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�� Ulewy a straty 
w domostwach 
i gospodarstwach
Urząd Wojewódzki w Lublinie 
uruchomił procedury związane 
z szacowaniem i usuwaniem strat 
spowodowanych opadami deszczu. 
Termin składania oświadczeń – 
6 czerwca (piątek) 2014 g. 15.00.

Informujemy, że mieszkańcy naszej gminy, których do-
mostwo, gospodarstwo bądź uprawy doznały uszczerb-
ku w wyniku ostatnich niekorzystnych zjawisk atmos-
ferycznych mogą zgłaszać straty w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie. Więcej informacji oraz wzory oświadczeń 
na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.luw.
gov.pl. Termin składania oświadczeń – 6 czerwca 2014 r. 
g. 15.00.

ul. Piłsudskiego, Bychawa

ul. Sportowa, Bychawa

Gałęzów

Skawinek/Kosarzew Dolny-Kolonia
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��Ważna i miła 
wiadomość dla 
rodziców. Przedszkole 
Samorządowe nr 1 
od września będzie 
tańsze
29 maja br. Rada Miejska 
na wniosek Burmistrza Bychawy 
podjęła uchwałę o zwolnieniu 
rodziców z opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w wymiarze przekraczającym 
programowe 5 godzin dziennie.

Do tej pory rodzice płacili za każdą godzinę dodatkowych 
zajęć 1 złotówkę. Uchwała zwalania rodziców (praw-
nych opiekunów) dzieci zamieszkałych na terenie gminy 
Bychawa z tego obowiązku oraz dzieci niepełnosprawnych.
To duża ulga i odciążenie dla rodziców, których dzieci 
uczęszczają do przedszkoli. Oznacza bowiem, rodzice po-
siadający 1 dziecko w przedszkolu i korzystający z jego 
opieki w godzinach od 7.00 do 16.00 zaoszczędzą średnio 
80 zł miesięcznie (20 dni x 4 godz. x 1 zł = 80 zł). Mniejszy 
wydatek dla rodziców oznacza jednak większe koszty dla 
gminy.
Gmina Bychawa jako jedna z pierwszych w Polsce podję-
ła tego typu uchwałę. Uchwała będzie obowiązywać od 
1 września 2014 r.

�� Solary będą tańsze niż zakładano
Mieszkaniec dopłaci 
do dwupanelowej instalacji 
582,12 zł, trójpanelowej – 756,00 zł. 
Wkrótce biorący udział w projekcie 
otrzymają pisemnie rozliczenie 
kosztów montażu.

26 maja ruszył montaż tzw. solarów w budynkach miesz-
kalnych gminy Bychawa. Opóźnienie prac montażowych 
na terenie naszej gminy wynikło z powodu niedostarcze-
nia przez wykonawcę paneli solarnych. Ostatecznym ter-
minem zakończenia montażu jest 15 września br. Jest to 
data wynikająca z umowy z Wykonawcą.

Obecnie znany jest już koszt montażu instalacji solar-
nych, i jak wynika z rozliczenia, mieszkańcy, którzy mają 
założoną (lub planowaną) instalację dwupanelową muszą 
dopłacić, natomiast do instalacji trójpanelowych kwotę 
756,00 zł.
Całkowity koszt przypadający na jedną instalację (tj. 14 % 
udział mieszkańca w kosztach inwestycji) wynosi: 
1122,12 zł (instalacja dwupanelowa), 1296,00 zł (instala-
cja trójpanelowa). Jest to kwota niższa niż zakładano, gdyż 
przewidywany udział mieszkańca w kosztach solarów (wy-
nikający z założeń projektu) wynosił ok. 1500 zł.
W najbliższych dniach mieszkańcy biorący udział w realiza-
cji projektu otrzymają pisemnie rozliczenie kosztów mon-
tażu instalacji solarnych.
Prosimy o wpłacanie kwot wynikających z rozliczenia 
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, na rachu-
nek wskazany piśmie tj.: Rejonowy Bank Spółdzielczy 
w Bychawie nr 89 8685 0001 0017 3892 2000 0010.

Projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środo-
wisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie 
Lubelskim” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

�� Absolutorium 
dla burmistrza
Radni Rady Miejskiej w Bychawie 
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy 
za rok 2013 i jednogłośnie 
udzielili Burmistrzowi Bychawy 
absolutorium. 

Janusz Urban Burmistrz Bychawy dziękując, podkre-
ślił wysoką pracę radnych, skarbnika gminy Elżbiety 
Dworak a także pracowników Urzędu Miejskiego. Rada 
Miejska  wielokrotnie w ciągu roku na wniosek burmi-
strza zmieniała budżet gminy, reagując na różne potrze-
by gminy i mieszkańców.
Sesja absolutoryjna jest podsumowaniem pracy bur-
mistrza, ale nie tylko, jest również oceną, którą wysta-
wiają radni burmistrzowi, skarbnikowi i pracownikom 
gminy za miniony rok budżetowy. Podkreślić należy, 
że  Rada  już po raz trzeci z rzędu udzieliła jednogłośnie 
absolutorium burmistrzowi, w pełni akceptując tym sa-
mym działania inwestycyjne i finansowe naszego samo-
rządu w ostatnich latach.
Wysoką ocenę jakości wykonywanych zadań  przez sa-
morząd Gminy Bychawa potwierdziła również przepro-
wadzona w pierwszym kwartale 2014 roku komplekso-
wa kontrola gospodarki finansowej przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Lublinie.

Szczere wyrazy współczucia
Pani Krystynie Ścibak

z Urzędu Miejskiego w Bychawie
z powodu śmierci

MATKI
składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie
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�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane z ostatniego 
sprawozdania z pracy 
Burmistrza Bychawy:

�» 25 kwietnia 2014 r. – udział w uroczy-
stym przekazaniu samochodu policyjne-
go dla Komisariatu Policji w Bychawie.
�» 29 kwietnia 2014 r. – spotkanie z firmą 

TOK-BUD oraz inspektorami nadzoru 
w sprawie zakończenia robót termomo-
dernizacyjnych budynków użyteczności 
publicznej.
�» 30 kwietnia 2014 r. – spotkanie z dy-

rektorami szkół i jednostek podległych, 
podczas którego nastąpiło rozdanie 
sprzętu komputerowego z projektu 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w gminie Bychawa.
�» 3 maja 2014 r. – udział w gminnych ob-

chodach Święta Konstytucji 3 Maja.
�» 9 maja 2014 r. – udział w obchodach Dni 

Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną przygotowanych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie
�» 10 maja 2014 r. – wręczenie medali pa-

rom małżeńskim z okazji jubileuszu 
„Złotych Godów”.
�» 11 maja 2014 r. – wręczenie pucha-

rów i medali laureatom w konkursach 
podczas IX Pokazu Wszechstronnego 
Wykorzystania Koni zorganizowa-
nego przez Polskie Stowarzyszenie 

Użytkowników i Przyjaciół Koni 
Roboczych Oddział w Bychawie. Udział 
w spotkaniu integracyjnym „Między po-
koleniami”, organizatorem którego był 
Polski Związek Emerytów i Rencistów 
Oddział Rejonowy w Bychawie.
�» 12 maja 2014 r. – uczestnictwo w kon-

ferencji pod hasłem Segreguj odpowie-
dzialnie – jak włączyć mieszkańców we 
wdrożenie nowego modelu gospodarki 
odpadami.
�» 14 maja 2014 r. – otwarcie szkolenia dla 

Obwodowych Komisji Wyborczych dla 
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
�» 15 maja 2014 r. – Dwa spotka-

nia. Pierwsze z przedstawicielami 
Klubu Sportowego „Granit”, drugie 

z organizatorami i służbami porządko-
wymi w sprawach dotyczących festynu 
„W krainie pierogów”. Ponadto udział 
w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia 
Zakładu Zagospodarowania Odpadami 
PROEKOB.
�» 19 maja 2014 r. – podpisanie umo-

wy na przebudowę ul. Armii Krajowej, 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz udział 
w podsumowaniu projektu eduka-
cyjnego „Mleko” w Samorządowym 
Przedszkolu nr 1 w Bychawie.
�» 20-21 maja 2014 r. – objazd zniszczeń 

spowodowanych ulewami i gradobiciem 
na terenie gminy oraz spotkania z po-
szkodowanymi mieszkańcami.

F   R  A   
młodzieżowa gazetka ekonomiczna Gimnazjum nr 1 im. Obrońc w Bychawie   

 

 

Nasza Mała Ojczyzna widziana z perspektywy Ratusza  ( nadtytuł) - informacja 

Wywiad z Burmistrzem Bychawy         –tytuł , a pod spodem  lead 

O sytuacji ekonomicznej gminy i jej szansach na sukces rozmawiamy z burmistrzem miasta panem Januszem Urbanem              

Jesteśmy w Unii Europejskiej. W tym roku minie 10 lat od naszego wejścia do jej struktur. 
Media donoszą i widać to na codzień, jak wiele przez ten czas zmieniło się w naszym kraju. 
Zmienia się cała Polska, również samorządowa. Panie burmistrzu. Chcielibyśmy zadać Panu 
kilka pytań związanych z rozwojem naszej gminy i jej sytuacją ekonomiczną. Zna Pan 
najlepiej aktualny stan finansów publicznych gminy i jej szanse na sukces w najbliższej 
perspektywie.  

Panie burmistrzu. W najbliższym czasie będą przeprowadzone w Polsce wybory 
samorządowe. Czy będzie Pan ubiegał się o reelekcję?  

Będę się ubiegał... z całą pewnością. Nie ze wszystkich składanych obietnic można się 
wywiązać w ciągu 4 lat. Są też pewne rzeczy, które rozpoczynają się w pierwszej kadencji, a 
kończą w drugiej. Mamy pewne dokonania w tej kadencji. Jest sporo inwestycji o charakterze 
infrastruktury typu termomodernizacji budynków, obiektów użyteczności publicznej. Jest też 
trochę inwestycji drogowych. Za nami jest rozpoczęty proces gazyfikacji gminy. Tak na 
dobre - są pierwsze inwestycje w odnawialne źródła energii. Inwestycje oczywiście 
akceptowane przez mieszkańców. Ogniwa fotowoltaniczne i inne przedsięwzięcia w tym 
zakresie, które pozwoliłyby ograniczyć emisję dwutlenku węgla - to jest na pewno jeden z 
postulatów na przyszłą kadencję. Warto więc kontynuować ten proces, jeśli mieszkańcy 
obdarzą mnie takim mandatem zaufania. 

 Czy może Pan uchylić nam i czytelnikom młodzieżowej gazetki ekonomicznej zarys swojego 
ewentualnego programu wyborczego związanego z ekonomią na przyszłą kadencję?  

Na część tego pytania już wam odpowiedziałem. Można powiedzieć tak: - żeby gmina się 
rozwijała musi przybyć mieszkańców. Jak będą tereny budowlane to mieszkańcy muszą się 

�� Przedruk wywiadu 
z burmistrzem Bychawy 
Januszem Urbanem 
z gazetki ekonomicznej 
FORSA. Rozmowę 
przeprowadziły Edyta, 
Paulina, Karolina, Gabriela 
i Karol – uczniowie 
klas I Gimnazjum nr 1 
realizujący projekt 
edukacji ekonomicznej „Na 
własne konto”.

Jesteśmy w Unii 
Europejskiej. W tym 
roku minie 10 lat od naszego wejścia do jej 
struktur. Media donoszą i widać to na co dzień, 
jak wiele przez ten czas zmieniło się w naszym 
kraju. Zmienia się cała Polska, również samo-
rządowa. Panie burmistrzu. Chcielibyśmy za-
dać Panu kilka pytań związanych z rozwojem 
naszej gminy i jej sytuacją ekonomiczną. Zna 
Pan najlepiej aktualny stan finansów publicz-
nych gminy i jej szanse na sukces w najbliższej 
perspektywie.

FORSA: W najbliższym czasie będą przepro-
wadzone w Polsce wybory samorządowe. 
Czy będzie Pan ubiegał się o reelekcję?

Janusz Urban: Będę się ubiegał... z całą pew-
nością. Nie ze wszystkich składanych obietnic 
można się wywiązać w ciągu czterech lat. Są też 
pewne zadania, które rozpoczynają się w pierw-
szej kadencji, a kończą w drugiej. Jest sporo 
inwestycji o charakterze infrastruktury typu 
termomodernizacji budynków, obiektów uży-
teczności publicznej. Jest też trochę inwestycji 
drogowych. Za nami jest rozpoczęty proces ga-
zyfikacji gminy. Są pierwsze inwestycje w odna-
wialne źródła energii. Inwestycje oczywiście ak-
ceptowane przez mieszkańców. Ogniwa fotowol-
taniczne i inne przedsięwzięcia w tym zakresie, 
które pozwoliłyby ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla – to jest na pewno jeden z postulatów na 
przyszłą kadencję. Warto więc kontynuować ten 

proces, jeśli mieszkańcy obdarzą mnie takim 
mandatem zaufania.

