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�� Gałęzów ożył dzięki dzieciom 

�� MIK na FESTIV’ID we Francji

Tu bije
serce
miasta



�� Parking w targowy 
wtorek
Od października przyjeżdżający do 
Bychawy na targ mogą skorzystać 
z parkingu przy drodze dojazdowej 
na stadion (ul. Sportowa). Stoiska 
handlowe mieszczące się do tej 
pory na tym terenie, zostały 
przeniesione na główny plac 
targowy przy stadionie (nie dotyczy 
to stoisk zlokalizowanych na terenie 
prywatnym przy wjeździe na ulicę).

�� Urząd - nowa elewacja

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Dyrektor 

Danucie Adamek
z powodu śmierci mamy

 składają
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, 

Uczestnicy i ich Rodziny

Szczere wyrazy współczucia
Pani Danucie Adamek

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
z powodu śmierci 

MAMY 
składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie
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Okładka: Zegar wieżowy w Bychawie, fot. Marek Matysek

�� NAJEM
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 przy 
ul. A Mickiewicza w Bychawie przeznaczonej do oddania 
w najem.

�� DZIERŻAWA
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. z późn. zm. nr 102, poz. 
65) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położo-
nej przy ul. J. Słowackiego w Bychawie przeznaczonej do 
wydzierżawienia.

�� "Czarny" piątek
15 listopada. Wtedy upływa termin wpłaty nie 
tylko podatku rolnego i od nieruchomości, ale 
również opłaty śmieciowej. 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gmi-
ny Bychawa zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia każdego 
drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego (15 lutego, 15 maja, 15 sierp-
nia, 15 listopada) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na 
rachunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym Banku Spółdzielczym 
w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030. 

Rok 2013 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Razem
Wylegitymowano osób 5 62 44 39 155
Ujawniono wykroczeń dokuczliwych społecznie 2 12 16 10 44
Sporządzono wniosków do Sądu 0 0 0 2 2
Ukarano Mandatem Karnym Kredytowym 0 6/600zł 15/1400zł 2/200zł 23/2200zł
Pouczono osób 2 6 1 6 15
Sprawdzono tel. komórkowych 5 32 32 15 82
Dokonano kontroli osobistej 3 10 12 11 36
Przeprowadzono interwencji własnych 2 12 16 10 40
Dokonano kontroli miejsc zagrożonych 4 40 38 36 118
Dokonano kontroli sklepów z alkoholem 7 38 29 40 114
Ilość skierowanych patroli dodatkowych 1 8 6 7 22

�� Samorząd sfinansował dodatkowe patrole 
w mieście
Choć za oknem wciąż dodatnie 
temperatury, to lato już dawno 
za nami. Ale czy latem w mieście 
było wystarczająco bezpiecznie?

Możemy stwierdzić, że tak. A to za sprawą dodatko-
wych pieszych patroli lokalnej policji, które czuwały 
nad bezpieczeństwem i porządkiem w Bychawie od 
maja do sierpnia br. w piątki i soboty w godzinach 
późnowieczornych. Dodatkowe patrole policji zo-
stały skierowane w miejsca i rejony najbardziej do-
kuczliwe społecznie. Patrole swym zasięgiem obję-
ły teren ul. Piłsudskiego od Bychawskiego Centrum 
Kultury do skrzyżowania z ul. Lubelską i 11 Listopada, 
ul. Armii Krajowej (chodnik), ul. Partyzantów, parki 
miejski przy ulicach Piłsudskiego i Rynek oraz osiedle 
mieszkaniowe przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem 

garaży usytuowanych nad rzeką Kosarzewką. Jakie 
zdarzenia i problemy napotkały służby porządkowe 
w tym okresie, przedstawia tabela poniżej.
Podsumowując, Komisariat Policji w Bychawie 
w okresie letnim wystawił 22 dwuosobowe patro-
le przy łącznej liczbie godzin służby – 352. Patrole 
dodatkowe zostały sfinansowane z budżetu Gminy 
Bychawa, w łącznej wysokości była to kwota 6 160 zł. 
Mamy nadzieję, że tak jak w miesiącach letnich, 
tak i każdego dnia możemy czuć się bezpiecz-
nie w naszym mieście. Do funkcjonariuszy pełnią-
cych służby kierujemy podziękowania za ich pracę 
i zaangażowanie.

Marta Wołoszyn
zastępca burmistrza Bychawy

na podstawie informacji Komisariatu Policji 
w Bychawie

�� Poznaj historię swojego 
leczenia
21 listopada br. w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie (sala konferencyjna) 
będzie można odebrać hasło 
i login umożliwiające wejście 
do Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta (ZIP) czyli bazy danych 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Mobilny punkt wydający dane 
dostępowe do systemu będzie 
czynny tego dnia w godzinach 
od 10.00 do 17.00.

ZIP – to ogólnopolski serwis internetowy, który udostępnia 
zarejestrowanym w nim użytkownikom ważne informacje 
o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowa-
nych przez NFZ od roku 2008. 
Pacjent rejestrując się w ZIP uzyskuje szybki dostęp do in-
formacji o prawie do świadczeń zdrowotnych,  wiedzę o le-
czeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych le-
kach oraz informację o kwotach, które zostały przekazane 
na sfinansowanie leczenia pacjenta. 
Aby otrzymać dane dostępowe do ZIP – tj. hasło i login – 
należy przedstawić dowód tożsamości oraz wypełnić wnio-
sek zgłoszeniowy. W oparciu o wniosek zostaną wydruko-
wane dane dostępowe dla danej osoby, dzięki którym pa-
cjent będzie mógł zalogować się do systemu.
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�� Wszem obecnym 
wiadomym się czyni, 
iż od niedawna podwoje 
swe otworzyła, ku uciesze 
społeczności lokalnej, 
świetlica w Centrum 
Kultury Wiejskiej 
w Gałęzowie.

Mieści się w dawnym budynku remizy OSP, 
który po gruntownym remoncie i termomoderni-
zacji, nawet wśród mieszkańców pamiętających 
czasy jej świetności, z niedowierzaniem wywołu-
je reakcje miłego zaskoczenia, a wręcz podziwu. 
Nie da się ukryć, budynek jak feniks z popio-
łów, wskrzeszony i do dumnego jestestwa swego 
w centrum wsi powołany został na nowo. Czasu 
trwało mało wiele, gdy i życie nawrócone tętnić 
w nim zaczęło dosłownie. A stało się to za sprawą 
małych rozbrykanych stópek należących do naj-
młodszych mieszkańców Gałęzowa i sąsiadują-
cych wsi. Dzieci w młodszym wieku przedszkol-
nym uczęszczają bowiem codziennie, w towarzy-
stwie rodziców i opiekunów na zajęcia świetli-
cowe organizowane od poniedziałku, do piątku 
w godzinach; od 9.00 do 14.00, do „Tęczowego 
Zakątka” – sali zabaw działającej w ramach 
CKW. Opiekun i animator zabaw z doświadcze-
niem i przygotowaniem pedagogicznym stara się, 

aby dla najmłodszych i zarazem najbardziej wy-
magających przedstawicieli społeczności lokal-
nej nie zabrakło atrakcji w formie zabaw edu-
kacyjnych; ruchowych, muzycznych, plastycz-
nych itp. Korzyść z zaistnienia tego rodzaju for-
my kulturalno-oświatowej jest niebagatelna dla 
Maluchów, które otrzymały w ten sposób do-
skonałą szansę na wsparcie rozwoju społeczne-
go, edukacyjnego, kulturalnego i fizycznego, co 
z pewnością zaprocentuje na wyższych etapach 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

świetlica

Gałęzów ożył dzięki dzieciom

Świetlica mogła zaistnieć dzięki inicjatywie 
p. Janusza Urbana, burmistrza Bychawy, oraz 
p. Grzegorza Szaconia, przewodniczącego Rady 
Miejskiej, a także wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego w Bychawie. Do szczęścia ponoć nie-
wiele potrzeba – troszeczkę ziemi i troszeczkę 
nieba – więc wydaje się, że Maluchy z „Tęczowego 
Zakątka” już i tak mają więcej..., ale przydała-
by się jeszcze odrobina... Mowa oczywiście o za-
bawkach i przyborach do naszego zakątka, 
dzięki którym byłby on jeszcze atrakcyjniejszy, 

a zabawy i zajęcia bardziej efektywne. Za do-
tychczasową pomoc w wyposażeniu sali pra-
gniemy podziękować wspierającym nas przedsię-
biorcom: p. Anecie Dziadosz – właścicielce skle-
pu z dziecięcą odzieżą używaną MODELINKA, 
p. Leszkowi Szewczykowi – właścicielowi księ-
garni oraz sklepu sportowego LUMER oraz 
p. Edycie i Jackowi Igrasom, właścicielom skle-
pu wielobranżowego BAZAREK. Pani Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w Bychawie, 
mgr Annie Pietrzak dziękujemy za przekazanie 
mebli i sprzętów. Podziękowania za pomoc w pra-
cach porządkowych i przygotowaniu sali składa-
my: p. Marcie Wołoszyn – zastępcy burmistrza, 
p. Andrzejowi Okalowi – sołtysowi Gałęzowa, 
Strażakom z OSP w Gałęzowie oraz rodzicom; 
p. Katarzynie Ciężkal, p. Sylwii Stracheckiej, 
p. Beacie Borowicz, p. Katarzynie Żak-Mydlak, 
p. Agnieszce Stachyra, p. Małgorzacie Makuła, 
p. Danielowi Maraszkiewiczowi. 

Wszystkim tym osobom, które zechciałyby 
wesprzeć „Tęczowy Zakątek”, przekazując na 
jego rzecz niezbędne zabawki, sprzęty, przybo-
ry itp., z góry dziękujemy, a wszystkim przesyła-
my garść buziaków i uśmiechów radosnych dwa 
mieszki. I obiecujemy, że niebawem usłyszycie 
jeszcze, co u nas słychać...

Ilona Fijołek-Mituła 
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�� Przypominamy 
o obowiązku złożenia 
ankiety monitorującej 
przez młodego rolnika

Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię 
na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa 
(Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 
2007-2013) zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia 
do Agencji ankiety monitorującej. Jeżeli młody rolnik nie 
złoży w ogóle lub spóźni się z jej dostarczeniem. Wówczas 
zostanie na niego nałożona kara finansowa. Ankietę mo-
nitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego 
ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, 
licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do 
dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy. 
Z informacji Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego 

ARiMR

samorząd samorząd

�� Zabiegi ochronne w rezerwacie
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Lublinie od 22 X 
realizuje na terenie 
rezerwatu przyrody 
„Podzamcze” w Bychawie 
zabiegi ochrony 
czynnej. Prace te mają 
na celu ograniczenie 
ekspansji roślinności 
zielnej, krzewiastej 
i drzewiastej na obszar 
murawy kserotermicznej, 
a przez to utrzymanie 
siedliska życia wielu 
rzadkich gatunków roślin 
kserotermicznych.

Prace te wykonywane są przez firmę „Bio 
Energia” sp. z o. o. z siedzibą w miejscowo-
ści Różanka 118 (gmina Włodawa).
Rezerwat przyrody „Podzamcze” 
w Bychawie o powierzchni 3,40 ha, zo-
stał utworzony na podstawie Zarządzenia 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dn. 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M. P. Nr 28, poz. 172) 
w celu ochrony zbiorowisk roślinności 
kserotermicznej.
W przedmiotowym rezerwacie przyrody, 
drogą sukcesji, zachodzi zarastanie mura-
wy kserotermicznej przez roślinność ziel-
ną, krzewiastą i drzewiastą. Proces zara-
stania muraw kserotermicznych skutkuje 
niekorzystnymi zmianami siedliskowymi 
spowodowanymi zwiększaniem uwilgot-
nienia, ograniczeniem dostępu światła sło-
necznego i zmniejszeniem amplitudy tem-
peratur rocznych i dobowych. Wynikiem 
tego procesu jest ustępowanie cennych 
gatunków roślin będących celem ochrony 
rezerwatu.
W związku z tym, aby utrzymać siedliska 
życia wielu rzadkich gatunków muraw kse-
rotermicznych, konieczne jest prowadze-
nie zabiegów ochrony czynnej.
W związku z powyższym w rezerwacie 
przyrody „Podzamcze” na obszarze zbo-
cza kserotermicznego wykonywane są 
zabiegi polegające na wykaszaniu roślin-
ności zielnej oraz usunięciu jednorocz-
nych odrostów roślinności krzewiastej 
i drzewiastej przede wszystkim: robinii 
akacjowej (Robinia pseudoacacia), tarni-
ny (Prunus spinosa), jeżyny (Rubus), de-
reni świdwy (Cornus sanguinea), kaliny 

koralowej (Viburnum opulus), klonu zwy-
czajnego (Acer platanoides), bzu czarne-
go (Sambucus nigra) na obszarze murawy 
kserotermicznej. Dodatkowo zaplanowano 
usunięcie, najlepiej przez wyrwanie z ko-
rzeniami, siewek drzew np. brzozy brodaw-
kowatej (Betula pendula), sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris). Natomiast bezwzględnie 
pozostawiane są płaty cennej wisienki 
karłowatej (Prunus fruticosa) oraz krzewy 
jałowca pospolitego (Juniperus commu-
nis) i berberysu pospolitego (Berberis vul-
garis) oraz dzikich róż (Rosa), wśród któ-
rych mogą znajdować się cenne gatun-
ki objęte ochroną gatunkową. Uzyskana 

biomasa jest zbierana i wywożona poza te-
ren rezerwatu. 
Prace te mają na celu ograniczenie eks-
pansji roślinności zielnej, krzewiastej 
i drzewiastej na obszar murawy ksero-
termicznej, a przez to utrzymanie siedli-
ska życia wielu rzadkich gatunków roślin 
kserotermicznych.
Ponadto usuwane są zakrzaczenia i drzewa 
znajdujące się u podnóża zbocza kseroter-
micznego w południowej części rezerwatu, 
zacieniające murawę kserotermiczną tj.: 
klon jesionolistny (Acer negundo), tarnina 
(Prunus spinosa), dereń świdwa (Cornus 
sanguinea), kalina koralowa (Viburnum 
opulus), klon zwyczajny (Acer platanoides), 

bez czarny (Sambucus nigra), sosna zwy-
czajna (Pinus sylvestris). Uzyskana biomasa 
jest usuwana poza obszar rezerwatu. 
Wykonując te prace usunie się „parawan” 
zacieniający murawę od południa, a do 
tego stworzy się warunki do rozwoju ro-
ślinności światłolubnej w tym miejscu. 
Ponadto we wschodniej części rezerwa-
tu przyrody „Podzamcze” usuwane są za-
drzewienia pochodzące ze sztucznych na-
sadzeń (głównie: klon jesionolistny (Acer 
negundo), modrzew europejski (Larix deci-
dua) – gatunki obce we florze Polski, brzoza 
brodawkowata i zakrzaczeń (np. bez czarny 
(Sambucus nigra), tarnina (Prunus spino-
sa). Natomiast bezwzględnie pozostawia-
ne są krzewy cennej wisienki karłowatej 
(Prunus fruticosa) oraz głogi (Crataegus), 
krzewy berberysu pospolitego (Berberis 
vulgaris) oraz krzewy dzikich róż (Rosa). 
Uzyskana biomasa jest usuwana poza ob-
szar rezerwatu. 
Zabiegi te służą eliminacji gatunków ob-
cych we florze Polski, jakimi są klon je-
sionolistny i modrzew europejski. Przede 
wszystkim jednak, poprzez odsłonięcie te-
renu, stworzą korzystne warunki do roz-
woju roślinności kserotermicznej. Pozwoli 
to w przyszłości na odtworzenie się mura-
wy kserotermicznej w tym miejscu.

