uwiecznione na kartach znanych i mniej znanych powieści. Historia literatury, tej dla do-
rosłych i tej dla dzieci kryje w sobie nieprzebrane bogactwo smaków. Uwolnił tę literacką 
fantazję i uraczył nasze podniebienia porcją literackiej klasyki bychawski Mol, którego gości-
li Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie i Dworek Jabłonna u braci Mazurów, w ramach 
konkursu literacko-kulinarnego „Danie dla Mola czyli poezja smaków”.
Czytelnicy GBP w Jabłonnie przygotowali dla Mola prawdziwe rarytasy: smażone banany, 
przepis zaczerpnięty z książki Janoscha (Horsta Eckerta) Na pociechę coś pysznego. Gotuj 
z Misiem i Tygryskiem, kiebabczeta – bułgarska potrawa z książki Wandy Medyńskiej Panny 
Czirpanki, pieczone kartofle z książki Grażyny Bąkiewicz A u nas w domu, tatar z łososia od-
naleziony wśród wielu innych w książce Małgorzaty Kalicińskiej Dom nad rozlewiskiem, tarta 
cebulowa z książki Marka Cricka Zupa Franza Kafki, ciasto orzechowe i smażona szynka in-
spirowane książką Fanny Flagg Smażone zielone pomidory. W czasie, gdy uczestnicy konkur-
su raczyli nas poezją smaku prezentowanych dań z książek, pod czujnym okiem pierwszego 
kucharza Dworku Jabłonna, pana Marka Mazura, Anna Bigos przygotowywała główne da-
nie dla Mola, zainspirowane wierszem Jana Brzechwy Na straganie. Finałem konkursu była 

degustacja zupy, która została nazwana przez uczestników Skarbami jesieni, oraz wręczenie 
nagród ufundowanych przez wójt gminy Jabłonna, p. Violettę Rudzką. 
Spotkanie z bychawskim Molem udowodniło, że czytanie książek podniebieniem jest moż-
liwe, rozmowy o literaturze i konkursy wśród niesamowitych zapachów i smaków - bardzo 
przyjemne.

Edyta Majewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

 
©

M
ar

ek
M

at
ys

ek
.p

l

117/201310Głos Ziemi Bychawskiej

http://www.biblioteka.bychawa.pl


 
©

ni
et

ylk
om

eb
le

.b
lo

gs
po

t.c
om

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek

mieszkańcy mieszkańcy
Oryginalnie z drugiej ręki
�� Jeszcze parę lat temu, mało 
kto otwarcie przyznawał 
się do odwiedzania 
lumpeksów. Kupowanie 
w takich miejscach 
kojarzyło się z biedą 
i tandetą. Dziś jest 
zupełnie inaczej – 
chodzenie po tzw. ciuchach 
stało się wręcz modne.

Ciucholandy (ciuchlandy, ciuchraje, szmateksy) wabią nie 
tylko niskimi cenami, ale także wysoką jakością towaru. 
Coraz to nowo powstałe sklepiki przyciągają nas cieka-
wymi promocjami i różnorodnym asortymentem, ponie-
waż możemy tam znaleźć nie tylko ubrania, ale także za-
bawki, pościel, biżuterię, książki a nawet sprzęt AGD.
A jak to wygląda w Bychawie? Czy także u nas branża 
ubrań z drugiej ręki rozwija się z takim rozmachem?
Prawdopodobnie pierwszy ciucholand w Bychawie znaj-
dował się w parku przy rynku i działał on od około 1996 r. 
Wtedy ograniczał się jedynie do ubrań. Panie z miasta wy-
bierały szykowne sukienki, a przyjezdni z okolicznych miej-
scowości przeważnie odzież roboczą.
Po tamtym ciucholandzie nie ma już śladu, ale zastąpiły 
go nowe dyskonty. Jak się okazało, w niewielkiej Bychawie 
jest ich obecnie dziewięć. Dla porównania, sklepów 
z nową odzieżą dla dorosłych i dzieci jest jedenaście, więc 
niewiele więcej. Nasuwa się więc wniosek, że ludzie coraz 
chętniej kupują w lumpeksach, a Bychawa wydaje się być 

rajem dla poszukiwaczy niepowtarzalnych kreacji za nie-
wielkie pieniądze.
– Nie sztuką jest kupić coś w sklepie i dobrze w tym wy-
glądać. Sztuką jest coś wyszukać za grosik i tak to ze sobą 
połączyć, aby wyglądało jak z wystawy sklepowej – mówi 
pani Ania, mieszkanka Bychawy. – Lubię bychawskie ciu-
cholandy za to, że nie trzeba spędzić w nich pół dnia, żeby 
coś znaleźć. Są niewielkie i nie ma tu aż tak wielu ludzi, 
jak to bywa na większych powierzchniach np. w Lublinie 
– dodaje.
Postanowiłam zrobić sobie wycieczkę po bychawskich 
sklepach z używaną odzieżą i przyjrzeć się im z bliska. Jako 
pierwszy odwiedziłam lokal przy ul. Piłsudskiego 5 (za to-
tolotkiem), należący do pani Barbary Rolla. A tam nie tylko 
ubrania, ale także kosmetyki, biżuteria, pościel. Znalazłam 
nawet męską koszulę marki Prada! Co ciekawe, w każdy 
poniedziałek jest dostawa nowego towaru, a z każdym 
dniem ceny maleją.

Zaszczepiona pozytywną dawką energii poszłam szukać 
dalej. Kolejnym miejscem do którego trafiłam był ciu-
choland pani Ireny Lipińskiej, mieszczący się w podwórku 
przy ul. Piłsudskiego 33. Od razu przy wejściu rzuciły mi 
się w oczy metki modnych sieciówek takich jak H&M, Vero 
Moda czy Tally Weijl. Dla przykładu, spodnie tej ostat-
niej marki, za które zapłacilibyśmy w sklepie około 80 zł, 
tu możemy nabyć za 17. I to w doskonałym stanie. Czasem 
trafi nam się też egzemplarz zupełnie nowy, z metką. 
Ponadto znajdziemy tu kołdry, poduszki, obrusy, narzuty 
i zabawki, a pani Irena chętnie doradza i pomaga w wyszu-
kiwaniu „perełek”.
Właścicielka ma spore doświadczenie w tej branży. Swoją 
„ciucholandową karierę” rozpoczęła kilkanaście lat temu 
jako pracownica jednego z pierwszych bychawskich dys-
kontów, potem otworzyła własną działalność na drugim 
piętrze domu towarowego, niestety, po pożarze w maju 
2012 r. była zmuszona przenieść się. Wtedy otworzyła 
lokal w Zakrzewie, jednak tam nie było aż takiego zainte-
resowania. Pani Irenie udało się ponownie założyć sklep 
w Bychawie i to właśnie ten, który działa do dzisiaj. Dzisiaj 
jest to chyba największy ciucholand w naszym mieście. 
Warto zajrzeć tutaj na kilka dni przed 20. każdego mie-
siąca, kiedy ruszają wyprzedaże. Tak, wtedy jest jeszcze 
taniej. 
Parę kroków dalej, na tym samym podwórku, kolejne cie-
kawe miejsce (na zdjęciu). Tutaj, właścicielka, pani Elżbieta 
Bartyzel, codziennie (od poniedziałku do piątku) oferuje 
nowy towar. Często trafiają się tu ubrania z dobrych lon-
dyńskich domów mody.

Spacerując dalej główną ulicą Bychawy, wchodzę do ciu-
cholandu pani Zofii Surmy (w budynku dawnego dwor-
ca PKS). Miejsce spokojne, oddalone od centrum, co nie 
znaczy, że niewarte uwagi! Można tu ubrać się od stóp do 
głów, jednak podobno największym zainteresowaniem 
cieszą się spodnie i bluzki letnie. Nowy towar jest tu za-
zwyczaj 2-3 razy w tygodniu – we wtorek i czwartek odzież 
dziecięca, w piątek dla dorosłych.
Kolejnym adresem, pod który trafiłam jest „Tania odzież” 
przy ul. Piłsudskiego 67. Pani Bogusia Kryska oferuje głów-
nie odzież dla dorosłych, ale znajdzie się także coś dla dzie-
ci w wieku szkolnym. Sklepik jest niewielki, ale jeśli cho-
dzi o metki jest w czym wybierać. To właśnie tutaj można 
nabyć torebkę Gucci za... 8 zł! Jest to prawdziwa okazja, 
gdyż normalnie za nową torebkę tego projektanta zapła-
cilibyśmy nawet kilkanaście tysięcy złotych! Ponadto mło-
dzież znajdzie tu dla siebie odzież sportową firmy Adidas 
czy Nike, a panowie eleganckie marynarki.
Ostatnim punktem do którego trafiłam jest sklep z używa-
ną odzieżą – komis „Modelinka”. Jak się okazało – to praw-
dziwa kopalnia modnych ciuszków dla dzieci i ich mam. 
Znajduje się on na tzw. bychawskim Manhattanie. U pani 
Anety Dziadosz możemy również kupić ładne zabawki, 
a także stroje karnawałowe, za które nie zapłacimy mająt-
ku (w przeciwieństwie do tych w hipermarketach). Nowy 
towar znajdziemy tu w każdy wtorek.
Nie sądziłam, że w naszym mieście jest aż tyle sklepów 
z używaną odzieżą. Byłam w sześciu, ale to jeszcze nie 
wszystkie. Można w nich dostać ubrania znanych projek-
tantów, modne ciuszki z sieciówek i z butików (zapłaci-
my za nie od kilku do kilkunastu złotych, wyjątkowo kurt-
ki skórzane czy płaszcze są droższe). Jedna z właścicielek 
opowiadała, że pewna pani z Krakowa po odwiedzeniu 
jej sklepu w Bychawie była zachwycona. Podobno nigdzie 
wcześniej nie spotkała się z tym, że towar jest tak wysokiej 
jakości, tak starannie ułożony, posegregowany i czysty. 
Więc – drodzy mieszkańcy – ruszamy na łowy!

Katarzyna Murak
studentka edukacji medialnej na KUL 

w dn. 27.08-16.09.2013 r. odbywała praktykę w redakcji 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”

�� Pierwszy Piknik Stolarski
W Bychawce Drugiej, w dniach 16-17 
sierpnia 2013 r. miało miejsce dość 
nietypowe na skalę kraju wydarzenie. 
Osoby reprezentujące niemal 
wszystkie zakątki Polski spotkały się, 
by wymienić się doświadczeniem oraz 
by doskonalić swój warsztat pracy. 