Czy może Pan uchylić nam i czytelnikom mło-
dzieżowej gazetki ekonomicznej zarys swoje-
go ewentualnego programu wyborczego zwią-
zanego z ekonomią na przyszłą kadencję?

Na część tego pytania już wam odpowiedzia-
łem. Można powiedzieć tak: żeby gmina się roz-
wijała – musi przybyć mieszkańców. Jak będą 
tereny budowlane, to mieszkańcy muszą się bu-
dować. One już są, powinny być tylko wydzie-
lone i zabudowywane. Chcę zachęcić ludzi do 
tego, żeby tu się zaczęli budować. Chcę pobudzić 
również sektor usług, a co za tym idzie poten-
cjalnych inwestorów. Na pewno jednym z takich 
gwoździ reklamowych w następnej kadencji po-
winny być drogi. Dróg w naszej gminie mamy 
bardzo wiele. I to, że w różnych punktach te dro-
gi zaczęły być remontowane, modernizowane za-
równo w mieście jak i na terenach wiejskich, to 
jest odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców. 
Chcę poprawiać infrastrukturę – szczególnie 
drogową. Chcę również wspierać realizację tych 
projektów unijnych, które będą możliwe do zre-
alizowania w następnym okresie programowym, 
szczególnie jeśli chodzi o pomoc dla rolników.

Jak wygląda sytuacja ekonomiczna 
Bychawy? Czy mógłby Pan przybliżyć nam 
zwykłym mieszkańcom gminy priorytety 
w układaniu budżetu gminy?

Priorytety układają w dużej mierze miesz-
kańcy, których staramy się słuchać. Będą nimi: 

drogownictwo, poprawa infrastruktury – oświe-
tlenia, budowa sieci gazowej, zmiana sieci ener-
getycznych (sieć w ziemi), zmiany w planie zago-
spodarowania, edukacja, kultura, utrzymanie 
miasta.

Czy gmina wspiera rozwój prywatnej 
inicjatywy?

Tak. Działania są dwojakie. Po pierwsze – 
mamy uchwałę rady, która daje ulgi podatkowe 
i zwolnienia dla nowych inwestorów, w zależno-
ści od tego jaka to inwestycja i jakie przyniesie 
zatrudnienie w postaci nowych miejsc pracy. Po 
drugie – działania umożliwiające realizację inwe-
stycji w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Po trzecie – działania promocyjne, np. mleczarnia 
bychawska i włoski inwestor. Pomagamy też cza-
sem podatnikom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji finansowej – częściowo umarzamy podatki 
bądź rozkładamy je na możliwe do spłaty raty.

Czy w planie zagospodarowania są tereny 
przeznaczone pod inwestycje?

Tak. Jest dużo terenów budowlanych i usługo-
wych dla rozwoju miasta.

Wybiegnijmy w przyszłość. Jest rok 2024. 
Załóżmy, że jest Pan nadal Burmistrzem 
Bychawy. Jaką wizję gminy mnie, już absol-
wentowi szkoły wyższej, może Pan przedsta-
wić, abym tu wrócił. Mam dużo energii twór-
czej, ukończyłem – przyjmijmy, kierunek ści-
sły, bo był zamawiany przez uczelnię. Mam 
dobry dyplom.

To najtrudniejsze pytanie ze wszystkich. 
Trudno jest dywagować o przyszłości, ale powiem 
tak: Bychawa roku 2024 to moim zdaniem mia-
steczko dążące do kategorii miasta 10-tysięczne-
go. Byłoby więcej zabudowy, usług, kwitłby han-
del. Ale bez zgiełku i huku miasta. W tym kierun-
ku powinniśmy dążyć. Taki absolwent z fachem 
w ręku może przyjść w dwóch wcieleniach. Po 
pierwsze – mieszkać tu i wiązać się z regionem ze-
wnętrznym, np. Lublinem; po drugie – Może uru-
chomić tu własny biznes.

Panie burmistrzu. W ostatnim ,,Głosie Ziemi 
Bychawskiej” jest zamieszczony artykuł o licz-
bie mieszkańców gmin wokół Lublina. Wynika 
z niego, że w tym zestawieniu nasza gmi-
na przegrywa. Spada po prostu liczba miesz-
kańców gminy. Wiadomo – mniej mieszkań-
ców – mniejsze wpływy do budżetu gminnego. 
Pytanie: Czy władze gminy zauważają ten pro-
blem i ewentualnie w jaki sposób starają się 
temu zjawisku przeciwdziałać?

Nie my jedni przegrywamy. Np. Wysokie, 
Krzczonów. Prawidłowość jest taka: - im dalej 
od dużego miasta, tym mniej mieszkańców. Cały 
czas następuje odpływ ze wsi do miast lub za gra-
nice kraju. Samorząd może stwarzać możliwo-
ści do zasiedlania przez plan zagospodarowania 
przestrzennego, usługi czy wcielać politykę proro-
dzinną państwa.

Nasza gmina jest gminą typowo rolniczą. 
Mamy bardzo dobre, żyzne gleby. Stają się one 
powoli towarem deficytowym w skali kraju. 
Jesteśmy też w Unii i w najbliższym czasie bę-
dziemy zmuszeni do uwolnienia rynku rolne-
go dla wszystkich obywateli wspólnoty. Czy 
widzi Pan niebezpieczeństwo wynikające z tej 
perspektywy?

Ceny ziemi w UE są zróżnicowane. U nas droże-
je. Ale dla Zachodu cena ziemi w Polsce jest tania. 
Mogą być wykupowane dobre jakościowo gleby lub 
tereny rekreacyjne, potencjalnie, np. Roztocze.

Skoro mówimy już o procesach wykraczają-
cych poza gminę, to pozostańmy w tych kli-
matach. Każdy mieszkaniec gminy widzi, że 
w centrum miasta wyrosło nam tzw. chińskie 
centrum handlowe. Wynika z tego że gmi-
na otworzyła się na wschód – czytaj Daleki 
Wschód. Jednocześnie na ulicach naszego 

miasta coraz częściej słychać rozmowy mło-
dych ludzi w języku ukraińskim. Rozmawiamy 
z Panem Burmistrzem w czasie, gdy Ukraina 
– nasz bliski sąsiad jest w trudnym okresie 
swojej historii. Wiemy również, czytając ,,Głos 
Ziemi Bychawskiej”, że nasze miasto i gmina 
realizuje jakąś politykę wschodnią ( wyjazdy, 
miasta partnerskie, współpraca). Czy może 
nam Pan przedstawić w zarysie współpracę 
naszej gminy z Ukrainą i co mamy lub możemy 
mieć w wymiarze wizerunkowym i ekonomicz-
nym z tej współpracy?

Współpraca ze Wschodem będzie kontynuowa-
na (umowa z Korcem), wizyty ukraińskich zespo-
łów artystycznych, delegacji, możliwość uzyska-
nia środków z UE z projektu współpracy transgra-
nicznej – do 90% kosztów z projektu. Realizowane 
są projekty edukacyjne, kulturalne, inwesty-
cyjne, np. gospodarka odpadami między Polską 
i Ukrainą na sprzęt i pojemniki. Przewidywany 
jest jeszcze jeden partner – Białoruś (Prużany), 
współpraca kulturalna i sportowa. Współpraca 
pomiędzy miastami partnerskimi Bychawą, 
Prużanami i Korcem będzie lepiej opłacalna i bę-
dzie miała większe możliwości realizacji przy 
pozyskiwaniu środków projektów europejskich 
w ramach współpracy transgranicznej.

Wróćmy zatem do naszego podwórka. I do-
słownie naszego. Poziom życia mieszkańców 
to także właściwa edukacja. Na naszą gminną 
przeznaczana jest większość wydatków bu-
dżetowych. Jak według Pana Burmistrza funk-
cjonują szkoły i przedszkole w naszej gminie?

Dobrze. Ponad połowa budżetu gminy prze-
znaczana jest na funkcjonowanie oświaty. 
Szkoły mają dużo osiągnięć, uczniowie uczest-
niczą w konkursach, mają sukcesy, laureatów. 
Realizowanych jest dużo projektów i programów 
unijnych skierowanych do szkół. Wymiernym 
owocem tego są dodatkowe zajęcia, lepsza baza 
dydaktyczna poprzez zakup nowoczesnych urzą-
dzeń. Poziom oświaty w placówkach oświatowych 
poddawany jest kontroli. Istnieje raport o funkcjo-
nowaniu edukacji, w którym publikowane są ma-
teriały z egzaminów. Brak jest sygnałów niezado-
wolenia. Nauczyciele ciągle się rozwijają.

Uspokojeni niezłym poziomem naszych szkół 
dziękujemy Panu Burmistrzowi za poświęcenie 
czasu dla nas młodych dziennikarzy „FORSY” 
i wsparcie udzielone nam w naszym debiucie 
dziennikarskim.

�» 22 maja 2014 r. – posiedzenie, na którym 
zostały przyjęte projekty uchwał na se-
sję Rady Miejskiej w dn. 29 maja 2014 r. 
w następujących sprawach:
�» zmieniającej uchwałę w sprawie określe-

nia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania,
�» określenia wysokości opłat oraz wa-

runków całkowitego zwolnienia 
z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu prowa-
dzonym przez gminę Bychawa,
�» wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu nieruchomości na okres powyżej 
3 lat oraz na odstąpienie od trybu prze-
targowego zawarcia umowy najmu,
�» obciążenia służebnością przesyłu nieru-

chomości położonych w Bychawie przy 
ul. Podwale – oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr 144, 1479 i 1489 
położonych w obrębie nr 1 – Bychawa 
Miasto,
�» zmieniającej uchwałę w sprawie obciąże-

nia służebnością przesyłu nieruchomości 
położonej w Bychawie przy ul. Zadębie 
– oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 1422 położonej w obrębie nr 1 
– Bychawa Miasto,
�» zmieniającej uchwałę w sprawie wpro-

wadzenia zwolnień od podatku rolnego 
na terenie Gminy Bychawa,
�» zmieniającej uchwałę w sprawie wpro-

wadzenia zwolnień od podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Bychawa,
�» zmian w uchwale budżetowej na rok 

2014,
�» zapoznanie się i przyjęcie Oceny zaso-

bów pomocy społecznej na rok 2013 
dla gminy Bychawa. Ponadto uczest-
nictwo w podsumowaniu inwestycji 
Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej oraz projektu unijnego 

Dobry start w przyszłość w Szkole 
Podstawowej w Bychawie.
�» 25 maja 2014 r. – udział w XV festynie 

W krainie pierogów.
�» 28 maja 2014 r. – uczestnictwo w pra-

cach komisji inwentaryzacyjnej 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Bełżycach.
�» Ponadto, w dniach od 2 do 12 maja 

2014 r. gościliśmy w Bychawie delega-
cję oficjalną z miasta La Chapelle sur 
Erdre we Francji na czele z merem oraz 
grupę osób niepełnosprawnych. W ra-
mach tych wizyt odbyły się liczne spo-
tkania i rozmowy dotyczące przyszłej 
współpracy oraz wymiana poglądów 
i doświadczeń.

Wywiad

O sytuacji ekonomicznej gminy i jej szansach na sukces
�� Szkolenie: jak otrzymać 
pieniądze z UE?
10 czerwca o godz 10.00 w sali 
konferencyjnej w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie odbędzie się szkolenie 
dla potencjalnych beneficjentów 
PROW 2014–2020. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie www.bychawa.pl/aktualności

�� E-administracja 
w Powiecie Lubelskim
To wspólny projekt Powiatu 
Lubelskiego oraz dziesięciu gmin 
z tego obszaru, w tym gminy Bychawa. 

Zakres projektu:
�» Szkolenia w zakresie IT dla pracowników 

samorządowych. 
�» Pakiet 25 e usług samorządowych, świadczonych za po-

mocą e PUAP dla każdego z partnerów projektu.
�» Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem 

w projekcie, punktów potwierdzania profili zaufanych.
�» Elektronizacja konsultacji społecznych – we wszyst-

kich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany 
z e PUAP system dziedzinowy – portal konsultacji spo-
łecznych, który zapewni mieszkańcom i urzędom możli-
wość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsul-
tacji społecznych.
�» E usługi partycypacji budżetowej – we wszystkich part-

nerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e PUAP 
system dziedzinowy – schemat budżetowania, który za-
pewni udostępnienie e usług, pozwalających na uczest-
nictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspól-
noty samorządowej.
�» Automatyzacja geodezyjna – u lidera projektu zosta-

nie wdrożony system, który umożliwi w pełni automa-
tyczne generowanie wypisów wyrysów geodezyjnych. 
Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią 
promocyjną e usług. Przedsięwzięcie zostanie przepro-
wadzone m.in. za pomocą mediów lokalnych.