Wykonanie zaplanowanych zabiegów 
ochrony czynnej przyczyni się do przywró-
cenia właściwego stanu ochrony przyro-
dy rezerwatu „Podzamcze” poprzez stwo-
rzenie optymalnych warunków do za-
chowania cennej roślinności murawy 
kserotermicznej.
Prace te wykonywane są w ramach pro-
jektu pod nazwą Ochrona siedlisk przy-
rodniczych i gatunków w rezerwatach 
przyrody oraz na obszarach Natura 2000 
w województwie lubelskim dofinan-
sowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. 
Ponadto w dniu 24 października 2013 r., 
na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Lublinie, zamontowano na 
terenie rezerwatu przyrody „Podzamcze” 
trzy sztuki tablic informujących o rodzaju 
i nazwie formy ochrony przyrody. Tablice 
zostały wykonane i zamontowane przez 
firmę „Tabal” z siedzibą w Lublinie, posia-
dającą doświadczenie w prowadzeniu tego 
typu działań.
Oznakowanie granic rezerwatów przy-
rody posłużyło do identyfikacji formy 
ochrony przyrody. Ponadto oznakowanie 
granic rezerwatu przyrody w miejscach 
szczególnie uczęszczanych (przy szlakach 

komunikacyjnych) przyczyni się do lep-
szego egzekwowania zakazów obowią-
zujących na terenie rezerwatu i w związ-
ku z powyższym zmniejszenia antropo-
presji na przyrodę rezerwatu przyrody 
„Podzamcze”.
Prace te zostały zrealizowane w ramach za-
dania pn. „Oznakowanie granic rezerwatów 
przyrody oraz Natura 2000” w ramach pro-
jektu pn. „Ochrona siedlisk przyrodniczych 
i gatunków w rezerwatach przyrody oraz 

na obszarach Natura 2000 w wojewódz-
twie lubelskim” dofinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

dr inż. Marta Olszewska
specjalista ds. rezerwatów przyrody

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów 
Natura 2000 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Lublinie

�� Najbliższa zbiórka 
popiołu 28 listopada

W dniu 28 października na terenie miasta Bychawa zo-
stały ustawione pojemniki, do których mieszkańcy mo-
gli wrzucać popiół. Pojemniki znajdowały się w takich 
miejscach jak: osiedle budynków wielorodzinnych przy 
ul. Partyzantów, osiedle budynków jednorodzinnych przy 
ul. M. Dąbrowskiej, osiedle budynków jednorodzinnych 
przy ul. Pięknej, osiedle budynków jednorodzinnych przy 
ul. Armii Krajowej. Pojemniki te będą również ustawione 
w dniach: 28 listopada i 30 grudnia 2013 r. w wyżej wymie-
nionych miejscach oraz przy ul. Kwiatkowskiego.
Gdyby zaszła potrzeba dłuższego wykorzystania pojem-
nika, wówczas pojemnik zostanie zabrany po całkowitym 
zapełnieniu. Należy pamiętać o tym, że należy wrzucać 
wyłącznie popiół bez odpadów komunalnych. Prosimy o 
zwrócenie uwagi na sposób prowadzonej w gospodar-
stwie domowym segregacji odpadów. Ułatwieniem jest 
zamieszczony na workach służących do selektywnej zbiór-
ki, przekazanych przez firmę odbierającą odpady, opis 
tego co powinno się w nich znaleźć. W przypadku nie-
wystarczającej ilości, po dodatkowe worki należy zgło-
sić się do Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Bychawie ul. M. Rataja 6. Można również wykorzystać 
inne pod warunkiem, że są przezroczyste.

�� Nowy plac zabaw 
przy ul. Koźmiana
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Rowerowe pożegnanie lata
W zasadzie miało się nie odbyć, bo 
kalendarzowy początek jesieni okazał 
się wyjątkowo paskudny i wilgotny. 
A to co dobre dla grzybiarzy, to dla 
rowerowych turystów niekoniecznie.

Ale już w czwartek udział w rajdzie zapowiedziało kilka za-
przyjaźnionych klubów, więc leniwa niedziela nie wchodziła 
w grę. Rano 29 września, czując się odpowiedzialną za nie-
wprowadzenie uczestników w błoto (po kilku deszczowych 
dniach szlak mógł okazać  się niedostępny) zrobiłam samot-
ny rekonesans. Było nieźle, tylko w dwóch miejscach lepiej 
było zsiąść i chwilę poprowadzić rower. Za to rześki poranek 
jak napój energetyczny przywracał siły witalne i budził do 
działania.

W stronę Krzczonowa
O 12.00 zbiórka pod gminą i kwadrans później wyruszyliśmy 
grzecznym peletonem. W szybkim tempie dojechaliśmy do 
Olszowca, tam przerwa, trochę bajdurzenia o tym co było 
a nie jest, i podział na dwie grupy. Tę bardziej dynamiczną 
poprowadził dalej Kuba, drugą – Krystyna. W Romanowie, 

niemożliwie dziurawą drogą powiatową (nasi lubelscy zna-
jomi doskonale już ją znają), dojechaliśmy do budynku daw-
nego sklepu GS-u. Krótki przystanek, kilka ciekawostek – 
wymieniliśmy dawne nazwy tej miejscowości – Ziunin, Żulin, 
wspomnieliśmy, że obok są Biesiadki a niedaleko Litwa – 
i pojechaliśmy dalej.
Lewandowszczyzna już w gminie Krzczonów. To wieś, któ-
ra aż prosi o gospodarstwa agroturystyczne. Są tu idealne 
warunki: obok współczesnej jest tu jeszcze stara wiejska 
zabudowa, są tu krowy, konie, wiejskie zapachy, jest tu las 
i piękne widoki.
Potem przez las i już jesteśmy na rozstaju dróg pod górą 
Boży Dar. Tu bardzo interesujący wykład mgr. Jakuba Kuny, 
doktoranta Zakładu Kartografii i Geomatyki na Wydziale 
Nauk o Ziemi UMCS pt. Powstawanie struktur geologicznych 
Wyniosłości Giełczewskiej oraz ich wpływ na kształtowanie 
się krajobrazu Czerniejowskiego OCHK w późnym kenozoiku 
czyli dla mniej wtajemniczonych opowiadanie o tym, jak po-
wstał Boży Dar.
Przez Krzczonów Skałkę (tu również przystanek i krótki wy-
kład, tym razem o krzczonowskiej kulturze ludowej) i do-
cieramy do centrum osady. Półgodzinną przerwę niektó-
rzy przeznaczają na zwiedzanie – nieopodal znajduje się 

zabytkowy kościół – część zagląda do sklepu spożywczego, 
inni po prostu rozmawiają lub odpoczywają. O 14.00 rusza-
my z powrotem, ale właściwie teraz zaczyna się zasadnicza 
część naszej wycieczki.

Szlakiem „Doliną Kosarzewki”
Do Bychawy jedziemy za znakami szlaku. Przez Zieloną, 
Kosarzew Górny i Dolny dość szybko, bo po asfalcie, za-
trzymując się na chwilę przed kościołami, polskokatolickim 
i rzymskokatolickim. Dla niektórych to ciekawostka – jedna 

międzynarodowo

MIK na FESTIV’ID we Francji
�� Wrzesień zaczął się dla 
nas wszystkich tak samo: 
nowy rok szkolny, nauka, 
spotkanie znajomych 
po dwóch miesiącach 
rozłąki... Od innych różniło 
nas jednak to, że już po 
tygodniu szkoły znów 
mieliśmy wakacje. I to 
nie byle jakie! 7 września 
wyruszyliśmy w podróż do 
Francji.

Dla wszystkich z nas była to wielka przygo-
da i nowe doświadczenie. Cel jednak był jeden: 
wzięcie udziału i pomoc francuskim rówieśni-
kom w przygotowaniu FESTIV’ID-u, tzw. Dnia 
Młodzieży. Po dwóch dniach męki spędzonych 
w autokarze dotarliśmy do Nantes, a stamtąd 
zostaliśmy przewiezieni do Capelli – domu kul-
tury w La Chapelle, gdzie poznaliśmy nasze 
„francuskie rodziny”. 

Następne dni wyglądały dosyć podobnie, 
a wszystkie z nich były zakończone próbą tań-
ca, teatru i fireshow, by sobotnie występy wy-
szły jak najlepiej. Większość dnia jednak zaj-
mowało nam zwiedzanie Nantes i La Chapelle. 
Widzieliśmy m.in. katedrę św. Piotra i Pawła, 
czyli gotycką świątynię budowaną przez około 
400 lat, Passage de Pomeraye – zabytkowy pasaż 
handlowy, zamek książąt Bretanii, memorial to 
the abolition of slavery (korytarz niewolników), 

świetnie zaprojektowany w czerni – Tribunal de 
Grande Instance de Nantes.

Po raz pierwszy w życiu mogliśmy odetchnąć 
nad Oceanem Atlantyckim, wsłuchać się w fale 
odbijające się od przepięknych klifów oraz sko-
lekcjonować kilkanaście cudownych muszelek.

Lecz gdy nadeszła sobota – dzień FESTIV’ID-u 
– nie było czasu na zwiedzanie. Już od rana 
rozpoczęliśmy ostatnie próby. Wspólnie z przy-
jaciółmi z Francji oraz Rumunii przygotowa-
liśmy spektakl pod tytułem Xenophillia. Miał 
on na celu pokazać, że bez względu na pocho-
dzenie czy kolor skóry każdy człowiek zasłu-
guje na szacunek. W tym celu kilkoro Polaków 
i Francuzów przygotowało spektakl, w którym 
pokazali los niewolników. Sceny były wymie-
szane z układami tanecznymi, które wykonywa-
li Polacy, Rumuni i Francuzi, oraz z występami 

zespołu muzycznego, który na co dzień gra w La 
Chapelle, a w czasie festivalu dodatkowo zagrała 
z nimi Weronika z MIK-u. Podczas festiwalu mie-
liśmy także okazję zatańczyć tradycyjny rumuń-
ski taniec, a także pokazać nasz występ fire-
show oraz performance w wykonaniu członków 
Bychawskiej Grupy Teatralnej „BezCenZury”. 
Dodatkowo festiwal został uświetniony koncer-
tami miejscowych zespołów. 

Niedziela była dniem przeznaczonym do 
bliższego poznania się z naszymi rodzinami. 
Spędziliśmy dzień grając w kręgle, pływając 
statkiem po rzece Erdre. 

W końcu nadszedł najsmutniejszy dzień – po-
żegnanie. Nie obyło się bez łez, pamiątkowych 
zdjęć czy wymiany kontaktów. I nie ma się tutaj 
czemu dziwić: francuska młodzież jest napraw-
dę bardzo sympatyczna. W poniedziałek rano 

wyjechaliśmy do domu. W drodze powrotnej „za-
haczyliśmy” o Paryż, gdzie zobaczyliśmy słynną 
wieżę Eiffla oraz Łuk Triumfalny. 

Po powrocie do domu wielu znajomych zada-
wało nam tylko jedno pytanie: co tam jedliście? 
Zapewne wielu z Was także to ciekawi, dlatego 
odpowiadam: spokojnie, żab i ślimaków nam nie 
dawali;)

Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna dzię-
ki Bychawskiemu Stowarzyszeniu Współpracy 
Międzynarodowej, a konkretniej dzięki inicjaty-
wie pana Artura Płazy miała okazję skorzystać 
z dóbr, jakie płyną ze współpracy z francuskim 
miastem La Chapelle sur Erdre. Dziękujemy!

Kinga Moląg

wieś, dwie parafie. W Kosarzewie Dolnym Kolonii skręca-
my w drogę gruntową, miejscami szutrową, która prowadzi 
do samej Bychawy. Tuż przy rzece, opłotkami wsi o trady-
cyjnej jeszcze zabudowie, przez Kosarzew Dolny Kolonię, 
Skawinek, Wolę Dużą. Sympatyczne, że w Kosarzewie gdzie-
niegdzie wyglądają do nas mieszkańcy. Dzieci machają 
z przydomowych ogródków.
Dziwna ta rzeka Kosarzewka. Pojawia się i znika, raz płynie 
wartkim strumieniem i za chwilę jej nie ma… 

Jedziemy bez dłuższych przerw małymi grupkami, goście 
jadą obok bychawian, którzy opowiadają turystom co widzą 
i wiedzą.
Smutne. W Woli Dużej pewien fragment trasy został moc-
no podorany przez rolnika i jest niebezpiecznie. Jeden z na-
szych upada, na szczęście obywa się bez szkód w zdrowiu.
Dojeżdżamy do Bychawy i tam w parku czeka na nas obieca-
ne ognisko, ziemniaki i kiełbaski. Koło 17.00 powoli rozjeż-
dżamy się do domów, my mamy blisko, ale przed naszymi 
gośćmi jeszcze i 10, i 20, i 30 km.

Bychawianie zazwyczaj w mniejszości
Także i tym razem. Było nas razem 50 rowerzystów, z czego 
mieszkańców naszej gminy (ze mną włącznie) – 12. Ale przy-
zwyczailiśmy się do tego, że imprezy turystyczne organizu-
jemy w zasadzie dla osób z zewnątrz – Lublina, Prawiednik, 
Niedrzwicy, Bełżyc. Tak, tak. To głównie goście przemierza-
ją nasz szlak, rozpisują się o Bychawie na swoich stronach, 
blogach, profilach facebookowych, wklejają piękne galerie 
zdjęć z NASZYCH miejsc i NASZYCH wydarzeń.
Dziękujemy za udział w rajdzie wszystkim, w tym nie-
zawodnym kolegom z Klubu Welocyped z Lublina oraz 
Stowarzyszenia Rowerowy Lublin. Do Bychawy zjecha-
ła również grupka młodzieży z Zespołu Szkół w Wilkołazie 

z dyrektorem szkoły, p. Janem Koziołem. Od pewnego czasu 
działa tam klub rowerowy Wil-kolarz.
Niektórzy, by wziąć udział w bychawskim rajdzie odrzucili 
inne interesujące propozycje – tego dnia odbywał się duży 
rajd w Łęcznej.
Dziękujemy bychawianom – Krysi Kunie i Jakubowi 
Kunie za prowadzenie wycieczki, Agnieszce i Antkowi 
Szaconiom, Renacie, Danieli i Tomkowi Moroniakom, 
Piotrowi Barszczowi, Jaśkowi Barszczowi, p. Tadeuszowi Kuli 
i p. Mirosławowi Grzesiakowi za udział. Zabrakło Marka, 
który po chorobie został w areszcie domowym. Agnieszce 
Sawickiej i Oli Haratym z „Baru u Saszy” za pyszne kiełbaski 
i ziemniaczki. Zbyszkowi Staszkowi z BCK za to, że mieliśmy 
je gdzie upiec – po wycieczce w parku za kościołem czekało 
na nas ogromne ognisko.
Warto wspomnieć, że kilku uczestników o rajdzie dowie-
działo się z Radia Lublin, które przez dwa tygodnie września 
prowadziło akcję informacyjną w ramach naszego projektu 
(Kampania reklamowa lokalnego produktu turystycznego – 
szlaku rowerowego Doliną Kosarzewki).

