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�� Daty i miejsca spotkań 
z Burmistrzem Bychawy

w sołectwach gminy Bychawa w 2014 roku

Data zebrania Godzina Miejscowość
/miejsce zebrania

3-03-2014  14.00
Wola Gałęzowska
Józwów
szkoła w Woli Gałęzowskiej

4-03-2014  13.00 Kowersk
remiza

4-03-2014  17.00 Marysin
sala konferencyjna UM

5-03-2014  17.00 Osiedle nr 1, Zadębie, Grodzany
sala konferencyjna UM

 6-03-2014  10.00 Gałęzów
remiza

6-03-2014  16.30 Skawinek
mieszkanie sołtysa

 7-03-2014  10.00 Łęczyca
mieszkanie sołtysa

7-03-2014  14.00 Zdrapy
szkoła

10-03-2014  10.00 Urszulin
remiza

10-03-2014  17.00 Romanów
mieszkanie sołtysa

11-03-2014  10.00 Gałęzów – Kolonia Druga
remiza

11-03-2014  17.30 Podzamcze
budynek ŚDS

12-03-2014  10.00 Wola Duża – Kolonia
mieszkanie sołtysa

12-03-2014  17.00 Osiedle nr 2, Wandzin
sala konferencyjna UM

13-03-2014  10.00 Osowa – Kolonia
mieszkanie sołtysa

13-03-2014  14.00 Stara Wieś Druga
sala katechetyczna na plebanii

14-03-2014  14.00 Kosarzew Dolny – Kolonia
remiza

14-03-2014  17.00 Wincentówek
mieszkanie sołtysa

17-03-2014  14.00
Zaraszów – Kolonia
Zaraszów,
szkoła w Zaraszowie

18-03-2014  17.00

Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga
Bychawka Druga – Kolonia
Bychawka Trzecia
Bychawka Trzecia – Kolonia
szkoła w Bychawce

19-03-2014  17.30 Wola Gałęzowska – Kolonia
mieszkanie sołtysa

26-03-2014  10.00 Leśniczówka
sala konferencyjna UM

�� 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. 
651 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości po-
łożonej przy ul. Armii Krajowej w Bychawie przeznaczo-
nej do wydzierżawienia.

�� NAJEM
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. 
651 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości po-
łożonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie prze-
znaczonej do oddania w najem.

��Wybory uzupełniające 
sołtysów w Leśniczówce 
i Bychawce Drugiej –
Kolonii

�» Leśniczówka: 26 marca 2014 r. o godzinie 10.00  w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie
�» Bychawka Druga – Kolonia: 18 marca 2014 r. o godzinie 18.30 

w Szkole Podstawowej w Bychawce

�� Nasze dane osobowe to nasze dobro
W toku załatwiania różnymi spraw 
życiowych z przedsiębiorcami 
(kontrahentami) prosimy zwrócić 
uwagę na nieudostępnianie swoich 
danych osobowych w zakresie nie 
uzasadnionym prowadzoną sprawą.

Informujemy, że przedsiębiorcy (kontrahenci) nie mają 
podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozo-
stawienia dowodu osobistego „pod zastaw” (np. w wy-
pożyczalniach nart). Takie działanie właściciela dokumen-
tu wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania 
danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym do-
kumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przed-
siębiorcę (kontrahenta) do popełnienia przestępstwa na 
szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie 
zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku 
utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzę-
dzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast 
unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwa-
rancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie 
zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku 
nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczci-
wego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, 
która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić 
do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane 
w systemie informatycznym, do którego dostęp mają 
wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem 
zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzy-
staniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

�� Gmina wolna od wiatraków!!!
Mając na uwadze ostre głosy 
krytyczne i nieprawdziwe 
informacje podawane do publicznej 
wiadomości przez Stowarzyszenie 
„Gmina wolna od wiatraków”, 
Burmistrz Bychawy powtórnie 
informuje, że samorząd Gminy 
Bychawa nie podejmuje żadnych 
działań związanych z budową 
elektrowni wiatrowych.

Przypominam, że wspólnie z Radą Miejską w Bychawie 
zadecydowaliśmy o tym, że nie będą podejmowane żad-
ne działania zmierzające do umożliwienia inwestorowi 
zewnętrznemu realizacji inwestycji związanej z budową 
elektrowni wiatrowej na obszarze administracyjnym gmi-
ny Bychawa.
O powyższym stanowisku została poinformowa-
na firma, która dotychczas zajmowała się działaniami 

informacyjnymi i edukacyjnymi związanymi z upo-
wszechnianiem wiedzy na temat istnienia i wykorzysty-
wania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców 
naszej Gminy.
Wyjaśniam także, że opracowanie pn. „Strategiczny 
plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w gminie 
Bychawa do roku 2020” jest dokumentem pokazującym 
działania, jakie można podjąć w przyszłości, aby ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dokument 
ten przyjęty przez Radę Miejską jest opracowaniem stra-
tegicznym, pozwalającym na aplikowanie o środki ze-
wnętrzne w zakresie ochrony środowiska i nie ma związ-
ku z powstaniem elektrowni wiatrowych.
Podkreślam również, że w obecnie obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny i miasta Bychawa nie ma terenów przeznaczonych na 
realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej, 
ponadto plan ten nie przewiduje budowy siłowni wiatro-
wych na terenie gminy Bychawa.

Janusz Urban Burmistrz Bychawy

�� By otrzymać patronat Burmistrza Bychawy…
Od marca br. roku organizatorzy 
imprez ubiegający się o przyznanie 
patronatu Burmistrza Bychawy 
powinni złożyć wniosek w terminie 
co najmniej 21 dni przed 
planowanym wydarzeniem.

Wzór wniosku dostępny jest w postaci formularza na 
stronie internetowej www.bychawa.pl oraz w Wydziale 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Bychawie. Otrzymanie Patronatu zobowią-
zuje organizatora do zamieszczenia informacji o patrona-
cie w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczą-
cych wydarzenia, informowania uczestników oraz mediów 

o fakcie objęcia uroczystości lub imprezy Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy oraz sporządzenia i do-
starczenia do Urzędu Miejskiego w Bychawie dokumentacji 
fotograficznej oraz informacji dotyczącej wydarzenia.
Szczegółowe zasady przyznawania Patronatu Burmistrza 
Bychawy określa regulamin przyznawania Patronatu 
Honorowego Burmistrza Bychawy z dnia 20 lutego 2014 r.
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mieszkańcy mieszkańcy

pt. 2014-02-28
Czytelnik Roku 2014 - rozpoczęcie 

konkursu
Gdzie: Biblioteka Stara Wieś Pierwsza, 

Biblioteka w Bychawie

sob. 2014-03-01
Z Molem na salonach

Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie

pn. 2014-03-03
Sweet focia z książką - rozpoczęcie 

konkursu
Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bychawie

sob. 2014-03-08
Premiera Sztuki Teatralnej

Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury

niedz. 2014-03-09
Liga Strzelecka nr 3

Gdzie: Strzelnica LOK w Bychawie

pon. 2014-03-10
Kabaret pod Wyrwigroszem - kurde 

pologne
Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury

niedz. 2014-03-16
Puchar piekarni "EMARK"

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa, 
Bychawa

pt. 2014-03-21
Porozmawiajmy o ogrodach...

Gdzie: Miejska Biblioteka Bubliczna 
w Bychawie

niedz. 2014-03-23
Puchar Firmy "FAMI" Bychawa

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

pt. 2014-03-28
Konkurs na "Kartkę Wielkanocną" 

- termin składania prac 
plastycznych
Gdzie: Urząd Miejski, Partyzantów, 

Bychawa,
Zaklęte w fotografii - wernisaż wystawy

Biblioteka w Starej Wsi Pierwszej

Kwiecień
Wiosenny koncert

Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury
Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania 

z Piosenką „Kamerton”

niedz. 2014-04-06
Puchar Firmy "WIKTOR"

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa,
Promocja książki "Ostatni pan na 

Bychawie. Antoni Budny 
 Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury ,

śr. 2014-04-09
 "Idę do szkoły" - dni otwarte dla 

przedszkolaków i ich rodziców
Gdzie: Szkoła Podstawowa w Bychawie

wt. 2014-04-22 do 27
Comenius – wymiana uczniów 

i nauczycieli z państw Francja, 
Malta, Włochy, Bułgaria
Gdzie: ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie

śr. 2014-04-23
Sweet focia z książką - zakończenie 

konkursu
Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bychawie

niedz. 2014-04-13
Przegląd Dziecięcych Talentów, 

kiermasz świąteczny i wręczenie 
nagród w konkursie na kartkę 
pocztową
Gdzie: BCK Bychawa

Puchar Prezesa BPK Bychawa
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

niedz. 2014-04-27
Rozpoczęcie Sezonu Spławikowego

Gdzie: Zalew Podzamcze Bychawa

Maj
Gminny Konkurs Matematyczny

Gdzie: SP w Bychawie
Turniej Dzikich Drużyn w piłkę nożną 

pod patronatem Burmistrza 
Bychawy
Gdzie: SP Bychawa

Konkurs recytatorski
Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury

 sob. 2014-05-03
Uroczystości obchodów Konstytucji 3 

Maja, Bieg Konstytucyjny
Gdzie: Bychawa,

 niedz. 2014-05-04
Puchar Starosty Powiatu Lubelskiego

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa
Rozpoczęcie Sezonu Spiningowego

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie
Ziołolecznictwo i ziół zbieranie

Biblioteka Stara Wieś Pierwsza

pon. 2014-05-05 do 2014-05-11
Międzynarodowa Integracja z Osobami 

Niepełnosprawnymi
Gdzie: Środowiskowy Dom 

Samopomocy

niedz. 2014-05-11
Pokaz Wykorzystania Koni i Kuców

Gdzie: Stadion Sportowy, Sportowa, 
Bychawa

niedz. 2014-05-18
Wojewódzkie Zawody KŻR - LOK

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

niedz. 2014-05-25
Puchar Burmistrza Bychawy

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa
Puchar Burmistrza Bychawy

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie
XIV Ogólnopolski Festyn W Krainie 

Pierogów Bychawa 2014
Gdzie: Stadion Sportowy, Sportowa, 

Bychawa,

Czerwiec
Święto Szkoły

Gdzie: Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce

niedz. 2014-06-01
Mistrzostwa Koła PZW Bychawa

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie

niedz. 2014-06-08
Gala Orkiestr Dętych

Gdzie: ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego
Puchar Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej 

w Bychawie
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

Poznaj Dawnych Smaków Czar - 
Festiwal Potraw z Pokazem 
Dawnych Rzemiosł
Gdzie: SP w Zaraszowie

pt. 2014-06-13
Wieczór z ks. Kwiatkowskim - „BENE 

MERITUS"- impreza plenerowa
Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury

sob. 2014-06-14
II Turniej Koszykówki Ulicznej

Gdzie: Bychawa,
Maraton Wędkarski Gruntowy

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie

niedz. 2014-06-15
Maraton Wędkarski Gruntowy

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie
Puchar Wytwórni Blach Falistych

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

niedz. 2014-06-22
NOC Świętojańska

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie

niedz. 2014-06-29
Puchar hurtowni elektrycznej

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa
Rajd Rowerowy "Szlakiem Rowerowym 

Doliną Kosarzewki"
Gdzie: Szlak rowerowy "Doliną 

Kosarzewki"
Dziecięca Bychawa

Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury
Festiwal Śladami Singera