�» Okres realizacji projektu to 1.02.2014 – 30.06.2015 r. 
Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków 
EFS, 15% stanowi wkład własny urzędu.

�� Remont schodów 
Urzędu Miejskiego 

Od 9 czerwca br. wejście do budynku Urzędu od strony 
ul. Piłsudskiego 22 będzie czynne tylko od strony parkingu.
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samorząd

TOP 10 głosów oddanych na polityków w Gminie Bychawa

36 

42 

46 

53 

56 

56 

58 

172 

358 

366 

 ŻACZEK Jarosław 

 CZERNIAK Jacek Andrzej 

 LIPIŃSKA Monika Maria 

 SZYMONA Jan Jacek 

 KOWALSKI Marian Janusz 

 PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 

 KAMIŃSKI Michał Tomasz 

 PARUCH Waldemar 

 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 

 HETMAN Krzysztof Andrzej 

Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

10 

40 

58 

61 

65 

74 

101 

128 

426 

670 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 

Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-
Unia Pracy 

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

Lista nr 1 - Komitet Wy-
borczy Solidarna Polska 

Zbigniewa Ziobro

 ŻACZEK
 Jarosław

 BENDER-
-MOTYKA 

Bogna 
Maria

 KAWA
Franciszek

Wiesław

 MURAT
Krystyna 

Anna

 SZAWAR-
SKA Janina

 LIPKA
Grzegorz 

Jerzy

 GARBACZ 
Maria
Halina

 STRZELEC-
KA Magda-

lena Natalia

 DUBIEL
Jacek

 KOZIEŁ 
Krzysztof

GŁOSÓW 65 36 5 3 3 6 3 2 3 2 2

Lista nr 2 - Komitet Wy-
borczy Wyborców Ruch 

Narodowy

 KOWALSKI 
Marian
Janusz

 WIŚLIŃSKA 
Natalia 

Anna

 PODSTAW-
KA Karol

 BUJAŁA
Adriana 

Iwona

 ŚWISZCZ 
Józef

Wojciech
 OKOŃ Olga  WUCZKO 

Tomasz
 SMOLAK 

Monika
 PEŁKA

 Jarosław
 ROWIŃSKI 

Wojciech

GŁOSÓW 74 56 6 4 3 0 3 0 0 1 1

Lista nr 3 - Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej-

-Unia Pracy

 CZERNIAK 
Jacek

Andrzej

 GOŁAWSKA 
Kazimiera

 KURZĘPA 
Irena

 GŁOWIŃSKI 
Grzegorz 

Lucjan

 CICHOSZ 
Wacław

 KOWA-
LEWSKA 

Małgorzata 
Elżbieta

 SZYMAŃSKI 
Adam

 CZARNAC-
KA Agata 

Alicja

 STACHURA 
Rafał Artur

 MIAROW-
SKA

Gertruda 
Gabriela

GŁOSÓW 61 42 4 4 2 0 3 3 3 0 0

Lista nr 4 - Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawie-

dliwość

 PARUCH 
Waldemar

 PIOTROW-
SKI

Mirosław
 Mariusz

 ZAWIŚLAK 
Sławomir

 MAZUREK 
Beata

 GORAJEK 
Beata Anna

 DUM-
KIEWICZ-

-SPRAWKA 
Ewa

 ABRAMO-
WICZ Adam 

Krzysztof

 PODKAŃSKI 
Zdzisław 
Zbigniew

 STAWIAR-
SKI Jarosław 

Piotr

 SADURSKA 
Małgorzata 

Barbara

GŁOSÓW 670 172 358 15 18 1 24 1 56 7 18

Lista nr 5 - Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Europa 

Plus Twój Ruch

 NOWACKA 
Barbara 

Anna

 KURCZUK 
Grzegorz

 POLZ-
-GRUSZKA 

Dorota
 Beata

 POZNAŃSKI 
Marek

 LIPIŃSKA 
Paulina

 PALONKA 
Marek

Franciszek

 WÓJCIK 
Dorota Ewa

 PŁACHTA 
Łukasz Jan

 POPIOŁEK 
Zofia

 KABACIŃ-
SKI Michał

GŁOSÓW 58 31 13 3 2 3 0 1 0 1 4

Lista nr 6 - Komitet Wy-
borczy Polska Razem Jaro-

sława Gowina

 STANISŁA-
WEK An-

drzej Józef

 MAŃKA 
Andrzej

 TOBIASZ 
Violetta

 BOREK 
Anna

 JANISZEW-
SKI Jerzy 
Andrzej

 CISAK
Dorota

 KRUPA
Elżbieta

 PASTERNAK 
Karol Jan

 LIPSKA-TO-
UMI

Marzena 
Małgorzata

 TOKARSKI 
Tomasz 

Krzysztof

GŁOSÓW 40 23 4 0 3 2 0 2 2 0 4

Lista nr 7 - Komitet Wy-
borczy Nowa Prawica – Ja-

nusza Korwin-Mikke

 SZYMONA 
Jan Jacek

 SŁOWIK 
Katarzyna 

Danuta

 DEMCZUK 
Andrzej 
Marcin

 POPEK 
Amadeusz 

Jan

 HOŁOWNIA 
Magdalena

 BIAŁO-
BRZEWSKA 

Inez Monika

 BIŁANT
Paweł

 BOLIBOK 
Małgorzata

 KEMPISTY 
Monika

Katarzyna

 KORWIN-
-MIKKE
Kacper

 Mikołaj
GŁOSÓW 101 53 6 4 3 1 1 1 1 0 31

Lista nr 8 - Komitet Wy-
borczy Platforma Obywa-

telska RP

 KAMIŃSKI 
Michał
Tomasz

 LIPIŃSKA 
Monika

Maria

 GRAD
Mariusz

 TRZCIŃSKA-
-STASZCZYK 

Beata
Lilianna

 GRABCZUK 
Krzysztof

 BIELECKA 
Izabela

 BRONIE-
WICZ

Bogusław

 WETOSZKA 
Krystyna

 TARAS Mi-
rosław

 Henryk

 POŻAK
Janusz

GŁOSÓW 128 58 46 6 1 6 2 2 0 3 4

Lista nr 9 - Komitet Wy-
borczy Polskie Stronnic-

two Ludowe

 BRAT-
KOWSKI 

Arkadiusz 
Tomasz

 HETMAN 
Krzysztof 

Andrzej

 TOKARSKA 
Genowefa  ZAJĄC Józef

 SOSNOW-
SKI Sławo-
mir Antoni

 CZERSKA-
-GĄSIEW-

SKA Hanna 
Barbara

 LITWINIUK 
Przemysław

 SEREDYN 
Elżbieta

 ZDANOW-
SKA

Agnieszka

 NIEZGODA 
Marceli

Mateusz

GŁOSÓW 426 17 366 20 6 1 0 1 4 3 8

Lista nr 10 - Komitet Wy-
borczy Demokracja Bezpo-

średnia

 SZEWCZYK 
Krzysztof

 PATYRA
Elżbieta

 Beata

 DZIUDZIK 
Sławomir 

Marian

 WÓJCIK 
Michał

Grzegorz

 BANACH 
Janusz

Wojciech

 ŻURAWIEC-
KI Maciej 

Feliks

 DEMCIW 
Monika

 PIETRAŚ 
Jacek

 HAJNRYCH-
-NAZARUK 

Karolina 
Anna

 JAKUBCZAK 
Agnieszka

GŁOSÓW 10 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5

��Wyniki wyborów do Europarlamentu 2014 w gminie Bychawa

25 maja br. w naszej gminie odbyły się 
wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Przebiegły bez zakłóceń. Frekwencja 
wyniosła 17,32 %. Zagłosowało 1693 
wyborców na uprawnionych 9777.  
W gminie Bychawa zwyciężył Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 
670 głosów.  Politykiem, który otrzy-
mał największy mandat zaufania od 
naszych wyborców został Krzysztof 
Hetman z Komitetu Wyborczego 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 366 
głosów. 
Pełne wyniki wyborów z poszczegól-
nych obwodów na stronie Bychawy 
www.bychawa.pl.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Niedziela 25 maja 2014 
na stadionie miejskim 
w Bychawie. Koncerty 
muzycznych gwiazd, w tym  
Oddziału Zamkniętego 
i zespołu Enej. Tysiące 
uczestników i tysiące 
pierogów. I sporo deszczu 
wieczorem.

Ale tak naprawdę „Pierogi” są największą fraj-
dą dla dzieci. Bo czy jest coś wspanialszego od 
wirującej karuzeli, dmuchanej zjeżdżalni, lodów 
kręconych i cukrowej waty?

Dzieci na ten festyn wchodzą bezpłatnie. To, 
moim zdaniem, główni beneficjenci tej impre-
zy i najbardziej zadowolona część publiczności. 
Nawet w bychawskich szkołach, dzieci w ponie-
działek po festynie traktowane są troszkę ulgo-
wo. Niektóre nawet robią sobie tego dnia wolne, 
bo po „Pierogach” ciężko wstać na 7.30.

Z dziećmi na festyn idą też tzw. płatnicy, czy-
li rodzice, dziadkowie, opiekunowie. To druga 
duża grupa uczestników imprezy. Zbliżający się 
Dzień Dziecka to okazja do mniejszych i więk-
szych szaleństw. Karuzela z łabędziami, hipo-
drom z samochodzikami, basen z wodą i bań-
ką powietrzną, dmuchane zamki, dla starszych 
dzieci i dorosłych wahadło. Nie było tym razem 
– nad czym niektórzy ubolewali – łańcuchowej 
i młota.

Oprócz dzieci i ich rodziców przybywa na 
stadion młodzież. Z Bychawy i okolicznych 
miejscowości oraz miast: Lublina, Kraśnika, 
Janowa Lubelskiego. Zwabiona ofertą koncertów 

popularnych gwiazd, okazją do spotkania ze 
znajomymi. To też główni nabywcy biletów.

Również na imprezę przyjeżdżają zaproszeni 
przez władze Bychawy goście – zaprzyjaźnieni 
samorządowcy, przedsiębiorcy, sponsorzy, kon-
trahenci. Są też osoby związane z obsługą i or-
ganizacja festynu, wystawcy i zespoły artystycz-
ne. W tym roku festyn zgromadził na stadionie 
około 15 tysięcy ludzi (wg wyliczeń BCK).

W porównaniu do poprzednich edycji festynu 
na szczęście wzrosła jakość i różnorodność ser-
wowanych pierogów. Ceny kształtowały się ok. 
1 zł za sztukę. Było nawet taniej – MIK sprzeda-
wał pierogi po 80 gr.

Dla naszych kulinarnych inspiracji (można je 
przecież wykorzystać w domowej kuchni):

Karczma Zbójnicka z Jabłonny (pierwsza 
nagroda w konkursie na wygląd stoiska) przy-
ciągała smakoszy gustownie urządzonym na-
miotem w stylu góralskiej chaty, dziewczęta-
mi z obsługi w strojach tradycyjnych, ale też 

przysmakiem z gór – pierogami z oscypkiem. 
Zasłużyła na piękny fotoreportaż w „Dzienniku 
Wschodnim”.

Hitem restauracji Zajazd 16 były pierogi droż-
dżowe gyros, które zdobyły również uznanie ko-
misji i zajęły 3. miejsce w konkursie na najlepsze 
pierogi.

Firma Kedam, znana z produkcji kaczych 
pierogów wpisanych na listę produktów trady-
cyjnych województwa lubelskiego, oprócz swo-
jego sztandarowego produktu, serwowała piero-
gi o bardzo oryginalnych smakach: z oscypkiem 
i żurawiną (2. miejsce w konkursie), z mozzarellą 
i pieczarkami, ze szpinakiem i fetą, z serem ricot-
ta i boczkiem.

Również nasz lokalny restaurator – Mariusz 
Sawicki z Restauracji „U Saszy” podawał ory-
ginalne pierogi. Były m.in. gyrosowe, owocowe, 
meksykańskie…

Po raz pierwszy swe stoisko wystawiła 
Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna z BCK, 

która podawała dwa rodzaje ulepionych przez sie-
bie pierogów: były tradycyjne ruskie i drugie z se-
rem, ale na słodko.

Na pozostałych stoiskach, w tym Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie i Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi można było zjeść tradycyjne pierogi: 
z serem i ziemniakami, z kaszą gryczaną, z so-
czewicą, z mięsem, z kapustą, z grzybami. Trzeba 
wspomnieć, że laureatem 1. nagrody we wspo-
mnianym konkursie na najlepsze pierogi została 
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, za zgłoszone do 
konkursu ruskie.