Monika Głazik

Nakład przewodnika po szlaku rowerowym nie został jesz-
cze wyczerpany. Publikacja jest bezpłatna, więc zapraszamy!

�� Kto chroni rezerwat?
Ostatnia niedziela października 
ciepłym wiatrem i przymglonym 
słońcem zachęciła do dłuższych 
spacerów nawet zatwardziałych 
mieszczuchów. Może to ostatnia 
taka okazja w tym roku? Dla wielu 
bychawian celem przechadzki 
był, jak często, rezerwat przyrody 
„Podzamcze”. 

Ale tego dnia jakże inny obraz uroczyska ukazał się zdumio-
nym oczom! Powalone pnie drzew, sterty gałęzi, zbocza 
ogołocone z krzewów od samej podstawy. Dramatyczny 
obraz czyni wąwóz zapełniony zrąbanymi drzewami zale-
gającymi jedne na drugich. Tak zapewne wyglądały w cza-
sach piastowskich leśne zasieki czynione na czas wojny. 
Ludzie przystawali w zadumie, ten i ów rzucił nośny epitet, 
trudno było o uśmiech na twarzy. Nie zobaczymy przyszłej 
wiosny łanów kwitnącej tarniny ani drzewiastego głogu 
różowego wiosną, a czerwieniejącego jesienią. Nie schro-
nią się zimą stada kuropatw i bażantów, zające ani sarny. 
Nie zagnieżdżą się znowu ptaki śpiewające. Mogą się prze-
nieść gdzie indziej? Nie bardzo – zakrzewień przydrożnych 
i śródpolnych jak na lekarstwo. Zarastające ugory zniknę-
ły wraz z wprowadzeniem dopłat unijnych, bo teraz opła-
ca się orać byle co. Jednak zubożały krajobraz otrzymał 
nowy element – coś za coś! Dyskretne i eleganckie tablice, 
świadczące, że władze kochają przyrodę. Blaszane, czer-
wone, widoczne na pół kilometra co najmniej. Statystyczni 
oglądacze programów przyrodniczych z komentarzem 
Krystyny Czubówny nie tak wyobrażają sobie dbałość 
o środowisko naturalne. Młodzież szkolna biorąca udział 
w akcji „Sprzątanie Świata” też. Należą się im jakieś wy-
jaśnienia. Kto zlecił, kto pozwolił, kto nadzoruje i dlacze-
go? Zwłaszcza że „Bychawskiej masakrze piłą mechanicz-
ną” chyba nie koniec. Wyniosłe jesiony wyniosłe [Fraxinus 
excelsior L.] przy ulicy Piłsudskiego otrzymały numerki, 
więc pewno też ich dni są policzone.

Marek Kuna

�� DVD, by o naszym 
projekcie słuch 
nie zaginął
Pamiętacie, jak kilka miesięcy 
temu ukazał się w „Głosie” artykuł 
o projekcie Młodzieżowej Inicjatywy 
Kulturalnej pt. Bychawskie Foto-
Motywacje? Dla tych, którzy nie 
czytali lub zapomnieli – krótkie 
przypomnienie.

Jest to pierwszy samodzielny projekt MIK-u, realizowany 
dzięki grantom z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Równać Szanse”. W ramach tego projektu za-
oferowaliśmy bychawskiej młodzieży warsztaty fotogra-
ficzne (fotografia tradycyjna), filmowe i sztuki teatralnej 
IMPROV. Finał odbył się 2 sierpnia 2013 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury. Podczas tego wydarzenia mogliśmy 
obejrzeć wystawę fotografii zrobionych podczas trwa-
nia projektu oraz film pt. Bychawskie legendy. Jego akcja 
rozgrywała się w różnych częściach Bychawy, a przedsta-
wiał on jej legendy mówiące m.in. o tym, jak powstał nasz 
zalew.
Aby słuch o naszym projekcie nie zaginął, i by każdy mógł 
wracać do niego wspomnieniami, stworzyliśmy pamiąt-
kowe płyty DVD. Po ich odbiór można się zgłaszać do 
Bychawskiego Centrum Kultury. Zapraszamy!

Kinga Moląg
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mieszkańcy mieszkańcy
�� 30 listopada – bezpłatna 
pomoc prawna 
i psychologiczna dla 
osób pokrzywdzonych 
Zapraszamy do skorzystania 
z bezpłatnego wsparcia prawnego 
i psychologicznego w ramach 
Mobilnego Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Równych Szans 
„Bona Fides”. 

Porady będą udzielane w dniu 30 listopada 2013 r. (sobo-
ta) w godz. od 8.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22). Z pomocy mogą 
korzystać mieszkańcy całego powiatu lubelskiego.
Kontakt ze specjalistami Centrum ma na celu zapoczątkowa-
nie interdyscyplinarnej pomocy dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, w szczególności doświadczających przemo-
cy w rodzinie. W ramach dalszego wsparcia realizowanego 
przez naszą organizację będziemy mogli osobom potrzebu-
jącym pomóc poprzez: poradnictwo prawne, poradnictwo 
psychologiczne/psychoterapeutyczne, psychoterapię, te-
rapię dzieci skrzywdzonych przestępstwem, doradztwo za-
wodowe, konsultacje z pracownikiem socjalnym, pokrycie 
kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodo-
wą, udzielenie schronienia w szczególności dla osób spoza 
miasta Lublin (dysponujemy mieszkaniem interwencyjnym), 
finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie (w przypadku kon-
tynuacji wsparcia będziemy sfinansować koszty dojazdu na 
trasie miejsce zamieszkania – Lublin – miejsce zamieszka-
nia), bony żywnościowe. 
Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na spotkanie 
ze specjalistami pod numerem telefonu 504 806 438.
Projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” jest współ-
finansowany z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 
Ministerstwa Sprawiedliwości

�� Zaproszenie do 
obejrzenia wystawy 
fotograficznej
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie serdecznie zaprasza 
do obejrzenia wystawy 
fotograficznej uczestników kursu 
fotografii cyfrowej – uczącej 
się i kształcącej młodzieży 
w wieku powyżej 15 roku życia 
pochodzącej z rodzin niepełnych 
– organizowanego w ramach 
zadania „Aktywna integracja”. 

Wystawa będzie dostępna w holu Bychawskiego 
Centrum Kultury od 4 do 15 listopada 2013 r.
Kurs fotografii cyfrowej był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.
Najciekawsze, zdaniem zwiedzających, zdjęcia zosta-
ną wykorzystane do wydania kalendarzy na rok 2014 
promujących projekt, dlatego też prosimy o wzięcie 
udziału w ocenie poszczególnych zdjęć.
Oceny można dokonać oddając głos na wybrany nu-
mer zdjęcia – wrzucając kartkę do udostępnionej 
urny.

Teresa Szopa
kierownik OPS w Bychawie/ koordynator projektu

Projekt „POMAGAMY SOBIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oswoić schizofrenię
�� W opracowaniach 
popularno-naukowych 
spotyka się tezę, że jest 
to najczęściej spotykana 
choroba psychiczna. 
Dotyka średnio jednego 
procenta populacji, 
co oznacza że w naszym 
lokalnym środowisku 
Bychawy i okolic nawet 
sto osób i więcej może być 
chorych na schizofrenię.

Najsmutniejsze jest to, że jest to chyba naj-
cięższa choroba ze wszystkich (nie tylko 
psychicznych).

O jej przyczynach niewiele wiadomo. Mówi się 
o czynnikach genetycznych, traumie, infekcji, 
urazach okołoporodowych…

Schizofrenia i inne choroby psychiczne nadal 
są problemem wstydliwym i pomijanym, ludzie 
dotknięci chorobą psychiczną są dyskrymino-
wani w pracy, w społeczeństwie, w rodzinie.

Przeciwdziałać uprzedzeniom ma obchodzo-
ny w październiku Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego. By chorych nie oceniać, nie drwić, 
a zrozumieć i pomóc.

Obchody tego dnia były okazją dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie do popularyzacji zagadnień związa-
nych ze schizofrenią. Nie przybyła, co prawda, 
osoba, która miała wygłosić wykład na ten temat, 
co nie szkodzi, bo w bardzo prosty i przejrzysty 

sposób poradziła sobie z tym zadaniem p. Anna 
Marzec, psycholog z ŚDS w Bychawie, wygłasza-
jąc wykład pt. 10 tez schizofrenii.

Ale chyba najwięcej dobrego zrobił wzrusza-
jący film dokumentalny pt. Codzienność oso-
by z chorobą psychiczną wyreżyserowany i zre-
alizowany przez p. Mariusza Szewczyka, pod-
opiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie.

Pokazując funkcjonowanie w ciągu dnia pod-
opiecznego ŚDS, mogliśmy wczuć się w pro-
blemy osoby chorej. O tym, jak trudno jest żyć 
takim osobom w takim małym środowisku 
jak Bychawa, dowiedzieliśmy się z wywiadu 
z Wiesławą (również na filmie).

Trzeba wspomnieć, że tydzień wcześniej, 
11 października, ŚDS w Bychawie otrzymał 
na II Festiwalu Filmowym Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych organizowanym przez 

Ośrodek „Misericordia” w Lublinie, dru-
gą nagrodę za film pt. Proces zdrowie-
nia osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
również w reż. Mariusza Szewczyka.

Dobrze, że na bychawskie obcho-
dy Dnia Zdrowia Psychicznego przybyli 
dość licznie zaproszeni goście, ucznio-
wie z wychowawcami; szkoda tylko, że 
samo środowisko mieszkańców było 
mniej zainteresowane. Zwłaszcza, że ob-
chody urozmaiciły przeróżne występy: 
zespołu Aster i grupy teatralnej z ŚDS 
(T. Tomasiak, W. Gajur), pokaz kuglar-
ski grupy fireshow z BCK, występy mu-
zyczne MIK oraz taneczne  z ZS „Hubal”. 
Bardzo ciekawy okazał się również 
spektakl pt. Lament paranoika (na zdję-
ciu) w wykonaniu Karoliny Niedźwiedź 
i Arkadiusza Pietrzaka (MIK).

Monika Głazik

�� Tadeusz Łukasik 
1925-2013 - ostatnie 
pożegnanie partyzanta

11 października br. na cmentarzu parafialnym w Bychawie zo-
stał pochowany z honorami Tadeusz Łukasik ps. „Junak”, żoł-
nierz Armii Krajowej. Urodzony w Olszowcu, przez lata mieszkał 
w Woli Dużej Kolonii, przez ostatnie kilka lat – w Bychawie.
W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła bardzo licznie zgroma-
dzona rodzina, koledzy, znajomi, sąsiedzi. Mszę świętą żałob-
ną odprawił ks. kan. Andrzej Kuś. Oprawę honorową tej smut-
nej uroczystości zapewniły poczty sztandarowe – bychawskiego 
oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny. Orkiestra dęta z Zakrzewa poprowadzi-
ła żałobny kondukt na cmentarz.
Jak wspomniał w kazaniu ks. Kuś, Tadeusz Łukasik przez lata 
uczestniczył w oprawie świąt narodowych: 15 Sierpnia, 11 
Listopada, 3 Maja. Wielokrotnie reprezentował środowisko by-
chawskich kombatantów, występując podczas ceremonii w asy-
ście sztandaru AK, ostatni raz 15 Sierpnia br. 
Niestety, Tadeusz Łukasik nie doczekał już 11 Listopada, zmarł 
w szpitalu w Bychawie 7 października br., w wieku 88 lat.
Niniejsza fotografia jest ostatnią śp. Tadeusza Łukasika, któ-
rą posiadamy w swoim redakcyjnym archiwum. Wykonana na 
warsztatach Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej w ramach pro-
jektu Bychawskie foto-motywacje w dn. 3 maja 2013.

Monika Głazik

��Wystawa "Śladami powstańców styczniowych"
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Lublinie z okazji 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego 
przygotowała ciekawą ekspozycję, 
która prezentowana jest 
w bibliotekach powiatu lubelskiego. 
W Bychawie można ją było zwiedzać 
w dniach od 1 do 18 października.

Nauczyciele historii wykorzystali ekspozycję jako pomoc na-
ukową. Wraz z uczniami, prowadzeni przez  bibliotekarza 
podążali śladami powstańców styczniowych. Dorośli miesz-
kańcy Bychawy pożegnali wystawę spotkaniem, na którym 
zwiedzali ekspozycję, słuchając komentarza do niej, dysku-
towali o literaturze... mile zaskoczeni ilością publikacji trak-
tujących o powstaniu w zbiorach ich Biblioteki.

�� Robię to co lubię, meble i…
22 listopada 2013 r. 
o godz. 16.30 (piątek) 
otwarcie wystawy prac – 
rękodzieła Anety Krzyżak 
w bibliotece w Starej Wsi 
Pierwszej. 

W programie: jak wykonać ciekawy 
przedmiot – drobiazg z drewna, o uro-
kach ręcznych narzędzi do obróbki drew-
na oraz sympatyczne pogaduchy przy 
kawie.
Jeżeli ktoś ma takie narzędzia prosi-
my przynieść je ze sobą nie zważając 
na fakt, że może nie prezentują się zbyt 
elegancko,  bo leżały nieużywane gdzieś 
w warsztacie. Pani Aneta chętnie je obej-
rzy, a nawet odkupi od Państwa.-
Będzie również o tym również, jak kon-
kretna potrzeba rozbudza w nas arty-
styczną stronę duszy...

�� Gmina Bychawa dla Seniorów, 
Seniorzy dla Gminy Bychawa
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie po raz kolejny 
będzie gospodarzem 
spotkania samorządowców 
z mieszkańcami Bychawy. 
6 listopada 2013 r. (w środę)
o godz. 11.30 w czytelni 
Biblioteki spotkają się 
Seniorzy z gminy Bychawa 
i władze samorządowe: 
burmistrz, pracownicy 
urzędu, radni RM.