Gdzie: Bychawskie Centrum Kultury
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

niedz. 2014-07-06
Liga Strzelecka nr 4

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

śr. 2014-07-09 do 10
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

sob. 2014-07-12
Maraton Wędkarski Gruntowy

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie

niedz. 2014-07-13
Maraton Wędkarski Gruntowy

Gdzie: Zalew Podzamcze w Bychawie
Puchar Wójta Gminy Zakrzówek

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

śr. 2014-07-16 do 17
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 śr. 2014-07-23
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 czw. 2014-07-24
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 niedz. 2014-07-27
Mistrzostwa Spinningowe Koła

Gdzie: Zalew Podzamcze 
w Bychawie

Puchar Wójta Gminy Wysokie
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

śr. 2014-07-30 do 31
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

Sierpień
CHILL NIGHT #2- Koncert dla 

młodzieży
Gdzie: Bychawskie Centrum 

Kultury

 śr. 2014-08-06 do 7
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 niedz. 2014-08-10
Liga Strzelecka nr 5

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

śr. 2014-08-13 do 14
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 pt. 2014-08-15
Święto Wojska Polskiego - 

uroczystości gminne
Gdzie: Bychawa

Maraton Wędkarski Gruntowy
Gdzie: Zalew Podzamcze 

w Bychawie

niedz. 2014-08-17
Maraton Wędkarski Gruntowy

Gdzie: Zalew Podzamcze 
w Bychawie

26 lat istnienia Koła LOK Bychawa
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

śr. 2014-08-20 do 21
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 niedz. 2014-08-24
Dożynki Gminne, Turniej Sołectw 

w piłkę nożną

 śr. 2014-08-27 do 28
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 niedz. 2014-08-31
Dożynki Powiatowe

Gdzie: Radawiec Duży

Wrzesień
„To i owo na sportowo”

Gdzie: ŚDS Bychawa

śr. 2014-09-03
Zajęcia dla młodzieży

Gdzie: Strzelnica LOK

 niedz. 2014-09-07
Puchar Banku Spółdzielczego 

w Bychawie
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

sob. 2014-09-20
Danie Dla Mola

Gdzie: Bar u Saszy, Bychawa

niedz. 2014-09-14
Piknik Rodzinny

Gdzie: ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskiego 
w Bychawie

Puchar Dyrektora ZDP Bełżyce
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa,

pt. 2014-09-26
Dzień Patrona Szkoły

Gdzie: Zespół Szkół 
Zawodowych im. mjr. H. 
Dobrzańskiego Hubala,

niedz. 2014-09-28
Puchar Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Bychawie
Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

Zakończenie Sezonu 
Spławikowego
Gdzie: Zalew Podzamcze 

w Bychawie

Październik
Dni otwarte ŚDS

Gdzie: ŚDS Bychawa

niedz. 2014-10-05
Puchar wójta Gminy Zakrzew

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa 
niedz.

niedz. 2014-10-12
Liga Strzelecka nr 6

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa
Zakończenie Sezonu 

Spinningowego
Gdzie: Zalew Podzamcze 

w Bychawie

pt. 2014-10-17
Wystawa malarstwa

Gdzie: Biblioteka w Starej Wsi 
Pierwszej

niedz. 2014-11-09
Liga Strzelecka nr 7

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

niedz. 2014-11-30
Zabawa andrzejkowa

Gdzie: Bychawskie Centrum 
Kultury

Grudzień
Spotkania regionalne

Gdzie: BCK Bychawa
Przystąpmy do szopy – cykl 

koncertów kolęd przy 
bychawskiej szopce

Sylwester z Bychawskim Centrum 
Kultury

sob. 2014-12-06
Turniej Rodzinny w tenisie 

stołowym
Gdzie: SP Bychawa

Czytelnik Roku 2014 - zakończenie 
konkursu
Gdzie: MBP Bychawa

 niedz. 2014-12-07
"MIKOŁAJKI LOK"

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

pon. 2014-12-08
Koncert Charytatywny „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę"
Gdzie: Bychawskie Centrum 

Kultury

niedz. 2014-12-28
Zawody "Sylwester LOK”

Gdzie: Strzelnica LOK Bychawa

�� Pod dobrym adresem – 
dobry rok!
2014. To będzie dobry rok dla 
czytelników bibliotek.

To już postanowione! 2014 jest Rokiem Czytelnika. To wspól-
ny pomysł bibliotekarzy, księgarzy i wydawców! W całym kra-
ju będzie się dużo działo.
A co u Nas? Co w naszych, mieszkańców Gminy Bychawa, 
bibliotekach, Miejskiej w Bychawie i jej filiach w Bychawce 
i Starej Wsi? Wiele zależy od Was, wspaniali Czytelnicy, 
Przyjaciele i Sympatycy. Tym ostatnim brakuje czasu na czy-
tanie, ale chętnie wpadają na spotkanie, wystawę lub szyb-
ką kawę, która podobno w otoczeniu mądrych ksiąg smakuje 
najlepiej! Zapraszam zatem wszystkich do wspólnego plano-
wania wydarzeń, imprez literackich i kulturalnych w bibliote-
ce; wymyślania zdarzeń, które chcielibyście żeby w Waszej bi-
bliotece zaistniały, a potem do wspólnego ich realizowania. 
Dzielcie się pomysłami, piszcie do nas, dzwońcie, odwiedzaj-
cie nas…

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie

Co będzie się działo w marcu?
Zaprojektuj nową okładkę ulubionej książce – zajęcia pla-
styczne dla uczniów klas III szkół podstawowych. Z dziecię-
cych prac powstanie wystawa, którą będzie można oglądać 
w holu biblioteki
Czytelnik Roku 2014 – konkurs na najaktywniejszego 
Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie oraz fi-
lii w Starej Wsi i Bychawce. Akcja promocyjna będzie trwa-
ła przez cały marzec. Kto uzyska tytuł Czytelnika Roku 2014, 
dowiemy się w grudniu. Ponadto nagrodzimy 20 osób, które 
przeczytały najwięcej książek. Przy okazji wybierzemy książ-
kę roku 2014.
Konkurs na mebel do biblioteki. Trzeba narysować, namalo-
wać, wyciąć, wyrzeźbić, wykleić lub w inny dowolny sposób 
przedstawić do oceny internautów i jury projekt mebla, który 
uczestnik konkursu chętnie zobaczyłby w bibliotece. Udział 
w konkursie może wziąć każdy, kto choć raz był w jakiejkol-
wiek bibliotece publicznej i wie do czego biblioteka służy. 
Prace wraz z informacją o autorze i sposobem kontaktowania 
się z nim należy przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie lub przysłać na jej adres. Ostateczny termin to 
16 maja 2014 r. 
Jeżeli konkurs to również nagrody. I tak:
�» Podczas II Pikniku Stolarskiego w dniach 1-2 sierpnia 

2014 r. stolarze z całej Polski będą pracować nad wykona-
niem zwycięskiego projektu. Autor projektu będzie mógł 
aktywnie uczestniczyć w jego wykonaniu. Mebel znajdzie 
swoje miejsce w bychawskiej bibliotece i będzie służył jej 
użytkownikom.
�» Autorzy nagrodzonych prac będą mogli uczestniczyć w in-

dywidualnych warsztatach stolarskich prowadzonych 
przez Anetę Krzyżak w uzgodnionym terminie.
�» Autorom nagrodzonych prac przyznane będą również na-

grody rzeczowe.
Sweet focia z książką – konkurs fotograficzny. Zadanie po-
lega na wykonaniu zdjęcia „z ręki” telefonem komórko-
wym. Uchwyć chwilę, w której jesteś sam na sam z książką, 
ulubioną, ważną… dopisz jednozdaniowy komentarz, wy-
ślij: biblioteka.bychawa@gmail.com, weź udział w konkursie 
i zgarnij nagrody. Nadesłane prace stworzą portret zbiorowy 
czytelnika.
Warsztaty kreatywności – w każdy piątek w bibliotece 
w Starej Wsi Pierwszej spotykają się mieszkańcy wszystkich 
części, żeby wspólnie tworzyć różności. Masz zręczne ręce, 
głowę pełną pomysłów i trochę wolnego czasu, dołącz do 
nich!

Zespół Biblioteki

imprezy

Bychawa biegiem, festiwalem, czyli kalendarz imprez 2014
�� W tym roku w bychawskim 
kalendarzu imprez 
i wydarzeń przybyło  
nowych propozycji. Można 
go też zsynchronizować 
z kalendarzem własnego 
smartfona.

Kameralnie
Już w sobotę 8 marca, ale nie tylko dla pań, wy-
jątkowa premiera. Dawno nie było w Bychawie 
teatru amatorskiego. Ostatni raz w 2007 roku. 
Był to występ teatru „Odmieniec” ze sztuką Na 
pełnym morzu. Tym razem nowa, „dorosła” gru-
pa teatralna z BCK zaprezentuje satyrę miesz-
czańską Degórskiej pt. Mąż zmarł, ale już mu 
lepiej. Trzeba przyjść, żeby zobaczyć charyzma-
tyczną Beatę Kot w roli żony, Artura Płazę jako 
lekarza – alkoholika, Mirosława Grzesiaka w 

roli męża, który umarł, ale już czuje się lepiej. 
Spektakl zapowiada się znakomicie. Więcej na 
ten temat na okładce „Głosu”.

Zapowiedziano również promocję nowej 
książki o Bychawie (6 kwietnia), koncert mu-
zyki poważnej Bene Meritus (13 czerwca), 
Noc Świętojańską (22 czerwca), Spotkania 
Regionalne „Wirtualna Bychawa 1938”. Nie za-
braknie książkowego Mola, który zaprosi nas 
na salony już 1 marca, i na początku września 
nad zalew. Będzie też dużo imprez organizowa-
nych dla czytelników biblioteki w ciągu roku np. 
sympatyczny konkurs Sweet focia z książką czy 
bardziej poważny ranking Czytelnik Roku 2014 
(więcej o tym w art. B. Cywińskiej obok).

Festiwalowo
Sztandarowy bychawski festiwal W krainie 

pierogów odbędzie się 25 maja. Gwiazdą wie-
czoru będzie Enej, wystąpi również Oddział 
Zamknięty i Power Play.

Galę Młodzieżowych Orkiestr Dętych zapla-
nowano na 8 czerwca, zaś Międzynarodowy 
Festiwal Śladami Singera na lipiec. Młodzież 
z MIK-u po raz drugi zaprosi fanów na Chill 
Night #2 pod koniec sierpnia.

Niestety, nie dane nam będzie i w tym roku 
posłuchać celtyckich klimatów. Organizator 
czyli BCK tłumaczy, że impreza Celtic Fire Day 
nie cieszyła się popularnością wśród naszych 
mieszkańców. Za to BCK w lipcu zaprosi nas na 
II Galę Disco-Polo.

Z nowości. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Wsi Zaraszów i Okolic przygotuje przy wspar-
ciu finansowym LGD festiwal potraw z pokazem 
dawnych rzemiosł ph. Poznaj dawnych smaków 
czar. Odbędzie się on w Zaraszowie 8 czerwca.

Sportowo
Maj zaczyna się biegiem, czyli imprezą spor-

tową Bychawa na 3–GO! z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. Chwilę później Pokaz Koni 

i Kuców – 11 maja, Turniej Dzikich Drużyn w 
Piłkę Nożną, III Turniej Koszykówki Ulicznej (14 
czerwca), Rajd Rowerowy „Doliną Kosarzewki” 
(tym razem organizowany z PTTK Lublin 29 
czerwca), Turniej Sołectw w piłkę nożną (25 
sierpnia), Turniej rodzinny w tenisie stołowym 
(grudzień). Oprócz tego cotygodniowe zawo-
dy strzeleckie i wędkarskie oraz mecze klubów 
„Granit” i „Starka”.