Ogólne impreza przebiegła zgodnie z progra-
mem i mimo zmiany pogody udała się. Pokaz ogni 
sztucznych był imponujący i radosnych fajerwer-
ków oczekiwali wszyscy, stęsknieni po ubiegło-
rocznym, przez mgłę zepsutym pokazie.

15. jubileuszowa edycja „Pierogów” stawia jed-
nak przed nami pytanie: Jaka będzie przyszłość 
tego festynu?

W sezonie, praktycznie co tydzień, organizo-
wane są imprezy masowe. Przy okazji obchodów 
dni kultury studenckiej, dni miast, otwarć cen-
trów handlowych, promocji firm itp. Na większość 
z nich wstęp jest bezpłatny. Konkurencja jest spo-
ra i konieczność zakupu biletu na majowy festyn 
w Bychawie odstrasza, a w przyszłości może za-
decydować o dużo mniejszej jego popularności, co 
już i teraz jest zauważalne. Mimo, że 25 maja na 
Lubelszczyźnie było mało imprez (w związku z ci-
szą wyborczą), to nie odczuliśmy w Bychawie ja-
kiegoś wyjątkowego najazdu gości. Wg informacji 
głównego organizatora – Bychawskiego Centrum 
Kultury – sprzedano 7880 biletów. A jeszcze kil-
ka lat temu sprzedawanych było po 10-13 tysięcy.

Monika Głazik

„Pierogi” to dla dzieci najlepszy w roku fan!

�� O MIK-u głośno w Bychawie!
Lato zbliża się wielkimi krokami, 
lecz członkom MIK-u ani w głowie 
odpoczynek! „Wesoły autobus” 
festiwalu Śladami Singera już sie 
do nas zbliża. Od kilku miesięcy 
pracujemy nad nowymi projektami, 
a ich efekty będą widoczne już 
wkrótce.

Bychawa konsultuje
W ramach projektu, który ma na celu poprawę komuni-
kacji między władzami miasta, a jego mieszkańcami, MIK 
udał się na spotkanie, na którym omawiano kwestię za-
gospodarowania terenów zielonych w parku „na dole” za 
kościołem. Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna, z myślą nie 
tylko o młodszych mieszkańcach, przedstawiła swój pro-
jekt utworzenia tam skateparku, wraz z małą siłownią na 
powietrzu, która będzie dostępna dla każdego. Rozmowy 
na temat zagospodarowania przestrzeni parku wg na-
szego pomysłu trwają już bardzo długi czas. Teraz, kiedy 
władze same znalazły miejsce i chcą je zagospodarować, 

potrzebne są tylko szczere chęci na utworzenie ciekawej 
przestrzeni publicznej dla różnych grup wiekowych. Ważny 
jest dla nas dialog międzypokoleniowy, dlatego mamy na-
dzieję, że tym razem uda nam się osiągnąć porozumienie 
i owe tereny tym razem zostaną przeznaczone na coś, co 
naprawdę służy mieszkańcom.

Lepienie pierogów - nie tylko zabawa
Podczas tegorocznego festynu „W krainie pierogów” pra-
cowaliśmy, aby zdobyć fundusze na kolejną edycję Chill 
Night. Na kilka dni przed imprezą młodzież zaczęła maso-
wą produkcję ruskich pierogów. Przez około tydzień udało 
się wyprodukować blisko 2500 sztuk. Dodatkowo MIK miał 
w swojej ofercie malowanie włosów, co w sumie dało cał-
kiem pokaźną sumkę, za którą, mamy nadzieję, uda nam się 
zorganizować koncert. Niedługo na naszej fejsbukowej stro-
nie będziecie mogli zgłaszać swoje propozycje muzyki, którą 
chcielibyście usłyszeć.

Kto na sobótce nie będzie, głowa go 
boleć będzie!
Kolejny raz bierzemy na warsztat temat sobótki świętojań-
skiej! Impreza wpisała się już w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych Bychawy, dlatego warto podtrzymywać tradycję 
puszczania wianków!
Na spotkanie z tańcem, obrzędami i ogniem, czyli na III edy-
cję Sobótki Świętojańskiej zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, nad zalew Podzamcze obok Restauracji U Saszy 
22 czerwca br.

Działajmy razem, czyli „Bardo 
– Bychawa – nie tylko FOTO 
motywacje”
Bychawska młodzież lubi podróżować i współpracować 
z innymi, równie ambitnymi ludźmi. W wyniku przepro-
wadzonych rozmów pomiędzy koordynatorami projektów 
„Równać Szanse” z 2013r – Beatą Szewczyk z Barda i naszym 
Tomaszem Hanajem, powstał kolejny projekt pt. „Bardo – 
Bychawa – nie tylko FOTO motywacje”. Ma on na celu zmo-
tywowanie młodzieży do jeszcze większego działania, dla-
tego sierpień będzie dla MIKowiczów kolejnym miesiącem 
pracy. W planach mamy podróż do wyżej wspomnianego 
Barda, aby tam, wspólnie z tamtejszymi działaczami, wymie-
nić się doświadczeniami, zobaczyć efekty ich pracy i mimo 
odległości wyznaczyć wspólny mianownik działań młodzie-
żowych. No i oczywiście  dodatkowo poznać przepiękne kra-
jobrazy Kotliny Kłodzkiej. Wspólnie stworzymy wirtualną 
oraz realną wystawę zdjęć oraz film pt. „Bardo – Bychawa 
na wspólnej ścieżce międzykulturowej”.
Do kolejnego sukcesu należy zakwalifikowanie się spośród 
wielu osób z całego kraju dwóch MIKowiczek – Karoliny 
Szydłowskiej i Kingi Moląg na szkolenie Młodzieżowych 
Liderów programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci 

i Młodzieży, które odbędzie się 6–12 lipca w Warszawie. 
W ramach szkolenia uczestniczki z MIK-u poznają nowe me-
tody działań młodzieżowych, wymienią się doświadczenia-
mi oraz zdobędą granty na swoje pomysły w wys. 5000 zł.

Festiwal Śladami Singera
„Wesoły autobus” z wolontariuszami festiwalu zawita 
w Bychawie już 18 lipca. Do tej pory młodzież zaangażowa-
na w projekt weźmie udział w warsztatach z medialabu, ani-
macyjnych i żywych figur. Te pierwsze służą wypromowaniu 
miast festiwalowych w sieci za pomocą nowych mediów. 
Do tego wykorzystujemy nowoczesną aplikację Layar oraz 
stronę internetową Teatru NN, który jest organizatorem fe-
stiwalu. Założeniem jest stworzenie multimedialnego prze-
wodnika po naszej miejscowości. Warsztaty animacyjne łą-
czą w sobie wszelkie formy sztuki. Podczas nich tworzymy 
rzeczy, które będzie można zobaczyć podczas festiwalowej 
parady. Przed nami jeszcze warsztaty żywych figur. My, jak 
zwykle, nie możemy się doczekać lipca. Mamy nadzieję, że 
i dla Was jest to świetna przygoda i weźmiecie udział w tym 
wydarzeniu!

Kinga Moląg

�� Nie taki komputer 
straszny!
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie rozpoczyna nabór 
do Wakacyjnej Akademii Seniora. 
Zajęcia odbywać się będą w formie 
warsztatów komputerowych. 

Uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu. Do udziału w bezpłatnych za-
jęciach zapraszamy osoby w wieku 55+. Zapisy przyjmo-
wane będą do 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Biblioteki 
(ul. Piłsudskiego 34, I piętro) lub telefonicznie 81 5661076.
Powstanie Akademii jest odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców wyrażone podczas konsultacji społecznych 
pn. „Seniorzy dla Bychawy – Bychawa dla Seniorów”, prze-
prowadzonych w Bibliotece w czerwcu 2013 r.

Barbara Cywińska, dyrektor MBP w Bychawie

�� Pamiętajmy, że brak 
numeru domu wydłuża 
przyjazd karetki!
Przypominamy o obowiązku 
umieszczenia w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku lub na 
ogrodzeniu tabliczki z nazwą ulicy 
lub placu, a w miejscowościach bez 
ulic lub placów albo posiadających 
ulice lub place bez nazw – nazwę 
miejscowości z nadanym numerem 
porządkowym.

Obowiązek ten wynika z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, 
poz 1287, z późn. zm). Nie wywiązanie się z tego obo-
wiązku stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny 
w wysokości do 250,00 zł albo kara nagany zgodnie z art. 
64 § 1 i 2 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Właściwe oznakowanie nieruchomości ułatwi szybki do-
jazd karetki pogotowia ratunkowego w razie takiej potrze-
by. Numer budynku jest podstawową informacją o miejscu 
zgłoszenia zdarzenia medycznego. Ratownicy medyczni 
w najbliższym czasie będą otrzymywać informację o miej-
scu zdarzenia drogą elektroniczną na tablet w karetce, ta 
informacja będzie zawierała imię i nazwisko, nazwę miej-
scowości, ulicę i numer oraz powód zgłoszenia. Właściwe 
oznakowanie numerem domu pozwoli na dotarcie do pa-
cjenta na czas.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako poważnej i pilnej.

�� Zofia Szorek laureatką 
nagrody w dziedzinie 
kultury
Tegoroczną nagrodę za 
upowszechnianie kultury wręczył 
p. Janusz Urban, burmistrz Bychawy 
w dn. 11 maja. 

Okazją do tego była impreza integracyjna „Między poko-
leniami” zorganizowana w BCK przez Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Bychawie.
Pani Zofia Szorek od ośmiu lat nieprzerwanie pełni funk-
cję przewodniczącej Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Ma pod swo-
im zarządem koła w Bychawie, Jabłonnie, Strzyżewicach 
i Krzczonowie. Aktywnie działa na rzecz poprawy warun-
ków socjalno-bytowych osób starszych. Jest jednocześnie 
członkiem zespołu śpiewaczego w seniorów. Aktywnie 
współpracuje w lokalnym środowisku z władzami sa-
morządowymi, instytucjami (szkoły, BCK), organizacja-
mi (BTR). W latach 2008-2013 Koła i Oddział Rejonowy 
pod jej przewodnictwem organizowały wiele różnorod-
nych imprez integracyjnych: Światowy Dzień Inwalidy, 
Międzynarodowy Dzień Seniora, wycieczki krajowe (po-
nad 40) i zagraniczne (Słowacja, Czechy, Litwa), jubileusze, 
ogniska i pikniki. Na szczególną uwagę zasługuje współpra-
ca międzygminna. Owocami współpracy są występy senio-
rów zrzeszonych w PZERiI oraz Klubu Seniora podczas lo-
kalnych uroczystości: Spotkania Regionalne, kolędowanie 
przy Szopce, Dzień Niepełnosprawnych, festyn „W Krainie 
Pierogów”, Danie dla Mola.
Jest współorganizatorką wyjazdów seniorów poza 
Bychawę, podczas których uczestnicy reprezentują nasze 
miasto i promują je w ramach przeglądów i eliminacji ama-
torskich zespołów artystycznych. 
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mieszkańcy mieszkańcy
Siedem par ze swoimi rodzinami 

przybyło na uroczystość „Złotych 
Godów” zorganizowaną w dn. 
10 maja br. przez Urząd Stanu 
Cywilnego w Bychawie. Małżeństwa 
najpierw spotkały się w kościele na 
odprawionej z tej okazji mszy św. We 
wzruszającej homilii ks. Andrzej Kuś 
pięknie mówił o tej wielkiej cierpli-
wości, którą muszą wykazać się oso-
by trwające w związku małżeńskim. 

Jak pokazują czas i statystki, nie 
wszystkim się to udaje…

„Złote Gody” w bychawskim 
Urzędzie rozpoczęły się tradycyjnym 
Marszem Mendelssohna. Na oficjal-
nej części w imieniu Prezydenta RP 
medale parom małżeńskim wręczył 
burmistrz Bychawy, Janusz Urban. 
Obecni byli również: ks. proboszcz 
A. Kuś,  Regina Skoczylas, kierow-
nik USC w Bychawie oraz Bożena 

Marzec, jej zastępca. Spotkanie 
uprzyjemnił wyjątkowy koncert 
Klubu Seniora pod kierunkiem in-
struktora Marcina Mączki (BCK).

Spotkanie przebiegło w sympa-
tycznej, ale i wzruszającej atmos-
ferze. Nie zabrakło kwiatów, tortu 
i symbolicznej lampki…

Monika Głazik

jubileusz

Medale za 50 lat wytrwałości
�� To nagroda dla panów 
za wytrwanie ze swoją 
niewiastą pięćdziesięciu 
lat, i odwrotnie. Tak, 
naprawdę, za pół wieku 
bycia razem małżeństwa 
otrzymują medal. 
Medal Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Medal ustanowiono już w 1960 roku jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim. Już w samym 
kształcie to bardzo romantyczne odznaczenie. 
Stylizowana gwiazda z różą, na różowej wstąż-
ce. Zwyczajowo o przyznanie takiego odznacze-
nia urzędy stanu cywilnego wnioskują do woje-
wodów, którzy z kolei składają wnioski do pre-
zydenta RP.