Celem spotkania będzie pogłębianie współ-
pracy pomiędzy władzami publicznymi 
a tymi grupami społecznymi, które mogą 
i chcą wnieść swój wkład w rozwój i ewen-
tualne zmiany w swojej miejscowości i naj-
bliższym otoczeniu. Konsultacje społeczne, 

prowadzone w miejscu neutralnym i przy-
jaznym dla każdego, są doskonałą płaszczy-
zną do wymiany myśli, poglądów, opinii, po-
mysłów w bezpośredniej formie. To też oka-
zja do spotkania i rozmowy na każdy temat. 
Jak podają statystyki ewidencji ludności, 
w gminie Bychawa mieszka blisko 3000 (3 ty-
siące) osób powyżej 60 roku życia, co sta-
nowi ¼ ogółu mieszkańców. Jak ważny jest 
udział i wsparcie mieszkańców dla działań 
samorządu nie trzeba nikogo przekonywać. 
Zaangażowanie obywateli bywa jednak często 
znikome i sporadyczne. Czy samorządowcom 
uda się przekonać mieszkańców do swoich 
planów? A może to Seniorzy mają lepsze i cie-
kawsze pomysły? Dysponują przecież olbrzy-
mim potencjałem i zachęcenie ich do więk-
szego uczestnictwa w proces planowania na 
pewno ożywi naszą lokalną społeczność a dia-
log pozwoli wypracować i wyznaczyć wspól-
ny cel i skuteczne działanie, które przyniesie 
obopólne korzyści.
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Gałęzów) oraz wypukłe wieko: …ji był szkobelek 
także można było zasunąć na kłódke ji …[I co 
trzymano w tym kufrze?]…no, a no jak uodzież 
na świnta tam uo takie, do świont tam koszule 
to tamto, to było w tym kufrze właśnie wszyst-
ko tam. (J.K., 1930, Podzamcze). Z biegiem czasu 
skrzynie ustępowały miejsca dużym, drewnia-
nym szafom (powszechne drewno dębowe), naj-
częściej trzydrzwiowym, ale można było spotkać 
również jedno- i dwudrzwiowe. Kredensy ku-
chenne, pomalowane zazwyczaj na biało, na ogół 
składały się z dwóch części: dolnej zamykanej na 
dwuskrzydłowe drzwiczki, z jedną półką w środ-
ku, oraz z dwiema szufladami i górnej – bardziej 
ozdobnej, posiadającej szybki w drzwiczkach. 
Przechowywano w nich naczynia i sprzęty ku-
chenne. Na dole m.in. garnki, miski, talerze, na 
górze np. szklanki, przyprawy czy leki.

Dawniej w każdej wiejskiej chałupie, poza wy-
żej wymienionymi elementami wyposażenia, 
znajdowało się jeszcze wiele innych przedmiotów, 
których ilość na ogół uzależniona była od sta-
nu majątkowego właścicieli. Należy tu zwrócić 
uwagę przede wszystkim na obrazy o tematyce 
religijnej, ponieważ jak wynika z przeprowadzo-
nych przeze mnie badań, na obszarze okalają-
cym Bychawę występuje charakterystyczny (na 
tle Lubelszczyzny, a może i całej Polski) sposób 
rozmieszczania obrazów religijnych. Temu (mię-
dzy innymi) poświęcę następny artykuł.

Sylwia Stachyra
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W trzeciej części cyklu poświęconego tradycyjnemu wnętrzu chałupy wiejskiej z okolic Bychawy 
zaprezentujemy trzy grupy sprzętów (tj. służące do przygotowania i konsumpcji pożywienia, 
przeznaczone do spania i wypoczynku oraz schówkowe), które dawniej składały się na podstawowe 
wyposażenie każdego domu

Tradycyjne wnętrze chałupy wiejskiej z okolic 
Bychawy
Część III

Sprzęty służące do 
przygotowania i konsumpcji 
pożywienia

W okolicach Bychawy w latach 1930-1959 do 
sprzętów, z którymi wiązało się przyrządzanie 
oraz spożywanie posiłków należał przede wszyst-
kim stół wraz z okalającymi go krzesłami bądź 
taboretami (taborkami). Drewniany stół znajdują-
cy się w kuchni zawsze stał pod oknem. Posiadał 
on dwie szuflady, w jednej trzymano dokumenty, 
w drugiej chleb: Na chleb była szuflada taka (J.R., 
1925, Podzamcze). W żadnym opisanym przypad-
ku nie spełniał on funkcji kultowej. W pomiesz-
czeniu reprezentacyjnym równie często zdarzało 
się, że stół stał na środku, jak i umieszczony był 
pod oknem. Przykryty był na ogół białym, lnia-
nym obrusem. Informatorzy podawali, że stawia-
no na nim pasyjkę i świeczniki, a w lecie wazon 
z kwiatami – tym samym stawał się domowym oł-
tarzem. Innymi przedmiotami, które należały do 
tej grupy, były ławy, głównie tzw. przypiecowe. Na 
stałe okalały one urządzenie ogniowe. Przy stole 
lub pod ścianą w izbie można było także spotkać 
ławę. We wnętrzach z lat późniejszych pojawiały 
się stoły z dwiema szufladami, choć należy zazna-
czyć, że przechowywanie chleba w jednej z nich 
nie było już tak często spotykaną praktyką. We 
wnętrzach istniejących obecnie, w których zacho-
wały się dawne układy sprzętów można również 
spotkać ławy przypiecowe czy stoły zlokalizowane 
pod kuchennym oknem, posiadające dwie szufla-
dy. Jednak chleba już w nich nie znajdziemy.

Sprzęty służące do spania 
i wypoczynku

Z informacji uzyskanych przeze mnie w trak-
cie badań wynika, że do sprzętów, na których 
dawniej spano i wypoczywano należały w latach 
1930-1959 łóżka drewniane jak i żelazne, kanapy 
drewniane, tapczany (posiadające wnękę, w któ-
rej na dzień chowano pościel), kozetki oraz dzie-
cięce kołyski. Co ciekawe, jedna z informatorek 
z miejscowości Gałęzów wspomniała też o formie 
poprzedzającej łóżko, czyli pomoście do spania: No 
ale jeszcze były takie mijsca (…) to tam łóżka nie 
było tylko cztery kołki w zimie wbite ji takie lis… li-
stwy, deski ji na tym spały. (J.F., 1946, Gałęzów). 

Rozmówcy, mówiący o latach późniejszych wy-
mieniali także dziecięce łóżeczka. Drewniane łóż-
ka można było spotkać zarówno w pomieszcze-
niu funkcjonalnym jak i reprezentacyjnym. Było 
to uwarunkowane m.in. wielkością danego wnę-
trza czy też liczbą osób zamieszkujących chału-
pę. Powszechne na omawianym obszarze były łóż-
ka z szufladą, za pomocą której zwiększano po-
wierzchnie spania: …no ji takie łóżka wszyndzie 
były rozsuwane, bo co to wunskie takie, a tak to ji 
we troje sie spało na, na łóżku, na takim… (J. F., 
1946, Gałęzów). W latach około wojennych nie-
którzy posiadali sienniki wypchane żytnią sło-
mą, zazwyczaj jednak spano na słomie przykry-
tej lnianą płachtą: Ji tam nie było sinników, sło-
ma, bo to tak jak sie wysunęło szuflade to te słome 
mama rozpostarła, tak uo ji lniane prześcieradło, 
to płachta, to nie mówiło sie prześcieradło tylko 
płachta lniana. (M.K., 1941, Gałęzów). W ciągu 
dnia szuflady wsuwano: …a później, a później na 
dzień sie zsuneło, słoma poszła normalnie tak uo 
za to szuflado… (M.K., 1941, Gałęzów), a pościel 
przykrywano kapą.

Równie częstymi jak łóżka meblami w cha-
łupach były drewniane kanapy, które także po-
siadały rozsuwane szuflady. Często zaopatrzone 
były w pięknie zdobione oparcia tylne i boczne. Ze 
względów praktycznych malowano je farbą olej-
ną. Małe dzieci spały w drewnianych kołyskach 
na biegunach (do których przywiązywano sznu-
rek, za pomocą którego bujano kolebką leżąc obok 
w łóżku), trochę starsze mogły wypoczywać na za-
piecku, gdzie zawsze było ciepło. Obecnie w wie-
lu chałupach, w których nadal istnieje dawny 

wystrój o układzie równoległym zachowały się 
drewniane kanapy czy łóżka z szufladami.

Sprzęty schówkowe
Trzecią grupę stanowią sprzęty schówkowe. 

Rozmówcy mówiący o wnętrzach z lat 1930-1959 
wymieniali: skrzynie, kufry, półki, różnego rodza-
ju szafki, kredensy oraz szafy (jedno-, dwu- oraz 
trzydrzwiowe). Zdarzało się, że w mniej zamoż-
nych rodzinach, w latach międzywojennych ławki 
spełniały funkcję szafek kuchennych: A zamiast 
tak, żaby tam garki jakieś le…, letnie stawiać to 
taka wyższa taka ławka, uo takiej szerokości (…) 
ławka taka, nogi drewniane i tu zrobiona taka pół-
ka, to tak troche na tej półce, reszte tu na wierz-
chu (…) a żeby tam łyżki, widelce to jakiś taki sło-
ik, albo jakaś doniczka ji jak sie umyło… (M.K., 
1941, Gałęzów). W budynkach mieszkalnych, po-
siadających wnętrze pochodzące z lat 1960-1989 
mieszkańcy oprócz wcześniej wymienionych me-
bli wspominali, że w ich domach znajdowały się 
także komody, etażerki, oraz wiszące szafki na 
talerze. W istniejących obecnie chałupach zacho-
wały się jeszcze dawne kredensy kuchenne, sza-
fy, okuwane kufry oraz ładnie rzeźbione szafki na 
talerze. Warte podkreślenia jest to, że są one cię-
gle używane przez właścicieli. 

Skrzynie z płaskim wiekiem kobiety najczę-
ściej dziedziczyły po matkach. Zazwyczaj były 
one wykonane z drzewa dębowego. Trzymano 
w nich bieliznę pościelową. Kiedy w pomieszcze-
niach mieszkalnych brakowało miejsca wyno-
szono je na górę (strych). Kufry posiadały oku-
cia: Ale ten kufer to tyle uokuć miał… (J.F., 1946, 

�� Prośba o wsparcie druku książki
Bardzo wskazane i cenne dla 
społeczności Bychawy byłoby 
wydanie książkowe wysoko 
ocenionej rozprawy doktorskiej 
p. Moniki Głazik o Antonim Budnym, 
ostatnim właścicielu dóbr Bychawa 
– Podzamcze. Praca ukazuje 
ziemianina – rolnika, działacza, 
społecznika, ale i człowieka z pasją, 
który może być nadal wzorem 
społecznego zaangażowania, 
tak bardzo potrzebnego obecnie.

Jest to w zasadzie jedyna szansa, by opublikować zapo-
mnianą dokumentację, która nie spłonęła wraz z doma-
mi w czasie wojny, zdjęcia ze starych albumów oraz wspo-
mnienia starszych osób. Autorka wydobyła to, co prze-
trwało w rodzinnych opowieściach, których dotąd nie 
zdążono zapisać.
Głównym celem tej publikacji byłoby uzupełnienie ryn-
ku wydawniczego o wartościową, niekomercyjną publi-
kację z zakresu historii regionu lubelskiego. Uważamy, 

że planowany nakład 500 egz. pozwoli na realizację tego 
celu. 
To jednak wiąże się z dość dużym wydatkiem finansowym. 
Koszt samego druku i oprawy książki (bez innych kosz-
tów wydawniczych) to kwota około 14 tys. zł. Tymczasem 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne, potencjalny wy-
dawca, na ten cel dysponuje kwotą 10 tys. zł, z czego 
dotacja Starosty Lubelskiego to kwota 5 tys. zł, dotacja 
Burmistrza Bychawy 3 tys. zł, 2 tys. zł to środki własne 
stowarzyszenia.
Zwracamy się więc z gorącym apelem do osób społecznie 
wrażliwych – właścicieli firm i przedsiębiorców – o wspar-
cie finansowe tego przedsięwzięcia. Dotychczas na ten cel 
wpłynęła kwota 800 zł od mieszkańców Bychawy i okolic.
Wierzymy, że wśród bychawian są jeszcze osoby gotowe 
wesprzeć tę bardzo cenną dla naszego regionu inicjatywę.
Pieniądze można wpłacać na konto Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego  (RBS w Bychawie nr konta 
83 8685 0001 0000 0619 2000 0010), tytułem: daro-
wizna na druk książki.

Maria Dębowczyk,
zastępca prezesa BTR
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�� Pamiętamy o tych, co odeszli…
Zbliżające się Święto Zmarłych i kolejna rocznica nadania imienia Obrońców 
Ojczyzny Gimnazjum nr 1 to doskonała okazja do odwiedzenia grobów tych 
wszystkich, którzy w różnych okresach historycznych walczyli o wolność Polski. 

Jak co roku – pod koniec października – uczniowie Gimnazjum nr 1 porządkowali groby patronów i zapalali znicze. 
Bychawski cmentarz odwiedzały wszystkie klasy z nauczycielami. Gimnazjaliści pod opieką nauczyciela historii p. Janusza 
Szwałka zadbali także o mogiły, które skrywają okoliczne lasy.
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie uczy w ten sposób młodych ludzi szacunku dla zmarłych, a zwłasz-
cza pielęgnuje pamięć o ludziach, którzy brali udział w walkach i pozostali na naszym cmentarzu. Posprzątane zbiorowe 
mogiły lub pojedyncze groby i płonące znicze są niemymi świadkami naszej łączności z tymi, którzy poświęcili swoje 
życie w imię wolności.

Magdalena Miszczak
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Sejmik regionalistów
�� Czy Chopin był artystą 
ludowym? Skądże! Czy 
Chopin tworzył muzykę 
ludową? Nie! A polonezy 
i mazurki? No cóż, polonez 
to nie taniec ludowy. To 
taniec dworski pełniący 
funkcje ceremonialne, inne 
nacje też miały podobne 
tańce. Zaś mazurki to 
„wymysł” genialnego 
artysty. 

Nie było takich tańców! Mazurki Chopina po-
wstały z artystycznej transformacji mazura, ku-
jawiaka i oberka – ludowych utworów wykony-
wanych w różnych regionach kraju. Aby połą-
czyć w spójną całość te, różne w metrum i na-
stroju tańce i obdarzyć je ideą dalece wyższą niż 
tylko rozrywka, trzeba było geniuszu właśnie 
chopinowskiego.