To tylko wstępna wersja kalendarza. Nie za-
wiera wszystkich planowanych na ten rok im-
prez. Prosimy stowarzyszenia i instytucje o przy-
syłanie nowych propozycji na adres gazeta@by-
chawa.pl. Kalendarz będzie stale aktualizowa-
ny. Dostępny na stronie Bychawa.pl w zakładce 
Kalendarz; również do pobrania na komórkę.

Monika Głazik

��W sprawie naboru 
do projektu 
,,Pomagamy sobie”

Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji do projektu systemowego ,,Pomagamy sobie”, 
wyłonił 15 osób w wieku aktywności zawodowej, które 
zgłosiły swój akces – deklarację uczestnictwa w projekcie. 
Została również utworzona lista rezerwowa, na której znaj-
dują się nazwiska trzech osób, które wezmą udział w pro-
jekcie w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój 
udział. W oparciu o diagnozę potrzeb osób przystępujących 
do udziału w ww. projekcie, wobec tych osób zostaną pod-
jęte następujące działania:
�» 5 beneficjentów podejmie prace społecznie użyteczne,
�» 2 beneficjentów zostanie skierowanych na staże,
�» 12 beneficjentów skorzysta z doradztwa zawodowego,
�» 12 beneficjentów uzyska profesjonalne wsparcie 

psychologiczne,
�» 13 beneficjentów odbędzie szkolenia zawodowe.

Prace społecznie użyteczne rozpoczną się w miesiącu mar-
cu br. i będą trwały przez 9 miesięcy.

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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 11093 

Ciężak Alan

Dom Opieki

Dom Opieki im. św Brata Alberta, 
ul. Ks P. Ściegiennego 25, 

 23-100 Bychawa
W polu 122 „numer KRS” należy 

wpisać: 0000452057

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 6147 

Barszcz Jan Karol

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 10197 

Kornelia Weronika Sowiło

Leonard Golus

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS”
należy wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 18658 

Golus Leonard

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi 
- Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: BLKS 

„Granit” 1508

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi 
Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: Szkoła 

Podstawowa w Zaraszowie 431

Zuzia Mazurkiewicz

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej,

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000266644

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 

Zuzanna Mazurkiewcz

Wiącej informacji 
na www.bychawa.pl

Tomasz Hanaj
emeryt, z zamiłowania muzyk – perkusista i lutnik

Dossier
�� Narciarska Bychawa
8 lutego 2014 roku w Batorzu, 
już po raz trzeci odbyły się zawody 
narciarsko – snowboardowe.

Organizatorami byli Marta i Marek Krzyżakowie oraz 
Andrzej Miszczak, nauczyciel wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawie. Imprezę udało się zorga-
nizować dzięki licznym sponsorom, którzy bardzo chętnie 
wsparli finansowo nasze zawody. Na szczęście dla organiza-
torów i wszystkich startujących pogoda dopisała. Było cie-
pło i słonecznie. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 
Bychawy p. Janusz Urban wraz z organizatorami, po czym 
zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych udali 
się na start. Konkurencje narciarsko- snowboardowe pro-
wadzili licencjonowani sędziowie, a na dole stoku zabawiał 
wszystkich pan Mateusz Wróblewski. W zawodach wzięło 
udział 164 narciarzy i snowboardzistów w kategorii: Policja 
i Cywile. Dla każdego uczestnika przewidziany był darmo-
wy posiłek. Po zakończeniu zjazdów i podliczeniu wyni-
ków nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów 
przez fundatorów. Później odbyła się loteria nagród. Każdy 
ze startujących otrzymał jakiś prezent. A były to, między 
innymi: gogle, pokrowce na buty narciarskie, polary, czap-
ki, czy inne gadżety. Wszyscy spędzili sobotę aktywnie, 
na świeżym powietrzu, w gronie rodzinnym. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc w organizacji, a uczestnikom za udział 
i zapraszamy za rok na Narciarską Bychawę 2015.
Wyniki, zdjęcia i film na www.iNarciarskaBychawa.pl.

Andrzej Miszczak

�� Pan Tomasz Hanaj 
z Bychawy, emeryt, 
w wolnym czasie jest 
lutnikiem, tzn. potrafi 
budować i naprawiać 
gitary. Umie zrobić taki 
instrument od początku, 
w zasadzie od kawałka 
dobrze wyschniętego 
drewna. Bez użycia 
narzędzi elektrycznych, 
wycinając i obrabiając 
kawałek drewna ręcznie, 
wykańczając papierem 
ściernym, montując 
elektryczne akcesoria 
i przetworniki.

Nie jest obecnie problemem kupno gitary. Jest 
ich w sklepach muzycznych mnóstwo. Większość 
z nich produkowanych jest seryjnie, tylko nie-
liczne ich elementy są wytwarzane ręcznie. Ale 
profesjonalni artyści nadal zaopatrują się w gi-
tary u lutników.
Kto gra na gitarach, które powstają u Pana? – 
pytam pana Tomasza, odwiedzając go w jego 

„kantorku” na tyłach bloku bychawskiej spół-
dzielni mieszkaniowej.

– Gitary robię dla siebie, dla rodziny, przyjaciół, 
znajomych. Ostatnio zrobiłem gitarę dla wnucz-
ki. Kilka lat temu wykonałem gitarę dla mojego 
bratanka Przemka [Przemysława Hanaja, zna-
nego muzyka pochodzącego z Bychawy, przyp. 
red.]. To jest moja pasja. Trzydzieści lat grałem, 
teraz jestem na emeryturze i mam czas dłubać 

ludzie

I Santana zagrałby na takiej gitarze!

takie rzeczy. A gitara wymaga czasu. Gitarę robi 
się miesiącami. Elektryczną to dwa, trzy, ale 
„pudło” – to około roku. Gitara akustyczna wy-
maga o wiele więcej pracy; jest więcej klejenia, 
a klej nie schnie przecież natychmiast. By wy-
giąć kawałek drewna na pudło potrzebna jest też 
matryca; drewno wymaga wówczas wielogodzin-
nego formowania, wyginania w gorącej wodzie. 
To potrafi się złamać i wtedy całą pracę zaczyna 

się od nowa. Drzewa – klon i jawor ciężko się wy-
ginają, brzoza formuje się pięknie.

W międzyczasie pan Tomasz pokazuje gitarę, 
nad którą pracuje od kilku miesięcy. To Gibson. 
Instrument jest już przygotowany do malowania. 
Artystyczne cienie wykona aerografem.

Pan Tomek ciągle szuka nowych wzorów i po-
trafi zrobić każdą gitarę, na podobieństwo tych 
najsłynniejszych i najdroższych.

Na brzmienie gitary największy wpływ ma po-
dobno rodzaj i jakość drewna użytego do budo-
wy instrumentu. Drewno musi dobre, wyschnię-
te, najlepiej kilkunastoletnie.

Skąd pan takie bierze? – pytam, oglądając kil-
ka kawałków stojących w kącie.

– Od chłopa, od znajomych. Czasem, jak 
ostatnio, dobry kawałek drewna przyjedzie aż 
z Ukrainy. Takie drewno czasem kilka lat u mnie 
postoi, nim wyschnie. Do gitar najlepsza olcha, 
najlepiej z niej grają.

Pan Hanaj skrupulatnie zapisuje wagę drew-
na, nim rozpocznie suszenie.

Oczywiście pozostaje kwestia akcesoriów gita-
rowych, ale wszystkie te części są podobno do-
stępne w sklepach internetowych i nawet potem 
można je wymienić w gitarze. W przeciwieństwie 
do drewna, które jest sercem instrumentu.

Pan Tomasz wspomina czasy, gdy specjalną 
piłkę do wycinania progów sprowadzał aż z USA.

M. Głazik

Serdeczne podziękowania dla: pani 
dyrektor Henryki Taube, nauczycieli 
i pracowników Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce, księ-
dza proboszcza Stanisława Góry, 
pana organisty i pana kościelnego, 
wszystkich przyjaciół, którzy w tak 

bolesnych dla nas chwilach, po odej-
ściu naszej ukochanej żony, mamy 
i córki śp. Barbary Chyżewskiej 
dzielą z nami smutek i żal, okazu-
ją nam wiele serca i życzliwości. 
Za okazywaną nam pomoc wyrazy 
wdzięczności składają – mąż Andrzej 

Chyżewski z dziećmi i matka Henryka 
Leciejewska.
Jednocześnie wielkie Bóg zapłać dla 
mieszkańców Bychawki, Iżyc i okolic, 
dla wszystkich darczyńców za okazy-
wane nam wsparcie.

��Warsztaty kulinarne w Gałęzowie
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół 
Lublina” serdecznie zaprasza do wzię-
cia udziału w warsztatach kulinarnych, 
które odbędą się w marcu w świetlicy 
wiejskiej w Gałęzowie. O dniu i godzinie 
poinformujemy na stronie Bychawa.pl.
Podczas warsztatów uczestnicy będą 
mieli możliwość wzięcia udziału 
w przyrządzaniu i degustacji potraw 

tradycyjnych charakterystycznych 
dla Lubelszczyzny i innych regionów. 
Warsztaty będą poprzedzone wykła-
dem na temat produktów tradycyjnych.
W trakcie spotkanie powstanie film 
promocyjny, który będzie emitowa-
ny na antenie TVP Lublin, gromadzone 
będą również materiały (zdjęcia, prze-
pisy kulinarne) do opracowywanego 

w ramach projektu przewodnika kuli-
narnego „Zasmakuj w tradycji”, w któ-
rym prezentowane będą wybrane po-
trawy przygotowane i zaprezentowane 
przez uczestników.
Informacje można uzyskać w biurze 
LGD „Kraina wokół Lublina” pod nr 
telefonu 81 534 45 28 lub osobiście 
w Lublinie przy ul. Narutowicza 37/5.
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�� Goździk i rajstopy, czyli Dzień Kobiet w PRL-u
Z racji mojego wieku 
coraz częściej sięgam 
do wspomnień, zwłaszcza 
tych przyjemnych, 
wesołych…

Taką sentymentalną podróżą jest wspo-
mnienie Międzynarodowego Dnia Kobiet 
i jego obchodów w PRL-u za późnego 
Gomułki oraz za czasów Gierka. Genezę hi-
storyczną Dnia Kobiet w byłym obozie so-
cjalistycznym pozostawiam w tym miejscu 
historykom i socjologom.
Z czym mi się kojarzy „Święto Ewy”?
Pierwszym skojarzeniem jest czerwony 
goździk (a najlepiej trzy) oraz elastyczne 
pończochy lub rajstopy składane w hołdzie 
tego dnia każdej pani.
8 marca – założeniem organizatorów tego 
świątecznego dnia – kobiety pracujące 
miast i wsi miały czuć się docenione. W za-
kładach pracy czy szkołach dzień ten ob-
chodzony był obowiązkowo. Była to okazja 
do uzupełnienia braków w zaopatrzeniu, 
dlatego wręczano paniom, choćby takie 

prozaiczne dobra materialne jak rajstopy, 
ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
W gazetach kolorowych jak „Filipinka”, 
„Nowa Wieś”, „Przyjaciółka” zauważano 
życie i pracę kobiet. Pełno było porad: jak 
przygotowywać posiłki, wykorzystując do-
stępne produkty żywnościowe, jak dbać 
o urodę, mając tylko słabe kosmetyki i my-
dełka np. rumiankowe, czy perfumowa-
ną wodę kwiatową o nazwie „Być może”. 
W sklepach z okazji Dnia Kobiet pojawiały 
się czasem bombonierki czy też taki „ra-
rytas” jak konserwa „Szproty w oleju” czy 
słoik „Śledzie w zalewie”. Można było ku-
pić chyba ze dwa gatunki kawy ziarnistej 
„Orient” lub „ Selekt”.
Korzystając z tych porad, często własnych 
sprawdzonych przepisów, w wigilię Święta 
Kobiet panie piekły różne wymyślne ciasta, 
jako poczęstunek w pracy w rewanżu za 
upominki. Ważnym elementem przygoto-
wań do święta była dbałość o wygląd, od-
powiednie modne uczesanie i makijaż, by 
tego dnia mieć dobre samopoczucie.
Włosy były tapirowane, puszyste, pokryte 
dużą ilością lakieru do włosów. Brwi, rzę-
sy były podkreślone grubą, ciemną kreską. 