W 2013 roku jubileusz 50-lecia święto-
wało osiem par małżeńskich z terenu gmi-
ny Bychawa: Halina i Józef Bednarzowie, 
Maria i Marian Drągowie, Janina i Zbigniew 
Kniaziowie, Zofia i Ryszard Kowalczykowie, 
Sabina i Józef Łatwińscy, Jadwiga i Stanisław 
Sorkowie, Helena i Antoni Stępniakowie, Danuta 
i Stanisław Szaconiowie.

Jubilaci

�� Obchody 3 Maja. 
I Bieg Uliczny 
Bychawa na 3-GO!
Oprócz uroczystości 
oficjalnych, była to impreza 
zorganizowana dla tych, którzy 
biegają lub chcą rozpocząć 
swoją przygodę z bieganiem. 
Okazało się, że mimo brzydkiej 
pogody zainteresowanie było 
spore, a w biegach udział 
wzięło 48 uczestników, w tym 
goście z Francji.

Do imprez o charakterze sportowym w Bychawie 
dołączyła w tym roku nowa propozycja. W zasa-
dzie nie żadna nowość, bo przecież samorządy 
od lat organizują z okazji np. świąt narodowych 
biegi uliczne, rajdy rowerowe i piesze itd. Akcje 
„Polska biega”, „Polska na rowerze” są coraz 
popularniejsze.
W niedalekiej przeszłości młodzież z bychawskich 
klubów sportowych organizowała w dn. 11 listo-
pada Bieg Niepodległościowy. Później, z różnych 
przyczyn, głównie względów bezpieczeństwa (za-
mknięcie drogi wojewódzkiej w centrum miasta 
to spory problem organizacyjny i przede wszyst-
kim prawny) organizacji biegu zaniechano. Ale po-
mysł i uczucie niedosytu pozostały…
Od pewnego czasu Młodzieżowa Inicjatywa 
Kulturalna czyniła starania przywrócenia bie-
gu. Do nich dołączył się również Zarząd UKS 

�� Słońce, rower i żagle…
Wyprawa rowerowa Życie z Wiatrem 
odbyła się 24 maja br.

Wszyscy uczestnicy rowerowej eskapady, w liczbie około 
90 osób, zebrali się gotowi do wyjazdu o godzinie 11:00 na 
dawnym placu buraczanym w Bychawie. Wcześniej z Lublina 
dojechała część grupy związanej z ubiegłoroczną Lubelską 
Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę i Rowerowym Lublinem. 
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy – znalazły się tu 
między innymi dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej wraz 
ze swą opiekunką Agnieszką, pracownicy Rejonowego Banku 
Spółdzielczego w Bychawie, które to grupy pilotowane przez 
Martę Krzyżak, Andrzeja Miszczaka i Marka Kunę, doświadczo-
nych bychawskich rowerzystów wyruszyły na trasę w kierunku 
Bychawki Pierwszej, za pierwsze miejsce postoju obierając so-
bie miejscowy zabytkowy kościół klasycystyczny. Na placu był 
czas, by napić się wody, rozprostować nogi i wysłuchać krótkiej 
i ciekawej prelekcji M. Kuny na temat kościoła i okolicy.
Po krótkiej przerwie, grupy, w ustalonym porządku, wy-
ruszyły w dalszą drogę, by przejeżdżając Iżyce, po zjecha-
niu z drogi publicznej w leśną ścieżkę, znaleźć ocienio-
ny postój przy 150-letnim drewnianym młynie wodnym na 
Bystrzycy w okolicy Osmolic. Tu także krótka prelekcja prze-
wodnika pozwoliła uświadomić wszystkim rolę i historycz-
ne znaczenie tutejszego młyna oraz docenić obecne walo-
ry rekreacyjno-sportowe związane w sezonie letnim z or-
ganizowanymi tutaj spływami kajakowymi. Tego jednak 
dnia nikt z uczestników nie zamieniłby roweru na kajak. 
Opuszczając Osmolice, grupy znalazły się na drodze pu-
blicznej prowadzącej na dłuższy kilkunastominutowy po-
stój w Prawiednikach, gdzie w miejscowym zajeździe „Pod 
pstrągiem” czekały na uczestników chłodne soki i lody. 
Wśród gęstniejącego z każdym kilometrem ruchu rowerowego 
cztery bychawskie kolumny rowerowe rozpoczęły dojazd do uli-
cy Cienistej, okalającej wody Zalewu Zemborzyckiego od strony 

Bychawy, by ścieżką rowerową we wzorowym ordynku doje-
chać szczęśliwie do przystani jachtowej zalewu. Po zabezpie-
czeniu rowerów, podzieleniu się wrażeniami, można było zjeść 
ciepły posiłek przygotowany w formie grilla przez Mariusza 
Sawickiego, można było skorzystać z wyjątkowej okazji i wy-
płynąć dwoma jachtami pod skrzydłami zaprzyjaźnionych że-
glarzy na spokojne wody zalewu, który tego dnia stał się areną 
dla rywalizujących jednostek jachtowych. Godziny spędzone 
w ten sposób upłynęły każdemu w mgnieniu oka. Słońce z roz-
żarzonej niemiłosiernie kuli, zaczęło opadać ku horyzontowi. 
Powrót z Lublina, przewidziany na godzinę 18:00, przebiegał 
znaną już trasą przez Prawiedniki, Osmolice, Iżyce, Bychawki 
i Zdrapy, na szczęście ze słońcem chylącym się już wyraźnie 
ku zachodowi. W drodze powrotnej w której nie uczestniczyła 
jedynie grupa dzieci Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, któ-
rej zapewniono powrót busem, zaplanowany został postój na 
przykościelnym placu w Bychawce Pierwszej. 
Spokojny dojazd do Bychawy pozwolił wszystkim uczestnikom 
zameldować się z uśmiechem na miejscu południowego startu. 
Tam nastąpiło zakończenie sobotniego rajdu, w którym nie są 
ważne kilometry i czas ich pokonania, tylko czysta radość z jaz-
dy, która zaowocuje w przyszłości pasjami rowerowymi, daleki-
mi od biernych form spędzania czasu. Najwięcej niecierpliwych 
pasjonatów pozostało na pewno w Woli Gałęzowskiej.

Komisarz Witold Laskowski 

„Jedynka” i Ośrodek Kuratorski w Bychawie. 
To dzięki młodzieży, przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego i BCK, udało się 3 maja br. zorga-
nizować imprezę sportową o nazwie z sym-
patyczną grą słów: I Bieg Uliczny Bychawa 
na 3-GO! Biegnij, baw się, bądź.
Był to bieg w pięciu kategoriach wiekowych 
na czterech różnych dystansach (od 750 m 
do 2500 m). Trasę biegu wytyczono na tere-
nie parku miejskiego przy ul. 11 Listopada, 
stanowiącym, jak się okazało, malownicze 
i bezpieczne zaplecze. Na jego terenie po 
wyłączeniu na ponad godzinę z ruchu kilku 
uliczek osiedla „Nad doliną” udało się zorga-
nizować nawet dystans 2500 m dla dwóch 
najstarszych kategorii: „senior”, czyli osób 
urodzonych w latach 1984-1994 oraz „se-
nior+” dla urodzonych przed 1983.

Bieg rozpoczął się o godz. 14.00. Najpierw 
wystartowała najmłodsza, ale też najbar-
dziej liczna kategoria wiekowa – 24 uczestni-
ków. Tu rywalizacja była duża, ale bezkonku-
rencyjna okazała Sandra Skrzypczak z Woli 
Gałęzowskiej: wynik 2,42 na dystansie 750 
m. Drugi był Damian Wójcik z Bychawy, trze-
ci Emilian Gajur z Woli Dużej Kolonii.
W pozostałych kategoriach wiekowych 
pierwsze miejsce zajęli: „kadet” (1998-
2000) Mateusz Gajur, „junior” (1995-1997) 
– Adrian Samolej z Niedrzwicy Dużej, „se-
nior” – Adam Styk z Bychawy, „senior+”– 
Marcin Baran z Bychawy. Pełne wyniki na 
stronie uks1.bychawa.pl. Tego dnia wy-
jątkowe triumfy święciły rodziny Gajurów 
z Woli Dużej Kolonii (czterech laureatów) 
i Szwałków z Bychawki Trzeciej (dwóch 
laureatów).

Warto zauważyć, że w biegu wzięli udział 
nasi goście z La Chapelle sur Erdre i w ka-
tegorii "senior+", burmistrz La Chapelle – 
Fabrice Roussell zajął miejsce trzecie, zaś 
Eric Nozay – miejsce piąte. Gratulujemy, ale 
i trochę zazdrościmy naszym wysportowa-
nym przyjaciołom z Francji.
Impreza dzięki wsparciu naszych policjan-
tów (Komisariat Policji w Bychawie), ratow-
ników medycznych (Jednostka Ratownictwa 
Medycznego SPZOZ w Bychawie) oraz stra-
żaków z OSP Olszowiec i OSP Wola Duża zo-
stała zorganizowana sprawnie i bezpiecznie.
Jej sympatycznym akcentem było rów-
nież pierwsze rozegranie Bychawskiej Gry 
Planszowej, o której wspominaliśmy w po-
przednim numerze „Głosu”.
Choć tego dnia pogoda nie spisała się, to 
trzeba jej oddać sprawiedliwość – podczas 

samych biegów przynajmniej nie padało. 
Co innego podczas porannych uroczysto-
ści, które rozpoczęły się tradycyjnie zbiór-
ką uczestników przy Zespole Szkół im. ks. 
Kwiatkowskiego i wspólnym przemarszem 
do kościoła – lało jak z cebra! Przed Mszą 
św. zgromadzeni w kościele wysłuchali czę-
ści artystycznej, w tym roku przygotowa-
nej przez Szkołę Podstawową w Bychawie. 
Po Mszy poczty sztandarowe, delegacje 
z wieńcami i dość liczni mieszkańcy przema-
szerowali pod Pomnik Obrońców Ojczyzny 
Roku 1920 i tam złożyli wieńce. Pod po-
mnikiem głos zabrał burmistrz Bychawy, 
p. Janusz Urban. Spotkanie zakończyło się 
kawą i ciastkiem w kawiarni „Złota lira”.

Monika Głazik

Sabina i Józef Łatwińscy 

Helena i Antoni Stępniakowie

Zofia i Ryszard Kowalczykowie

Janina i Zbigniew Kniaziowie

Jadwiga i Stanisław Sorkowie

Maria i Marian Drągowie

Halina i Józef Bednarzowie

Fabrice Roussel (burmistrz La Chapelle-Sur-Erdre, Francja), Grzegorz Szacoń, Janusz Urban Sandra Skrzypczak z nr. 6 - zwyciężczyni biegu 

�� Podziękowanie 
za dary dla Domu 
Opieki Brata Alberta
Siostry Albertynki razem z 
Mieszkankami Domu Opieki 
im. Brata Alberta serdecznie 
dziękują Bychawskiemu 
Centrum Kultury oraz 
wszystkim, którzy dołączyli 
się do pięknej akcji pomocy 
naszemu Domowi Opieki.

Dziękujemy za ogromny dar serca, którego owocem 
są zebrane produkty żywnościowe i środki czysto-
ści. Zapewniamy, że wyżej wymienione dary będą 
właściwie spożytkowane. Wdzięczność naszą wyra-
żany codzienną modlitwą za Darczyńców, a grono 
Ofiarodawców wpisujemy w dzieło albertyńskiej 
pomocy.
Serdeczne Bóg zapłać!
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mieszkańcy mieszkańcy
imprezy

Końska majówka
�� Użytkowników, hodowców, 
znawców, a nade 
wszystko miłośników 
koni znów połączyło 
doroczne spotkanie na 
bychawskim stadionie. 
W niedzielę 11 maja na 
zielonych błoniach doliny 
Kosarzewki miał miejsce 
IX Pokaz Wszechstronnego 
Wykorzystania Koni. 