Czy Chopin był najlepszym muzykiem świa-
ta? Tego stwierdzić nie można, bo nie ma na to 
miary. Za to całe pokolenia muzyków twierdzą 
zgodnie, że jego dzieła są trudne pod względem 
technicznym oraz ideowym. Zaś szczytem trud-
ności są właśnie mazurki. Podczas Konkursów 
Chopinowskich rzadko zdarza się żeby nie-
-Polak podjął się wykonania tych dzieł i od-
niósł sukces. Wyjątkiem właściwie był pewien 
Chińczyk, Fu Cong laureat z 1955 roku. Jednak 
ten spędził wiele lat w Polsce, był uczniem prof. 
Drzewieckiego. Prof. Drzewiecki zaś miał zwyczaj 
włóczyć swoich wychowanków po zabawach wiej-
skich, gdzie wciąż grano i tańczono tańce ludowe, 
aby w ten sposób przesiąknęli duchem polskości.

Tę i inne historie związane z Chopinem moż-
na było poznać podczas wykładu Stanisława 
Dybowskiego, dziennikarza muzycznego, chopi-
nologa, zatytułowanego Motywy ludowe w muzy-
ce Fryderyka Chopina. Były też ćwiczenia prak-
tyczne – pozwalające rozróżnić dźwięki skoczne-
go mazurka, melancholijnego kujawiaka i zadzie-
rzystego obertasa od dostojnego poloneza. 

Opisana prelekcja znalazła się w progra-
mie XII Sejmiku Towarzystw Regionalnych 
Lubelszczyzny zorganizowanego pod hasłem 
Kondycja kultury w środowisku wiejskim.

Tym razem oprócz Wojewódzkiej Rady 
Towarzystw Regionalnych i Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie organizatorami 
imprezy były Towarzystwa przyjaciół: Dęblina 
i Stężycy a wśród patronów znalazły się władze 
powiatu ryckiego – w którym leżą obydwie miej-
scowości. Dęblin i Stężyca właśnie gościły tego-
roczny sejmik regionalistów w dniach 12-13 X br. 
Dęblin to miejscowości powszechnie znana nie 
tylko miłośnikom starych fortów, kolejnictwa 
i lotnictwa, przede wszystkim warto, za to parę 
słów poświęcić Stężycy. Miejscowość o charak-
terze osady leży nad Wisłą w płn.-zachodnim 

narożniku województwa lubelskiego (ok. 7 km 
od Dęblina). Zamieszkuje ją ok. 2000 ludzi. Od 
XIV do II poł. XIX w Stężyca była miastem kró-
lewskim, a w I Rzeczypospolitej stolicą powiatu. 
Po ucieczce Henryka Walezego w Stężycy obra-
dował Sejm. Pamiątką dawnej świetności są za-
bytki: XV-wieczny gotycki kościół św. Marcina 
– jeden pierwszych obiektów murowanych na 
Lubelszczyźnie oraz klasycystyczny kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego z przełomu XVIII 
i XIX w.

W latach 80. XX w. w okolicach Stężycy odkry-
to złoża gazu ziemnego. W oparciu o tanie pali-
wo powstały liczne szklarnie, w tym kwiatowe. 
Największa w Europie, produkcja orchidei, należy 
do p. Jarosława Ptaszka – prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Stężycy.

Obecnie w Stężycy powstaje duży ośrodek tu-
rystyczno-rekreacyjny „Wyspa Wisła” realizo-
wany ze środków unijnych i wkładów własnych 
mieszkańców. Kompleks obiektów przewidziany 
na kilka tysięcy osób składa się m.in. z ośrodka 
wodnego, dużego pawilonu w stylu skandynaw-
skim mieszczącego restaurację, sale konferencyj-
no-wystawowe, salony kosmetyczne etc, amfite-
atru, obiektów sportowych, hotelarskich, parkin-
gów, kawiarni na wolnym powietrzu itd., itd.

Sejmik gościł właśnie w nowo wybudowanym 
pawilonie, mieliśmy okazję podziwiać doskonałą 
akustykę sali audytorskiej oraz prostą elegancję 
pomieszczeń restauracyjnych.

O czym mówiono na Sejmiku regionalistów?
Po kolei!
Obrady otworzył prezes WRTR, prof. dr. hab. 

Sławomir Partycki.
Potem były powitania uczestników przez waż-

ne osobistości i odczytanie listów od jeszcze waż-
niejszych osób.

Następnie przyszła kolej na nagrody i wyróż-
nienia. [Jak by rzekł Jan Pietrzak – znany saty-
ryk – Klapa, rąsia, buźka, goździk.]

Po osobach i osobistościach zaprezentowały się 
osobowości. To znaczy, głos zabrali specjaliści od 
kultury ludowej, folkloru tradycji i tym podob-
nych spraw.

Błyskotliwy i bardzo erudycyjny był wy-
kład p. Izabeli Bukraby-Rylskiej, prof. dr hab. 
z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany 
Kultura ludowa w ujęciu energetycznym. Dla od-
miany ciepło i swojsko o rzeźbie ludowej; kształ-
tach, kolorach, fakturze materiału opowiadała 
prof. dr hab. Hanna Jelonek z warszawskiej ASP. 
Nad rolą i wagą folkloru w życiu współczesnej 
wsi zastanawiał się prof. dr hab. Jan Adamowski 
(UMCS). O ikoniczności (czyli obrazowości M.K) 
kultury wiejskiej mówił poruszająco prof. dr 
hab. Karol Klauza (KUL) ilustrując swój wykład 
genialnie dobranymi fragmentami literatury 
pięknej. To oczywiście nie wszystkie wystąpie-
nia jakie miały miejsca tego dnia. Niedzielę 13 
października spędzili uczestnicy Sejmiku w go-
ścinnych podwojach dęblińskiej Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych. [O „Szkole Orląt” 
więcej w następnym numerze „GZB”]

Dzień rozpoczął się mszą świętą za zmar-
łych regionalistów w kościele pw. Matki Bożej 
Loretańskiej. Kontynuując rozpoczęte w Stężycy 
obrady wysłuchaliśmy wykładu o prof. dr hab. 
Leona Dyczewskiego (KUL) Patriotyzm lokalny 
wartością polskiej tożsamości. O folklorze, folk-
loryzmie i postfolkloryzmie oraz e-folklorze mó-
wiła prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z ciekawą tezą, 
że kultura lokalna jest współczesną formą kultu-
ry tradycyjnej wystąpił dr Artur Sępoch, dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. 
A kuchnię regionalną Dęblina i jego okolic przed-
stawiła p. Grażyna Szczepańska z Towarzystwa 
Przyjaciół Dęblina (z zawodu technolog żywie-
nia). W roli dęblińskiego gospodarza imprezy wy-
stąpił płk dr Andrzej Marciniuk, dziekan jednego 
z wydziałów WSOSP. Z zadania wywiązał się zna-
komicie, sprawnie koordynując przebieg obrad.

Miał też parę celnych i po żołniersku krótkich, 
a przy tym nietuzinkowych „wejść”.

M.in. domagał się miejsca „Szkoły Orląt” w tra-
dycji Lubelszczyzny. To druga po KUL wyższa 
uczelnia w naszym regionie. Nie tylko uczy wal-
czyć. Ma ogromny dorobek naukowy w różnych 
dziedzinach wiedzy: technicznej, medycznej, 
przyrodniczej a nawet humanistycznej.

Gdzie indziej płk Marciniuk stwierdził kon-
trapunktując nostalgiczny klimat wypowiedzi 
o regionie: organizowaliśmy i byliśmy współ-
organizatorami wielu imprez muzycznych. 
Występujący artyści tej miary, co nieżyjący już 
Grzegorz Ciechowski, bracia Golcowie albo zespół 
Zakopower, jakże często sięgają do motywów lu-
dowych, a przy tym mówią co nas boli, drażni, 
śmieszy. To znaczy, kultura ludowa jest nurtem 
ciągle żywym, zmienia tylko formy na miarę na-
szych czasów. Stąd nuty jazzu, rocka, metalu są 
w niej uprawnione, to muzyka ludowa globalnej 
wioski. Zaangażowanie twórców i entuzjazm od-
biorców dają powody do optymizmu.

Niestety – to ciekawe i pouczające spotkanie re-
gionalistów miało zasadniczy mankament – nie-
dostatek czasu. Ograniczenie imprezy z trzech 
do dwóch dni nie pozwoliło niektórym wypo-
wiedziom należycie wybrzmieć. Ograniczone do 
streszczeń wiele straciły w swej warstwie literac-
kiej i aktorskiej, zabrakło też nieco dyskusji nad 
niektórymi tezami.

Ale uroczysta kolacja w pałacu Małachowskich 
była smaczna, kapela z Ryk grała z werwą, a spo-
tkania starych znajomych, zaangażowanych 
w kultywowanie i tworzenie kultury regionu nio-
sły wiele radości. Dużą atrakcją było wystąpie-
nie niektórych uczestników sejmiku w strojach 
regionalnych.

Marek Kuna

Podziękowanie
Panu doktorowi Piotrowi Wojtasiowi, ekipie ratowników 
z karetki pogotowia za sprawną interwencję ratującą życie.
Lekarzom i personelowi medycznemu za troskliwą opiekę.
Mieszkańcom Bychawy za okazane współczucie, przyjazny 
uśmiech i uścisk dłoni okazane w chorobie. Składam tą dro-
gą gorące podziękowania.

historia historia
Głos Regionalistów Głos Regionalistów

�� Ciekawostki retro

Spotkanie z dziedziczką z Woli Gałęzowskiej
Jest sierpień 2012 roku, gdy ciesząc się letnim 

słońcem, spaceruję po parku uzdrowiskowym 
w Szczawnicy – Zdroju. Do uszu dociera szum ka-
mienistego potoku Grajcarka, a jeśli wejdzie się 
do wyżej położonej części parku można stąd oczy 
sycić widokiem rozlewnego Dunajca i płynących 
po nim barek, które przewożą ze słowackiej strony 
turystów chłonących czar tego miejsca.

Wchodząc do budynku Muzeum Uzdrowiska, 
nie wiem, że czeka mnie tu niespodzianka. 
Zgromadzono w nim eksponaty związane z hi-
storią uzdrowiska i ludzi zasłużonych dla jego 
powstania i rozwoju, a więc hrabiego Adama 
Stadnickiego i jego rodziny, następnie jego 
spadkobierców.

W jednej z sal, po przekroczeniu progu, spo-
gląda na mnie z zamyśleniem z obrazu wiszące-
go na wprost drzwi dama, w średnim wieku o do-
brze mi znajomych rysach, choć nie od razu roz-
poznana. Dostojność bijąca z całej postaci, miła 
aparycja, a zwłaszcza ubiór w stylu epoki (XIX 
w.) każą się domyślać, że przedstawia arystokrat-
kę. Kiedy już w natłoku myśli odgaduję, kim jest 
owa dama, podchodzę bliżej, by przeczytać pod-
pis i utwierdzam się w domyśle. Eleonora z hra-
biów Plater-Zyberk Przewłocka (1859-1927), 
żona Konstantego Przewłockiego, właścicie-
la Woli Gałęzowskiej i Gałęzowa, synowa Zofii 
z Koźmianów Przewłockiej. Zaskoczenie moje 
jest tym większe, że autorem obrazu-portretu 

okazuje się być mistrz pędzla, jeden z najwybit-
niejszych malarzy polskich Wojciech Kossak, syn 
Juliusza. Zapisał się w historii sztuki jako malarz 
scen historyczno-batalistycznych, „malarz koni”, 
ukazywanych z niezwykłym artyzmem. Malował 
również portrety.

Kiedy i w jaki sposób mógł artysta spotkać i po-
znać Eleonorę Przewłocką, która z pewnością 
musiała mu pozować do obrazu? Nie była to więc 
znajomość tylko przelotna. Po przeczytaniu znaj-
dującego się w Muzeum Uzdrowiska informatora 
o historii uzdrowiska i jego rozbudowie dzięki pa-
sji hrabiego Adama Stadnickiego, a także prze-
szkodach – okres wojny, a po niej zabór i upań-
stwowienie w 1948 roku kompleksu sanatoryj-
nego – udaje się powiązać ze sobą pewne fakty, 
by od spekulacji dojść do prawdy, choćby jej czę-
ści. Eleonora z hrabiów Plater-Zyberk spokrew-
niona od strony matki z Antonim Mańkowskim, 
mężem jednej z córek hrabiostwa Stadnickich, 
Heleny, mogła gościć w Szczawnicy z okazji ślu-
bów czy innych spotkań rodzinnych. Mogła też tu 
przebywać, korzystając z leczniczych wód mine-
ralnych. Podobnie autor jej portretu, może bywał 
„u wód” szczawnickich, podejmowany gościnnie 
przez właścicieli. Dzięki temu dziedziczka Woli 
Gałęzowskiej zaistniała w malarstwie Kossaka.

Warto wiedzieć, że po zwrocie majątku 
Stadnickich ich spadkobiercom obecnie ich wła-
ścicielem jest wnuk Andrzej Mańkowski.

Przed moim wyjściem z Muzeum Zdrojowego 
wymieniłyśmy z hrabianką dyskretne ukłony 
i uśmiechy (etykieta! etykieta!), pozdrowiłam ją 
również od dzisiejszych mieszkańców jej dawnych 
włości.

Maria Dębowczyk

�� Ludowy poeta – wierny czytelnik „Nowej Jutrzenki”
Przyczynek do wiedzy o pracy 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
jako redaktora

Trzymam w rękach Zbiorek Poezji i Wierszy Ludowych 
Jakóba Raciborskiego wydany staraniem Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie” w powiecie zamoj-
skim, którego dwa wydania ukazały się w 2013 roku. Autor, 
chłopski poeta i samouk żył w czasach ks. Kwiatkowskiego 
(o wiele młodszy, bo ur. 1882 r., a zmarł kilka tygodni 
wcześniej niż bychawski społecznik – w kwietniu 1926 r.). 
Jego proste wiersze wyrażające szczery patriotyzm, wia-
rę w Boga, przywiązanie do ziemi, dostrzeganie potrzeby 
oświaty wśród ludu, a nade wszystko marzenie o Polsce nie-
podległej charakteryzują autora jako człowieka zatroskane-
go o los narodu i swoich współbraci. W lokalnym przekazie 
ustnym przetrwał też jako mówca ludowy. Publicznie i od-
ważnie wypowiadający się na tematy społeczne, umiał sku-
piać wokół siebie słuchaczy (cyt. z notatki biograficznej).
Na następnej po tytułowej stronie ww. zbiorku wierszy 
Raciborskiego zamieszczono dedykację:

Najczcigodniejszemu
Księdzu Antoniemu Kwiatkowskiemu
Redaktorowi „Nowej Jutrzenki”
wielkiemu miłośnikowi ludu
niezmordowanemu pisarzowi i działaczowi 
współczesnemu
w dowód uznania pracę tę poświęca
Autor

Są to słowa uznania dla ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
nie tylko jako autora – pisarza, ale i społecznika. Poeta 
z Mokregolipia był wiernym czytelnikiem „Nowej Jutrzenki”, 
która – jak wiemy – docierała w różne zakątki kraju. Wziął 
udział w konkursie na wiersz ogłoszonym w 1909 roku przez 
jej redaktora, za który wyróżniono go i nagrodzono przesła-
nymi książkami (najprawdopodobniej były to klasyczne po-
zycje z literatury polskiej XIX w. – utwory H. Sienkiewicza).
Z pewnością dla tego ludowego poety był ks. Antoni 
Kwiatkowski niekwestionowanym autorytetem. W po-
glądach redaktora „Nowej Jutrzenki” odnajdywał wszyst-
kie bliskie również jemu poglądy społeczne i ideały. 
Podziękowanie za nagrodę wyraził Raciborski wierszem, 
który zamieszczono w wyżej wymienionym zbiorku na stro-
nie 63. Poniżej dłuższy jego fragment:

Podziękowanie za Nagrodę Pisarską
Z przyznanej mi nagrody bardzo się raduję
I za takową Redakcyi uprzejmie dziękuję:
Bóg Ci zapłać serdeczny! za łaskawość Twoją,
Że drukujesz i nagradzasz skromną pracę moją,
Że ją dla moich współbraci dobrą poczytujesz
I że do walki z ciemnotą nas dziś powołujesz.
Bóg Wam zapłać Czytelnicy za życzliwe słowo,
I za to, że pokochaliście „Jutrzenkę Nową”,
Że ją wspólnie wraz z innemi pismami czytacie
I dla polepszenia doli pracy się imacie,
Że cenicie ludzką pracę i zeń korzystacie
I że do gmachu przyszłości cegiełkę rzucacie.