Takie były kosmetyki i moda. Przypominam, 
że mówimy o latach 70. i 80. XX wieku.
Klimat tamtych lat można było od-
czuć na pokazie fryzur przygotowanym 
przez nauczycieli i uczennice klasy fry-
zjerskiej Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 im. H. Dobrzańskiego w dniu 16 lutego 
w BCK. Kto nie był, niech żałuje. Był to au-
tentyczny, sentymentalny „zawrót głowy”.
Wracając do „Święta Ewy”. Rano przed 
kwiaciarniami widziano mężczyzn kupu-
jących kwiaty. Byli to głównie aktywiści, 
wyznaczeni przez radę pracowników lub 
związki zawodowe. Ich obowiązkiem był 
zakup czerwonych goździków, koniecznie 
na rachunek.
Kwiaty hurtowo pakowano w gruby, szary 
pakowy papier.
Wyznaczeni „aktywiści w imieniu kolekty-
wu” wręczali paniom goździki bez żadnego 
przybrania oraz przewidziane rozdzielni-
kiem rajstopy. Panie osobiście kwitowały 
odbiór, częstowały ciastem i winem, słod-
kim i ciężkim.
Żonom i córkom też coś przynosiliśmy. Np. 
frezje, zestaw elastycznych pończoch i raj-
stop. Oczekiwanym przez panie prezentem 

była świecąca kolorowa sztuczna biżuteria 
z Czechosłowacji. Praktycznym upomin-
kiem był kupon totolotka.
Międzynarodowy Dzień Kobiet w PRL-u 
był swojski i niezapomniany. Dla pikan-
terii przypominam paniom, że Dzień 
Kobiet”zlikwidowano za rządów kobiety – 
premier Hanny Suchockiej w 1993 r.
Paniom, w dniu Waszego święta życzę 
wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. 
Bądźcie zawsze kobietami – jak śpiewała 
Alicja Majewska w piosence Być kobietą. 
Niech się Wam spełnią marzenia!

Mirosław Grzesiak

��Walentynki z Jemiołą i „Wątli Kołodzieje”
Dzieje się nieco w „Złotej 
Lirze”, dzieje się 
muzycznie. W sam dzień 
świętego Walentego 
odwiedził nas p. Łukasz 
Jemioła, przystojny 
ciemnowłosy brodacz 
z gitarą. Czy trzeba czegoś 
więcej? – niech powiedzą 
panie.

Pod jemiołą wszystko wolno, zwłaszcza 
w Tym Dniu! Było więc o miłości. O kocha-
niach, rozstaniach, pożegnaniach. Ale też 
o spotkaniach, oczarowaniach – no, pozy-
tywnych doznaniach. A repertuar „w tem 
względzie” p. Łukasz ma wprost niewyczer-
pany i, jak by tu rzec, wielopokoleniowy: 
coś z Mieczysława Foga i Hanki Ordonówny, 
chóry: rewelersów Dana, Czejanda (komu 
jeszcze te nazwy coś mówią), Eriana – tam 
śpiewał Jan Ernst, wybitny geograf, mój 
profesor. A coś nowszego – proszę bardzo! 
Marek Grechuta, Czesław Niemen, choć bez 
tego pięknego „ł”. Ezoterycznej księżnicz-
ce uczucia swe wyznawali Eric Clapton – 
„Layla” – i George Harrison – „Something”. 
Było coś z disco-polo w stylu metalic i coś 
z muzyki poważniejszej w rytmie disco-polo.
Paniom z zachwytu płonęły oczy, a i pano-
wie słuchali w zadumie. Jednej tylko słu-
chaczce artysta nie mógł uczynić zadość. 
Nie umiał starej kolejowej piosenki o wę-
glarce*. Bo któż z młodych podróżował 
pociągiem ciągnionym przez lokomotywę 

z tenderem**. Chyba tylko wiecznie żywy 
i wciąż młody Elvis Presley. Love me tender, 
love me true...***

Kołodzieje
W następny czwartek przybyli do nas 
„Kołodzieje”. Piasta może nie pamiętają, ale 
pamiętają sporo. No bo, to już jakieś 40 lat 
zmagają się z bezdrożami i manowcami pio-
senki turystycznej. Pamiętnego jesienne-
go czy zimowego wieczoru na scenę Chatki 
Żaka w Lublinie wystąpił dorodny mężczy-
zna zwany Józkiem Kołodziejczykiem. A za 
nim rządkiem weszła jeszcze trójka młodych 
mężczyzn, co raz to dorodniejszych, ostat-
ni mierzył sobie jakieś dwa metry. Pokłonili 
się widowni, a wtedy urocza, choć niewielka 
prezenterka Bogusia zapowiedziała: Przed 
Państwem grupa „Wątli Kołodzieje” Tu in-
teligentna publiczność ryknęła homeryckim 
śmiechem. Dalej było mniej humorystycz-
nie, a bardziej nastrojowo. „Przemoczone 
buty” niosły nas przez Roztocza i Beskidy, 
„Dżamble” pana Leara płynęły przez bez-
kresne oceany – takim był i takim pozo-
stał repertuar zespołu. Rzecz o florze, fau-
nie i wędrowaniu – jak określiłby pisarz 
Stasiuk****.
Przez lata pogodne i refleksyjne piosenki 
„Kołodziejów” towarzyszą pokoleniom wę-
drowników. Niektóre zbłądziły pod strze-
chy. Wykonywane są na weselach i im-
prezach masowych, ukazują się w różnych 
wersjach w licznych śpiewnikach. Często 
z informacją „muzyka ludowa, autor tekstu 
nieznany”.

Już nie chce mi się tego wyjaśniać – mówi 
pan Józek, „w cywilu” emerytowany na-
uczyciel matematyki. Jesteśmy po „Budce 
Suflera” najstarszą kapelą w Lublinie. 
A Krzysztof Cugowski zapowiedział podob-
no przejście na emeryturę. My zostajemy! 
Kto u nas grał i pisał dla nas? Łatwiej po-
wiedzieć kto nie! Był Tadek Chmielewski, 
obecnie wybitny uczony i zasłużony działacz 
ochrony przyrody. Był Janek Wroczyński, 
śpiewający doktor, znakomity interpretator 
poezji Francois’a Villona. Potem grał gdzieś 
na paryskim bruku. Był nieodżałowany 
Jurek Kuna, zwany przekornie „Mizernym”, 
obdarzony mocnym głosem a la Krzysztof 
Krawczyk.
Tak już jest, że wizerunek zespołu two-
rzą rośli faceci, którym towarzyszą czasem 
dziewczyny subtelne, obdarzone delikat-
nym głosem. Rzekłby ktoś genderem przeję-
ty – typowy machizm. W obecnym składzie 

„Wątłych Kołodziejów” występuje bycha-
wianin Leszek Asyngier (senior), dobrze 
wszystkim znany gitarzysta basowy. Może 
dzięki temu muzyczne wędrowanie przez 
krainę łagodności stanie się nam bliższe.

Wezmę na Roztocze w plecak byle co
Wezmę na Roztocze dobry żart
Wezmę na Roztocze myśl palącą
by ją studził wiatr

Lider „Kołodziejów” pozostawił nam jeszcze 
definicję turysty. To taki facet, co widziałem 
go ze dwa razy w życiu, ostatnio chyba na 
Bukowej Górze chyba z dziesięć, dwadzieścia 
lat temu, a witamy się jak dobrzy sąsiedzi.

Marek Kuna
* zob. „Węglarka” Emilian Kamiński
**zob. Słownik języka polskiego
***zob. Słownik polsko-angielski 

(gra skojarzeń)
****zob. Stasiuk Andrzej „Biały kruk” 

Wydawnictwo Czarne, 2002
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Artykuł powstał na podstawie luźnych rozmów prowadzonych w bibliotece, w otoczeniu książek, przy 
filiżance kawy. Przez cały czas, ja i mój rozmówca, mieliśmy przed oczami napis „Biblioteka to dobry 
adres”. Może ta prosta myśl artystycznie wkomponowana w logo na bibliotecznych filiżankach, a może 
gawędziarski talent pana Wiesława Boguty, jego niesamowita pamięć i rozległa wiedza na temat 
codziennego życia bychawian, nie pozwalała przestać, a jedno wspomnienie wywoływało kolejne. 
Zasłuchana w opowieści z końca lat 50. XX wieku, z prędkością niemal „ponaddźwiękową” stukałam 
w klawiaturę komputera, żeby zdążyć wszystko zanotować.

Barbara Cywińska

Wspomnienia małego łobuziaka

Kino „Uciecha”
Odcinek 1

�� Kino „Uciecha” w Bychawie? Moje pokolenie, 
wychowane na kinie „Przełom” ze 
zdziwieniem pyta: a w ogóle było takie?

Było! Mieściło się w „podwórzu”, gdzie obecnie znajduje się sklep gospo-
darstwa domowego i chemii pana Mariana Krawczyka. Mój rozmówca miał 
szczęście, że mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie tego kultowego wówczas 
miejsca. W dodatku tam pracowała kuzynka, którą mały Wiesio nazywał 
„Babcią”! A z tym wiązało się wiele przywilejów, m.in. znajomość z całym 
personelem „Uciechy”. Kierowniczka kina, pani Anastazja Jędruszakowa* 
lubiła rezolutnego blondynka i czasem wpuszczała go na seanse filmowe 
bez biletu. Podobnie czyniła pani Halina Bartyskowa, kasjerka, której zda-
rzało się w zastępstwie szefowej pełnić rolę bileterki. Poza tym klucze do 
kina wisiały w domu państwa Bogutów, rodziców tytułowego „łobuziaka”. 
Ciekawski i wszędobylski Wiesiek wiedział, co w trawie piszczy. Nie bez po-
wodu rodzina nazywała go „Polusem”! Tę przypadłość można dzisiaj porów-
nać do pewnego rodzaju ADHD. Gdy zbliżał się czas filmowych seansów, 
po klucze do reżyserki przychodzili kinooperatorzy, a zaraz po nich pani 
Bartyskowa odbierała klucze do drzwi wejściowych i kasy.