Lubelszczyznę, Wielkopolskę, Śląsk, Pomorze, Małopolskę 
i Mazowsze łączy wspólna pasja: stolarstwo tradycyj-
ne. Stolarstwo tradycyjne rozumiane nie tylko, jako praca 
w czystym drewnie bez użycia energii elektrycznej, ale rów-
nież, jako poszanowanie tradycji i zawodu, który w dawnym 
kształcie i ideologii w obecnych czasach już niemal zanikł. 
Szczęśliwie są jeszcze ludzie, którzy taką tradycję pielęgnu-
ją i się nią pasjonują. A co najważniejsze, są też tacy, którzy 
tą ideą się zarażają. Na moją inicjatywę wymiany doświad-
czeń w posługiwaniu się strugiem i dłutem odpowiedzieli 
fantastyczni ludzie. Przeżyłam niesamowite doświadczenie. 
Nie znając się zupełnie, bo przecież przez internet trudno 
jest poznać charakter człowieka, to jednak od pierwszego 
przywitania mieliśmy o czym rozmawiać. Rozmawialiśmy 
przez dwa dni i nie mieliśmy dosyć. Omawialiśmy wszel-
kie możliwe najdrobniejsze szczegóły dotyczące ostrze-
nia narzędzi stolarskich, ustawiania noży w strugach czy 

prowadzenia strugów. Każdy przywiózł swoje narzędzia. 
Czyścił je, ostrzył i trenował. Próbował sił na innych narzę-
dziach. Elektryczność służyła tylko do wieczornego oświetle-
nia miejsc pracy. Mężczyźni, kobiety i dzieci pracowali w po-
cie czoła. Nikt się nie ociągał. Każdy chciał z tego spotkania 
wynieść jak najwięcej wiedzy i doświadczenia. Przewiezione 
przez uczestników deski zamieniły się w małe dzieła, takie 
jak półka czy stołek. Dziś po miesiącu od spotkania, widzę na 

stronach internetowych uczestników pyszniące się na hono-
rowych miejscach ich prace, zrobione w ogólnej koncep-
cji na Pikniku, a dokończone i wychuchane w domu. Każdy 
z uczestników zapowiada się z kolejną wizytą w przyszłym 
roku. Już się nie mogę doczekać kolejnego spotkania, tym 
bardziej, że są już zgłoszenia osób, których w tym roku nie 
było, a chcą się do nas przyłączyć.

Aneta Krzyżak

�� Janowicz ma 
w Bychawie swoich 
następców
W dniach 14-16 września 
już po raz trzeci z kolei rozegrano 
w naszym mieście turniej w tenisie 
ziemnym o Puchar Burmistrza 
Bychawy. 

Od lewej: Janusz Flis (II m.), Robert Gański (I m.), 
Kamil Styk, Bogdan Mazur (IV m.).  

W zawodach rywalizowało 14 uczestników z naszego mia-
sta i okolic w wieku od 12 do 55 lat. Zawody odbyły się na 
„harcersko” zaadaptowanym to tego celu korcie miejsco-
wego Orlika. Podobnie jak przed rokiem puchar zdobył by-
chawianin – Robert Gański.
Pogoda w tym roku naszym tenisistom dopisała, więc me-
cze odbywały się zgodnie z grafikiem rozlosowanych 
wcześniej par. Jedyną niedogodnością były, rozgrywane 
obok zaadaptowanego kortu, mecze piłki nożnej grane 
przez trampkarzy w ramach lokalnych rozgrywek. Młodzi 
piłkarze, wspierani dopingiem przez swoich rodziców, nie-
stety nie pomagali tenisistom skupić się nad rozgrywany-
mi piłkami. Szkoda, że organizatorzy piłkarskich rozgry-
wek nie uwzględnili tego w swoim terminarzu lub po pro-
stu nie wiedzieli, że podczas turnieju tenisa doping wska-
zany jest tylko w pewnych momentach. Te momenty to 
jedynie (!) przerwy pomiędzy rozgrywanymi piłkami, ge-
mami lub setami.
Sąsiedztwo rozgrywek piłkarskich to nie jedyna prze-
szkoda, jaka towarzyszyła naszym tenisistom. Pewnie 
nie wszyscy wiedzą, że „kort” na miejscowym Orliku nie 
jest kortem tenisowym lecz boiskiem do gry w koszyków-
kę z namalowanymi (a obecnie raczej zanikającymi) linia-
mi z kolorze navy blue. Grający na tym boisku tenisiści, 
oprócz sokolego oka do wypatrywania śladów odbicia pił-
ki, musieli jeszcze wykazać się nie lada sprawnością akro-
batyczną niezbędną do omijania słupów do koszyków-
ki, które to umieszczone są dokładnie po środku strefy 
dobiegu!
Tegoroczne, nie notowane w historii sukcesy polskich te-
nisistów na kortach Wimbledonu, są jak widać inspiracją 
do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu przez coraz 
większe grono entuzjastów. Jerzy Janowicz ma już jak wi-
dać w Bychawie swoich następców, a siostry Radwańskie 
prawdopodobnie też, choć w turnieju jeszcze nie dały się 
podziwiać. Cieszy udział młodych zawodników, jak rów-
nież kondycja i zapał tych, którzy młodzieńcze lata mają 
już dawno za sobą. Ubolewać niestety należy nad tym, iż 
w 5,5-tysięcznym mieście, a 12-tysięcznej gminie nie ma 
gdzie w tego tenisa grać. Malowniczo usytuowane korty 
na miejscowym stadionie Granitu zostały w ostatnich la-
tach zdewastowane przez naszych komercyjnie działają-
cych krzewicieli kultury i ich orędowników. Wszyscy dy-
rektorzy lokalnych placówek edukacyjnych zdaje się też 
nie wiedzą, że tenis ziemny to dyscyplina sportu wiele 
ucząca i wychowująca, o etykiecie obowiązującej na kor-
cie już nie wspomnę.

Bogusław Mazur 

��Wsi spokojna, wsi 
wesoła…
Pierwsza wycieczka do Bychawy 
i okolic zorganizowana przeze mnie 
i moją siostrę Anetę. 

Na uczestników, oprócz mapek z trasą i regulaminem 
wycieczki czekała jeszcze garść ciekawostek, które każ-
dy mógł dla siebie wylosować. Grupa zapalonych rowerzy-
stów pod naszym przewodnictwem wyruszyła z Lublina, 
a wszystko po to, by pedałować i podziwiać piękno naszych 
podlubelskich wsi i miasteczek. Wycieczka wiodła malow-
niczą trasą rowerową „Doliną Kosarzewki" i utrzymana 
była w tematyce folk. W Bychawie czekał nas krótki postój 
i znajomy rowerzysta – to była nasza niespodzianka – za-
brał nas do Gałęzowa. Ach, co to była za wycieczka! Łąki 
obsypane kwiatami, zbożowe pola i cisza, którą przerywał 
śpiew ptaków. Bychawa jak zawsze zachwyca, rozwija się 
i rośnie w siłę, wabi spokojem. Wszyscy wróciliśmy szczę-
śliwi i wypoczęci, wsi była spokojna, wsi była wesoła. 

Monika Wiatr, Klub Welocyped przy PTTK Lublin

�� Groch GIGANT
Zbierając warzywa na 
swojej działce, Stefan 

Zalewski z Kosarzewa nie 
spodziewał się znaleźć ta-

kiego okazu. 
W pierwszej chwili pomy-

ślał, że to wąż. Zwinięty 
w spiralę i skryty wśród 

liści czaił się gotowy 
do ataku niespotykanej 

wielkości... strąk czarnego 
grochu!

Pomiar metrówką wskazał 
długość strąka 51 cm. 

�� Żniwa grzybiarzy
Wiaderko prawdziwków i wiaderko kozaków 
w trzy godziny – to nic wyjątkowego dla Franciszka 
Skrzypczaka z Kosarzewa. Tej jesieni aura rozpiesz-
cza grzyby oraz ich zbieraczy.
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Zachęcam do zakupu
szkieł okularowych 

z najnowszymi powłokami  
IDEAL UV

dzięki nowej technologii soczewki są bardziej odporne 
na uszkodzenia mechaniczne, łatwiej się czyszczą 

oraz szybciej  odparowywują.
Polecam również bogatą kolekcję opraw okularowych.

BOMBOWA 
PROMOCJA!

25% taniej do 31.12.2013 r.

Standardowa soczewka progresywna

Freestyle People

Freestyle Smart GS

Zachęcam również do 
zakupu okularów ze szkłami 
progresywnymi, które dają 
komfort widzenia we wszystkich 
strefach patrzenia: od czytania 
gazety, pracy przy komputerze, 
prowadzenia samochodu, do 
oglądania telewizji. 

Zastępują dwie lub nawet 
trzy pary okularów 

Promocja szkieł 
progresywnych

20% rabatu przy zakupie 
do końca roku 2013.

Wszystkie szkła progresywne są 
objęte gwarancją adaptacji 
(w przypadku braku komfortu 
widzenia, wymiana na inny 
rodzaj szkieł)

Andrzej Bomba,  
optyk dyplomowany

OPTYK Andrzej Bomba 
Bychawa, ul. Piłsudskiego 25

tel. 603-780-300
zakład otwarty pn. - pt. 9.00 - 13.00
dwie soboty w miesiącu 9.00 - 10.00

 

��Wakacje do kosza
Końcówka tegorocznych wakacji 
wprost obfitowała w imprezy 
koszykarskie; Reprezentacja Polski 
rozgrywała w Lublinie turniej 
przygotowawczy do Mistrzostw 
Europy – przy tej okazji rozgrywano 
Mistrzostwa Lublina w Streetballu, 
zaraz potem były turnieje koszykówki 
ulicznej w Kraśniku i Lubartowie. 
Juniorzy i dorośli bychawskiego 
UKS „Jedynka” czynnie włączyli 
się w rywalizację na najbardziej 
prestiżowych boiskach województwa.

Jedynka na Lublin Street Sport’s & Art 
Festival
IV Otwarte Mistrzostwa Lublina w Streetballu (sobota 
24.08.) stanowiły główną atrakcję większej imprezy pod 
hasłem Lublin Street Sport’s & Art Festival. Na wyłączo-
nym z ruchu Krakowskim Przedmieściu i przyległym placu 
Litewskim rozstawiono przenośne kosze (w sumie cztery 
boiska), a także hopki dla skate-ów i rusztowania dla par-
kourowców. Lubelskie MPK dało zawodowym graficiarzom 
autobus do pomalowania. Sam turniej był bardzo wymaga-
jący – w formule 3 na 3, w kategorii wiekowej do 18 lat kon-
kurowało 9 zespołów, w kategorii open w szranki stanęło 
ich 17. W fazie grupowej rozgrywek juniorów bychawskie 
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łem udział w konkursie slam dunków.

Kraśnik – XI Uliczny Turniej Koszykar-
skich Debli
Po zmaganiach w Lublinie w niedzielę (25.08.) wybraliśmy 
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Mimo braku spektakularnych osiągnięć, wakacje z koszy-
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niorów) i powiedzmy, przyzwoite jeśli chodzi o dorosłych. 
Chociaż całkowity bilans spotkań nie daje specjalnych po-
wodów do dumy, to należy pamiętać, że konkurowaliśmy 
z najlepszymi w województwie. Bezpośrednie konfrontacje 
pokazały nam na jakim poziomie znajduje się obecnie by-
chawska koszykówka, pozwoliły też wyciągnąć wnioski nad 
którymi elementami gry powinniśmy pracować w okresie 
zimowym. 
Zakończenie sezonu streetballowego zbiegło się z jesz-
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w Bychawie. Młodej parze życzymy wszelkiej pomyślności 
i wychowania całej gromadki wspaniałych sportowców.

Jakub Kuna

Szczegółowe relacje, galerie zdjęć i linki do rozmaitych ma-
teriałów znajdziecie na www.uks1.bychawa.pl

�� Przewodnik na „szóstkę”
W skali ocen szkolnych tak właśnie oceniłabym ostatnio 
wydany przewodnik turystyczny Szlak rowerowy Doliną 
Kosarzewki. Osmolice – Bychawa – Krzczonów. Wydawca 
Gmina Bychawa. Autor tekstu Marek Kuna, fotografie 
i oprac. graficzne Marek Matysek, redakcja Monika Głazik.