O! świeć nam „Jutrzenko Nowa”, świeć pełną jasnością,
Świeć i nigdy nie przestawaj we walce z ciemnością,
A my Ci swojej pomocy już nie poskąpimy,
Ale stale cię swą pracą zasilać będziemy,
A więc i nadal z radością nasz promyku drogi!
Będziemy cię sprowadzać w swe wieśniacze progi. 

 
Oprac. Maria Dębowczyk
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historia historia
Dossierczas

Tu bije serce miasta
�� Zegar wieżowy na 
poddaszu kamienicy 
w centrum Bychawy. 
Bez niego trudno byłoby 
sobie wyobrazić główną 
ulicę naszego miasta. 
Zegar odmierza czas od 
prawie stu lat, a jego wiek 
wskazuje mieszcząca 
się na zegarze tabliczka 
znamionowa.

Raz na 48 godzin. W  poniedziałek, środę, pią-
tek, i by nie przychodzić w niedzielę – w sobotę. 
Około 7 rano. W  te dni p. Henryk Łobodziński, 
pracujący jako konserwator w Gminnej 
Spółdzielni „SCh”, podciąga wagi czasomierza do 
góry. Opiekun bychawskiego zegara wieżowego.

I oczywiście dwa razy w roku dokonuje in-
gerencji polegającej na zmianie czasu pomię-
dzy letnim a zimowym. Ostatnio w niedzielę 27 
października.

Bychawski zegar wieżowy został zamonto-
wany na poddaszu kamienicy w 1914 roku 
przez zegarmistrza Franciszka Sokołowskiego 
z Lublina. To działo się w czasach, gdy posiada-
nie w domu zegara było dla zwykłej chłopskiej 
czy mieszczańskiej rodziny wręcz nierealne, 
a życie zwykłych mieszkańców miasta toczyło 
się wówczas wokół miejskich zegarów – budowa-
nych na wieżach kościołów i ratuszach. Często 
nie były to zegary nie tarczowe, a jedynie wypo-
sażone w mechanizmy bicia, dzięki którym moż-
na było określić aktualny czas.

Bychawski zegar został zbudowany zgodnie 
z definicją zegara wieżowego zakładającą, iż jego 
mechanizm mieści się wewnątrz budynku, a tar-
cza wyprowadzona jest na zewnątrz. Energię „do 
życia” zegar wieżowy czerpie z dwóch podcią-
ganych obciążników (wag), którą poprzez sys-
tem przekładni i kół zębatych przekazuje pozo-
stałym częściom mechanizmu. W bychawskiej 
kamieniczce kanały, w które opadają dwie 10- 
i 15-kilogramowe wagi, sięgają piwnic. Naciąg 
wystarcza zatem na 48 godzin. Zegar wyposażo-
ny jest również w mechanizm bicia, dzwon znaj-
duje się w niewielkiej wieżyczce na dachu.

Zegar wydaje od lat charakterystyczny dźwięk 
słyszany z daleka. Było go słychać na polach 
wandzińskich i zadębskich, i mieszczańskich na 
południe - wspomina Mirosław Grzesiak. Zegar 

Zegar wieżowy 
w Bychawie

Rok powstania: 1914
Zegarmistrz: Fr.  Sokołowski  (Lublin)
Trwałość mechanizmu: 500 lat
Cykl naciągania mechanizmu: 2 dni
Mechanizm: tradycyjny
Lokalizacja: kamienica GS-u

działał bezawaryjnie do lat 70. XX w. Później, przez pe-
wien czas (z przerwami) był niesprawny. Do życia przy-
wrócił go w 2002 roku zegarmistrz Andrzej Krzysztoń, 
który nadal opiekuje się mechanizmem i wykonuje okre-
sowe regulacje i smarowania.

W kamienicy, w centrum miasta
Historia bychawskiego zegara i tej kamienicy w pięk-

ny sposób splata się z wybitną dla naszego miasta po-
stacią, naszym dobrym duchem, mentorem i stróżem 
– księdzem Antonim Kwiatkowskim. Z jego inicjatywy 
w 1906 roku kilkudziesięciu mieszkańców Bychawy 
założyło tutaj pierwszą tego typu w guberni lubelskiej 
organizację społeczną – Stowarzyszenie Spożywców 
„Jedność”. Jej ambicją było uruchomienie pierwsze-
go polskiego sklepu w Bychawie, co się wkrótce udało 

(przypomnijmy, że do tej pory w zasadzie nie funkcjo-
nowały tutaj polski handel i rzemiosło, tym parali się 
Żydzi).

Sklep początkowo mieścił się w domach prywatnych, 
jednakże spore obroty i wzrost liczby członków spół-
dzielni spowodowały, że w 1910 roku podjęto decyzję 
o budowie własnej siedziby.

Po zakupie dwóch placów za sumę 2 tys. rubli i po 
zaciągnięciu pożyczki przez zarząd spółdzielni, 12 lip-
ca 1913 roku poświęcono kamień węgielny pod budy-
nek „Jedności”. Kamienica stanęła już pod koniec paź-
dziernika, jednakże jej wykończenie opóźniła wojna, 
i dopiero 15 stycznia 1915 roku oddano do użytku pię-
trowy budynek przy głównej ulicy, z wieżyczką i zega-
rem, który miłym dźwiękiem odmierzał odtąd rytm ży-
cia miasteczka i zastępował nieistniejący w zabudo-
wie Bychawy ratusz miejski – pisze Maria Dębowczyk 
w książce Ks. Antoni Kwiatkowski 1861-1926. Kapłan 
z wiary uczynny [Wydawca BTR, Bychawa 2006].

Budynek mieścił obszerny lokal handlowy, sprzeda-
wano tu zboże, nasiona, nawozy. Funkcjonowały maga-
zyn, biuro, herbaciarnia, szkoła krawiecka, a w sutere-
nie piekarnia i skromne mieszkanie. Zwłaszcza dział 
tekstylny – łokciowizna – cieszył się dużym powodze-
niem, wchodziło się do niego po schodach na piętro z ga-
lerią. Z tyłu sklepu mieścił się dom ludowy.

Jak piszą pasjonaci starych wieżowych zegarów www.
czasnawysokości.pl, w wielu tradycyjny naciąg ręczny 
został współcześnie zastąpiony silnikiem elektrycznym. 
Z różnych powodów. Najczęściej brak osoby do jego na-
ciągania. My mamy szczęście, że w Bychawie stary ze-
gar nadal działa tradycyjnie.

Monika Głazik

Bije zegar 
godziny, 

my wtedy 
mawiamy: 

Jak ten czas 
szybko mija! – 

a to my mijamy. 
St. Jachowicz

�� Można odejść na zawsze, by stale być blisko
Jesień. Wprawdzie piękna i złota, 
ale przełom października i listopada 
to czas wspomnień. Wspominamy 
tych, którzy odeszli. Ja wracam 
myślami do sylwetek nieżyjących 
kolegów, z którymi przez lata 
współpracowałam w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Majora „Hubala” 
w Bychawie.

W kronice szkolnej odnajdujemy pamiąt-
kowe fotografie oraz relacje z różnych 
wydarzeń. Rok 1988, nadanie imienia 

i przekazanie sztandaru szkole. 
Dyrektorem był wtedy śp. Józef Maśluch. 
Pojechał w tej sprawie do Kuratorium Oświaty 
w Lublinie z sugestią od nauczycieli, ażeby lobbo-
wać za Kajetanem Koźmianem jako patronem 
szkoły. Były to czasy PRL-u, kiedy regionalizm 
był jeszcze w powijakach i argument, że pisarz 
Koźmian jest związany z Ziemią Bychawską, 

w żaden sposób władz nie przekonywał. Spośród 
propozycji kuratorium, dyr. Maśluch wybrał po-
stać majora Hubala, a nauczyciele temu przykla-
snęli. Patron ładnie komponował się z sylwetką 
ówczesnego dyrektora, który o ile pamiętam miał 
pseudonim „Major”. Dyrektor był mężczyzną 
szczupłym, wysportowanym, chodził sprężystym 
krokiem, nosił garnitury w kolorach „wojsko-
wych”. Pracował w naszej szkole od 1964 do 1990 
roku.

Gdy wspominałyśmy śp. dyrektora Maślucha 
w czasie tegorocznej uroczystości 25-lecia nada-
nia imienia szkole, padło określenie: „wysoka kul-
tura”. Takim go pamiętamy.

Mgr inż. Jacek Szulowski był nauczycie-
lem w naszej szkole od 1983 do 1999 
roku. Odznaczał się dużym szacunkiem 

dla ucznia. Gdy została wprowadzona 
ocena „dopuszczający”, stosował ją bardzo 
oszczędnie. Motywował uczniów do uzyskiwania 
oceny dostatecznej jako najniższej pozytywnej. 

Ściany pracowni profesora Szulowskiego zawie-
szone były różnego rodzaju eksponatami, które 
jego uczniowie wykonali jako prace dyplomowe. 
Wiele z nich służy do dziś i pomaga młodzieży 
zgłębić tajniki budowy maszyn.

Śp. Jacek z wykształcenia był inżynie-
rem mechanikiem, ale duszę miał humanisty. 
Wspominam liczne „okienka”, które w pokoju na-
uczycielskim przegadaliśmy na tematy egzysten-
cjalne. Rozmowy te były ucztą dla ducha, a jed-
nocześnie treningiem refleksu. Trzeba było się 
nagimnastykować, ażeby nie przegrać w tej szer-
mierce słownej, bo Jacek był bardzo inteligent-
ny i oczytany. W stosunku do kobiet wyjątkowy 
dżentelmen.

Gdy wspominamy śp. Stanisława 
Furtaka, myślimy: to był dobry człowiek. 
Miał dużą świadomość przemijalności. 

Gdy wychodziliśmy ze szkoły po zakoń-
czonym tygodniu pracy mówił: „I znów minął ty-
dzień naszego życia”. Rozmowy z nim były dla 

mnie ciekawe, bo miał dystans do siebie i lubił fi-
lozoficzne uogólnienia. Z wykształcenia był magi-
strem inżynierem rolnictwa, miał działkę, która 
była jego pasją. Pamiętam jak kiedyś żaliłam mu 
się, że w moim ogrodzie jest gleba piaszczysta 
i twarda. Zmartwił się i powiedział: „Nie kochacie 
ziemi”. Zawsze chciał być pomocny, usłużyć in-
nym. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 pracował 
od 1963 roku do 1997. Młodzież lubiła zajęcia 
z panem Furtakiem, bo często jego pracownia za-
mieniała się w salę kinową. Był tam aparat filmo-
wy i bogata taśmoteka dotycząca budowy ma-
szyn. Tak przekazana wiedza szybciej wchodziła 
do głowy.

Śp. mgr inż. Zbigniew Stachyra. 
Uczniowie mówią o nim „człowiek legen-
da”. Nauki jazdy i przedmiotów zawodo-

wych uczył od 1967 do 1998 roku. Miał 
żartobliwy stosunek do życia. Młodzież traktował 
po partnersku i za swoją bezpośredniość był 
przez nią lubiany. Dzięki stwarzaniu dobrej at-
mosfery w czasie nauki, zdawalność egzaminu na 

prawo jazdy była bardzo wysoka. Pamiętam 
Zbyszka jako pracownika niepokornego, często 
negującego zarządzenia władz. Robił to w sposób 
bardzo dowcipny, ze swadą, nie szkodząc nikomu. 
Nawet w bardzo trudnej sytuacji widział dobre 
strony. Był bardzo uczynny, nie odmówił nikomu 
koleżeńskiej pomocy. Znany był z mistrzowskich 
umiejętności gry w szachy.

Śp. mgr. inż. Mariana Frączka kochali 
wszyscy uczniowie, bo nie był niepotrzeb-
nie spięty, z każdym zagadał, zawsze 
z uśmiechem i piosenką na ustach. 

Zapamiętaliśmy jego rozbrajające „Witajcie!” 
gdy wchodził do szkoły. Pracę rozpoczął z nami 
w 1988, a zakończył w 2004 roku. Uczył PO i che-
mii. Często z gitarą, otoczony młodzieżą. Nie żało-
wał swojego czasu wolnego, gdy trzeba było zorga-
nizować jakąś uroczystość szkolną. Był pasjona-
tem, wyszukiwał zapomniane pieśni patriotyczne 
i aranżował je, przekazując młodzieży i zachęca-
jąc do śpiewania.

Na zdjęciu obok widzimy śp. mgr Zofię 
Wyrostkiewicz Jako polonistki najczę-
ściej spotykałyśmy się podczas egzaminu 

dojrzałości. Pamiętam, że Zosia zawsze 
stała po stronie ucznia, wspierała go, a umiejęt-
nie stawiane przez nią pytania niejednemu matu-
rzyście rozjaśniały w głowie i kierowały myślenie 
na odpowiednie tory. Jako wychowawczyni intere-
sowała się sytuacją domową uczniów i pomagała 
im. Zawsze była bardzo elegancka i wesoła.

Trudny zawód nauczycielski ma jednak tę zale-
tę, że swoich nauczycieli i wychowawców pamięta 
się i wspomina całe życie. Pozwoliłam sobie przy-
pomnieć sylwetki nieżyjących kolegów, z którymi 
współpracowałam w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Majora „Hubala” w Bychawie.