Sala kinowa była wyposażona w 15 rzędów ławek typu parkowego, po 
cztery w każdym rzędzie. Ławki były ustawione też wzdłuż ściany zachod-
niej. Od strony południowej znajdował się balkon zwany „galerką”. Pod nią 
stało trzy rzędy ławek, a na niej znajdowały się – dzisiaj rzec by można – 
miejsca dla VIP-ów, czyli najbardziej pożądane, najlepsze miejsca w całym 
kinie. Wchodziło się tam po schodkach wprost z sali kinowej. Oglądać film, 
siedząc na „galerce”, to dopiero było coś!

Za plecami „galerkowiczów” znajdowały się okna projekcyjne i kabina ope-
ratorów, tj. panów: Edwarda Woźniaka, Józefa Nawłatyny i Zygmunta Gąbki. 
Ci panowie mieli władzę absolutną nad filmem. Nieliczne sceny „całuśne” 
były przez nich cenzurowane ręcznie poprzez przysłonięcie własną dłonią 
obiektywu. Niezadowolenie publiczności było natychmiastowe, okazywane 
głośnymi gwizdami i tupaniem. Z czasem, gdy ławki zastąpiono specjalny-
mi krzesełkami z podnoszonym siedziskiem, zirytowana lub niezadowolona 
z czegoś publika dodatkowo „skrzypiała krzesłami”.

Taśmy filmowe przywożono w metalowych skrzyniach autobusami kurso-
wymi. To były te czasy, kiedy w Bychawie z powodzeniem funkcjonował duży 
dworzec PKS, z którego w różnych kierunkach co chwila odjeżdżały wypeł-
nione po brzegi autobusy.

* Więcej o p. Anastazji Jędruszakowej w artykule Marii Dębowczyk Tradycje amatorskiej aktywności 
kulturalnej w Bychawie, „GZB” 2011, nr 2, s. 10-11.

Filmowe fascynacje
W każdą niedzielę o 10.30 odbywały się poranki kinowe, czyli projekcje 

bajek dla dzieci. Bilet wstępu na godzinny seans kosztował 1,20 zł. Gdy pew-
nego ranka Kajowi zamarzało serce, wszystkie dzieciaki płakały. Ze strachu 
natomiast piszczały i chowały się za oparcia ławek podczas emisji obrazu pt. 
Godżilla. Początek projekcji oznajmiało brzmienie trzech gongów. Po czym 
światła gasły, na ekranie pojawiały się kadry Polskiej Kroniki Filmowej, 
a niezapomniany głos Lucjana Szołajskiego opowiadał o tym, co w kraju i na 
świecie. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili Kronikę.

Gratka nie lada trafiała się miłośnikom dużego ekranu z okazji Święta 
Rewolucji Październikowej, bo wtedy filmy wyświetlano za darmo. Jak moż-
na się domyślać, w repertuarze tego dnia znajdowały się obrazy ku czci re-
wolucji i Lenina. Mimo to sala pękała w szwach. Dla wielu była to jedyna 
okazja obejrzenia filmu w prawdziwym kinie. Nie przelewało się bychawia-
nom, oj nie!

Obyczajowe poruszenie wywołał film pt Paryżanka z Brigitte Bardot w roli 
głównej, który wszedł na ekrany w 1957 r. To było przeżycie! Aktorka poka-
zała nagie ciało! Wiesiek, lat 8 i Jerzy Gaweł, lat 13 oglądali film w lustrza-
nym odbiciu, siedząc z tyłu ekranu…

Kinoman ogólnie nie miał łatwego życia. Niedobory finansowe i dyskrymi-
nacja ze względu na wiek to były największe zmory. Tak! Pani Jędruszakowa 
była surową szefową kina, ograniczeń wiekowych konsekwentnie przestrze-
gała. Za nic w świecie, np. nie chciała wpuścić naszego łobuziaka na film 
pt. W samo południe z Garym Cooperem i Grace Kelly. Dopiero fontanna 
wielkich jak grochy łez zmiękczyła jej serce. Udało się! Film, mimo że prze-
znaczony dla nieco starszych, nie poczynił spustoszenia w kształtującej się 
młodej psychice. Na szczęście! Bez problemu natomiast wpuszczono go na 
Szatana z siódmej klasy. Ten film z 1960 r., oparty na powieści Kornela 
Makuszyńskiego to jeden z ważniejszych filmów, do których w dorosłym już 
życiu, poważny i stateczny Pan Wiesław chętnie i z sentymentem wraca.

Ogromną popularnością wśród młodzieży cieszyły się filmy przygodowe, 
westerny i wojenne. Filmy Dwa złote colty i Rio Bravo były oglądane przy 
każdej nadarzającej się okazji.

Podczas seansów zdarzały się zaskakujące epizody. Razu jednego, pani 
siedząca w pierwszym rzędzie poczuła się zagrożona i dało się usłyszeć prze-
raźliwy krzyk i raban straszny! Nic dziwnego. Wielka, buchająca parą loko-
motywa jechała wprost na widownię!

Kinowa solidarność i kreatywność 
ponadprzeciętna

Przed seansem wokół kina zbierała się młodzież. Kto miał kasę – ku-
pował bilet i zasiadał na widowni, kto nie miał – krążył wokół budynku 
z wielkim pragnieniem znalezienia się w środku. I wtedy właśnie owa soli-
darność kinomanów dochodziła do głosu, popychając młodzieńców do nie 
lada wyczynów, a wszystko po to, żeby koledzy też mogli obejrzeć emito-
wany właśnie hit. Gasły światła, seans się rozpoczynał, chłopcy siedzący 
w ostatnich rzędach bezszelestnie, po omacku, wyciągali sztabę zabezpie-
czającą i zamykającą drzwi wyjściowe. Te otwierały się z hukiem, a cała 
zgraja czekających na ten moment na zewnątrz chłopaczków wpadała na 
salę i szybko zajmowała miejsca, udając, że byli tu od samego począt-
ku. Zanim kierowniczka zorientowała się, co się dzieje, nim zapaliła świa-
tło, nie mogła już zgadnąć, kto jest tutaj na gapę. Podobna akcja nie za-
wsze mogła się udać. Dlatego, w tychże drzwiach były wywiercone przez 
kinomanów dziury, coś w rodzaju wizjerów, przez które jednym okiem, na 
zmianę z kolegami oglądało się film. Byli też tacy „spece”, którzy wchodzili 
do kina przez dach (szyberdach dla kominiarza) wprost na „galerkę”!

Niektórzy chowali się pod sceną, gdzie znajdował się skład opału, do któ-
rego wprost z sali kinowej prowadziły niewielkie drzwiczki. Gdy robiło się 
ciemno, na paluszkach wychodzili z ukrycia.

Tuż przed seansem, rozsuwała się kurtyna, odsłaniając ekran. Grube 
fałdy materiału służyły co bardziej pomysłowym amatorom darmowych 
projekcji jako schowek. W niej zamotani czekali na rozpoczęcie seansu. 
Czasem się udawało!

Czujność pani Jędruszakowej wystawiano często na ciężkie próby. 
Stawało przed nią np. trzech rosłych młodzieńców, tworząc swoisty mur – 
zasłonę dla przemykającego się za ich plecami delikwenta, któremu zama-
rzyło się obejrzeć film za darmochę.

Piotrek Terlecki był specjalistą od klejenia biletów. Zbierał w tym celu od 
uczestników seansów przedarte bilety, z kosza wyciągał odcinki kontrol-
ne, a potem w sobie tylko wiadomy sposób sklejał je tak, że bilety były jak 
świeżo zakupione w kasie! Nasz tytułowy łobuziak korzystał z tej opcji nie 
raz, więc wie!

Pani Jędruszak miewała dni dobroci dla kinomanów bez grosza przy du-
szy, wpuszczała w drugiej połowie seansu co grzeczniejszych, za darmo.

Podobno też praktykowano system ulg, np. dla 10 pierwszych osób bilety 
były sprzedawane z 50% rabatem.

Zdarzało się, że dowcipnisie w trakcie seansu wypuszczali złapane wcze-
śniej kawki i wróble… Słyszało się też głośno wypowiadane podpowiedzi 
dla aktorów, zwłaszcza w trakcie „momentów”.

Kinomani
Po cichu okoliczna dzieciarnia i młodzież darzyła uwielbieniem tych, co 

to nie opuścili żadnego wyświetlanego w bychawskim kinie „Uciecha” fil-
mu. Do tej grupy szczęściarzy należała pani Helena Królikowska, przyszy-
wana babcia Wieśka, przedwojenna piękność, sprzątała w kinie i paliła 
w dwóch piecach węglowych. Miała swoje stałe miejsce za jednym z pieców, 
tuż przed sceną. Z tego miejsca namiętnie oglądała filmy!

Kino „Uciecha” nie miało żadnych tajemnic również przed panem 
Wacławem Wolińskim, Tadeuszem Luterkiem, Bogdanem Kuleszą, 
Norbertem Szulowskim (pseud. „Nuniusz”).

Barbara Cywińska

„Wspomnienia małego łobuziaka” czyta się wspaniale. Bychawa lat 50. 
i 60 XX w. to już w tej chwili odległa opowieść. Skupieni na poznawaniu 
historii Bychawy sprzed stu czy dwustu lat zapominamy o tym, co dzia-
ło się lat temu kilkadziesiąt. A to umyka, odchodzi z każdą zawieruszo-
ną fotografią, z każdym mieszkańcem Bychawy, którego pożegnaliśmy.
Wątek kina „Uciecha” będzie miał kontynuację w następnym nume-
rze. To, jak będzie wyglądał, ile uda się jeszcze przypomnieć i odnaleźć, 
w dużej mierze zależy od Państwa. Przejrzyjcie domowe archiwa i al-
bumy w poszukiwaniu tej zaginionej fotografii kina (może gdzieś jest?), 
sięgnijcie w zakamarki Waszej pamięci, podzielcie się z nami wrażeniami 
z tamtych seansów.
Barbara Cywińska i Wiesław Boguta („łobuziak”) czekają w bibliotece na 
Państwa wspomnienia.

Red.

Zdjęcie w parku miejskim na tle banku spółdzielczego 
i domów rodziny Siudów i Sprawków. W środku Wiesio Boguta 
lat 8, obok siostry: Grażynka lat 7 i Bożenna (Hania) l. 4. Zdjęcie 
z mamą Krystyną, ojcem Czesławem (po prawej) i kolegą ojca 
– p. Kazimierzem Smolakiem.

Ulica 22 Lipca w Bychawie, 1968 r. fot. L. Święcki
Od prawej dom p. Gustawa Lewczyńskiego, w którym znajdował się sklep spożywczy, obok dom Bogutów (nr 39). 
W pierwszej izbie domu Bogutów (pierwsze okno) mieścił się w latach 50. XX w. pierwszy w Bychawie sklep papierniczy, 
pełnił funkcję księgarni. Dalej budynek spółdzielni „Jedność”, w którym znajdował się posterunek milicji. Przed nim 
widoczny Gazik lub Willis, którym jeździł kierowca Jan Szumiło. Obok milicji była apteka magistra Garbalskiego, potem 
upaństwowiona. Dalej sklep Kulińskich z wapnem, mydłem i powidłem i sklep spożywczy p. Leona Nowakowskiego. 
Obok dom Lubańskich i Asyngrów, gdzie mieściły się: kawiarnio-restauracja, którą prowadzili Helena i Czesław Lubańscy 
i drugi bar - „Zachęta” państwa Haliny i Piotra Asyngrów. Obok kolejny bar prowadzony przez „Lucynki” (córki Antoniego 
Frączka), można tu było zjeść obiad i wypić setkę. Obok sklepu Gustawa Lewczyńskiego znajdował się (niewidoczny na 
zdjęciu) sklep chemiczny z naftą i ze smarówką do kół żelaźniaków – sprzedawał tu p. Józef Żukiewicz.