Spełnia wszystkie wymogi tego typu publikacji wytyczając bardzo ciekawą 28 km trasę, któ-
ra na pewno skusi, może już skusiła miłośników rowerowego sportu. Trasę bogato opra-
cowaną, z uwzględnieniem informacji interdyscyplinarnych – architektonicznych, infra-
strukturalnych, przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, nawet ciekawostek, które 
przetrwały już tylko w lokalnych przekazach ustnych. Są też propozycje (może dla nowi-
cjuszy albo cyklistów w wieku leciwym) kilku wariantów krótszego dojazdu z Osmolic lub 
Krzczonowa do Bychawy (tu mała podpowiedź dojazd do celu można by zakończyć zwiedza-
niem Izby Regionalnej w Bychawie). Wniosek nasuwa się oczywisty: wysoki poziom meryto-
ryczny publikacji. W tak zareklamowaną trasę na pewno warto wyruszyć, a sam przewodnik 
koniecznie, koniecznie chociażby przeczytać, nie nudząc się nawet przez moment, zwłasz-
cza, że walorów całości dopełniają piękne i bogate kolorystycznie, w tym piękne, z arty-
zmem wykonane fotografie, przejrzysty układ tekstu z wyróżnikami.

Cenna jest umiejętność dostrzeżenia w zjawiskach pozornie zwyczajnych, niezauważalnych 
na co dzień ukryte piękno i atrakcyjność, nawet zaskakującą tajemnicę. W tym przewodni-
ku to się właśnie udało. Dlatego jest on bardzo dobrą promocją naszej okołobychawskiej 
Krainy.

Maria Dębowczyk
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mieszkańcy

RSM® to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry 
amonowej), który może być efektywnie produkowany 
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące 
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej  na 
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM® posiada 
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amido-
wego (pochodzenia z mocznika) – wolno działająca oraz 
azotanowy i amonowy – odpowiadający za szybkie dzia-
łania. 
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz 
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem 
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej. 
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże 
oszczędności na energochłonności procesu – nie wyma-
gany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec roz-
puszczeniu podkreślają eksperci – RSM® jest gotowy do 
działania, nie wymaga fazy przejścia. 

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM®?

• Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do 
produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki roz-
poczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁA-
WACH.

• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o po-
jemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM® w miejscu 
konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk zbiorników 
w kraju.

• Nowoczesne bazy RSM®, w tym terminal RSM® w Do-
brym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany 
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy 
kapitałowej PUŁAWY.

• Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla 
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzy-
letniego MegaProjektu oraz doświadczeniami najwięk-
szych praktyków w kraju i za granicą.

• Współpraca z niemiecką firmę Lechler – liderem i po-
siadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów 
płynnych. 

• System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pra-
cowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawo-
zów Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowe-
go okresu.

• Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY 
rozwinęły na przestrzeni pięciu lat – dziś to ponad 400 
cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych 
dedykowanych do obsługi rynku.  

To podstawowy wachlarz działań jakie powodują,  
że RSM® z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod 
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika. 

PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika 
w Europie 1,2 mln ton/rok, jeden z największych pro-
ducentów saletry amonowej ze zdolnościami nominal-
nymi 1,1 mln ton/rok oraz jeden z trzech największych 
producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze 
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 mln ton/rok. Dzięki no-
wej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość 
wzbogacania RSM® o dodatki np. siarki, magnezu, ale też 
zwiększą elastyczność działania umożliwiając  również 
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad  
1,5 mln ton / rok. 

Potęga   z Puław 
– rynek odkrywa skuteczność  
nowoczesnego produktu

RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 
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producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze 
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 mln ton/rok. Dzięki no-
wej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość 
wzbogacania RSM® o dodatki np. siarki, magnezu, ale też 
zwiększą elastyczność działania umożliwiając  również 
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad  
1,5 mln ton / rok. 

Potęga   z Puław 
– rynek odkrywa skuteczność  
nowoczesnego produktu

RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 

RSM® to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry 
amonowej), który może być efektywnie produkowany 
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące 
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej  na 
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM® posiada 
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amido-
wego (pochodzenia z mocznika) – wolno działająca oraz 
azotanowy i amonowy – odpowiadający za szybkie dzia-
łania. 
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz 
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem 
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej. 
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże 
oszczędności na energochłonności procesu – nie wyma-
gany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec roz-
puszczeniu podkreślają eksperci – RSM® jest gotowy do 
działania, nie wymaga fazy przejścia. 

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM®?

• Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do 
produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki roz-
poczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁA-
WACH.

• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o po-
jemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM® w miejscu 
konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk zbiorników 
w kraju.

• Nowoczesne bazy RSM®, w tym terminal RSM® w Do-
brym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany 
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy 
kapitałowej PUŁAWY.

• Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla 
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzy-
letniego MegaProjektu oraz doświadczeniami najwięk-
szych praktyków w kraju i za granicą.

• Współpraca z niemiecką firmę Lechler – liderem i po-
siadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów 
płynnych. 

• System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pra-
cowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawo-
zów Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowe-
go okresu.

• Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY 
rozwinęły na przestrzeni pięciu lat – dziś to ponad 400 
cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych 
dedykowanych do obsługi rynku.  

To podstawowy wachlarz działań jakie powodują,  
że RSM® z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod 
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika. 

PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika 
w Europie 1,2 mln ton/rok, jeden z największych pro-
ducentów saletry amonowej ze zdolnościami nominal-
nymi 1,1 mln ton/rok oraz jeden z trzech największych 
producentów nawozu płynnego RSM® w Europie ze 
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 mln ton/rok. Dzięki no-
wej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość 
wzbogacania RSM® o dodatki np. siarki, magnezu, ale też 
zwiększą elastyczność działania umożliwiając  również 
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad  
1,5 mln ton / rok. 

Potęga   z Puław 
– rynek odkrywa skuteczność  
nowoczesnego produktu

RSM® to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 

www.pulawy.com

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

“Pro-Agro” Jan Rząd Sp.J.
Gałęzów 160, 
23-100 Bychawa
tel. 81 5658400
fax. 81 5658510
biuro@pro-agro.pl, proagro@computer.lublin.pl, www.pro-agro.pl

PŁYNNA FORMUŁA NA SUKCES
• POSIADA WSZYSTKIE DOSTĘPNE FORMY AZOTU W KORZYSTNYCH PROPORCJACH

• ZAPEWNIA ROŚLINOM STAŁY DOPŁYW AZOTU W OKRESIE WEGETACJI

• NAWÓZ O SZYBKIM I DŁUGOTRWAŁYM DZIAŁANIU

�� Jeszcze nas nie chowajcie!
Na tablicy ogłoszeń naszego koła PZW 
(Polskiego Związku Wędkarskiego) 
w Bychawie przypięto czarną 
wstążeczkę – sugerującą pewnie 
śmierć członków Zarządu Koła. 

Nie tylko ten mało śmieszny żart skłonił mnie do napisania 
tego artykułu, ale również niecenzuralne i godne ubole-
wania zachowania niektórych naszych kolegów wędkarzy. 
Nie chcę na tym etapie wymieniać ich z imienia i nazwiska 
– ale może przy dalszych próbach „rozbijania” od środka 
naszego koła – przyjdzie i na to czas. Ja rozumiem, że moż-
na się nie zgadzać z decyzjami Zarządu Koła, mieć inne zda-
nie w poszczególnych kwestiach – ale musi to być podpo-
rządkowane dobru wspólnemu i być zgodne z obowiązu-
jącymi regulaminami i uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Koła. Merytoryczna dyskusja jest jak najbardziej potrzebna 
i pożądana, ale nikt nie ma prawa łamać uchwał Walnego 
Zgromadzenia Koła – ani zarząd, ani prezes, ani skarb-
nik, np. w kwestii łowienia ryb nocą. To na użytek własny 
i partykularnych interesów i wpływów niektórych osób 
w Kole „wymyślono” łowienie ryb godzinę przed i godzinę 
po zachodzie słońca. Nie ma takiego zapisu w Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb w odniesieniu do naszego zbior-
nika „Podzamcze”. Łowienie ryb w tych godzinach było zde-
cydowanym wykroczeniem. Jeżeli do tego dochodziły przy-
padki kłusownictwa i łowienia ryb nocą to bardzo szybko 
stan zarybiania zbiornika kurczył się. Należy tutaj negatyw-
nie ocenić działalność Społecznej Straży Rybackiej działają-
cej przy naszym Kole – poza kilkoma strażnikami. 

Zapłaciłem za pozwolenie 144 zł na 
rok i mam mieć wszystko
Jednak niektórych naszych wędkarzy nie obchodzi ani bu-
dżet Koła, ani tzw. wydatki stałe (dzierżawa zbiornika, czyn-
sze, podatki, opłaty statutowe). Zapłaciłem za pozwolenie 
144 zł na rok i mam mieć wszystko, tzn. i ciągle ryby w zbior-
niku, i posprzątane śmieci, i skoszoną trawę oraz skoszone 
i zwiezione na brzeg grążele. Przepraszam kolegów – a kto 
to zrobi i za co? Kto – na pewno by się znalazł – ale trzeba 
zapłacić! Jak zapłacić – to uszczuplić i tak bardzo skromny 
budżet – który w pierwszej kolejności winien być wykorzy-
stany na zarybienie zbiornika. Jesienią tego roku zakupili-
śmy ok. 3 ton ryb. Koledzy wędkarze musicie wiedzieć, że 
cały zarząd Koła – poza skarbnikiem i gospodarzem pracuje 
społecznie, nie biorąc ani grosza z budżetu Koła. Mało tego 
– kilku członków zarządu Koła sukcesywnie wspiera Koło 
finansowo i rzeczowo. Pozostali członkowie zarządu i kilku 

kolegów wędkarzy wspierają Koło uczestnicząc bezpłatnie 
przy pracach na rzecz koła (przeważnie emeryci). 
Jest wielu wędkarzy, którzy po uiszczeniu opłaty za pozwo-
lenie muszą sobie jak najszybciej „odbić” jego koszt. Jak 
się nie złapie limitu ryb przed południem to trzeba przyjść 
popołudniu (łowiąc niejednokrotnie poza limitem). Na 212 
wędkarzy średnia złowionych ryb wynosi 15,5 kg/na węd-
karza. To naprawdę jest dobry wynik. Proszę nie dziwić się 
zatem, że bliżej jesieni jest już coraz mniej ryb w zbiorniku 
i trudniej je złowić – bo skąd miałyby się brać. Niektórzy 
wędkarze łapią w sezonie od 100-130 kg ryb i są wśród nich 
tacy, co mimo to narzekają. Ale to chyba nasza narodowa 
przypadłość.

W mętnej wodzie łatwiej ryby łowić
W Kole po wyborach naszych władz potworzyły się głębo-
kie podziały. Próby scalenia pochłaniają dużo niepotrzeb-
nej energii i przynoszą niewielkie rezultaty. Zastanawiam 
się, skąd biorą się takie pokłady nienawiści, nietolerancji 
i obrzucania błotem statutowych organów Koła. Czyżby 
i w tak małej społeczności była trafna diagnoza, że dla 
Polaków wszystko a z Polakami nic? Przykra konstatacja – 
ale chyba prawdziwa. Z niektórymi zarzutami bądź epiteta-
mi nie zamierzam w ogóle polemizować – bo sięgają bruku. 
Zamiast razem walczyć o dobro Koła i jego rozwój – bo to 
jest nasze wspólne dobro, a tylko zgoda może budować – 
to my rozrabiamy i niweczymy wszystko. Odnoszę wraże-
nie, że niektórzy członkowie hołdują zasadzie, że im gorzej, 
tym dla nich lepiej. Może i tak, bo w mętnej wodzie łatwiej 
ryby łowić.