Imprezę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie 
Użytkowników Koni Roboczych i Kuców i Konnych 
Producentów Zdrowej Żywności Oddział Bychawa, a za-
szczycili swą obecnością: prof. dr hab. Ryszard Kolstrung 
UP Lublin, mgr inż. Michał Pluta UP Lublin, mgr inż. Jacek 
Kozik dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Hodowców Koni w Lublinie, mgr inż. Joanna Szulowska 
inspektor PZHK, mgr inż. Jan Słomiany z Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, kierownik Ośrodka Hodowli Koników 
Polskich oraz burmistrz Bychawy p. Janusz Urban, a tak-
że starosta powiatu lubelskiego p. Paweł Pikula notabene 
również mgr inż. zootechnik.
Goście weszli w skład jury oceniającego konkursy.  
W roli gospodarzy wystąpili: Andrzej Frączek, prezes 
Terenowego Koła Hodowców Koni i Leszek Gumienniak, 
prezes bychawskiego oddziału stowarzyszenia. Funkcję 
koordynatora imprezy z wprawą pełniła p. Dagmara 
Berlin. Konferansjerką i nagłośnieniem zajął się p. Mateusz 
Wróblewski z BCK.
Fachowego komentarza udzielali : p. prof. Kolstrung 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, p. J. Słomiany 
z Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich i p. Wojciech Jachymek 
z Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, instruktor 
jeździectwa.
Po powitaniach i uroczystym otwarciu imprezy miała miej-
sce parada przybyłych koni. Spośród obecnych zwierząt, 
koni i kuców uwagę autora niniejszego reportażu przycią-
gnęły dwa, które nie spełniały kryteriów konkursu: nie-
wielki ogierek arabski oraz cudowna klacz rasy fryzyjskiej.
O ile konie arabskie cieszą się w Polsce i na świecie zasłu-
żoną popularnością, to rasa fryzyjska jest u nas prawie nie-
znana. A szkoda – fryzy to powszechne w średniowieczu 
konie bojowe oraz paradne. Na takowych jeździli bohate-
rowie Krzyżaków – Maćko i Zbyszko z Bogdańca.
Zerknijmy do literatury. Wg informatora konie fryzyjskie 
to jedna z ras zimnokrwistych, niemniej bardzo urodziwe. 
Charakteryzują je kare umaszczenie, długa gęsta grzywa 
i ogon oraz tzw. szczotki nad pęcinami. Chód nader ele-
gancki, niemal taneczny. Wrażliwe i chętne do współpracy 
z człowiekiem. [Wg Camilla de la Bedoyere Konie – jak roz-
poznać 50 ras, wyd. Ryngier, Axel Springer]
Do zasadniczego konkursu oceniającego hodowlaną przy-
datność zwierząt przedstawiono ogółem ok. 45koni i ku-
ców. Jury oceniło w skali 10-punktowej prawidłowość 
budowy, utrzymanie zwierzęcia, chody (czyli pracę nóg) 
w stępie i w kłusie. Tym razem piękno końskie zdecydo-
wanie przyjęło postać męską. W kategorii koni zwyciężyły 
trzy ogiery rasy małopolskiej:

I miejsce kary Bibigar Uwaga! Lat 21 (to tak jakby mistrzem 
kulturystyki został pan po pięćdziesiątce),
II miejsce karogniady, jabłkowity Luis,
III miejsce Cyrus gniady z łysiną, wzrostem największy.
Tu również warto się pokusić o pewne uzupełnienie 
w oparciu o fachowy komentarz p. prof. Kolstrunga oraz 
literaturę:
Rasa małopolska to najczęściej hodowane konie w Polsce 
południowej. Powstała w oparciu o konie rodzime, uszla-
chetnione przez wpływ koni orientalnych. Następnie dla 
powiększenia wzrostu i masy konie małopolskie krzyżo-
wano z angielskimi lub licznymi rasami szlachetnych koni 
niemieckich. Obecnie występują w obrębie koni małopol-
skich dwa typy tej rasy: starszy, niższy bardziej zwarty koń 
ogólnoużytkowy (pośpiesznoroboczy) używany w rolnic-
twie, transporcie i dawniej w wojsku; oraz współczesny 
wyższy, o szlachetniejszej sylwetce, lepiej przystosowany 
do potrzeb sportu i rekreacji. Dzisiaj preferowany jest typ 
nowszy. Konie małopolskie często wykazują atawistyczne 
cechy ras wyjściowych. Małe źrebięta podobne są do dzi-
kich tarpanów leśnych: sierść myszata lub bułana, pręga 
grzbietowa, ciemna grzywa i ogon oraz umaszczenie nóg. 
Dorastając zazwyczaj zmieniają maść.
Dorosłe konie małopolskie prezentują się niejednolicie, 
co widać było na przykładzie naszych czempionów. Dwa 
pierwsze sylwetką i proporcjami przypominały powiększo-
ne konie arabskie, trzeci nosił cechy dużych koni niemiec-
kich – zwycięzców konkursów potęgi skoków i WKKW.
Tu warto dodać, że pięknie utrzymany i doskonale wytre-
nowany Luis zdobył nagrodę publiczności z dużą przewagą 
nad pozostałymi.
W kategorii koników i kuców zwyciężyły:
I miejsce – og. Rico, tarantowaty roczniak
II miejsce – kl. Wojenka (jedyna klacz w czołówce konkursu)
III miejsce – og. Rokset rasy kuc feliński.
Następnie oceniono zaprzęgi w kategoriach – uroda i do-
bór koni, typowość pojazdu oraz prawidłowość i dopaso-
wanie uprzęży. I tak:
I miejsce zajał Gustaw Jędrejek z kucem felińskiem Glauka.
II miejsce zajął zaprzęg pana Mariusza Kijka, dwie siwe 
klacze doskonale dobrane wzrostem i maścią, zaprzężone 
w wasąg pleciony, na oryginalnych kołach „żelaźniakach”, 
najbardziej typowy zaprzęg dla regionu lubelskiego.
III miejsce – Tomasz Gołaś powożący zimnokrwistymi kla-
czami Silwia i Arka.

Aplauz publiczności zdobyła autentyczna karoca podróż-
na z przełomu XIX i XX w. służąca niegdyś arystokratycznej 
rodzinie z Galicji. Dziś pojazd wozi zwykle nowożeńców, za-
przężony w dwie srokate klacze szlachetnej półkrwi, przy-
strojone piórami. Powożony przez dwu jegomościów z li-
beriach i cylindrach, przy wtórze muzyki Johanna Straussa 
przeniósł nas gdzieś w epokę fin de siècle.
Spore brawa otrzymała też czarna „maratonka”, współcze-
sny pojazd sportowy przeznaczony do rozgrywania konku-
rencji zaprzęgowych. Efekt był nieco komiczny, gdyż cią-
gnęła ją antałkowata kobyłka rasy zimnokrwistej, ubrana 
w ozdobne chomąto krakowskie. Zaprezentowano jeszcze 
małą, zgrabną dwukółkę i parę innych pojazdów o charak-
terze spacerowym.
W kolejnych konkursach nie wystarczył sam wygląd.
Najpierw konkurs powożenia. Tu należało między innymi:
pokonać sprawnie kilka trudnych zakrętów, przejść pomyśl-
nie bramkę z tzw. firankami z witek brzozowych, przy po-
mocy luzaka załadować i rozładować bagaż złożony z kilku 
worków z sianem.
Rzecz wcale nie była łatwa. Można było uszkodzić na zakrę-
tach wóz lub uprząż, można było rozwalić (fachowo rozbu-
dować) przeszkodę lub zgubić ładunek. Można było zosta-
wić w polu roztargnionego luzaka. A za to oczywiście liczo-
no punkty karne. Nasza kobyłka z maratonką też ochoczo 
pomykała ku mecie.
„Ścieżka bychawska” zasadzała się na cyklu zadań z gatunku 
pony games.
Trzeba było podjąć i nasadzić na pręt kawałek kolorowej rur-
ki, napełnić kufel wodą z wiadra, kubkiem bez ucha, zdję-
tym z kija – wiadro i kufel stojące na blaszanych beczkach. 
Dalej było strącanie palcatem piłek tenisowych umieszczo-
nych na pachołkach, bieg jeźdźca po cavaletti (drągu usta-
wionym ok. 20 cm nad ziemią), prowadząc jednocześnie ko-
nia za uzdę, skok przez przeszkodę w tej samej konfiguracji, 
rzut do celu podkowami z siodła, no i oczywiście te same 
„firanki” co dla zaprzęgów. Rzeczy pozornie proste okazały 
się trudnymi. Konie bały się nieznanych obiektów, szczegól-
nie przedmiotów o intensywnych kolorach. Tu na nic zdała 
się brawurowa jazda, liczyło się dokładne opanowanie ko-
nia i zręczność zawodnika. Nic dziwnego, że nikt nie pokonał 
trasy bezbłędnie. Ostatecznie w czołówce znaleźli się: Piotr 
Hołowieniec z koniem Finisz, który spokojną jazdą nazbierał 
najmniej punktów karnych i uzyskał najlepszy czas przejazdu 

2,51 min. II miejsce zajął Grzegorz Sidor na ogierze Rokset 
z czasem 2,53 min, a III Norbert Jędrejek na klaczy Jaśmina 
2,56 min.
Ku pognębieniu zawodników p. Dagmara opowiedziała, że 
np. w Stanach Zjednoczonych (ojczyźnie rodeo) takie gry 
cieszą się dużym zainteresowaniem, a kilkuletni jeźdźcy wy-
konują zadania w galopie. 
Zapewne większym niż konkursy zainteresowaniem 
szerokiej publiczności cieszyły się pokazy jeździeckie. 
Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody zaprezentowa-
ła się jako pododdział wojskowy w umundurowaniu letnim 
– bluzy drelichowe, furażerki.
Przedstawiono pokaz musztry konnej, władania bronią bia-
łą – szable i lance, wreszcie sceny bitewne. Jak objaśnił nar-
rator, Straż obchodzi 30-lecie swego istnienia. Składa się 
głównie ze studentów i absolwentów lubelskich uczelni. 
Działa na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, a w 
sezonie zimowym w Czerniejowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, głównie wokół Zalewu Zemborzyckiego, prowa-
dząc statutową działalność w zakresie ochrony środowiska.
Jednocześnie Strażnicy są kontynuatorami wojskowych 
tradycji 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który na terenie 
Roztocza stoczył swoje ostatnie bitwy w kampanii wrze-
śniowej w 1939 roku. Można było obejrzeć wystawę uzbro-
jenia kawaleryjskiego: szable polskie, lance z proporcami 
w barwach pułku: biało-czerwone z żyłką granatową, ma-
kieta pistoletu VIS oraz karabinka kawaleryjskiego, a także 
rząd koński i wyposażenie kawalerzysty. Można było jesz-
cze posłuchać wiązanki piosenek ułańskich w wykonaniu 
strażników.
Tymczasem grupa amazonek z Akademickiego Klubu 
Jeździeckiego przedstawiła widowisko zupełnie odmien-
ne. Dziewczęta w historycznych sukniach wykonały kadry-
la konnego, do wtóru znanego czardasza Michała Lorenca, 
tworząc cykl układów choreograficznych w stępie, kłusie 
i galopie. Rozwiane grzywy rumaków, powiewające treny 
kolorowych sukien na tle wiosennej zieleni, dały niepowta-
rzalny spektakl lekkości i gracji. 
I wreszcie klasa sama dla siebie. Paweł Jachymek i jego koń 
„Wicher”. Bychawianie. 
Paweł, student UP w Lublinie, od dziecka wychowany po-
śród koni. 
„Wicher”, 10-letni koń od źrebięcia pod wyłączną opieką 
swego trenera. Niewielki, gniady, żylasty, urodą przypomi-
na półdzikie konie kozackie lub indiańskie. Kozacki jest en-
tourage jeźdźca, trochę z Ogniem i Mieczem. O tym, co pre-
zentują ci dwaj czytało się w powieściach przygodowych, to 
się oglądało w filmach akcji, zawsze podejrzewając w głębi 
ducha, że „lipa”. A jednak!
„Wicher” nie boi się ognia ni wystrzałów, posłusznie kładzie 
się na ziemi, klęka, siada, przewraca się na grzbiet. Markuje 
groźny atak przodem i tyłem. Popisowym numerem Pawła 
i „Wichra” jest rozbijanie własnym ciałem wysokiego muru, 
zbudowanego z kartonów pomalowanych na wzór cegły... 
Nagle mur pęka, w dziurze ukazuje się głowa i przednie nogi 
wierzchowca, po nich pochylony nad karkiem jeździec, i za-
nim spadnie ostatnia „cegła” oni już są po drugiej stronie!
Inna sztuka – podobno jeszcze trudniejsza. Koń, mieszkaniec 
szerokich przestrzeni wraz ze swoim panem kładą się na zie-
mi, by dać się zamknąć w ciasnej i ciemnej skrzyni o wielko-
ści kilku biurek. „Wichrem” można jeździć w siodle i na oklep, 
powodować przy pomocy uzdy lub tylko sznura zawieszo-
nego na szyi, głosem i kolanami, jak w książce o Indianach. 
Widziałem kiedyś jak skakał wprost do wody lub w kałuże 
błota, z których wydostawał się własnym sposobem. Paweł 