„Łobuziak” – Wiesio Boguta w czapce „studenckiej”. 
Hit modowy tamtych czasów.
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�� Piękna nieznajoma
Był zimowy (choć wyglądał na 
wiosenny) dzień. Ot, dzień jak co 
dzień! Funkcjonariusze Straży Ochrony 
Kolei prowadzili rutynowe działania 
sprawdzające stan torów. Nieopodal 
wiaduktu przy Drodze Męczenników 
Majdanka w Lublinie, tuż przy torach 
kolejowych, natrafili na portret 
kobiety.

Stał oparty o drzewo. Panowie nawet sobie żartowali, że 
wprawdzie „Malczewski” to nie jest, ale szkoda taką ładną 
buzię zostawić w szczerym polu. Mariusz Mazurkiewicz, je-
den z 3-osobowego patrolu, prywatnie mieszkaniec gmi-
ny Bychawa, zabrał „nieznajomą” do domu. A potem, 

poszukując dla niej odpowiedniego miejsca, przyniósł do 
Biblioteki. Postać ze zdjęcia zaintrygowała na tyle, że posta-
nowiliśmy dowiedzieć się więcej…
Portret młodej, atrakcyjnej, elegancko ubranej kobiety 
o ciemnych włosach upiętych w luźny kok. Wykonany z całą 
pewnością przez świetnego fotografa, włożony w owalne 
passe-partout, ręcznie wycięte, którego brzegi podmalowa-
no na biało. Całość oprawiona w drewnianą ramę o wymia-
rach 50 cm x 60 cm z pięknymi zdobieniami. Dobrze zacho-
wany, co świadczy o tym, że był przechowywany w suchym 
pomieszczeniu. Wydawało się, że wyjęcie zdjęcia z ramy po-
zwoli na jego identyfikację. Tę czynność powierzyliśmy fa-
chowcom z branży fotograficznej, specjalizującym się m.in. 
w renowacji i ratowaniu starych fotografii. Właściciel lubel-
skiego studia Art Foto, Robert Bogudziński, z wypiekami na 
twarzy i dreszczykiem emocji, przystąpił do „rozbierania” 
Pani Kolejowej. Taki przydomek otrzymała tytułowa pani, 

uratowana przez pracowników ochrony kolei, przed nie-
chybną zagładą poprzez „przemarznięcie i przemoknięcie”. 
Delikatnie, niemal wstrzymując oddech, aby niczego nie 
uszkodzić, uzbrojony w specjalne narzędzie wyglądem przy-
pominające wygięte szczypce, bezinwazyjnie wyjął gwoź-
dziki przytrzymujące portret. Następnie wydobył fotogra-
fię zza szyby. Niestety, poza zapiskami ramiarza niczego nie 
znalazł.
Moja ciekawość, wciąż niezaspokojona, prowadzi mnie do 
wspomnianego studia, gdzie chwilowo rezyduje „kolejowa 
pani”. Tam p. Małgorzata Kamińska z zawodu fotograf i retu-
szer wyjaśnia mi tajemnicę nienagannego wyglądu sportre-
towanej twarzy. To dzieło kogoś takiego jak ja – mówi z pro-
stotą. Chłonę tajniki tego nieco egzotycznego dla mnie za-
wodu. Zasłuchana w barwną opowieść pani Małgosi, oczyma 
wyobraźni widzę postać retuszera z ołówkiem 2 H w ręku, 
pochylonego nad podświetlonym pulpitem retuszerskim 
z ułożonym nań negatywem, dokonującego korekty wszel-
kich niedoskonałości. Tak zatemperowanego ołówka jeszcze 

nigdy nie widziałam. Rysik wygląda jak najcieńsza igła dzię-
ki zastosowaniu temperówki z żyletką i papieru ściernego. 
Nic dziwnego wszak twarz (nawet ta skopiowana) to deli-
katna materia. Retuszer musiał mieć naprawdę dobre oko, 
pewną rękę i niesamowite wyczucie. Chociaż w tym kon-
kretnym przypadku nie miał zbyt wiele pracy. Kobieta jest 
naturalnie piękna. Wygląda na damę z wyższych sfer. Pani 
Małgosia zachwyca się plastyką jej twarzy. Ale też fotograf 
był mistrzem w swoim fachu. Potrafił to piękno uchwycić, 
wydobyć, wyeksponować, a to nie lada sztuka, zważywszy 
chociażby na możliwości techniczne fotografii na początku 
XX wieku. Zdjęcie datowane najprawdopodobniej na lata 
1918 – 1920 przy czym, zdaniem p. Małgosi, speca od reno-
wacji starych fotografii – nie powstało ono w Lublinie. Jeżeli 
nie w Lublinie, to gdzie?
Moja „nauczycielka tajników sztuki retuszu tradycyjnego” 
w jednej sekundzie przeskakuje z przeszłości do teraźniej-
szości, a ja z ociąganiem opuszczam stylowo urządzony, 
pachnący przeszłością, kącik z okrągłym stolikiem do kawy 

i portretem „pięknej nieznajomej”. Pani Małgosia z pasją 
w głosie opowiada o tym, jak (nie bez żalu i sentymentu) 
ołówek zastąpiła myszką, pulpit – komputerem, a negatyw 
– skanem. Z dumą pokazuje uratowane w ten sposób frag-
menty historii, epizody z życia osób znanych i zupełnie ano-
nimowych… ulotne chwile zaklęte w fotografii!
Poszukiwania trwają, a pytań coraz więcej…
Kim jest ta piękna kobieta o wnikliwym spojrzeniu i szla-
chetnych rysach twarzy? Jak i dlaczego znalazła się bez da-
chu nad głową? Gdzie i czy w ogóle jest ktoś, kto zna „Panią 
kolejową”, kto mógłby przywrócić jej tożsamość, otoczyć 
jej postać osobami, które ją znały i kochały; wydarzeniami, 
w których brała udział… Każda, nawet najmniejsza informa-
cja może okazać się cenna.

Barbara Cywińska
b.cywinska09@gmail.com

tel. 81 5661076

Polewka, kluski i fajercorz, czyli tradycyjne 
postne pożywienie w okolicy Bychawy
�� Tym razem ze względu na zbliżający się 
okres Wielkiego Postu postanowiłam 
zająć się tematem tradycyjnego postnego 
pożywienia, jakie przed laty przyrządzały 
gospodynie w miejscowościach należących 
do gminy Bychawa.

W dawnym pożywieniu tradycyjnym ważne miejsce zajmowały posiłki po-
stne spożywane zazwyczaj w piątki, środy i soboty ponieważ: …to dni Matki 
Bożej ji środa, ji sobota, a piątek to (…) no Pan Jezus zmar (M.K.). Niektórzy 
mieszkańcy gminy Bychawa wspominają również o tym, że nie poszczono 
jedynie w niedzielę: A jeszcze dawniej to mówili, że tylko w niedziele jesz-
cze (…) kiedyś mówi to na niedziele tylko z mlekiem jedli, a tak to cały czas 
z olejem (J.F.). Jak podają pytane przeze mnie osoby, postu należało prze-
strzegać bez względu na wiek: I starsi pościli (…) i dzieci (J.F.).

Jednym z najważniejszych okresów w roku, w którym dawniej stara-
no się bezwzględnie przestrzegać postu był rozpoczynający się od Środy 
Popielcowej czterdziestodniowy Wielki Post. Przed jego rozpoczęciem nale-
żało wszystkie znajdujące się w domu garnki dokładnie wyczyścić popio-
łem: ...to jeszcze mamusia moja opowiadała ji w ogóle jak post nachodził to 
garki popiołem, bo tam czym myli, popiołem wymyte (…) ji, z drzewa, wy-
myte garki, ji żeby tam broń Boże z czymś tam, tylko w niedziele z mlekiem, 
a tak to z olejem (J.F.). Najodpowiedniejszym do tego rodzaju czynności był 
popiół drzewny.

Tym co w pierwszej kolejności kojarzy się z dawnym postem jest olej: 
Tak. To już w, jak w, post był to wszystko z olejem, wszystko z olejem (J.F.). 
Niegdyś (a gdzieniegdzie jeszcze i współcześnie) bito go w specjalnie do 
tego celu budowanych olejarniach, w których jak nietrudno się domyślić, 
pracowali olejarze, mający w dniach poprzedzających dni postne wiele za-
mówień, przez co jak potwierdzają informatorzy, musieli pracować: …całe 
dnie i noce (M.K.).

Potrawy postne to przede wszystkim kwaśne polewki gotowane na wo-
dzie i maszczone olejem (nazywane w różnych regionach Polski żurami, 
kwaśnicami czy wodziankami), kapusta, postne ziemniaki, groch oraz 
śledzie. Jak wynika z rozmów przeprowadzanych z mieszkańcami gminy 
Bychawa, dawniej w czasie postu, na terenach okalających nasze mia-
sto, spożywano między innymi rozmaite kasze czy kluski z makiem: …
już tak przeważnie w piątek to z makiem kluski (M.K.). Jak podała jedna 

z informatorek swoistym przysmakiem był fajercorz, czyli: …placek pieczo-
ny na fajerkach (M.K.) z dodatkiem mleka i utartego maku.

Kolejną postną potrawą wymienianą przez moich rozmówców jest po-
lewka, do której wedle upodobań można było dodać klusek lub grochu. Jej 
głównym składnikiem był susz (suszone owoce, np. śliwki, gruszki, czere-
śnie), którego przed laty: …ludzie dużo suszyły (M.K.). Rano sie ugotowało 
ji to stało do południa, nasiąkło, ji to było dobre, posłodziło sie i jak kluski 
mama ugotowała, to aj dobre kluski z polywko (M.K.) – z tęsknotą w oczach 
wspomina jedna z rozmówczyń.

Opracowane na podstawie wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami gminy 
Bychawa.

Sylwia Stachyra
Bibliografia
Kowalska-Lewicka A., Szromba-Rysowa Z., Pożywienie [w:] Biernacka 
M., Kopczyńska- Jaworska B., Kutrzeba-Pojnarowa A., Paprocka 
W., Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, tom I, Wrocław 1976.
www.teatrnn.pl

Wirtualna Bychawa 1938
�� W grudniowej relacji z XVI 
Spotkań Regionalnych 
(GZB nr 249, s. 12-13) 
pojawiła się wzmianka 
o podjęciu przez 
Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne długofalowych 
przygotowań do kolejnej 
edycji, która będzie 
odbywać się pod hasłem 
„Wirtualna Bychawa”. 
Główną osią planowanych 
Spotkań Regionalnych 
jest projekt Wirtualna 
Bychawa 1938.

Projekt
Od jakiegoś czasu prowadzę badania dotyczą-
ce zmian przestrzeni Bychawy w ciągu ostat-
nich dwustu lat historii miasta. Najnowsze pra-
ce koncentrują się na próbie odtworzenia układu 
przestrzennego przed wybuchem II wojny świa-
towej. W oparciu o archiwalne mapy, plany ar-
chitektoniczne i stare zdjęcia, staram się stwo-
rzyć mapę przedwojennej Bychawy i wymodelo-
wać najważniejsze budynki w programie do gra-
fiki trójwymiarowej. Projekt Wirtualna Bychawa 
1938 powstał z myślą o wykorzystaniu wyników 
badań do popularyzacji nowoczesnych form na-
uczania o historii regionu. Inicjatywa podjęta ra-
zem z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym 
ma na celu integracje pokoleń. Jesteśmy przeko-
nani, że wspólna praca nad budową wirtualnej 
makiety zainicjuje dialog między aktywną i bie-
głą w posługiwaniu się komputerami młodzie-
żą, a osobami starszymi, mającymi bogate wspo-
mnienia o przeszłości naszej Małej Ojczyzny.