Narady „w garażach” nas nie zabiły
Ale dosyć tej ponurej lektury – są i skowronki nadziei – 
bo mimo to „jeszcze żyjemy” i narady „w garażach” nas nie 
zabiły. Pomyślnym zwiastunem była organizacja Zawodów 
Grand Prix Lubelszczyzny w dniach 28 i 29.09.2013 r. na 
naszym zbiorniku Podzamcze w Bychawie. W zawodach 
uczestniczyło 61 zawodników z klubów i kół wędkarskich 
naszego województwa. Uczestnicy chwalili sobie pobyt nad 
zalewem i całą organizację imprezy przygotowaną przez 
kapitanat sportowy naszego koła. Sędziowie i obserwato-
rzy w rozumieniu zarządu okręgu naszego związku wysoko 
ocenili organizację zawodów w tym wzniesioną własnymi 
siłami budową wiaty typu kontenerowego nad zbiornikiem 
„Podzamcze”, która w 100 % zdała egzamin przydatności. 
Zdjęcia z opisem z przebiegu ww. imprezy zamieścimy w na-
stępnym wydaniu gazety. 

Z poważaniem,
Wiesław Pilipczuk, prezes Koła PZW Bychawa

OGŁOSZENIA drobne 
BEZPŁATNE 
do 160 znaków
www.bychawa.pl > lokalna gazeta > dodaj ogłoszenie

�» „AGROTURYSTYKA POD GRODZISKIEM” poleca: 
noclegi  wypoczynek - organizujemy biesiady 
okolicznościowe, ogniska. Zdrapy 36  tel. 600 458 019, 
608 446 027
�» Naprawa telewizorów w Bychawie naprzeciwko 

dworca PKS środa 8-16, czwartek 8-16. 
Tel. 602-642-166  
�» Sprzedam biurko drewniane, lakierowane, 

lekkiej konstrukcji, w dobrym stanie. Tanio.  
Kontakt: 506 506 259
�» Sprzedam działki budowlane 18-arowe w Bychawie 

przy ulicy Marysin 8 (boczna Sienkiewicza). 
Kontakt: 607 613 155
�» Sprzedam kucyka, wysokość 80 cm, cena 1000 zł. 

Kontakt 81 562 12 36 
�» Sprzedam oślicę nubijską, cena 1500 zł. Kontakt 

tel. 81 562 12 36
�» Kupię stare ordery, medale, odznaki, odznaczenia, 

zdjęcia, orzełki, dokumenty inne drobne militaria tel. 
518507460, e-mail:wojskowe-odznaki@wp.pl
�» Szkoła Policealna GoWork w Lublinie ul.Krakowskie 

Przedmieście 19/4, Tel. 533898761. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z kierunkami: 
www szkola.gowork.pl
�» Wynajmę lokal 27m2. W bardzo dobrym punkcie.

Więcej informacji pod numerem 723239742.
�» Kolektory słoneczne renomowanych polskich 

firm, instalacje CO i CWU. TERMES Jurij Jelcow 
Zaraszów 50, www.termes.pl biuro@termes.pl
�» Kupię lokal handlowy w Bychawie tylko przy głównej 

ulicy, zdjecia wraz z ceną i nr kontaktowym proszę 
wysłać na adres mailowy greg1975@poczta.onet.pl
�» Nowy skup złomu ZŁOMKING stali metali kolorowych 

w Pawłowie przy lesie (Piekiełko), pn-pt 8-16, sob 
8-13, tel. 790 661 320
�» Nauka pływania (grupowa lub indywidualna) dla 

dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się na basenie 
w Bychawie. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH. 
515-271-680
�» Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 w Bychawie na 

ul. Grodzany 18. Tel. kontaktowy 691511585.
�» Wysłodki buraczane mokre cukrownia Krasnystaw 

kampania 2013 + transport tel. 721133532 cena do 
uzg. woj. lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie
�» Skok Wołomin zaprasza. Bezpłatny rachunek osobisty, 

wysoko oprocentowane lokaty 6,7 % tanie kredyty 
minimum formalności. Bychawa Piłsudskiego 29 
tel. 81 5611031

��W sprawie dokumentacji medycznej Biomedu
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bychawie 
zwraca się z prośbą do osób, 
które nie mają dotąd dostępu do 
dokumentacji medycznej prowadzonej 
przez nieistniejący już BIOMED 
o składanie stosownych oświadczeń 
w odpowiednich poradniach tj. 
neurologicznej, dermatologicznej 
i ginekologicznej.

Wzór oświadczenia: 
Ja niżej podpisany oświadczam, że nie otrzymałem do-
tąd mojej dokumentacji medycznej prowadzonej przez 
BIOMED w Bychawie oraz, że nie jest mi znane miejsce jej 
archiwizowania, z powodu braku jakichkolwiek oficjalnych 
informacji na ten temat ze strony właściciela BIOMEDU.
Druki oświadczeń znajdują się w ww. poradniach.
Przypominam, że dokumentacja medyczna jest historią cho-
roby pacjenta i jej kopia jest niezbędna w przypadku starań 
o świadczenie emerytalne, rentowe lub ubezpieczeniowe.

Na marginesie tej sprawy informuję, że moje starania o od-
zyskanie dokumentacji (artykuł w „Gazecie Wyborczej”, wy-
wiad w TVP Lublin) zakończyły się tym, że była właścicielka 
Biomedu pozwała mnie do Sądu o zniesławienie.
Z wyrazami szacunku,

Piotr Wojtaś
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Przeszłość warto i trzeba poznawać
�� Wielu znanych 
i zasłużonych, nawet – 
rzec można – wybitnych 
ludzi losy rzuciły 
w przeszłości w nasze 
okołobychawskie strony. 
Na dłużej lub tylko 
czasowo.

Jedni wpisali się trwale i wyraziście w dzieje tego 
regionu (Koźmianowie – ojciec poeta urodzony 
w Gałęzowie, mieszkający w Piotrowicach, syn bibliofil, hu-
manista), inni tylko tu przemieszkiwali lub gościli (Norwid 
np. w Piotrowicach, Wincenty Pol u zaprzyjaźnionych 
Scypionów, właścicieli Podzamcza, Zygmunt Sarnecki 
krótko i nieudanie usiłował wcielić się w rolę ziemianina, 
pana Podzamcza). W okresie wczesnego dzieciństwa ze 
swą matką Wandą Micińską i rodziną mieszkał Tadeusz 
Miciński, poeta modernizmu, zaś w Zadębiu urodził się 
znany później warsawianista Franciszek Sobieszczański. 
Przed I wojną światową wakacje u dziadków swojej przyja-
ciółki Villaume w Leśniczówce spędzała Zofia Nałkowska. 
Lata ostatniej wojny i okupacji to czas, gdy w podlubel-
skich dworkach szukali schronienia artyści, pisarze, uczeni 
(Sygietyńscy, T. Breza, J. Tokarski) czy politycy – przykład 
to rodzina St. Mikołajczyka. Wątek ich wspomnień i prze-
żyć, a także innych znaczących postaci był kontynuowany 
przed kilkoma laty w „Głosie Regionalistów”, części GZB.

Poeta z chłopskiej niwy 
(tytuł opracowania E. Dąbrowskiego 
o Ferdynandzie Kurasiu)
Informację o Ferdynandzie Kurasiu (1871-1929) moż-
na znaleźć w przewodniku biograficznym, gdzie poda-
no, że wywodził się z rodziny chłopskich wyrobników 
spod Tarnobrzega, zmuszanej często do zmiany miej-
sca zamieszkania ze względu na niestałą pracę ojca jako 
pisarza gminnego i okresowo nauczyciela szkoły ludo-
wej. Kurasiowie przemieszkiwali w różnych miejscowo-
ściach Lubelszczyzny m.in. w Zakrzówku, w okolicy Bełżyc 
i Bychawy, w Chełmskiem k. Hrubieszowa. Ferdynand, 
trzecie dziecko w rodzinie, w dzieciństwie stracił bezpow-
rotnie słuch na skutek tragicznego wypadku, co sprawiło, 
że tym bardziej od wczesnych lat chłonął książki. Z cza-
sem więc, mając tylko podstawowe wykształcenie, osią-
gnął jako samouk wysoki stopień wiedzy o literaturze. 
Jednocześnie zaczął pisać sam wiersze. Wspierany przez 
Stanisława Tarnowskiego, historyka literatury, zaopatrują-
cego go w książki – lektury, rozwijał swój talent poetycki. 
Wydanie tomiku wierszy w 1905 roku (wcześniej był de-
biut pojedynczym utworem Na zgon Teofila Lenartowicza 
1893) Spod chłopskiej strzechy. Zbiorek poezji chłopa znad 
Wisły, przyniósł mu rozgłos, uznano go za zdolnego, sa-
morodnego poetę ludowego. Zaczął współpracę z wie-
loma czasopismami i nawiązał kontakty ze środowiskiem 

literackim. Spośród kilku tomików ludowego piewcy wy-
mieniamy jeszcze dwa o wymownych tytułach: Wiązanka 
z chłopskiej niwy wyd. 1910 r. i Dzwoń, chłopska pieśni 
wyd. 1913 r.
Poniżej zamieszczamy fragmenty wspomnień Ferdynanda 
Kurasia Przez ciernie żywota wyd. 1925 r., przedmowę na-
pisał Stefan Żeromski (!), wysoko je oceniając jako „rzadki 
wyjątek, a może nawet unikat”. Zacytujmy St. Żeromskiego: 
A przecież ten pisarz życia ludu nigdzie się nie uskarża, nie 
pomstuje, nie wzywa na pomoc. Jego powieść jest spokoj-
na nawet tam, gdzie maluje najstraszliwsze sceny ciemnoty 
w poradni znachora – pijanicy, który ma uleczyć głuchotę, - 
pod cudotwórczym krzyżem obok Bychawy, gdzie nieszczę-
sne – matki wykopywały dołki w ziemi, kładły w te dołki 
głowy swych chorych dzieci i przysypywały je ziemią, ażeby 
je z nieuleczalnych kalectw wybawić.

Wiejski znachor i „cud” pod 
Bychawą (śródtytuł pochodzi od 
redakcji, zachowujemy oryginalną pisownię)
(…) pewnego lutowego dnia ucieszyłem się, usłyszawszy 
od starszego brata, że jutro przededniem pojedziemy wraz 
z ojcem do pewnego sławnego doktora w okolicy, co leczy 
„wszelkie choroby”. Nazajutrz wstaliśmy dodnia, a spożyw-
szy wcześnie przez matkę przygotowane śniadanie i ciepło 
się ubrawszy, oczekiwaliśmy na konie i sanki. Jakoż wkrótce 
przed nasze mieszkanie zajechał dobrze znajomy obywatel 
z Zakrzówka, Hamerski, kowal z zawodu. Wzięliśmy więc 
przygotowane na drogę węzełki z chlebem, ojciec zaś sporą 
flachę wódki, bez którego to specjału sławny ów lekarz – 
jak mię brat objaśnił – wizyt nie przyjmuje, - i w imię Boże 
w drogę! (…) Zajechawszy przed rezydencję doktora, nie-
mile uderzony zostałem widokiem jej obskurności i zanie-
dbania. Była to najpodlejsza stara, szczupła wiejska chata.
Wszedłszy do izby, zastaliśmy naszego jegomościa, w wie-
ku około 50 lat, usadowionego na ławie plecyma do ciepłe-
go pieca; połowica zaś jego, siedząc na krawędzi niedba-
le zaścielonego łóżka, zajęta była czynnością łatania sta-
rego mężowskiego kożucha. Ubiór gospodarza stanowiła 
brudna, sznurkiem pod brodą spięta koszula, zza której nie-
dyskretnie wyglądały kosmate piersi, i z takiegoż materiału 
portasy. Wzrost niski, krępy, tusza dobra, czupryna bujna, 
na której gęsto osiadły puch kazał się domyślać, że grze-
bień jest jej posiadaczowi nieznany. Twarz rozlana, nieco 
obrzękła i ogórkowego kształtu o fioletowem zabarwieniu 