i „Wicher” coraz częściej są bohaterami widowisk propagu-
jących naturalne metody treningu koni. Znani są już na tere-
nie Polski i Niemiec.
„Podstawą takich działań jest osobista więź i bezgraniczne 
zaufanie pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Koń wy-
bornie zapamiętuje doświadczenia pozytywne i negatyw-
ne. Więzi z nim buduje się latami poprzez codzienną pra-
cę i okazywanie przywiązania. Jeździectwo jest doskonałą 
szkołą charakteru dla obu partnerów” – mówi p. Wojciech 
Jachymek, instruktor szkoły jeździeckiej przy Zespole Szkół 
Rolniczych w Pszczelej Woli.
Czy bychawskie pokazy są imprezą z przyszłością – zapytu-
ję p. Andrzeja Frączka, wieloletniego organizatora „ O tak, 
jest zainteresowanie hodowców, jest publiczność, są impre-
zy towarzyszące. Choć z niektórych konkurencji zrezygno-
waliśmy – nie ma np. pokazów prac rolnych. Brak nam po 
temu odpowiednio przygotowanego pola, a przecież oranie 
murawy nie przekonuje do tradycyjnych metod rolniczych. 
Piękno i precyzję ich wykonania musi być widać. Ponadto 
prace polowe muszą być zgodne z kalendarzem, a w poło-
wie maja jest za późno. Inaczej będzie to chała na pokaz. 
Tak czy siak impreza dobrze służy zarówno hodowli koni, jak 
i Bychawie.”
Czy coś szwankowało podczas bychawskich pokazów?
Pewnie można by się czepiać. Ale złóżmy wyrazy uznania za 
ogrom pracy organizatorom, dzięki którym, jak co roku spę-
dziliśmy „niedzielę z koniem”.
Nawet pogoda zachowała się przyzwoicie, chłodny wiatr 
i pochmurne niebo lepiej sprzyjały zwierzętom niż upał. Zaś 
deszcz, po nocnych opadach wstrzymał się aż do wieczora. 
A zatem – do zobaczenia za rok!

Marek Kuna
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Podziękowania
Twórcy rzeźby Jezusa Dobrego Pasterza składają  serdecz-
ne podziękowania: 
�» p. Stanisławie Misztal za pomysł na rzeźbę i wsparcie 

podczas realizacji, 
�» dr. Wojciechowi Mendzelewskiemu za korekty i pomoc 

przy każdym etapie prac,
�» dla osób, które pomagały przy odlewach:  Joannie 

Walczak, Pawłowi Tudrujkowi, Jackowi Koziejowi, 
Marcie Jacznik, Janowi Koziejowi oraz Piotrkowi 
Saweckiemu,
�» p. Edwardowi Misztalowi za pomoc przy transporcie 

i ustawianiu rzeźby
�» Marcinowi Krzysiakowi za transport rzeźby z Lublina
�» za pokrycie kosztów materiałów użytych do powsta-

nia rzeźby dziękujemy  naszej lokalnej społeczności 
parafialnej

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego dzieła i wspierali nas w różny spo-
sób. Ofiarowujemy naszą kilkunastomiesięczną, twórczą 
pracę nad powstaniem rzeźby Jezusa Dobrego Pasterza 
w intencji naszych Rodzin i Parafian, społeczności lokalnej 
– i na chwałę Bogu.

Olimpia Koziej-Kula, Łukasz Kula

��W Zaraszowie powstała 
rzeźba Jezusa Dobrego 
Pasterza
11 maja 2014 r., w niedzielę zwaną 
Niedzielą Dobrego Pasterza, 
w kaplicy znajdującej się nieopodal 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, 
ks. Tomasz Skałecki poświęcił rzeźbę 
Jezusa Dobrego Pasterza, która 
jest dziełem naszej absolwentki, 
a obecnie również nauczycielki 
plastyki w SP w Zaraszowie – Olimpii 
Koziej-Kula.

Olimpia Koziej jest obecnie studentką ostatniego roku 
studiów magisterskich na Wydziale Artystycznym UMCS. 
W naszej społeczności znana jest bardziej jako fotograf. 
Jak widać, nie jest to jej jedyna pasja. Zainteresowanych 
odsyłamy do strony artystki: olimpiakoziej.com.
Gdy wchodzimy na piękny, zielony i zadbany teren znaj-
dujący się wokół naszej kaplicy pod wezwaniem Matki 
Bożej Królowej Polski, po lewej stronie kaplicy znajdu-
je się rzeźba. Praca nad nią pochłonęła wiele czasu, eta-
pów jej tworzenia było dużo. Naszą absolwentkę wspierał 
w tworzeniu jej mąż – Łukasz Kula, który z wykształcenia 
jest również artystą plastykiem ze specjalnością - snycer-
stwo. Jak twierdzą autorzy pracy, rzeźba nie powstałaby, 
gdyby nie grupa wielu innych osób. Niżej zamieszczamy 
podziękowania.

„Szkolne Echo” nr 2/2014 
wyd. Samorząd Uczniowski w SP w Zaraszowie
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Czerwone maki są symbolem krwi polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Monte Cassino. 70 lat 
temu, czyli 18 maja 1944 r. polscy żołnierze zdobyli klasztor na wzgórzu Monte Cassino. Polacy 
wkroczyli w ostatniej fazie bitwy. Generał Anders wysyłając do walki swoich żołnierzy ryzykował wiele, 
nie tylko życie swoich ludzi, ale i ich honor i honor całego narodu polskiego – gdyby się Polakom nie 
udało. Zanim na murach klasztoru pojawiła się brytyjska flaga, przez kilka godzin łopotała na nich flaga 
polska. Ale zanim to się stało, w bitwie poległo ponad 1000 polskich żołnierzy.
Michał Choina z Kolonii Woli Gałęzowskiej był również pod Monte Cassino. Jako sanitariusz udzielił 
pomocy wielu rannym kolegom. Po powrocie, wojennymi wspomnieniami podzielił się z przyjaciółmi, 
znajomymi i z rodziną, która je spisała. Jego prawnuk, imiennik, Michał Mączka w 2009 roku opisał 
drogę swojego pradziadka na Monte Cassino. W 2014 roku swoje notatki przekazał naszej redakcji.

Droga na Monte Cassino mojego pradziadka 
Michała Choiny

Michał Choina, mój pradziadek, urodził się 17 sierpnia 1904 
r. w Łagiewnikach. W 1928 r. poślubił Rozalię Fus, po roku 
na świat przyszła córka Czesława, a w 1935 syn Zdzisław. 
Choinowie zamieszkali w Kolonii Woli Gałęzowskiej.
Po inwazji niemieckiej na Polskę, 1 września mój dzia-
dek został wcielony do wojska. Walczył pod Kowlem w 3. 
Batalionie Karabinów Maszynowych. Potem wojsko dostało 
rozkaz, aby nie bronić się przed Rosjanami. Gdy Stalin wkro-
czył do Polski 17 września 1939 roku, oddziały polskie trafiły 
do niewoli. Taki los spotkał mojego dziadka i jego oddział.

W murmańskiej, nieludzkiej 
ziemi

Michał Choina został umieszczony za kolczastym drutem, 
ale udało mu się zbiec razem z innymi. Niestety, po krótkim 
czasie został schwytany i trafił, podobnie jak inni, pod sąd 
sowiecki. Dostał wyrok pięciu lat robót w obozie jenieckim 
koło Murmańska. Jego koledzy otrzymali surowsze wyroki: 
10 i 15 lat niewolniczej pracy.
Sowieci, nim przydzielili jeńców do poszczególnych ła-
grów, prowadzili selekcję – w celu wyodrębnienia oficerów. 
Podział odbywał się na podstawie wyglądu dłoni oraz po-
siadania butów. Gdy dłonie były zniszczone, wówczas jeniec 
nadawał się do robót, jeśli nie, zabierano go gdzie indziej.
Dziadek Michał opowiadał, że pewni dwaj oficerowie przez 
całą noc rzucali do siebie cegłę, aby ręce wyglądały na spra-
cowane. Wyrzucili także swoje buty. Jak ktoś miał takie na 
nogach, od razu był zabierany jako oficer. Niektórzy żołnie-
rze pokusili się o takie oficerki, ponieważ były cieplejsze 
i wygodniejsze od zwykłych. Chodziły pogłoski, że oficero-
wie są wywożeni osobno, nie razem z żołnierzami niższymi 
stopniem.

Po segregacji, Sowieci zagonili wszystkich żołnierzy do by-
dlęcych wagonów i w ścisku i chłodzie wywieźli w głąb Rosji. 
Starsi i bardziej wyczerpani umierali w drodze, a ich zwło-
ki były wyrzucane z wagonów na pola. Potrzeby fizjologicz-
ne jeńcy załatwiali wewnątrz wagonu. Jedzenie dostawali 
na krótkich postojach. Zdarzało się, że nawet co kilka dni. 
Często dawano im słone, surowe ryby, po których potem 
potwornie chciało się pić.
W drodze wielu żołnierzy umarło z wycieńczenia, głodu 
i chorób. Gdy dojechali na miejsce, a było to gdzieś koło 
Murmańska, zostali przydzieleni do robót. Po wyjściu z wa-
gonów zobaczyli, że nie ma już dalej torów, był tylko las. 
Sowieci rozdali im siekiery i piły, i powiedzieli, że mają sami 
postawić sobie baraki i budować dalej tory.
Większość więźniów pracowała przy budowie torów kolejo-
wych. Również pradziadek Michał. Jakiś czas później, ponie-
waż był młody, został odesłany do wyrębu lasu.
Więźniowie mieli wyznaczone normy pracy. Jeżeli wykonali 
100 %, to dostawali całą porcję jedzenia, jeśli nie, to poło-
wę. Ponieważ Sowieci wyznaczali normy, które dla wycień-
czonych jeńców nie były możliwe do wykonania, więźniowie 
bardzo często otrzymywali zmniejszone racje. Na szczęście 
pradziadek Michał miał młody, silny organizm…

W obozie przebywali Polacy, Rosjanie i Tatarzy. Pewnego 
razu Sowieci zauważyli brak dwóch Tatarów i Rosjanina. 
Rozpoczął się pościg z psami. Po dwóch tygodniach Sowieci 
złapali dwóch zbiegów, ale trzeciego nie było. Niemożliwe, 
by sam przedostał się dalej. Jeden z ocalałych na plecach 
miał mieszok, a w środku było mięso. Odkryto, że było to 
mięso ludzkie!
Po dwóch albo trzech miesiącach ciężkich robót przy wyrę-
bie lasu, dziadek został przydzielony przez swojego nadzor-
cę do wyrobu taczek drewnianych. Tu także ustalone były 
normy. Gdy jej nie wykonał, to nie dostawał nic do jedzenia. 
Pożywienie w obozie dostawali raz na dzień: jakąś polew-
kę w blaszanych miskach i kawałek chleba. Sowieci mówili, 
że to zupa z rzepy, ale co to było naprawdę, tego nikt nie 
wiedział.
W obozie panowały nieludzkie warunki, było dużo szczu-
rów, które były bardzo uciążliwe dla jeńców, a także rozno-
siły wiele chorób. Każdego ranka jeńcy znajdowali w baraku 
ciało zmarłego w nocy współwięźnia. Wśród więźniów byli 
różni ludzi, także lekarze, choć nie chwalili się tym głośno. 
Pomagali jak mogli. Niektórzy znali się na ziołach i jeśli udało 
się jakieś znaleźć, to służyło za lekarstwo. Niektórzy byli tak 
zawszeni, że pasożyty były aż pod skórą.
W tych nieludzkich warunkach minęło pradziadkowi dwa 
lata. Do obozu rzadko dochodziły jakieś wieści o wojnie. 
Dotarło, że Niemcy napadli na Związek Radziecki, ale nie 
było to potwierdzone. Ale pewnego ranka nikt nie gonił 
ich do roboty. Rosjanie otworzyli sklepik, rozdali pieniądze: 
czerwieńce i ruble. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Potem 
Sowieci powiedzieli, że Związek Sowiecki ogłosił amnestię 
dla Polaków. Za kilka dni przyjechało kilku polskich wojsko-
wych. Pierwsze pytanie jakie zadali, to czy wśród jeńców są 
oficerowie. Kilku podniosło ręce, między innymi ci dwaj, któ-
rzy kilka lat wcześniej rzucali do siebie cegłę. Zdarzali się żoł-
nierze, którzy chcieli podwyższyć sobie stopień wojskowy 
i podawali, że są oficerami, ale kłamstwa były wykrywane.