Wirtualna Bychawa 1938 
na Facebooku

Na portalu społecznościowym Facebook po-
wstała strona internetowa www.facebook.com/
Wirtualna.Bychawa.1938, na której umieszczam 
wpisy, zdjęcia archiwalne i modele najbardziej 
charakterystycznych budynków miasteczka. 
Odwiedzający stronę mogą podzielić się reflek-
sjami i uzupełnić informacje na temat przed-
stawianych obiektów. Zachęcam do przesyłania 
starych zdjęć, komentowania wpisów i dzielenia 
się swoją wiedzą. Każda informacja przekazana 
przez internautów poszerza bazę wiedzy o hi-
storii Bychawy, a każde „polubienie” strony daje 
motywację do dalszej pracy.

Film w telewizji internetowej
Dosyć duża popularność strony interne-

towej o wirtualnej Bychawie odbiła się szer-
szym echem w środowisku lubelskim. Lubelska 
Telewizja Internetowa ITVL wyszła z propozy-
cją nakręcenia krótkiego filmu dokumental-
nego o historii Bychawy i projektu wirtual-
nej makiety. W filmie znajdziecie Państwo m. 
in. ciekawe wywiady z naszymi regionalistami: 
Wiesławem Bogutą, Moniką Głazik, Mirosławem 
Grzesiakiem i Markiem Kuną. Jest trochę o pa-
łacu, trochę o dziedzicu Budnym, o Wandzinie, 
kirkucie i pożarze młyna na Podzamczu. Niestety 
materiał na www.itvl.pl/news/bychawa-1938 

jest udostępniany na kanale płatnym (10 zł za 
miesiąc oglądania). Bezpłatnie można za to obej-
rzeć zwiastun.

Współpraca
Projekt jest otwarty i każdy zainteresowany 

może pomóc w gromadzeniu zdjęć, historii bu-
dynków czy modelowaniu makiet. Już teraz, 
oprócz członków BTR, do wspólnego poszu-
kiwania zdjęć włączyło się sporo użytkowni-
ków Facebooka, a studenci Zakładu Kartografii 
i Geomatyki UMCS w Lublinie pomagają w mo-
delowaniu makiet w ramach laboratorium kom-
puterowego. Szczególnie gorąco zachęcamy 
szkoły, dla których przygotowaliśmy konkurs na 
najciekawszą dokumentację budynku i warsz-
taty komputerowe z modelowania 3D (warsztaty 
dla młodzieży gimnazjalnej i starszej). Jesteśmy 
przekonani, że ta nowatorska metoda będzie 
wspaniałą możliwością połączenia nauki hi-
storii, geografii, informatyki i wiedzy o Małej 
Ojczyźnie.

Kontakt
Jeszcze raz zachęcam zainteresowanych do 

odwiedzania podanych stron internetowych oraz 
kontaktowania się z Bychawskim Towarzystwem 
Regionalnym. Znajdziecie nas w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a przemiłe panie 
bibliotekarki udzielą wszystkich informacji.

Jakub Kuna
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�� Poziomkowe wieści
Corocznym zwyczajem 
zorganizowaliśmy „Walentynkowy 
Dzień Babci i Dziadka” w Bychawskim 
Centrum Kultury.

Tematem przewodnim spotkania była rodzinna Familiada, 
gdy dwie drużyny babć i dziadków – w te role wcieliły się 
dzieci – odpowiadały na pytania dotyczące życia, rodziny 
i świata. Decyzją obu drużyn – Walentynkowy kosz nie-
spodzianek został przekazany babciom i dziadkom. Całość 
spotkania uświetniły występy wokalno-taneczne. W na-
grodę za piękny występ dzieci wyjechały do Chatki Żaka, 
gdzie wzięły udział w projekcie ,,Bajki na ścianie”.
Przed nami w najbliższym czasie ,,Ostatki na sportowo” 
zorganizowane w miejscowym liceum.
Serdecznie dziękujemy pani Monice Kot i młodzieży z wo-
lontariatu oraz pani Urszuli Jaskowiak za pomoc przy orga-
nizacji przedszkolnych uroczystości.

Ewa Paszkowska

�� Złoty Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci 
Narodowej
W Sali Kolumnowej Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 30 stycznia 
2014 r. odbyło się posiedzenie 
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, 
któremu przewodniczyła Wojewoda 
Lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

Obecny był również Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof 
Babisz. Na spotkaniu wyróżniono osoby szczególnie zaan-
gażowane w działalność mającą na celu kultywowanie pa-
mięci historycznej. Wśród wyróżnionych i udekorowanych 
Złotymi Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
znależli się:  dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie p. Bożena Toporowska i opiekun 
Szkolnej Izby Pamięci p. Janusz Szwałek.

�� Sentymentalna podróż w lata osiemdziesiąte
Kolejny już raz młodzież Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjra 
H. Dobrzańskiego w Bychawie 
udowodniła, że oprócz zdolności 
technicznych posiada artystyczną 
duszę. 16 lutego o godz. 16 w BCK 
odbyła się II edycja pokazu fryzur 
i mody.

Uczniowie tym razem zaprosili publiczność w sentymen-
talną podróż w lata 80. Scenariusz obfitował w tańce, 
fryzury, modę, prezentacje i teledyski z tamtych czasów. 
Szkolny zespół taneczny zaprezentował jive’a, walca an-
gielskiego i wiedeńskiego, a chłopcy z klasy technik infor-
matyk przebojowo zatańczyli układ hip-hopowy.
Największy aplauz licznie zgromadzonej publiczności 
zdobył teledysk Billy Joela „Uptown Girl” w wykonaniu 
mechaników.
W konkursie fryzur na główkach treningowych inspiro-
wanych latami 80. wygrała Klaudia Krzykała, drugie miej-
sce zdobyła Justyna Wieleba, trzecie miejsce Agnieszka 
Zdybel.

Klimat tych lat podkreślała muzyka w wykonaniu ikon 
tamtej epoki: Savage, Fancy, Madonna, M. Jackson, 
Roxette, Bon Jovi, Cindy Lauper, Sandra, Modern Talking, 
Eurythnics. W cały pokaz zaangażowanych było ponad 30 
uczniów i wielu nauczycieli szkoły. Koordynatorem poka-
zu była Joanna Mendykowska oraz Urszula Wilkołazka, 
stylistki fryzur pracowały pod kierunkiem p. Anny 
Poniewozik, scenografię wykonała Katarzyna Maciejczyk, 
prezentację multimedialną oraz filmy uczeń Paweł Zaręba 
z kl. II Ti. Konferansjerami byli Izabela Sujka i Patryk 
Binduga z kl. II Ti. Na pokazie był obecny starosta powiatu 
lubelskiego, p. Paweł Pikula.

Anna Prajsnar ZSZ nr 1
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��Warto było!
Jak co roku dzieci z przedszkola 
w Szkole Podstawowej 
im K. Koźmiana w Bychawce 
przygotowały dla swoich ukochanych 
babć i dziadków wspaniałą 
uroczystość – ale w tym roku była to 
uroczystość wyjątkowa.

Dlaczego? Od 1 września 2013 roku funkcjonuje w naszej 
szkole drugi oddział przedszkolny dla dzieci 3- i 4-letnich. 
Liczba przybyłych gości przerosła nasze oczekiwania – uro-
czystość więc musiała się odbyć w sali gimnastycznej.
Liczny w tym roku i bardzo uzdolniony oddział 5- i 6-lat-
ków w fantastyczny sposób zachęcił do wspólnych przygo-
towań naszych najmłodszych.
Dzieci przygotowały pod okiem wychowawczyń oddzia-
łów przedszkolnych: p. Krystyny Jagiełło i p. Ewy Gierak 
festiwal wspaniałych życzeń i podziękowań dla swoich 
ukochanych najbliższych wyrażonych w wierszach, pio-
senkach i tańcach, a także wręczonych własnoręcznie wy-
konanych upominkach.
U niejednej babci i niejednego dziadka zakręciła się łza 
w oku.

Po występach odbył się wspólny poczęstunek dla dzieci, 
rodziców, babć i dziadków – mamy przygotowały z tej oka-
zji dwa wspaniałe torty.
Powyższa uroczystość to kolejne potwierdzenie jak przed-
szkole pozytywnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie 
dziecka, jak bardzo potrzebny był oddział dla młodszych 
dzieci w Bychawce, jak bardzo słuszne były starania i wy-
siłki naszej p. dyrektor Henryki Taube i jak ze wszech miar 
słuszna była decyzja pana – panie Burmistrzu, za którą 
jeszcze raz wyrażamy serdeczne podziękowania.
Dzieci znakomicie funkcjonują w naszej szkole, mają pięk-
ny plac zabaw, wszystkie korzystają z obiadów w stołówce 
szkolnej.
Maluszki poczyniły ogromne postępy w rozwoju własnym 
i społecznym, zadziwiają nas z każdym dniem. A więc war-
to było!

Krystyna Jagiełło, Ewa Gierak, Rodzice

�� „Ważny dla nas dzień”
Czy warto być prymusem? Czy warto 
się uczyć? Uwierzcie, że tak! Nie 
tylko dla stopni…

12.02.2014r. w Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej 
odbył się tradycyjny już Apel Prymusa. Na początku spo-
tkania Pan dyrektor Mirosław Stoczkowski gorąco przywi-
tał wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie 
przystąpił do wręczania nagród w kilku kategoriach. Jako 
pierwsi dyplomy otrzymali najmłodsi uczniowie z oddzia-
łów przedszkolnych. Za to wyróżnienie dzieciaki podzię-
kowały przygotowaną przez nie piosenką. Chwilę później 
nagrodami za wyniki w nauce cieszyły się pierwszaki, dru-
goklasiści i ich starsi koledzy i koleżanki z klasy III. Były wy-
różnienia za najładniejsze zeszyty wśród klas młodszych. 
Uczniowie miło zaskoczyli wszystkich wesołym występem. 
Żegnały ich gorące oklaski rozbawionej publiczności.
Przyszła kolej na wyróżnienia uczniów klas IV-VI. Wśród 
nich najwyższą średnią uzyskała Aleksandra Małek z klasy 
V. Została nagrodzona aż w 4 kategoriach, otrzymując na 
koniec stypendium za wyniki w nauce. Nie zabrakło uśmie-
chu na jej twarzy. Gratulacje! Kilku uczniów dostało dyplo-
my za wzorowe zachowanie, co nie jest rzeczą łatwą, zwa-
żywszy na ilość pokus czyhających na ucznia, co potwier-
dza również nagrodzona autorka tego artykułu. Wszyscy 
chętnie pozowali do zdjęć, ponieważ skromność nie była 
oceniana. W naszej szkole zostali także wyróżnieni ucznio-
wie notorycznie obecni – trzeba wszak docenić codzien-
ny trud przychodzenia do szkoły na przekór pogodzie, wi-
rusom i pospolitemu „nie chce mi się”. Dla nich dyplomy 
za 100% frekwencję. Wielbiciele książek, stali bywalcy 

biblioteki też nie zostali pominięci i oprócz gromkich braw 
nagrodzono ich wyrazami uznania, na co mają pisemne 
potwierdzenie.
Po wręczeniu wszystkich dyplomów i wyróżnień chór gło-
śno zaśpiewał kilka piosenek przygotowanych z panem 
Mariuszem Wąsikiem, wprowadzając karnawałowy na-
strój. Pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom 
za pracę, a wyróżnionym jeszcze raz pogratulował wyni-
ków w nauce i zachowaniu. Na koniec wszyscy ustawi-
li się do wspólnego, bardzo licznego zdjęcia. Dzieci były 
uśmiechnięte i dumne ze swoich osiągnięć. To był udany 
dzień! Warto się uczyć nie tylko dla stopni, ale właśnie dla 
takich chwil.