nos – mówiły dobitnie o wstręcie owego eskulapa do pracy 
fizycznej, a pociągu do kieliszka. Na nasze przybycie i po-
chwalenie Pana Boga gospodarz ani myślał zmienić wy-
godnej dla siebie pozy przy piecu, a tylko odpowiedział „Na 
wieki”. (…) Dopiero ukazanie się na stole wydobytej przez 
ojca flaszki – obojgu gospodarstwu roziskrzyło oczy. Poszła 
kolejka, do której – rzecz prosta – ja z bratem nie należa-
łem, potem druga. Gospodarz stał się rozmowniejszym 
i jął wypytywać o miejsce naszego zamieszkania i zajęcie, 
wreszcie o chorobę i jej przebieg, - na co otrzymawszy po-
trzebne wyjaśnienia, przystąpił do swych doktorskich czyn-
ności, zaczynając ode mnie. Skinąwszy, bym usiadł na pod-
suniętym stołku, dał mi w rękę zapaloną gromnicę i kazał 
się przeżegnać. (…)
Rozpoczął się eksperyment. Znachor włożywszy mi do uszu 
końce swych obu wskazujących obleśnych palców, zlekka 
je naciskał, potem odjąwszy je, przycisnął do uszu moich 
grube swoje wargi i chuchał, szeptał, potem krzyczał w nie, 
sprawiając mi tem nieznośne w uszach łaskotanie, wreszcie 
obnażywszy mi pierś, uszy swe do niej przykładał i niby słu-
chał jakiegoś tajemniczego głosu, naciskając mi ponownie 
grubemi paluchami otwory uszne, podczas której to cere-
monji zbierała mię, oj! Zbierała ochota skierować płomień 
trzymanej świecy do rozczochranych kudłów na łbie kugla-
rza. (…) polecił, by mi przez ten czas kładziono w uszy mózg 
zajęczy; włosy zaś miałem koniecznie nosić długie, na ra-
miona spływające, a to gwoli utrzymania w cieple tak gło-
wy, jakoteż uszu. (…)
Innym razem (jeszcze przed opisaną codopiero histor-
ją ze znachorem) wzięła mnie z sobą pobożna moja mat-
ka za gromadką kobiet do oddalonego dwie mile mia-
steczka Bychawy, poza którem to miastem na polu mia-
ło mieć miejsce – według miejscowej legendy – objawienie 
się Matki Boskiej na jednym z krzyżów i cudowne uzdrowie-
nie jakiegoś pana.
Stanąwszy u celu, wpadła mi przedewszystkiem w oczy nie-
zliczona ilość płytkich podłużnych dołków, a poza tem całe 
legjony przekupniów i włóczęgów, przez którą to ciżbę led-
wie przecisnęliśmy się. Oprócz dwu zwykłych, drewnianych 
dużych krzyżów nie było nic więcej takiego, coby o święto-
ści miejsca wyraźnie świadczyło.
Upatrzywszy stosowne miejsce, wybrała matka łopatą po-
dobnym innym dołek, a poleciwszy mi legnąć na ziemi i uło-
żyć w dołku głowę, przykryła mi ją odkopaną z wierzchu 
darnią – i czekaliśmy cudu.
Lecz trudno. Łaskę Niebios nie w taki sposób się zjednywa, 
tembardziej, jeśli obok wiary w cuda Boże tak samo dobrze 
pokłada się wiarę w nadprzyrodzoną moc sprytnych oszu-
stów, jak w opisanej ze znachorem sprawie, a z pielgrzymek 
takich zbierają obfite żniwo falangi próżniaczych przekup-
niów i czeredy wałęsających się tam różnych podejrzanych 
indywiduów.
Wszystkie te niefortunne zabiegi za przywróceniem mi 
zdrowia miały poza stratą grosza jeszcze i tę, może najbar-
dziej ujemną stronę, że niweczyły we mnie wiarę w odzy-
skaniu kiedykolwiek słuchu.

Opracowanie i wybór Maria Dębowczyk

�� Zofia z Koźmianów Przewłocka (1818-1907) – kandydatka na patronkę Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
Można się zastanawiać, po co szkole 
patron. Otóż poprzez nadanie imienia, 
szkoła uzyskuje indywidualność 
wyróżniającą ją spośród innych. 
Wychowanie zaś opiera na 
wartościach potwierdzonych postawą 
życiową i dokonaniami patrona.

Od pewnego czasu starania o nadania imienia prowa-
dzi Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej. 19 czerw-
ca 2013 roku w szkole odbyło się głosowanie, które miało 
wyłonić jednego spośród trojga kandydatów na patrona 
szkoły. Zgodnie z procedurami w głosowaniu uczestniczy-
li uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzi-
ce. Kandydatami na patrona byli: Hieronim Dekutowski 
„Zapora”, Ludwik Paszkiewicz oraz Zofia Przewłocka. W wy-
borach uczestniczyło 146 uprawnionych osób.
Najwięcej głosów otrzymała Zofia Przewłocka (129) i to ona 
została oficjalną kandydatką na patronkę naszej szkoły.

Kim jest kandydatka?
Zofia z Koźmianów Przewłocka (1818-1907) – urodzo-
na 18 lipca 1818 r. w Woli Gałęzowskiej już po śmier-
ci swego ojca, córka Jana i Wiktorii z Mikulicz-Radeckich, 
bratanica Kajetana Koźmiana – autora „Pamiętników”. 
Utalentowana muzycznie. Uczęszczała na pensję pani 
Wilczyńskiej w Warszawie, gdzie na fortepianie uczył ją 
grać nauczyciel Fryderyka Chopina – Wojciech Żywny. 
Naukę w kierunku muzycznym kontynuowała w Wiedniu. 
Jako śpiewaczka występowała publicznie przed królem 
Hanoweru. Z braćmi, ówcześnie emigrantami po Powstaniu 
Listopadowym, spotykała się w Szwajcarii i we Włoszech. 
W Rzymie poznała Józefa Przewłockiego, przyszłego męża, 
który jako były powstaniec do kraju mógł powrócić dopiero 
po dwóch latach starań o amnestię.
Zofia mieszkała u swej matki we Wronowie pod Chodlem 
i w Chodlu 25 marca 1845 roku odbył się jej ślub. Około 1850 
r. przeniosła się do Woli Gałęzowskiej pod Bychawą z myślą 
o sprzedaży Wronowa w celu spłacenia braci niemogących 
wrócić do kraju. Jej braćmi byli dwaj wybitni Koźmianowie: 
Stanisław Egbert – pisarz polityczny o orientacji  konserwa-
tywnej i ks. prałat Jan, duchowny diecezji poznańskiej.

Była niestrudzoną działaczką społeczno-oświatową i gor-
liwą patriotką. Wychowywała i kształciła dzieci wiejskie, 
najczęściej sieroty, organizowała w swoim dworze szkół-
ki, w których sama była nauczycielką, zakładała ochronki. 
Przez 43 lata prowadziła tajne nauczanie 60-80 dzieci wiej-
skich, którego zaniechała dopiero w 1888 roku zagrożona ze 
strony władz rosyjskich więzieniem.
Już jako wdowa (jej mąż zmarł w 1861 r.) czynnie zaanga-
żowała się w Powstanie Styczniowe, przewodniczyła orga-
nizacji „Piątek”. Uczestniczyła w bitwie pod Fajsławicami, 
gdzie opatrywała rannych. Założyła dla powstańców szpital 
w Bychawie, szyła mundury, przyjmowała przesyłki broni 
z Galicji. Organizowała przy pomocy miejscowych ziemian 
pomoc kurierską i sanitarną dla powstańców, których za-
opatrywała w odzież i żywność. Oskarżona o przechowywa-
nie broni z początkiem 1864 r. była więziona w Lublinie i na 
cytadeli warszawskiej, a następnie z synem powstańcem 
Stanisławem i córką Zofią wywieziona za Niżny Nowogród 
do Semenowa. Aresztowana i zesłana w głąb Rosji, nie stra-
ciła ducha – wraz z towarzyszącą jej na wygnaniu córką Zofią 
stworzyła krąg Polaków, którzy mimo ciężkich warunków 
życia troszczyli się o własny rozwój umysłowy i pielęgnowali 
w sobie polskość. Do kraju wróciła w 1865 r. dzięki inter-
wencji Cezarowej Platerowej.
Kierowała gospodarką majątku, leczyła okoliczną ludność, 
zezwalała na to, aby wszystkie wesela wiejskie odbywały 
się we dworze. Po powrocie z wygnania  na dworze w Woli 
Gałęzowskiej przez 20 lat prowadziła komplety nauczania 
dla dorastających dziewcząt, kształtując je w duchu patrio-
tycznym. Wychowana w religii kalwińskiej, po powrocie 
z Rosji przeszła na katolicyzm.
W 1867 r. poślubiła Konstantego Goniewskiego, właści-
ciela Sobieskiej Woli, znanego filantropa, również uzdol-
nionego muzycznie, który wspierał działalność żony. 
Drugiego męża przeżyła. Zmarła w Wierzchowiskach pod 
Lublinem w domu swojej córki Marii Świdowej w 90. roku 
życia. Pochowana została w Bychawie. Na jej nagrobku 
umieszczono znamienny napis, będący podsumowaniem jej 
działalności społecznej:
(...) żyła dla bliźnich, gorąco miłowała Ojczyznę, a pojęciami 
wyprzedziwszy ogół, od roku 1845 AD przez blisko pół wieku 
wytrwale pracowała nad oświatą młodzieży wiejskiej, mia-
ła hojną, dobroczynną rękę, serce do ostatniego tchnienia 
gorące.

Zofia z Koźmianów Przewłocka reprezentuje cechy, któ-
re mogą stać się wzorem do naśladowania dla kolejnych po-
koleń uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej. Jej 
patriotyzm, ofiarność i społecznictwo wpisują się doskona-
le w misję naszej szkoły, stanowiąc kontynuację podjętych 
przez nią działań pedagogicznych.

Mirosław Stoczkowski
 

�� Konkurs na projekt 
graficzny sztandaru
pod hasłem: Zofia Przewłocka 
patronem naszej szkoły 

I. Organizator konkursu:
�» Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, 

Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski 
II. Cel konkursu:
�» stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub in-

spiracją do wyhaftowania sztandaru szkolnego; 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
�» Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest 

do mieszkańców Gminy Bychawa.
IV. Warunki uczestnictwa:
�» Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograni-

czoną liczbę prac w formacie A3, wykonaną wybra-
ną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołó-
wek, kredki, węgiel, pastele, farby (akwarela, akryl, 
gwasz, tempera, olej), techniki graficzne (bez grafi-
ki komputerowej), kolaż, itp.; nie przyjmujemy prac 
zbiorowych;

V. Termin składania prac: 
�» Do 30 listopada 2013 r. 

Pełna wersja Regulaminu znajduje się na stronie in-
ternetowej Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej  
wolagalezowska.pl
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�� Datki na krzyż
Mieszkańcy osiedla za ZS im. ks. Kwiatkowskiego postanowili 
wymienić zmurszały krzyż umiejscowiony przy skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Mickiewicza, w okolicach ronda. 
Nowy, solidny krzyż – dębowy, umieszczony na kamien-
nym cokole, opatrzony tabliczką z wygrawerowanym napi-
sem upamiętniającym ważną dla Polaków datę – 1918 r. to 
duży wydatek. Mieszkańcy osiedla zebrali kwotę 1100 zł, 
która nie wystarczy na wykonanie tego przedsięwzięcia.
Zarząd BTR oraz przedstawiciele osiedla zwrócili się z ape-
lem do czytelników „Głosu” o dobrowolne datki na ten cel. 
Do tej pory wpłynęła kwota 250 zł wpłacona przez dwie 
mieszkanki okolic Lublina.
Jeszcze raz prosimy wszystkich chętnych Mieszkańców 
Bychawy o pomoc w realizacji zadania. Dowolne kwo-
ty można wpłacać na konto: Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne (83 8685 0001 0000 0619 2000 0010) z dopi-
skiem: darowizna na wykonanie krzyża.