PS 
Za tytuł tych wspomnień przyjęłam sło-

wa umieszczone na płycie nagrobnej śp. Zofii 
Wyrostkiewicz: można odejść na zawsze, by stale 
być blisko…

Jadwiga Grzesiak
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szkoły szkoły

�� Innowacje pedagogiczne w Starej Wsi Drugiej
Rok szkolny rozpoczął się na 
dobre. Wszyscy uczniowie zdążyli 
już wciągnąć się w wir szkolnych 
obowiązków. Poranne pobudki, 
wyprawa do szkoły, a tam lekcje, 
przerwy, spotkania z przyjaciółmi, 
prace domowe. 

Niejeden z żaków może rzec, że to nuda, ale na pewno nie 
powiedzą tego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej, na których od nowego roku szkolnego czeka 
mnóstwo atrakcji i nietypowych form edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele, którzy pracują w naszej szkole posta-
nowili, że w bieżącym roku szkolnym wdrożymy nowe, nie-
stosowane dotąd metody edukacyjne.
Pierwszą z nich było zaproszenie do społeczności szkol-
nej nowego członka. Jest nim Pan Zeszycik – trójwymiaro-
wa postać, która towarzyszy uczniom na szkolnym koryta-
rzu i udziela wskazówek jak dbać o nowo założone zeszyty 
przedmiotowe. 
Kolejnym, nowym pomysłem jest organizowanie akcji flash 
mob, która ma propagować twórczą naukę, trudnych zasad 
ortograficznych. Raz w miesiącu, uczniowie będą gromadzili 
się na jednym ze szkolnych korytarzy, aby uczyć się i utrwa-
lać zasady ortograficzne poprzez naukę piosenki, w rytm 
której będzie można rapować czy tańczyć krakowiaka. Co 
prawda o akcji nie będziemy się informowali internetowo 
czy przez smsy, jak wynika z definicji akcji flash mob, ale jak 
przystało na szkołę niewielkich rozmiarów, wystarczy ha-
sło „Ortograficzna przerwa muzyczna” i już wszystko jasne! 
Śpiewamy, rapujemy, tańczymy, a przede wszystkim uczymy 
się. Dla wszystkich, którym melodia i słowa piosenek orto-
graficznych – jak to mówią – nie wpadną w ucho, mamy przy-
gotowaną pomoc plastyczną. Od września na naszych kory-
tarzach zagościł „Ortograficzny ciąg plastyczny”. Wzdłuż nich 
są umieszczone słowa, w których trudność ortograficzna 

została przedstawiona za pomocą rysunku. Mamy nadzieję, 
że takie metody edukacyjne przyniosą zamierzone efekty.
Nietypowe zmiany pojawiły się również w działaniach pro-
filaktycznych. Patrząc na pokolenie „3 E” (takie określenie 
usłyszałam kiedyś o współczesnych dzieciach, które swój 
wolny czas spędzają przed trzema ekranami równocześnie: 
telewizora, laptopa i telefonu komórkowego) chcemy na-
uczyć ich efektywnego spędzania czasu wolnego i pokazać, 
jak można dbać o swoje zdrowie. Stąd też pomysł na akcję 
„Trzymaj się prosto”. Raz na dwa miesiące, wszyscy uczący się 
i pracujący w naszej szkole, będą zbierali się podczas przerw 
w jednym miejscu, aby wspólnie ćwiczyć aerobik. Pierwsze 
takie spotkanie miało już swoje miejsce 25 X. Podczas trzech 
przerw (9.00, 9.55, 11.00) uczniowie i nauczyciele zbierali się 
na placu przy szkole, aby pokazać, że sport to zdrowie. W ak-
cję włączyli się wszyscy. Nawet Pani Dyrektor ćwiczyła z całą 
uczniowską bracią. Tego dnia wszystkich w szkole obowią-
zywał jeden strój – dresy. Zabawa była przednia. Wystarczy 
zresztą popatrzeć na zdjęcie. Wszyscy w szkole czekają już 
z niecierpliwością kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. 
Patrząc na wydarzenia, jakie odbyły się w naszej szkole, 
można przytoczyć słowa jednego z obecnych przebojów 
zespołu „Piersi”: Będzie, będzie zabawa, będzie się działo…, 
a o wszystkich działaniach i przedsięwzięciach będziemy in-
formowali na bieżąco, na łamach naszej gazety lokalnej.

Elżbieta Sobaszek

�� Pasowanie na 
przedszkolaka 
z Profesorem 
Humorem
16.10.2013 r. w przedszkolu 
„Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie odbyło się 
pasowanie na przedszkolaka 
pod hasłem Profesor wesoły 
zaprasza do szkoły.

To szczególnie ważne wydarzenie dla nowo 
przyjętych dzieci, jak również moment, w któ-
rym maluchy stają się pełnoprawnymi przed-
szkolakami. Uroczystość rozpoczęła się od 
programu artystycznego przygotowanego 
przez aktorów z teatru Narwal. Dzieciaki były 
zdumione i zafascynowane barwną scenogra-
fią, jak również pięknymi strojami profesorów 
z bajki. Po licznych konkursach nadszedł mo-
ment na odczytanie przyrzeczenia z wielkiej 
księgi.
Następnie dyrektor p. Ewa Paszkowska za po-
mocą ogromnego ołówka mianowała każde 
dziecko na przedszkolaka. Możliwość pełne-
go uczestniczenia w uroczystości miały rów-
nież nowo przyjęte Panie, które także zostały 
dotknięte czarodziejskim ołówkiem, a zara-
zem przyjęte do społeczności przedszkolnej. 
Z pełnym spokojem można stwierdzić, że za-
bawy z Profesorem Humorem i Asystentką 
Chwalipiętką udowodniły, że przedszkole to 
najlepsze miejsce na świecie.

Magdalena Jaskowiak

�� Podziękowanie 
dla "Azotów"
Dyrektor, uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej serdecznie dziękują 
Zakładom Azotowym PUŁAWY SA 
za przekazanie artykułów szkolnych 
dla uczniów naszej szkoły. 

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest reali-
zacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu naszej placów-
ki i jej wychowanków wyrażamy głęboką wdzięczność za 
ofiarowaną pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie po-
wodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.

Mirosław Stoczkowski 

�� Architekci ludzkich 
wnętrz
Tak o nauczycielach powiedział 
w okolicznościowym przemówieniu 
burmistrz Janusz Urban, gospodarz 
gminnych obchodów Święta Edukacji 
Narodowej w Bychawie. 

Bychawskie obchody święta nazywanego potocznie Dniem 
Nauczyciela odbyły się w czwartek 17 października w sali 
widowiskowej Bychawskiego Centrum Kultury. Przybyło na 
nie ponad stu nauczycieli, obecnie pracujących i emeryto-
wanych, wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, gimna-
zjów i średnich oraz zaproszeni goście. Gospodarzami spo-
tkania byli Małgorzata Tudrujek, dyr. SP w Bychawie oraz 
Janusz Urban, burmistrz Bychawy. Były róże, pamiątkowe 
dyplomy i podziękowania, okolicznościowe przemówienia, 
m.in. wygłoszone przez przewodniczącego rady Grzegorza 
Szaconia oraz dyrektora Henryka Dudziaka. Wręczono na-
grody przyznawane przez Burmistrza Bychawy oraz dy-
rektorów szkół. Uhonorowano również nauczycieli, któ-
rzy w tym roku uzyskali wyższy stopień awansu zawodo-
wego. Ale najwięcej radości przysporzył przesympatycz-
ny występ uczniów ze szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Część artystyczną przygotowali nauczyciele: Teresa Tracz 
i Krzysztof Mendykowski. 
Tegoroczne gminne obchody Święta Edukacji zostały zor-
ganizowane przez Urząd Miejski, Szkołę Podstawową 
w Bychawie oraz Bychawskie Centrum Kultury.
Nauczyciele i dyrektorzy, którzy w tym roku zostali uhono-
rowani nagrodą Burmistrza Bychawy: Bożena Toporowska, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, Anna Pietrzak, dyrektor Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie, Marta Żyśko, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Anna Siek, nauczyciel 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Zofia 
Fijołek, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bychawie, Anna 
Rymarz, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
Halina Powęzka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej, Barbara Balwierz, nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Bogumiła Rosołowska, 
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce, Beata Pawełczak, nauczyciel Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Bychawie. 

mg

�� Ciernie 
bychawskiego tenisa
Dlaczego tenis? Jak można w kilku 
zdaniach zachęcić rodziców i dzieci 
do tego sportu?

Bo to najpiękniejszy sport! Biały – czysty – fair! Brak bez-
pośredniego kontaktu z przeciwnikiem zmniejsza ryzyko 
urazu. Trening tenisowy zadba o wszechstronny rozwój 
fizyczny, motoryczny i intelektualny. Możliwość ćwiczenia 
w grupie rozwinie cechy charakteru właściwe dla spor-
tów drużynowych, a mimo wszystko mamy do czynienia 
z dyscypliną indywidualną. Jest to sport dbający o kultu-
rę osobistą, z tradycjami i… nie dla wszystkich! Nie dla 
wszystkich, bo wymaga czegoś więcej niż zwykłego bie-
gania, skakania czy kopania – uderzania. Proszę nie zro-
zumieć mnie źle! Nie chcę szkalować innych dyscyplin, bo 
sam jestem sportowym pasjonatem – po prostu uważam, 
że tenis jest wyjątkowy, wspaniały. A w stwierdzenie, że 
drogi, zarezerwowany dla elit już chyba nikt nie wierzy. 
Zachęcam i zapraszam na kort! Z tenisowymi pozdrowie-

niami / tenisowa piona 
Tomasz Urbanek

Tak do tenisa ziemnego zachęca Tomasz Urbanek, który 
uprawia wiele dyscyplin sportowych. Do tego niezbęd-
ny jest kort tenisowy czyli plac o wymiarach 36 m x 18 
m, pokryty odpowiednią nawierzchnią.
Bychawa dawniej miała takie miejsca.
Lata 70. – kort ziemny w centrum miasta. Obecnie na 
tym placu znajduje się „była kuchnia szpitalna”.
Lata 1989-2006 dwa asfaltowe korty tenisowe z wyso-
kim ogrodzeniem na stadionie. Dzisiaj w opłakanym sta-
nie, można by zapytać – kto i dlaczego doprowadził je 
do takiego stanu?
Był dłuższy okres, że o nie dbali ci, którzy z nich ko-
rzystali (malowali linie, kosili trawę itp.), trwało to 
do chwili pojawienia się na obiektach sportowych 
wielkich bychawskich imprez masowych i nowego 

gospodarza. Rozjechano ciężkimi autami bramę i nawierzch-
nię kortów, zniszczono ogrodzenie, mało!, ktoś je sprzedał na 
złom. Winnych brak, a gospodarz nie widzi problemu. Jak to 
możliwe?
Rok 2009. Powstaje w Bychawie przy Gimnazjum nr 1 „Orlik”. 
Na bocznej nawierzchni, obok głównego boiska, uniwersal-
ne boisko do koszykówki, siatkówki i dodatkowo do tenisa. 
Wielka chwała, podziękowanie, ale niestety, co uniwersal-
ne, zawsze nie w pełni dobre np. w newralgicznym miejscu – 
gdzie najwięcej porusza się zawodnik – stoi słup podtrzymują-
cy tablicę do kosza. Jest to bardzo niewygodne dla grającego, 
wręcz niebezpieczne!
Obecnie jest sporo młodzieży grającej w koszykówkę, która 
coraz więcej chce korzystać z boiska, a animatorzy (opiekuno-
wie obiektu) mają stale zmniejszane godziny pracy, przez co 
skraca się czas, w którym można korzystać z „kortu”.
Ale jest też dużo młodzieży, która gra i chce grać w tenisa, i aby 
to było realne trzeba w Bychawie wybudować kort tenisowy.
Prosimy wszystkich o dyskusję na ten temat na łamach gazety. 
Czy chcemy mieć w Bychawie normalny kort tenisowy? Jeśli 
tak, to jak i gdzie?

Ryszard Grudzień
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U grobu Zofii Przewłockiej 
�� W dniu 28 października 
2013 r. uczniowie 
klasy szóstej ze Szkoły 
Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej wraz 
z opiekunami: 
Kazimierzem Walczakiem 
– nauczycielem historii, 
Januszem Flisem oraz 
Reginą Kloc odbyli 
wycieczkę rowerową 
na bychawski cmentarz. 

Celem wyjazdu było odwiedzenie grobu Zofii 
Przewłockiej z Koźmianów przyszłej patronki 
naszej szkoły. Po przybyciu na cmentarz ucznio-
wie wraz z opiekunami pomodlili się w inten-
cji patronki. Następnie uczestnicy wycieczki 
przystąpili do uporządkowania pomnika oraz 

najbliższego otoczenia. Na koniec nauczy-
ciel historii przybliżył zebranym postać 
przyszłej patronki. Ostatnim punktem po-
bytu na cmentarzu były odwiedziny kwa-
ter bezimiennych żołnierzy poległych w cza-
sie II wojny światowej w okolicy Bychawy 
w trakcie między innymi akcji „Burza”. 

Należy podkreślić, że uczniowie w spo-
sób godny i zdyscyplinowany zachowali się 
w czasie pobytu na cmentarzu. Przejazd 
w obie strony również odbył się z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Postawa dzieci na cmentarzu: modli-
twa w ciszy i skupieniu, symboliczne zapa-
lenie zniczy, sumienne sprzątanie, świad-
czą o tym, że ta żywa lekcja historii osią-
gnęła swój cel a sama wyprawa była bardzo 
owocna. 

Jest to zarazem początek naszych starań 
o podtrzymywanie pamięci o tej niezwykłej 
postaci, która wpisze się w tradycję naszej 
szkoły.

Kazimierz Walczak
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��Wielkie święto w przedszkolu
24 października w Samorządowym 
Przedszkolu nr 1 w Bychawie miało 
miejsce pasowanie na starszaka. 