Wiktoria Flis
uczennica klasy VI

�� Mali artyści to my!
O tym, że każde dziecko już od 
najmłodszych lat przejawia mnóstwo 
talentów artystycznych, wie 
chyba każdy. Jednak bardzo często 
zdolności, które nie są pielęgnowane 
i rozwijane – giną.

Receptę na pracę z wrażliwymi artystycznie uczniami mają 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, 
którym nie brakuje chęci i pomysłów na pielęgnowanie za-
miłowania do występów scenicznych.
Pretekstem do przygotowywania różnych przedsię-
wzięć artystycznych staje się głównie szkolny kalendarz 
uroczystości. 
19 stycznia uczniowie naszej szkoły pojechali z występem 
jasełkowym do mieszkanek Domu Opieki im. Św. Brata 
Alberta w Bychawie, aby uprzyjemnić przeżywanie okresu 
świątecznego. Ta krótka, ale bogata w treści inscenizacja, 
pozwoliła widzom na przypomnienie sobie ważnych wy-
darzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Łzy wzruszenia i uśmie-
chy mieszały się na twarzach mieszkanek, które z niecier-
pliwością, czekały na popołudniowy przyjazd dzieci. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem był Dzień Babci i Dziadka. 
Tego dnia, już od rana, panowało wielkie poruszenie, nie 
tylko wśród uczniów, ale i rodziców. To ich zadaniem było 
upieczenie ciast na tę okazję. Dziadkowie dopisali jak zwy-
kle! Wnuczęta, tuż po feriach zimowych, przystąpiły do 
przygotowań związanych z tym świętem i choć niewiele 
miały czasu, włożyły całe swoje serca w próby. Na ten dzień 
najmłodsi uczniowie przygotowali piosenki i wierszyki. 
Klasy I-III wystąpiły z koncertem życzeń i zaprezentowały 
utwory z lat młodości naszych dziadków i babć m. in.: Cała 
sala śpiewa z nami, Deszcze niespokojne, Czerwone jago-
dy, Orkiestry dęte i inne. Prezentowany repertuar wzboga-
cały inscenizacje do piosenek. Świętujący wysłuchali także 
wielu życzeń, obejrzeli dwa układy taneczne w wykonaniu 
zespołu „Pauza”. Uroczystość uświetniła także uczennica 
klasy VI, która zaśpiewała Kawiarenki. 
Ostatnim przedsięwzięciem, które zaskoczyło widzów ta-
lentem artystycznym naszych uczniów były Walentynki. 
Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła teatralnego przy-
gotowali spektakl Zakochani są wśród nas. Nie zabrakło 
w nim tekstów mówionych, piosenek i tańców, a wszystko 
to zostało powiązane, jak na Dzień Zakochanych przystało, 
motywem wzajemnej sympatii. Wykorzystane wiersze po-
kazały, jak wygląda zauroczenie w świecie owadów i zwie-
rząt. Współczesna wersja dramatu Szekspira Romeo i Julia 
zwróciła uwagę na obraz prawdziwej miłości. Zabawne 
teksty i ciekawe rozwiązania wywarły na odbiorcach wra-
żenie. A jak na szczęśliwą miłość przystało, nie zabrakło 
ślubu i wesela.
Patrząc na przygotowywane w naszej szkole części arty-
styczne, cieszymy się, że mamy tylu zdolnych uczniów. 
Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również 
uczniowie z innych szkół będą mogli podziwiać naszych 
małych artystów. A pomysłów na takie inicjatywy nam – 
nauczycielom nie brakuje.

Monika Korpysa, Elżbieta Sobaszek

�� Zimowy kurs języka polskiego
Młodzież z Ukrainy od kilku już lat jest ważnym elementem społeczności 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego.

Każda okazja do spotkań jest nie tylko organizacyjnym wyzwaniem, ale i satysfakcjonującym momentem w pracy 
pedagogicznej. Co roku w czasie ferii „Kwiatek” organizuje zimowisko dla młodych przyjaciół zza wschodniej grani-
cy. W tym roku tygodniowy pobyt w Bychawie połączony został z nauką języka polskiego. Kurs języka polskiego dla 
młodzieży z Ukrainy to nowy element oferty edukacyjnej skierowanej do naszych przyszłych uczniów. Zajęcia odby-
wały się w trzech grupach prowadzonych przez polonistyki naszej szkoły. Oprócz zajęć dydaktycznych dla młodzieży 
przygotowano wiele atrakcji: zwiedzanie Lublina i okolic, wyjazdy na narty do Batorza czy zawody sportowe. W or-
ganizację zimowiska zaangażował się także cały Samorząd Uczniowski. Wzajemnemu poznaniu się służyły codzienne 
wieczorki integracyjne młodzieży polskiej i ukraińskiej, natomiast dodatkową rozrywką były dyskoteki.
Nasi goście wyjechali zadowoleni z pobytu w Bychawie i z nadzieją, że niebawem tu powrócą.

Monika Kot

„Kwiatek” zapewnia:
�» wysoko wykwalifikowaną ka-

drę pedagogiczną,
�» zajęcia na pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej i wielofunk-
cyjnym boisku,
�» naukę pływania na krytej 

pływalni,
�» możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań,
�» edukację językową: j. angiel-

ski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. 
włoski, j, ukraiński,
�» uczestnictwo w kółkach zain-

teresowań i licznych zajęciach 
pozalekcyjnych,

�» możliwość korzystania ze sto-
łówki szkolnej,
�» miejsca w internacie,
�» możliwość nauki gry na in-

strumentach dętych i wyjaz-
dy z orkiestrą na koncerty 
zagraniczne,
�» możliwość bezpłatnego korzy-

stania ze szkolnego centrum 
multimedialnego.

Informacje www.kwiateklo.pl 
lub pod nr tel. 81 566 00 19.

�� Nowe zasady naboru 
do przedszkoli i szkół 
publicznych

Uprzejmie informujemy, iż obowiązują nowe zasady 
naboru do przedszkoli i szkół publicznych, wynikające 
z nowelizacji ustawy o systemie oświaty tzw. Ustawy 
rekrutacyjnej.
W związku z tym, będą obowiązywały nowe formula-
rze tzn. Deklaracja kontynuowania wychowania przed-
szkolnego (dla dzieci, które chodzą do przedszkola) 
oraz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (dla 
dzieci, które nie uczęszczały do placówki).
Szczegóły będą podawane na przedszkolnej tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej placówki.

�� Zebranie rodziców 
5- i 6-latków

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich rodziców dzieci  
urodzonych w latach 2008 i 2009 na spotkanie zorganizo-
wane z inicjatywy Lubelskiego Kuratora Oświaty, które od-
będzie się w dniu 20 marca br. o gdz. 16.00 w Bychawskim 
Centrum Kultury.
Jakie są prawdy i mity o wcześniejszym rozpoczęciu edu-
kacji? Jak szkoły są przygotowane na przyjęcie małych 
uczniów?
O tym będą dyskutowali uczestnicy spotkania: rodzice, 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i przedstawiciele lokalnego samorządu.
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Amatorska Grupa Teatralna
"ZBych"

przy Bychawskim Centrum Kultury

www.ebck.pl
 +48 815 660 124

biletem wstępu na spektakl są trwałe produkty żywnościowe, które przekazane 
zostaną na rzecz kobiet samotnych z Domu Opieki im. Brata Alberta w Bychawie.

Izabela Degórska

„Mąż zmarł, 

ale już mu 

lepiej”

O życiu pozagrobowym naprawdę…
O tym, czy istnieje życie pozagrobowe, będziemy mieli oka-
zję dowiedzieć się już niebawem. Odpowiedzi udzieli nam 
zapewne Leon Stachurski, emerytowany nauczyciel fizyki 
pochodzący z Goryczewa oraz jego „przedsiębiorcza” żona 
Zofia Stachurska. W 2013 roku para przeprowadziła się do 
Bychawy i zamieszkała pod adresem Piłsudskiego 34, gdzie 
od września rozgrywa się dramat Leona Stachurskiego.
Niespełniona życiowo Zofia ma serdecznie dość swojego męża, co 
zmusza ją do popełnienia i zatuszowania morderstwa…

Czy zainteresowała Cię ta historia?
Jeżeli tak, więcej odpowiedzi będzie można uzyskać już 8 marca 
w godzinach wieczornych pod adresem Piłsudskiego 34, 23-100 
Bychawa, gdzie mieści się Bychawskie Centrum Kultury. To właśnie 
tu, od jesieni ubiegłego roku trwają próby do niezwykle przewrot-
nej, czarnej komedii pt. „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” autorstwa 
Izabeli Degórskiej. Powrót do amatorskiego teatru w Bychawskim 
Centrum Kultury powinien cieszyć wszystkich sympatyków tej wy-
jątkowej sztuki. Doskonała obsada złożona ze znanych nam z życia 
codziennego mieszkańców naszego miasteczka powinna zachęcić 
do odwiedzenia BCK w sobotę 8 marca.

PREMIERA SZTUKI 8 marca 2014 godz. 2000  BCK

Obsada:
Leon Stachurski – Mirosław Grzesiak
Zofia Stachurska – Beata Kot
Jolanta Dąbrowska – Karolina Niedźwiedź
Grabarz pan Romek – Sylwester Krusiński
Krzyżanowska – Ilona Fijołek-Mituła
Lekarz Witold Taborek – Artur Płaza
Ordynator Edmund Ziętarek – Janusz Lipiec
Pielęgniarka Magda – Teresa Tracz
Siostra Łucja – Danuta Hanaj
Dziennikarz Marcin Przylepa – Arkadiusz Pietrzak
Reporter Piotr Kalisiak – Arkadiusz Pietrzak
Reporterka Elka – Barbara Cywińska
Fotoreporter – Roman Rusinek
Prezenter – Patryk Binduga
Profesor Albin Zięba – Marek Kuna
Ksiądz – Arkadiusz Pietrzak
Operator – Roman Rusinek
Głos z radia, głos ze studia – Mateusz Wróblewski

Reżyseria: Mateusz Wróblewski
Muzyka: Kacper Wróblewski, Marcin Mączka

Termin premiery spektaklu nie jest 
przypadkowy. Naszym celem jest 
przedstawienie w zabawny, trochę 
groteskowy sposób różnych stron 
życia, nawet tych trudnych, nieocze-
kiwanych czy wręcz tragicznych. 
Pragniemy dostarczyć ogromnej ra-
dości wszystkim, którzy odwiedzą 
nas tego dnia, a w szczególności 
Paniom. Dlatego, aby nikogo nie po-
minąć, postanowiliśmy, aby biletem 
wstępu na spektakl były trwałe pro-
dukty żywnościowe, które przekaza-
ne zostaną na rzecz kobiet samot-
nych z Domu Opieki im. Św. Brata 
Alberta.

Zapraszam serdecznie
Mateusz Wróblewski
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