25 września rozpoczęły się prace nad wymianą krzyża  
©
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Budowarek (obecnie zwany sienią) w chałupie 
wybudowanej po II wojnie światowej. Wandzin 19.04.2013 Obielone urządzenie ogniowe składające się z trzonu 

kuchennego, pieca chlebowego, ogrzewalnika oraz zapiecka.

Hermetyk znajdujący się w pokoju. Wandzin, 19.04.2013

ubrudzeniem wapnem. Były to przede wszyst-
kim pasiaste kilimy oraz maty ze słomki (sło-
mianki). W miejscowości Gałęzów wymienia-
no także specjalny papier: Papier kolorowy taki 
w rolce sie kupiło i żeby tak te pierzyny do ściany 
nie. (M.K., 1941, Gałęzów). 

Przed wojną na badanym obszarze często two-
rzone było klepisko (na tym terenie tzw. ziemia), 
ale także powszechne były już drewniane podło-
gi, posadzki, a nawet parkiet. Kilkakrotnie na-
trafiłam na budynki, gdzie ziemia była w sieni 
i kuchni , a podłogi drewniane w komorze i po-
koju/izbie. Z zebranych informacji wynika, że 
zazwyczaj zmiany podłoża we wnętrzu dokony-
wano po II wojnie światowej: Podłóg nie było, zie-
mia była. Później dopiero po wyzwoleniu podłogi 
sie porobiło. (J.K., 1930, Podzamcze). 

W każdej zanalizowanej przeze mnie chałupie 
znajdowało się urządzenie ogniowe posiadają-
ce palenisko zamknięte, zazwyczaj zaopatrzone 

w cztery fajerki. Wokół Bychawy zazwyczaj sta-
wiane były piece wykonane z kamienia i gli-
ny, które bielono: Co sobote sie bieliło ten ko-
min wapnem. (M.K., 1941, Gałęzów) oraz kuch-
nie kaflowe. Zdarzały się także sytuacje, kiedy 
na przykład trzon kuchenny był obielony a piec 
ogrzewczy wykonany z kafli. W większości prze-
badanych budynków mieszkalnych urządze-
nia ogniowe posiadały piec chlebowy oraz za-
piecek, który na ogół był miejscem gdzie spały 
dzieci. Dodatkowymi elementami były między 
innymi kapy (zwane również okapami) wyko-
nane z drewna, kafli jak i gliny, które zbierały 
opary unoszące się z garnków podczas gotowa-
nia. W czasie kiedy nie korzystano z paleniska 
do gotowania mogło być ono zakryte zasłonką 
przymocowaną do okapu. Niekiedy kuchnie po-
siadały wnęki, w które wkładano mokre naczy-
nia żeby szybko wyschły, albo garnki z ciepłym 
jedzeniem by nie wystygło. W pomieszczeniach 

reprezentacyjnych (pokojach) często umieszcza-
no piece kaflowe zwane hermetykami, które sta-
nowiły w nich jedyne źródło ciepła. 

Rozpoczynając od ogólnych (zewnętrznych) 
cech jakimi charakteryzowała się dawna cha-
łupa z okolic naszego miasta, poprzez krót-
ką charakterystykę jej poszczególnych wnętrz, 
zmierzam do celu, którym jest charakterystyka 
elementów składających się na tradycyjne wy-
posażenie drewnianego budynku mieszkalnego 
w okolicach miasta Bychawa, ale o tym w na-
stępnych artykułach.

Sylwia Stachyra
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�� Anioł z Bychawy. Mówimy jak jest
Temat alabastrowego aniołka 
wywołała zaniepokojona czytelniczka 
„Kuriera Lubelskiego”. Pani, 
obawiając się, że XIX-wieczna figurka 
aniołka została skradziona z grobu 
z cmentarza w Bychawie, poprosiła 
redakcję „KL” o pomoc.

Wspomniany aniołek był elementem nagrobka Agaty 
Głogowskiej-Wiercieńskiej zm. w 1843 roku (pisaliśmy 
o tym w „Głosie Ziemi Bychawskiej” w 2009 roku), ale od 
kilku lat nie był już połączony z pomnikiem. I jakiś czas temu 
zniknął z cmentarza, potem czytelniczka widziała go przed 
kościołem, a później figurka – jak pisze – zniknęła i to na 
dobre.
Pani Małgorzata Szlachetka w artykule pt. Koniec wędrówki 
anioła z Bychawy w „Kurierze Lubelskim” z dnia 10 września 
(s. 2) rozwiała wątpliwości. Od kilku lat figurka ze wzglę-
dów bezpieczeństwa znajduje się w kaplicy przedpogrzebo-
wej przy kościele parafialnym w Bychawie. Została zabrana 
z cmentarza przez ówczesnego proboszcza parafii bychaw-
skiej, aby nie przepadła. Przeniesienie jej z powrotem na 
cmentarz byłoby możliwe jedynie po gruntownej renowacji 
całego nagrobka i jej dobrym zabezpieczeniu.
Szkoda tylko, że Czytelniczka „Kuriera” nie zwróciła się 
z pytaniem o aniołka do naszej gazety czy bezpośrednio 
do Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Od razu 

otrzymałaby odpowiedź, gdyż zarówno naszej redak-
cji, jak i Towarzystwu, los figurki był doskonale znany. 

Odkrycie prawdy sprzed lat. Wszyscy mieszkańcy 
Bychawy znają rzeźbę dziecka klęczącego w modli-
tewnej pozie, która stała przez kilka lat na terenie 
przykościelnym, przeniesiona tu z cmentarza by-
chawskiego, na wniosek zarządu Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego, gdy proboszczem 
był śp. Tadeusz Bereza. Stanowiła zwieńczenie 
nagrobku nikomu nieznanej osoby, który zupeł-
nie uległ zniszczeniu i istniało niebezpieczeń-
stwo, że luźno stojąca figurka padnie łupem 
złodziei, ze względu na dużą wartość arty-
styczną, jak i materiał – alabaster. Dziś zdo-
bi przedpogrzebową kaplicę przykościel-
ną, odnowiona staraniem ks. Proboszcza 
Andrzeja Kusia. Mimo częściowej nieczy-
telności inskrypcji wyraźne jest jednak 
na niej nazwisko: Agata z Głogowskich 
Wiercieńska lat 19 (…). Tak oto dzię-
ki tym ustaleniom jeden z zabytków 
sztuki zyskał dla nas nowe dodatkowe 
walory [Maria Dębowczyk, Henryk 
Wiercieński (1843-1923) „Głos Ziemi 
Bychawskiej” nr 5, 2009, s. 15].

Monika Głazik
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Maria DębowczykBadacz przeszłości Lubelsz-

czyzny, działacz społeczny 
i polityczny, publicysta. Swój 
patriotyzm poświadczył 
uczestnictwem w Powstaniu 
Styczniowym, co przypłacił 
wygnaniem i zesłaniem na 
Sybir. Henryk Wiercieński ma 
swoje ulice w Lublinie i Nałę-
czowie, warto więc dla wielu 
jego zasług w dokumento-
waniu dziejów regionu lubel-
skiego przybliżyć nieco tę 
postać czytelnikom Głosu. 
W życiu rodzinnym i dziele 
pracy badawczej Wiercień-
skiego znajdziemy też pew-
ne fakty mogące zaintereso-
wać mieszkańców Bychawy 
i okolic.

W ybrane fakty biogra-
ficzne

Henryk Wojciech Jakub Wiercieński 

urodził się 15 lipca 1843 r. w Kłodnicy 

pow. janowski z ojca Stanisława i matki 

Julii ze Strussów – małżeństwa ziemian 

herbu Ślepowron.Ukończył gimnazjum w Lublinie i roz-

począł studia w Kijowie, a od 1862 roku 

kontynuował je w słynnej warszawskiej 

Szkole Głównej.Wybuch powstania 1863 i wstąpie-

nie do oddziału powstańczego przerwał 

ostatecznie jego regularną naukę, kon-

tynuowaną po latach już tylko na dro-

dze samouctwa, z wielkim zapałem i 

godnym podziwu uporem.
W powstaniu walczy pod dowództwem 

gen. Langiewicza. Uczestniczy w bitwie 

w Wąchocku i na Św. Krzyżu. Ranny pod 

Małogoszczą trafia do niewoli rosyjskiej. 

Wyrokiem sądu skazany na dożywotnie 

wygnanie na Syberię, jednak starania 

rodziny oraz młody wiek w chwili wzię-

cia do niewoli sprawiają, że po pięciu la-

tach zostaje zwolniony (1869) i osiada w 

swoim niewielkim majątku, poślubiając 

pannę Feliksę Braun. Syn tego małżeń-

stwa, również Henryk, był znanym ma-

larzem artystą.Wiercieński w latach 1881-1910 miesz-

kał w Nałęczowie, gdzie sprawował 

funkcję sędziego gminnego. Z całą 

pasją poświęcił się odkryciom ar-

cheologicznym, zwłaszcza cmenta-

rzysk z odległych wieków. Poznał 

Prusa i zaprzyjaźnił się z pisa-

rzem.
Pod koniec życia zamieszkał 

w Lublinie, gdzie zmarł 16 paź-

dziernika 1923 roku, a jego po-

grzeb stał się manifestacją w 

hołdzie człowiekowi oddanemu 

swą postawą i pracą Polsce i na-

uce. 

B adacz przeszłości                                                                
i dokumentalista te-

raźniejszości
Główne dziedziny zaintereso-

wań i badań naukowych Wier-

cieńskiego to historia, geografia, 

etnografia, archeologia. Pozosta-

wił też po sobie artykuły publi-

cystyczne w czasopismach 
oraz „Pamiętniki” (Wy-
dawnictwo Lubelskie, 
Lublin 1973). Piórem 

publicysty, walczył w obronie polskości 

Chełmszczyzny, sprzeciwiając się wy-

dzieleniu guberni chełmskiej w 1912 r.

Jego „Opis statystyczny Guberni 

Lubelskiej” (Warszawa 1901) służy do 

dziś wielu poszukiwaczom danych licz-

bowych, w tym studentom. Dla ścisłości 

dodajmy jednak, że zdaniem niektórych 

historyków (raczej doby minionej i na 

usługach reżimu) jego patriotyzm miał 

zabarwienie nacjonalistyczne. 
W Nałęczowie dokonał niezwykle cen-

nego odkrycia grobów szkieletowych 

kultury pucharów lejkowatych i grobów 

kamiennych z epoki kamienia gładzo-

nego, rozpoczynając tego typu badania 

archeologiczne w guberni lubelskiej.

Godne podkreślenia, że do rozległej 

wiedzy z różnych dziedzin nauk i znajo-

mości instrumentalnych metod badaw-

czych doszedł przede wszystkim usilnym 

i ambitnym doskonaleniem własnym. 

Dzięki temu, choć nie był naukowcem 

w rozumieniu uniwersyteckim, nie był 

też dyletantem.