W uroczystości wzięły udział dzieci z siedmiu grup przed-
szkolnych: „Kotki” wraz z p. Ewą Sprawką, „Słoneczka” z p. 
Gabrielą Flis, „Misie” z p. Beatą Sprawką, „Krasnale” z p. 
Marzeną Różycką, „Motylki” z p. Agnieszką Sobaszek (od-
dział w szkole), „Nutki” z p. Beatą Stelmach (oddział na ple-
banii), „Pingwinki” z p. Bożeną Sorek (oddział w Osowie).
Dzieci przybyły do przedszkola pięknie ubrane i przygoto-
wane. Swoim pociechom towarzyszyli licznie przybyli ro-
dzice. Atmosfera tego dnia w przedszkolu była wyjątkowa. 
Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni, bo oto za chwilę zo-
staną „starszakami”. Uroczystość „pasowania” rozpoczęła 
się o godz. 11.00. Sala została wypełniona po brzegi. Na 
początku dyrektor przedszkola p. Anna Pietrzak powitała 
serdecznie bohaterów dnia – przedszkolaków wraz z ich 
wychowawczyniami oraz wszystkich przybyłych gości. 
Następnie dzieci zaprezentowały część artystyczną. Każda 
z grup przedstawiła swój krótki program. Dzieci wyśpie-
wały skoczne piosenki takie jak: Przedszkolak na 102, Nasi 
goście mili, Jesień – jesieniucha, wyrecytowały wiersze, 
a także zaprezentowały przepiękne tańce. Po występach 

dzieci nastąpił najważniejszy moment dla dzieci – ślubo-
wanie i pasowanie. Dzieci wspólnie powtórzyły za Panią 
Dyrektor słowa ślubowania, po czym Pani Dyrektor paso-
wała każdego przedszkolaka na „starszaka”. Po pasowa-
niu każde dziecko otrzymało piękny pamiątkowy dyplom. 
Na zakończenie chętne dzieci wykonały sobie pamiątko-
wą fotografię. Po zakończonej uroczystości każda grupa 
udała się do swojej sali na pyszny obiad i poczęstunek. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, 
które znajdują się na naszej stronie internetowej: www.
przedszkole.bychawa.pl.

Agnieszka Sobaszek

�� Nowy rok szkolny to 
zawsze początek nowych 
wyzwań i sukcesów. 
Rok szkolny 2013/2014 
jest dla naszej szkoły 
rokiem wyjątkowym, bo 
innowacyjnym. 1 września 
naukę rozpoczęli u nas nie 
tylko polscy uczniowie, 
ale i młodzież pochodząca 
z Ukrainy, mająca polski 
rodowód. 

�� Co słychać w Szkole Podstawowej w Zaraszowie?
Początek roku szkolnego w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie po raz kolejny był wyjątkowy, bowiem nasza 
placówka zmieniła status – po roku funkcjonowania szko-
ła niepubliczna przekształciła się w szkołę publiczną prowa-
dzoną przez Stowarzyszenie. Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za wyrażenie na to zgody. Poza tym przybyli nowi uczniowie, 
a także nauczyciele i specjaliści, których serdecznie powi-
taliśmy w naszej szkole! Jest nas więcej i z tego się bardzo 
cieszymy.
Nowy rok zaczęliśmy w innej scenerii świeżo pomalowanych 
korytarzy, co stało się dzięki spontanicznej, wakacyjnej ak-
cji rodziców i nauczycieli. Żeby zaakcentować jak ważne 
jest dla nas wsparcie i zaangażowanie wielu ludzi, dlatego 
na łamach tej lokalnej gazety składam wszystkim rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom podziękowania za aktywny 
udział w różnorodnych formach współpracy, szczególnie 
zaś za wielkie zaangażowanie w malowanie pomieszczeń 
szkolnych, wymianę wykładziny, naprawę szamba a także 
usprawnianie instalacji centralnego ogrzewania. 
Każdy gest pomocy był cennym darem dla nas wszystkich; 
uczniów, nauczycieli, pracowników i społeczności lokalnej. 
Ponieważ lista osób aktywnie wspierających prace remon-
towe jest bardzo długa – napiszę prosto i krótko: DZIĘKUJĘ. 

Słowa podziękowania przekazuję również p. Henrykowi 
Dudziakowi, dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks 
A. Kwiatkowskiego i pani Bożenie Szymuli, kierownikowi 
PUP Lublin Filia Bychawa, za szlachetną postawę pełną życz-
liwości, zrozumienia i gotowości do współpracy. 
W szkole ważna jest baza, współpraca z różnymi instytu-
cjami, ale przed wszystkim w centrum znajduje się UCZEŃ 
i praca dydaktyczno-wychowawcza z nim. Inspiracją do dal-
szych działań pedagogicznych jest dla nas biblijna przypo-
wieść o talentach, które są wszystkim dane, aczkolwiek nie 
po równo. Jednakże, aby mogły się rozwijać, wymagają wy-
siłku, ambicji, dążenia do celu.
Wyznacznikiem naszej pracy jest m.in wymowa opowie-
ści przytoczonej podczas kazania wygłoszonego podczas 
mszy na rozpoczęcie roku szkolnego przez ojca Krzysztofa 
Łaszcza, z którego życzliwością i duchowym wsparciem wie-
lokrotnie spotykaliśmy się. A baśń opowiadała o śmiertelnie 
niebezpiecznej wyprawie trzech królewskich synów, którzy 
wyposażeni w miecz – symbol władzy, szkatułę – symbol 
bogactwa oraz… muszlę wyruszyli po skarb. Zdawałoby się, 
że ten ostatni atrybut jest bezużyteczny, ale tylko pozornie, 
w muszli, bowiem słychać było głos ojca wspierającego radą 
i swoją mądrością życiową. I ta właśnie muszla ze swoimi 

magicznymi właściwościami doprowadziła najmłodszego 
z braci do celu wędrówki.
Liczymy na to, że ten rok szkolny będzie kolejnym etapem 
niezwykłej wyprawy po skarb…

Bożena Koziej, dyrektor SP w Zaraszowie

międzynarodowo

Aktywny początek roku szkolnego w „Kwiatku”
Podczas specjalnie zorganizowanego 

wakacyjnego Kursu Języka Polskiego 
w sierpniu uczniowie ci dali się poznać 
z jak najlepszej strony.

Kalendarz szkolnych imprez, jak 
co roku, otworzył wrześniowy Festyn 
Rodzinny, tradycyjnie połączony 
z pierwszą wywiadówką. Tegoroczny fe-
styn był wydarzeniem nietuzinkowym, 
gdyż jego największą atrakcją była pa-
rada ulicami Bychawy, w której wzięły 
udział dwie Orkiestry Dęte, uczniowie 
klas innowacyjnych, młodzież przebra-
na za bohaterów literackich oraz kape-
le ludowe. Wydarzeniu temu jak zwy-
kle towarzyszyły występy uczniów, ze-
społów artystycznych, zawody sporto-
we oraz z dyskoteka z pokazem sztucz-
nych ogni.

W dniach 3-6 X 2013 r. delega-
cja nauczycieli oraz pracowników 

Starostwa Powiatowego przebywała na 
Ukrainie, biorąc udział w obchodach 
Dnia Edukacji Narodowej. To już kolej-
ny rok kiedy to październikowe świę-
to spędzaliśmy razem. Zwiedzanie ko-
rzeckich szkół przybliżyło nam spe-
cyfikę pracy w tamtejszych szkołach, 
podsunęło kilka ciekawych pomysłów 
na zmiany w naszej szkole i zaskoczy-
ło niezwykle wysokim poziomem na-
uczania. Podczas oficjalnych uroczy-
stości podpisane zostało porozumienie 
o współpracy pomiędzy powiatami oraz 
szkołami.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
były kontynuowane w Bychawie 26 paź-
dziernika. Goście z Ukrainy wzięli 
udział w uroczystości, podczas której 
odbyło się ślubowanie klas pierwszych 
gimnazjum i liceum, mianowanie na 
stopień kadeta uczniów drugich klas 

mundurowych oraz wyróżnieni zostali 
nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podsumowując pierwsze dwa mie-
siące pracy w nowym roku szkolnym, 
nie można pominąć jeszcze jedne-
go ważnego wydarzenia. 9 X z wizy-
tą przybyła delegacja Wielonarodowej 
Brygady w Lublinie, z dowódcą pułkow-
nikiem Dariuszem Sobotką. Spotkanie 
to było związane z chęcią kształcenia 
w Kwiatku dzieci wojskowych z Ukrainy 
i Litwy, jako że niebawem będą oni ra-
zem stacjonować w jednej brygadzie.

Bychawski Zespół Szkół od tego roku 
szkolnego nie jest już zwykłą szkołą. 
Śmiało możemy rzec, że dążymy do ty-
tułu szkoły międzynarodowej, która 
nie spoczywa na laurach, ale kwitnie 
i ciągle poszukuje nowych rozwiązań 
wszechstronnego rozwoju.

Monika Kot
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szkoły szkoły
�� Comenius – 
Międzynarodowe 
Spotkanie Nauczycieli
W dniach 21-24 września grupa 
nauczycieli z Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego przebywała 
w Bułgarii w ramach projektu 
Comenius Building Bridges Using All 
five Senses.

21 września był dniem wyjazdu. Późnym popołudniem na-
uczyciele dotarli do kilkutysięcznego miasteczka położo-
nego nad Dunajem – Nikopolu. Wieczorem delegacje z kil-
ku krajów: Malty, Włoch, Francji oraz Polski zostały zapro-
szone na kolację, podczas której można było spróbować 
tradycyjnych bułgarskich potraw.
Następnego dnia nauczyciele uczestniczyli w obchodach 
Święta Niepodległości w starej stolicy Bułgarii – Veliko 
Tarnovo, mieście carów usytuowanym na trzech wzgó-
rzach: Carewec, Trapezica i Sweta Gora. Uroczystość 
uświetnił spektakl audiowizualny Dźwięk i Światło, któ-
ry jest jedynym takim w Europie i jednym z niewielu na 
świecie – muzyka, różnobarwne reflektory, efekty świetl-
ne i laserowe oraz bicie dzwonów – upamiętniają dawną 
świetność tego miejsca. To wszystko wywarło niesamowi-
te wrażenie na widzach.
Trzeci dzień pobytu obfitował w liczne spotkania i atrak-
cje. Z samego rana uczestnicy projektu wybrali się do niko-
polskiej szkoły Hristo Botev. Zostali tam serdecznie przy-
witani chlebem i solą przez uczniów, którzy następnie za-
prezentowali kilka bułgarskich tańców. Po występach Pani 
dyrektor oprowadziła gości po szkole, w której młodzież 
kształci się w jednolitym systemie edukacyjnym obejmu-
jącym jedenaście klas.
W szkole odbyło się zebranie koordynatorów projek-
tu z poszczególnych krajów, którzy omówili plan dalszej 
współpracy oraz szczegóły wyjazdu uczniów z naszej szko-
ły na Maltę w listopadzie 2013 roku.
Kolejnym punktem programu była wizyta u burmistrza 
miasta, który jest bardzo pozytywnie nastawiony do pro-
jektu. Z wielką dumą opowiadał o swoim mieście, jak rów-
nież o ścisłej współpracy między urzędem miasta a szkołą.
Po obiedzie delegacje nauczycieli wybrały się do oddalo-
nego o niespełna 60 km Pleven. Główną atrakcją miasta 
jest możliwość obejrzenia Pleweńskiej Panoramy z bitwy 
pod Pleven. Obraz malowało jedenastu rosyjskich oraz 
dwóch bułgarskich artystów i przedstawia on wydarzenia 
z pięciu miesięcy oblężenia Plevna. Jest to nie lada gratka 
dla amatorów sztuki, jak i historyków.
Wieczorem wszyscy zjedli pożegnalną kolację zorganizo-
waną w jednej z restauracji w Nikopolu.
Przez cały pobyt goście byli pod doskonałą opieką nauczy-
cieli ze szkoły Hristo Botev, którzy dbali o ich bezpieczeń-
stwo i komfort. Krótka wizyta w Bułgarii zaowocowała 
wieloma pomysłami dotyczącymi projektu oraz pozosta-
wiła wiele wspaniałych wrażeń, które zapiszą się w pamię-
ci na długi czas.

Katarzyna Król

�� Spotkanie Hubala z Kazimierzem
16.10.2013 roku 40 uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie 
uczestniczyło w jednodniowej 
wycieczce do Kazimierza Dolnego.

Wyjazd odbył się w ramach projektu Wzmocnienie toż-
samości kulturowej i aktywności obywatelskiej miesz-
kańców Lubelszczyzny, który jest dofinansowany ze 
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt ten prowadzony jest we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Oświatowo-
Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pedagog 
szkolny p. Janusz Sagan. Opiekunami grupy byli nauczy-
ciele – p. Anna Prajsnar i panowie Jerzy Sprawka, Andrzej 
Pietrzak i Janusz Sagan. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od Muzeum Przyrodniczego, 
gdzie odbyły się warsztaty szkoleniowe. W czasie pre-
zentacji, młodzież poznała ciekawostki na temat różnych 
gatunków drzew. Następnie w 4-osobowych grupach 
uczniowie sprawdzili swoją wiedzę, najlepsi otrzymali na-
grody, a po zakończonych zajęciach warsztatowych oglą-
dali makietę wąwozu, różne gatunki ptaków i zwierząt.  
Dowiedzieli się też wielu ciekawych rzeczy o rzece Wiśle.
Kolejnym punktem wycieczki był kościół farny św. 
Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, który posiada jedne 

z najstarszych zachowanych organów w oprawie modrzewio-
wej. Z wieży kościoła rozciąga się piękny widok na rynek mia-
sta. Następnym etapem wyprawy była Góra Trzech Krzyży. 
Nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały 
one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej (cholery), która 
dotknęła te tereny.
Na kazimierzowskim rynku podziwiano zabytkowe kamienice. 
W czasie wolnym uczniowie kupili pamiątki. Następnie odbył 
się rejs statkiem po Wiśle do Janowca, gdzie podziwiano wspa-
niałe ruiny zamku i zachowane komnaty. Podsumowaniem wy-
cieczki była degustacja bigosu i herbaty przygotowanej przez 
kucharki naszej szkoły. Wyjazd był udany, pogoda i humory do-
pisały. Wycieczka dostarczyła mnóstwa wrażeń. Zmęczeni, ale 
zadowoleni, wszyscy wrócili do Bychawy.
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KRZYŻ  
LISTOPADOWY

Deo  et  Patriae
Jest to dla bychawian miejsce 

szczególne, gdzie w 1918 r. postawiono 
dla upamiętnienia odzyskanej przez Polskę 

niepodległości pierwszy krzyż nazywany 
Listopadowym. 

Podczas rocznic i świąt narodowych procesje 
i pochody idące z kościoła przez miasto zatrzymywały 

się tutaj na tzw. Błoniach dla zamanifestowania swoich 
uczuć  patriotyczno-religijnych. 

W miejsce zniszczonych przez czas krzyży stawiano tu nowe.

W 95. rocznicę Niepodległej, wierni Bogu, Ojczyźnie 
i pomni na tradycję wznosimy w tym miejscu nowy krzyż.

MIESZKAŃCY, LOKALNE WŁADZE ORAZ PARAFIA

Bychawa, 11 listopada 2013*
(*treść tablicy pamiątkowej)

Program uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 
11 Listopada połączonych z poświęceniem Krzyża

Godz. 9.00 zbiórka delegacji pod Krzyżem Listopadowym przy „rondzie”
Godz. 9.10 poświęcenie nowego krzyża i odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Godz. 9.20 Przemarsz delegacji do kościoła
Godz. 9.30 Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego
Godz. 10.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny
Godz. 11.00 przemarsz pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego
Godz. 11.15 złożenie wieńców 
Godz. 11.30 zakończenie uroczystości
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