W ybrane ciekawostki 
z pism Wiercieńskiego 

odnoszące się do Bychawy
• Henryk Wiercieński w liście do Sta-

nisława Koźmiana – wnuka poety Ka-

jetana Koźmiana: zamiłowanie 

do pióra charakteryzujące tak 
wybitnie rodzinę Koźmianów 
przeszło z ich krwią do ro-
dzin spokrewnionych z nimi. 
Prawo do tych słów dawa-

ło Wiercieńskiemu pokre-
wieństwo z Koźmianami 

– babka wywodziła się 
z Koźmianów i poeta 
Kajetan był jej stry-
jecznym bratem.• W pewnym okre-sie (Wiercieński 
w pamiętnikach nie 
uściśla) ojciec jego 
wraz ze swoim bra-tem byli właściciela-

mi części Starej Wsi. 
Potem stryj Henryka 
spłacił brata i objął 
majątek starowiej-
ski, zamieszkując tu 
z rodziną.

• Niestety, rodzinę stry-ja Henryka W ie r c i eń -skiego do-

Henryk Wiercieński (1843-1923)

Fragment nagrobka Agaty z Głogowskich Wiercieńskiej

Druga część serii artykułów o dawnym wyposażeniu chałup została poświęcona wnętrzom, jakie 
dawniej wchodziły w skład budynku mieszkalnego. Opracowana na podstawie pracy licencjackiej 
Sylwii Stachyry Tradycyjne wnętrze chałupy wiejskiej z okolic Bychawy, Lublin 2013. Praca dostępna 
dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

Tradycyjne wnętrze chałupy wiejskiej 
z okolic Bychawy
część II

Informacje zebrane przeze mnie podczas ba-
dań terenowych wskazują, że chałupy występu-
jące na terenie gminy Bychawa na ogół składały 
się z czterech głównych pomieszczeń tj. komory, 
kuchni, sieni i pokoju. Z terminami takimi jak 
izba, mała chałupa, duża chałupa, duże miesz-
kanie spotkałam się jedynie kilkakrotnie. 
Informatorzy na ogół posługiwali się nazwą 
pokój, określając tak pomieszczenie reprezen-
tacyjne. Jednak często okazywało się, że daw-
niej nie było ono tak nazywane. Potwierdzeniem 
tu mogą być słowa: Jedna chałupa i druga cha-
łupa… to nie było, że to jest pokój, a to kuchnia. 
(M.K., 1941, Gałęzów).

Ciekawym faktem jest to, że niekiedy w bu-
dynku mieszkalnym można było spotkać po-
mieszczenie rzemieślnicze. Jako przykład może 
tutaj posłużyć chałupa wybudowana w 1945 
roku w Gałęzowie, w której jedno z wnętrz było 
przeznaczone na warsztat stolarski.

Dosyć często na omawianym terenie moż-
na było spotkać się z nazwą budowarek, którą 
współcześnie zastępuje określenie przybudów-
ka. Było to pomieszczenie przez które dostawa-
no się do środka chałupy. Najczęściej spełniało 
ono funkcje gospodarcze m.in. przygotowywało 
się tutaj pożywienie dla zwierząt. Ze względu na 
funkcję można przypuszczać, że było on czymś 
w rodzaju sieni, tyle że ona mieściła się w bryle 
obiektu, a budowarek zawsze był dostawiony do 
budynku. 

Jedna z najdawniejszych zanalizowanych 
chałup, wzniesiona na początku XX wieku 
w Gałęzowie, składała się z przelotowej sieni, 
izby i komory, którą później przekształcono na 
wnętrze mieszkalne. Z czasem w obrębie bu-
dynku zaczęły pojawiać się kuchnie (gdzie znaj-
dowały się zamknięte paleniska do gotowania 
oraz piece chlebowe), które na ogół stawały się 
pomieszczeniami najbardziej funkcjonalnymi 
(w nich toczyło się codzienne życie mieszkań-
ców). Natomiast znaczenie reprezentacyjne za-
czynały wtedy pełnić izby odświętne, nazywane 
później pokojami.

W trakcie badań terenowych uzyskałam infor-
macje zarówno o chałupach, gdzie występowało 
równoległe rozmieszczenie sprzętów, jak i tych, 
w których funkcjonował tzw. układ ze stołem 
na środku (wolna przestrzeń w centrum po-
mieszczenia zanika). Równoległe rozmieszczenie 
sprzętów polegało na ustawieniu łóżek w dwóch 
narożnikach izby, przy przeciwległej ścianie, na 
wprost wejścia z sieni; stół zostaje z narożnika 
izby przesunięty pod okno w ścianie szczyto-
wej, między dwa łóżka, albo pod okno w ścia-
nie bocznej, w przedłużeniu jednego z łóżek; 

jak można zauważyć w tym rozmieszczeniu cen-
tralna część izby pozostaje wolna.

Niestety ani razu nie natrafiłam na rozkład 
diagonalny, który był formą najbardziej prymi-
tywną (w takim rozplanowaniu środek izby po-
zostawał wolny, a główną zasadą było umiesz-
czenie wszystkich sprzętów pod ścianami; wol-
ny obszar organizował wielofunkcyjność tego 
wnętrza, rozgraniczał poszczególne części izby, 
a jednocześnie ułatwiał komunikację między 
nimi; cechą charakterystyczną było także usy-
tuowanie po przekątnej urządzeń ogniowych 
oraz stołu).

Jak wynika z zebranych materiałów, rolę wnę-
trza funkcjonalnego na obszarze naszej gmi-
ny stanowiło na ogół pomieszczenie nazywa-
ne kuchnią, choć zdarzały się także przypadki 
gdzie używano jeszcze terminów izba, mała cha-
łupa, duża chałupa (Gałęzów). Dlatego należy 
przypuszczać, że dawniej, częściej można było 
spotkać się z tymi nazwami. Należy również do-
dać, że pomieszczenia określane mianem pokoju 
(spotkałam się także z pojęciem duże mieszka-
nie – Bychawka Pierwsza), w których znajdowa-
ło się urządzenie ogniowe, mogły zarówno speł-
niać rolę reprezentacyjną jak i funkcjonalną. 

Z biegiem czasu paleniska wraz z piecami chle-
bowymi traciły swoją główną funkcję, stając się 
jedynie elementem dekoracyjnym. W budyn-
kach istniejących, w których zachował się daw-
ny układ sprzętów na ogół rolę reprezentacyjną 
pełnią już pokoje niemieszczące w sobie urzą-
dzeń ogniowych (są one zlokalizowane w kuch-
ni). Jednak taki podział jest także w dużej mie-
rze zależny od roku budowy chałupy.

W latach 1930-1959 na analizowanym obsza-
rze powszechnym sposobem wykończania ścian 
wewnątrz budynku mieszkalnego było bielenie 
wapnem, często z dodatkiem lakmusu, dzię-
ki któremu malowana powierzchnia zyskiwa-
ła niebieską barwę. Moi rozmówcy zazwyczaj 
stwierdzali, że bielono raz w roku: Ściany były 
drewniane, obilone było wapnem i koniec (…), 
bielenie było co święta na wiosnę. (J.K., 1930, 
Podzamcze). Po II wojnie światowej w pomiesz-
czeniach funkcjonalnych nadal stosowano wap-
no, natomiast we wnętrzach reprezentacyjnych 
(pokojach) coraz częściej wykorzystywano tape-
tę. Bardzo często (przed jak i po II wojnie świa-
towej) na ścianach, nad łóżkami, bądź drewnia-
nymi kanapami znajdowały się różnego rodza-
ju materiały, które miały chronić pościel przed 
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Kilim zawieszony na ścianie nad łóżkiem. Zdrapy, 23.04.2013
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�� 25-lecie Hubalowej 
legendy
25 lat temu, Kuratorium Oświaty 
w Lublinie nadało Zespołowi Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie imię. 
Patronem szkoły został pierwszy 
polski partyzant, dowódca Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego, ten 
który „broni nie złożył, munduru 
nie zdjął”, „szalony major”, Henryk 
Dobrzański ps. „Hubal”.

Społeczność szkolna wspomniała to wydarzenie w ostat-
ni piątek września (27 IX). We wzruszającą, sentymentalną 
podróż zabrali gości organizatorzy, dając niezwykłą przy-
jemność obejrzenia nagrań wideo z tamtego dnia (frag-
menty z nadaniem imienia i sztandaru). Łzy zakręciły się 
w oczach nie tylko naocznych świadków tamtych wyda-
rzeń. W części artystycznej nie zabrakło biografii patro-
na, pięknie zaśpiewanych piosenek, fotografii ze starych 
albumów.
Nawiązał do tego dnia również, w swoim późniejszym wy-
stąpieniu Dyrektor Senior p. Zdzisław Kawczyński wspo-
minając mniej znane okoliczności tego wydarzenia. Głos 
ponadto zabrali: w imieniu Starosty Lubelskiego – p. 
Hanna Gołofit, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie 
Powiatowym w Lublinie oraz w imieniu bychawskiego 
samorządu – burmistrz Janusz Urban. Jubileusz rozpo-
czął się Mszą św. odprawioną przez ks. Konrada Szlachtęi 
połaczony
Bardzo miłym akcentem było wręczenie przez dyrektora 
szkoły, p. Jerzego Sprawkę dodatkowej nagrody za cało-
kształt pracy zawodowej odchodzącemu na emeryturę 
p. Władysławowi Krzysiakowi. Pan Władysław przepra-
cował w tej szkole ponad trzydzieści lat, w tym większość 
jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu (bardzo lubiany 
przez uczniów i ceniony przez współpracowników).
Na zakończenie jubileuszu odbył się pokaz modnych fryzur 
wykonanych przez uczennice z klasy fryzjerskiej oraz tań-
ca towarzyskiego, bo szkoła ta, jak powiedział prowadzą-
cy imprezę p. Janusz Sagan, nie tylko uczy zawodu, ale też 
rozwija zainteresowania i pasje.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie to szkoła z du-
szą. W dużym stopniu zawdzięcza to swojej długiej historii 
i miejscu, w którym się znajduje, wyjątkowemu gronu pe-
dagogicznemu, ale też i charyzmatycznej postaci patrona. 
Jego wybór dwadzieścia pięć temu był wyborem najlep-
szym z możliwych.

Monika Głazik

�� W słoneczną sobotę 
7 września 2013 roku 
o godz. 9:30 wyruszyliśmy 
autobusem szkolnym 
na Roztocze. Naszym 
celem było obejrzenie 
rekonstrukcji bitwy pod  
Panasówką rozegranej 
3 września 1863 roku 
niedaleko Zwierzyńca.

 Tego dnia niewielki oddział składający się 
z 700–800 ludzi walczył pod dowództwem puł-
kownika Marcina „Lelewela” Borelowskiego, 
potem dołączył do niego 400-osobowy oddział 
Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego. Przeciw nim 
wystąpiły o wiele liczniejsze oddziały Rosjan 
(różne źródła podają od 3000 do 4000 żołnierzy) 
dowodzone przez majora Sternberga. Składały 
się one z 5 rot piechoty, szwadronu dragonów 
oraz dwóch sotni Kozaków. Rosjanie mieli też 4 
działa. W czasie bitwy Borelowski dowodził pol-
skimi oddziałami ze wzgórza, a Rosjanie z są-
siedniego wzgórza, na którym znajduje się teraz 
pomnik powstańców oraz tablice z opisami w ję-
zyku polskim i węgierskim. Po wygranej bitwie 
oddziały powstańcze rozłączyły się. Borelowski 
wyruszył na wschód w kierunku Batorza, gdzie 
zmarł w bitwie (do Batorza wybieramy się w so-
botę 28 września), a Cieszkowski - na północny 

zachód. Bitwę tę uważa się za jedną z najwięk-
szych walk w czasie powstania styczniowego. 

Po godzinnej jeździe dotarliśmy na uroczy-
stości przygotowane z okazji tej słynnej bitwy. 
Później przybyliśmy na miejsce walk. Na po-
czątku oddział polskich powstańców został za-
atakowany przez kozackich zwiadowców, którzy 
zabili Polaków. Polegli patrioci zostali pochowa-
ni przez chłopską rodzinę. Następnie przybył 
na miejsce Marcin Borelowski z polskimi i wę-
gierskimi żołnierzami, co wywołało ogólną ra-
dość. Jednakże wojownicy rosyjscy i kozaccy 
zaatakowali Polaków i Węgrów. Mimo walecz-
nej postawy kosynierów, zostali oni zastrzeleni 
przez moskiewskich strzelców. W wyniku prze-
wagi zaborców, polscy i węgierscy huzarzy oraz 

�� 150 lat minęło 
Poznawać historię narodową 
i obcować z nią można na różne 
sposoby. Uczniowie czynią to zwykle 
na lekcjach w szkole. Zdarzają 
się jednak sytuacje szczególne, 
pokazujące ważne wydarzenia 
historyczne w innej formule – 
ciekawszej dla uczniów.

Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, w szczególności pana 
burmistrza Janusza Urbana, uczniowie Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny mogli być obserwatorami inscenizacji 
bitwy pod Panasówką z 1863 roku, zorganizowanej z okazji 
150-rocznicy bitwy. Rekonstrukcja odbyła się 7 września 
na Wzgórzu Polak w Zwierzyńcu na Roztoczu.
Bitwa stoczona pod Panasówką 3 września 1863 r. przez li-
czący 700-800 osób oddział, dowodzony przez pułkownika 
Marcina „Lelewela” Borelowskiego, do którego dołączył 
400-osobowy oddział Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego, 
z liczącymi od 3000 do 4000 żołnierzy wojskami rosyjskimi 
pod dowództwem majora Sternberga. Była to jedna z naj-
większych bitew Powstania Styczniowego.
Odtworzony został przebieg samej bitwy w jej historycz-
nym miejscu. Rekonstrukcja pokazała również braterstwo 
broni pomiędzy Polakami i Węgrami, którzy wzięli udział 
w bitwie. Widowisko było międzynarodowe, bo w poka-
zach historycznych wzięła udział formacja huzarów węgier-
skich oraz grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Ważnym 
celem było przybliżenie postaci biorących udział w bitwie 
takich jak: pułkownik Marcin Borelowski „Lelewel” – do-
wódca powstańczy bitwy, który kilka dni później zginął 
w bitwie pod Batorzem, Kajetan Cieszkowski „Ćwiek” – je-
den z dowódców oddziałów partyzanckich, major Edward 
Nyary – węgierski dowódca huzarów.
Pokłosiem sobotniego wyjazdu historycznego, w któ-
rym wzięło udział 34 gimnazjalistów, był konkurs szkolny. 
Został ogłoszony wśród uczestników w formach literackiej 
i plastycznej. Miejmy nadzieję, że jako nasz wkład w ogól-
nopolskie obchody Roku Powstania Styczniowego, zepnie 
klamrą dziejową wydarzenia sprzed 150 lat z działaniami 
naszej szkoły.

Zbigniew Milanowski
Dołączam pracę konkursową ucznia Ernesta Multana z kla-
sy pierwszej – uczestnika wyjazdu.

��W „Kwiatku” uczą Ukraińców najtrudniejszego 
języka na świecie
W tym roku szkolnym 
46 zagranicznych uczniów 
(gimnazjalistów i licealistów) podjęło 
w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie naukę języka polskiego. 
Od pierwszego września uczniowie 
spotykają na szkolnych korytarzach 
kolegów z Ukrainy (głównie 
z Lapaivki i Korca) i Włoch.

Bychawskie liceum na co najmniej rok szkolny stało się do-
mem dla zagranicznych kolegów. Dla większości młodych 
ludzi nie jest to pierwszy kontakt z polskim językiem, wie-
lu z nich posiada polskie korzenie, jednakże dla większości 
jest to pierwsze spotkanie z polską szkołą.
Inauguracja I Kursu Języka Polskiego odbyła się w 14 
sierpnia w szkolnym amfiteatrze. W uroczystości wzię-
li udział m.in. senator RP Stanisław Gogacz, starosta po-
wiatu lubelskiego Paweł Pikula i burmistrz Bychawy Janusz 
Urban. Młodzież z Ukrainy czynnie włączyła się w przygo-
towanie części artystycznej – recytacji polskich wierszy 
i występów artystycznych.

Dyrektor Henryk Dudziak, witając młodzież w murach 
„Kwiatka” powiedział, że inicjatywa, którą podejmuje 
szkoła jest zadaniem na wskroś innowacyjnym, i że jest to 
niezwykły moment dla historii bychawskiej Alma Mater 
i miasta.
Patronat honorowy nad kursem sprawować będzie 
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.
Nam pozostaje życzyć młodzieży, by szybko „oswoiła" ję-
zyk polski, by jej pobyt u nas ciekawy, owocny i rozwijają-
cy, ale również by znaleźli tu przyjaźnie na całe życie.

Monika Głazik

�� Trzecie urodziny „Akademii Poziomkowej”
Rozpoczął się nowy rok szkolny, 
a wraz z nim przyszedł czas na 
dalsze poznawanie świata, rozwój 
i zabawę. W kalendarzu „Akademii 
Poziomkowej” na rok 2013/2014 nie 
brakuje ważnych świąt. Pierwszym 
i chyba najważniejszym z nich były 
trzecie urodziny naszego przedszkola.

Równo trzy lata temu (9 IX 2010 r.) Niepubliczne 
Przedszkole „Akademia Poziomowa” rozpoczęło swoją 
działalność. Początkowo w niewielkim składzie (1 oddział 
przedszkolny) dzieciaki poznawały świat, pogłębiały swo-
ją wiedzę i rozwijały talenty. Z czasem zaczęło przyby-
wać maluszków i pracowników. Przedszkole rozrosło się 
do trzech oddziałów. Sprawuje opiekę nad najmłodszy-
mi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00. 
Oprócz udziału w zajęciach realizujących zagadnienia za-
warte w podstawie programowej, każde dziecko ma moż-
liwość uczęszczania przeróżne zajęcia. Ponadto nasze po-
ciechy przygotowują i biorą udział w zaplanowanych uro-
czystościach. Tak też było 10 IX (urodziny obchodziliśmy 
dzień później). Kiedy nadeszła urodzinowa data, wszyscy 
zjawili się w bajkowych strojach. Księżniczkami i inny-
mi postaciami z bajek były zarówno dzieci jak i panie. Po 

śniadaniu wszyscy wyruszyli na plac przedszkolny, gdzie 
rozpoczęli zabawę. Pani Katarzyna Jamróz i Paulina Szopa 
dbały o to, aby żaden maluch nie nudził się w tym dniu. 
Po kilku tańcach integracyjnych odbyły się konkursy i za-
bawy dla dzieci. Najważniejszym punktem programu było 
zakopanie Kapsuły Czasu i wypuszczenie w niebo baloni-
ków z logo przedszkola. Następnie wszyscy wyruszyli na 
paradę po Bychawie, na której częstowali przechodniów 
cukierkami w kolorze przedszkola. Słodkie upominki otrzy-
mali także przedstawiciele instytucji na terenie miasta 
i gminy Bychawa. Po tak nietypowym spacerze wszyscy 
wrócili na przedszkolny obiad i deser, a jak na urodziny 
przystało, nie mogło być nim nic innego jak tort urodzi-
nowy. Oprócz wyśmienitego smaku miał bajkowe kolory.

Elżbieta Sobaszek

inni ocalali bojownicy musieli uciekać. Chłopi 
uciekli ze swojej chaty, a Moskale ją podpalili. 
Jednak już później połączone siły węgierskie-
go arystokraty Edwarda Nyara oraz Kajetana 
Cieszkowskiego przyjęły błogosławieństwo księ-
dza i przygotowywały się do bitwy. Gdy przy-
były wrogie wojska pod dowództwem majora 
Sternberga, początkowo powstańcy nie mogli 
przełamać obrony nieprzyjaciela. Pierwsze na-
tarcie nie powiodło się. Dopiero za drugim ra-
zem Polacy przedarli się przez linie wroga, a ko-
synierzy uszkodzili rosyjskie działa. Mimo prze-
ważającej liczebności, Rosjanie zostali zatrzy-
mani, a następnie zaatakowani przez polską 
kawalerię wspieraną przez kosynierów. Rosjanie 
i Kozacy zaczęli słabnąć, w ich szeregach szalał 

zamęt, a w końcu przegrali bitwę i byli zmuszeni 
dokonać odwrotu. Jazda sprzymierzonych naro-
dów zaczęła gonić niedobitki zaborców, by roz-
prawić się z nimi.

Jestem bardzo zadowolony z wycieczki, dzię-
ki niej mogłem sobie wyobrazić, jak naprawdę 
wyglądała bitwa pod Panasówką. Dowiedziałem 
się, że Polaków i Węgrów było ok. 1200, podczas 
gdy Rosjan oraz Kozaków było od 3000 do 4000! 
Bojownicy o niepodległość wygrali, mimo że 
wróg miał nawet czterokrotną przewagę liczeb-
ną! ,,Lelewel”, jak nazywano Borelowskiego, miał 
w czasie bitwy pod Panasówką oddziały na wzgó-
rzu ,,Polak”, a tymczasem wojska Sternberga 
znajdowały się na wzgórzu ,,Pod Moskalem”. 
Bohaterski Edward Nyar odniósł w czasie bi-
twy dwie rany: jedną w nogę, a drugą w brzuch. 
Następnego dnia zmarł od drugiej rany w laza-
recie 4 września.

Bitwa była wspaniała i zapierała dech w pier-
siach, rekonstrukcja zdarzeń była doskona-
łym odwzorowaniem wydarzeń historycznych. 
Niektóre z oddziałów miały nawet oryginalne 
uzbrojenie. Ciekawostką jest to, że nasi ucznio-
wie byli pokazani w telewizji w „Panoramie 
Lubelskiej”. Po bitwie oglądaliśmy dawną broń 
z powstania styczniowego w pobliskim okolicz-
nościowym sklepiku, a później pojechaliśmy 
do Zwierzyńca, aby coś zjeść i kupić pamiątki. 
Gdy wszyscy wrócili do autobusu, wyruszyliśmy 
w drogę powrotną, a do Bychawy dotarliśmy 
około godziny 17.30. 

Ernest Multan, klasa I „c”
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Wystawa
Śladami powstańców styczniowych
Podobno 80 % Polaków ma w rodzinie 
przodka, który walczył w powstaniu 
styczniowym. Nie każdy jednak 
zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego 
warto przypomnieć sobie o tamtych 
wydarzeniach…
Jest ku temu doskonała okazja. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Lublinie przygotowała ciekawą 
ekspozycję, która prezentowana jest 
w bibliotekach powiatu lubelskiego. 
W Bychawie można ją obejrzeć w dniach 
od 1 do 18 października 2013 r. 
w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie. Zapraszamy Czytelników, 
Mieszkańców Bychawy do wędrówki 
śladami powstańców styczniowych; 
nauczycieli wraz z uczniami na ważną 
lekcję historii.
Barbara Cywińska

Mija 150 
lat od roku 
wybuchu 
powstania 
styczniowego. 

Mamy Rok 
Powstania 
Styczniowego
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