Z Armią Andersa
Jeńcy ogromnie uradowali się na wieść, że są wolni. Mieli po-
rzucić niewolniczą pracę i wstąpić w szeregi Armii Polskiej. 
14 września Michał Choina został znów wcielony do wojska, 
do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Oddziały, które były two-
rzone z wycieńczonych jeńców były bardzo słabe. 1 kwiet-
nia 1942 r. z Polskimi Siłami Zbrojnymi pod dowództwem 
brytyjskim opuścił ZSRR. Sowieci rozgłaszali propagandę, że 
Polacy uciekali do „kapeluśników”.
Zdarzało się, że pociąg zatrzymywał się i zabierał cywi-
lów, którzy byli zesłani w głąb Rosji, kilka razy polskie ko-
biety podawały do wagonów dzieci, żeby wywieźć je 

z tego nieprzyjaznego kraju. Kobiety opowiadały, że Armia 
Czerwona była bardzo brutalna. Rabowano jedzenie. We 
wsiach wykopywano studnie, w których chowano pożywie-
nie. Kobiety się chowały.
Dziadek razem z Armią Andersa trafił do Persji. Tam na du-
żym stadionie zrzucili brudne, zawszone ubrania (podpa-
lili je na stosie), umyli się i obejrzał ich lekarz. Odbyła się 
dopiero prawdziwa rekrutacja i przydział do oddziałów. 
Dziadek trafił do 2. Korpusu Polskiego 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich. W Persji żołnierze dostawali duże porcje żyw-
nościowe, by zregenerować siły. Wszyscy byli objęci opieką 
lekarską, dzieci objęto edukacją. Wydawane były polskie ga-
zety. Żołnierze większość czasu spędzali na szkoleniach, za-
poznawaniu się z brytyjską bronią i sprzętem. Organizowano 
wycieczki. Dziadek między innymi był u Grobu Chrystusa. 
Widział także piramidy. Pożywienie kupowali na targach, 
które organizowali Arabowie (zjeżdżali się z różnych stron 
i wystawiali na sprzedaż zwierzęta oraz płody rolne). 
Pod koniec 1943 roku Armia została przetransportowana 
do Włoch. Tam od kilku miesięcy Niemcy okupowali kraj. 
Przez pewien czas żołnierze stacjonowali w małym mia-
steczku koło Monte Cassino. Pradziadek szkolił się w obsłu-
dze brytyjskiej broni i sprzętu. Potrafił porozumiewać się 
w języku włoskim, został także przeszkolony na sanitariu-
sza. Pewnego dnia zwrócił się do niego jakiś Włoch, które-
go 14-letnia córka zachorowała na gangrenę. Przez kilka dni 
chodził do wioski i robił zastrzyki z penicyliny, ponieważ miał 
nieograniczony dostęp do tego leku. Ze zużytych ampułek 
nie musiał się rozliczać, dlatego mógł pomagać nie tylko żoł-
nierzom. Po kilku dniach, w podziękowaniu za uratowanie 
córki, Włoch przyniósł dziadkowi indyka i osiem litrów wina.
We Włoszech w czasie wojny panował ogromny głód. Jak 
wszędzie, większość jedzenia było przeznaczone dla woj-
ska. Gdy jakieś zwierzę, przede wszystkim muł, został za-
strzelony lub ranny, to gospodarz bardzo rozpaczał. Dlatego 
w okolicy wojskowej kuchni codziennie ustawiała się kolejka 
głodnych cywilów. Polacy jedli z różnymi narodowościami. 
Gdy dyżury w kuchni pełnili między innymi Australijczycy, 
Francuzi, Amerykanie, to wtedy resztki z kotłów rozdawali 
cywilom. Natomiast, gdy dyżur pełnili Anglicy, to często wy-
kopywali dół i resztki wylewali. To był bardzo przykry widok.
Pradziadek poznawał we Włoszech zwyczaje różnych naro-
dowości. Walczyli razem z nim Gurkhowie (plemię wywo-
dzące się z Nepalu) – oni nie jedli chleba i mięsa. Specjalnie 
dla nich były pieczone jakieś placki, a konserwy mięsne 

zamieniali z Polakami na marmoladę. Gdy leżeli w okopie 
z karabinem w ręku, mieli zdjęte buty, gdyż ich religia nie 
pozwalała, by do nieba wchodzili w butach.

Pod Monte Cassino
Podczas gdy pradziadek z innymi Polakami stacjonowali 
na tyłach, na froncie pod Monte Cassino, toczyły się wal-
ki. Od stycznia 1944 r. alianci próbowali przełamać tzw. li-
nię Gustawa, która zagradzała drogę na Rzym. Kilkakrotne 
próby zdobycia wzgórza Monte Cassino nie przyniosły suk-
cesu. Pierwsi 22 stycznia 1944 r. uderzyli Amerykanie, ale 
już pod wieczór szturm trzeba było przerwać, ponieważ 
były wielkie straty w ludziach. Szturmujące na lewym skrzy-
dle wojska francuskie także poniosły wielkie straty. Kolejne 
ataki aliantów (Hindusów, Nowozelandczyków, Gurkhów, 
Brytyjczyków, Kanadajczyków) nie przyniosły żadnych suk-
cesów w zdobyciu wzgórza. Pod koniec marca 1944 r. zaczę-
to planować czwarte natarcie na wzgórze, które miał prze-
prowadzić 2 Korpus Polski.
Na początku maja Polacy zajęli pozycje pod Monte Cassino. 
W walkach wzięły udział wszystkie jednostki 2. Korpusu. 
Michał Choina był sanitariuszem, więc biegał po okopach 
i pomagał rannym. W jednym z okopów leżał ciężko ranny 
angielski kapitan. Wziął go na plecy i przez 1,5 km czołgał 
się do szpitala polowego. Anglik bardzo krwawił, jego stan 
był ciężki, ale w szpitalu został zoperowany i przeżył. Później 
okazało się, że był bratankiem jakiegoś angielskiego dostoj-
nika. Kapitan poprosił swojego stryja, aby wystąpił o odzna-
czenie dla swojego wybawcy. 
Zanim wzgórze zostało zdobyte, walki trwały kilka dni i nocy. 
Amunicję i pożywienie dla wałczących dostarczano na mu-
łach. Kolega pradziadka z sąsiedniej wsi (Woli Gałęzowskiej) 
pan Aleksander Frant został przydzielony do takiego trans-
portu i opisywał wielkość strat, gdy muł został postrzelony, 
bo cały ciężki ładunek musiał przejąć człowiek. Pradziadek 
mimo, że był sanitariuszem, tak jak wszyscy żołnierze musiał 
co jakiś czas patrolować teren. Walki trwały kilka dni, obie 
strony były już bardzo osłabione. Pewnego dnia nad ranem 
został wysłany na patrol. Szli we trzech, gdy zobaczyli dwóch 
uciekających Niemców, którzy na widok patrolu podnieśli 
ręce – poddali się. Zostali odprowadzeni do dowództwa. 
Tam się okazało, że nie byli Niemcami. Jeden był Ślązakiem, 
drugi Rosjaninem; ubrani w niemieckie mundury i zmuszani 
byli strzelać z bunkrów do wojsk alianckich. Mówili, że nie 
strzelali do Polaków, tylko Panu Bogu w okno, bo wykręcali 
zapalniki i strzelali ślepakami...
Walki na otwartym zaminowanym terenie spowodowa-
ły wielkie straty wśród Polaków, ale dały możliwości roz-
poznania terenu, co było ważne przy kolejnych atakach. 
W nocy z 17 na 18 maja 1944 r. Niemcy zaczęli wycofywać 
się ze wzgórza klasztornego. Rankiem 18 maja 3. Dywizja 
Strzelców Karpackich zdobyła wzgórze. Patrol Pułku Ułanów 
zajął ruiny klasztoru na Monte Cassino i wywiesił swój puł-
kowy proporczyk. Wkrótce po tym pojawiła się biało-czer-
wona flaga. Po południu rozegrany został Hejnał Mariacki. 
Wielka radość i ulga ogarnęła odziały polskie, gdy zobaczy-
ły powiewającą na ruinach flagę, a potem usłyszały hejnał. 
Były bardzo dumne, że to właśnie im, Polakom, udało się 
zdobyć wzgórze i klasztor na Monte Cassino. Brytyjczycy nie 
wierzyli do końca, że oddziałom Andersa uda się wyprzeć 
Niemców. Niektórzy nawet wyśmiewali naszych żołnierzy, 
że idą pod ostrzał jak kaczki, a wszyscy im wmawiają, że 
mają w sobie tak wielką odwagę. 
Po zakończonych walkach na ruinach klasztoru żołnierze 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. W 1946 roku został uro-
czyście otwarty polski cmentarz na Monte Cassino. 
Po walkach na Monte Cassino alianci wraz z oddziałami pol-
skimi torowali drogę na Rzym. Po ciężkich walkach ostatecz-
nie została przełamana tzw. linia Hitlera. W czerwcu 1944 r. 

>>>

Michał Choina z wnukiem

tuż po wygranej bitwie, Monte Cassino, 1944. W środku Michał Choina

Brytyjska karta sanitariusza
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Mieszkańcy naszego domu, 
ale też i z sąsiednich z tej ulicy: 
Gierczyńscy, Wziątkowie, Lipińscy, 
i z rogu z obecną Piłsudskiego: 
Adamowscy i Fijołkowie żyli ze 
sobą w wielkiej zgodzie, a nawet 
przyjaźni. Przykładem może być 
fakt, że pani Ciężka była chrzest-
ną mojego brata.

Spokojna wówczas ślepa ulicz-
ka pełniła rolę podwórka. Dorośli 
siadywali przed domem, a dzieci 
bawiły się na ulicy. Biegaliśmy też 
na kierkut lub nad rzekę płynącą 
w dole za kierkutem – Kosarzewkę. 
Rzeka, jak pamiętam, była niezbyt 
głęboka i dość szeroka. Często ką-
paliśmy się w niej.

Nie licząc mojego brata Mariana, 
byłam najstarsza wśród tej licznej 
gromady. Z nieco młodszymi ode 
mnie, jak Leszek Ciężki (nieste-
ty, już nieżyjący) czy Ala Mazurek 

przyjaźniłam się, a małymi lubi-
łam się opiekować. To być może 
dało mi podstawy do późniejszej 
pracy w harcerstwie, a potem 
w zawodzie nauczycielskim.

Dom, jak pamiętam z wczesne-
go dzieciństwa, miał dwa balkony 
wsparte na drewnianych balach 
(typowe dla żydowskich domów), 
przez które wchodziło się do miesz-
kań. Jeden od strony południowej, 
ze schodami od podwórka, czyli 
od południa, a drugi przechodził 
wzdłuż dłuższej zachodniej części 
domu, ale do jej połowy, bo tam, 
gdzie jest teraz drugie okno (pa-
trząc od północy), były drzwi wej-
ściowe do mieszkania, w którym 
mieszkała moja rodzina.

Na zdjęciu przedstawiającym 
chłopca na walcu drogowym 
(Leszek Ciężki), w tle widoczny 
dom ma na piętrze wyraźny, jasny 

ślad po rozebranym już balkonie. 
Widoczne są też na zdjęciu przy 
oknach na parterze okiennice.

Dom, który opisuję, nie był naj-
większym budynkiem przy na-
szej ulicy. Nad domami górowała 
bóżnica, czyli żydowski dom mo-
dlitwy, któremu w czasach powo-
jennych zmieniono przeznacze-
nie i stał się remizą strażacką. 
Pamiętam, że mówiąc o tym bu-
dynku, używało się zamiennie na-
zwy bóżnica lub remiza. W remi-
zie znajdowały się wozy strażac-
kie z wyposażeniem do gaszenia 
pożaru jak: ręczne pompy, węże 
a nawet beczki z wodą. Wozy te 
były przystosowane do ciągnięcia 
przez konie. Na dachu ówczesnej 
remizy znajdowała się wieżyczka 
wyposażona w syrenę, którą ręcz-
nie uruchamiał strażak, wydo-
bywając z niej przeraźliwe dźwię-
ki alarmu. Podczas wycia syreny, 
na naszej spokojnej uliczce robiło 
się wielkie zamieszanie: z remi-
zy wyprowadzano wozy, na uli-
cę wbiegali z różnych stron mia-
sta ochotnicy do gaszenia pożaru, 
a także mężczyźni trzymający za 
lejce budzące przerażenie, rozpę-
dzone zaprzęgi koni. W okamgnie-
niu zaprzęgano konie do wozów. 
Strażacy w biegu wskakiwali na 
wozy i pędem ruszali do pożaru. 
Towarzyszył im głos ręcznie uru-
chomianej syreny znajdującej się 
na jednym z wozów. Za jakiś czas 
wracano od pożaru, ale już ina-
czej, spokojnie. Ludzie zmęczeni 
rozchodzili się do swoich domów.

Wracając do opisu domu znajdu-
jącego się niemal naprzeciw tej re-
mizy, będącej wcześniej bóżnicą, 
dodam, że dom miał wysoki parter 
a więc też obszerne suteryny (pi-
sownia oryg., przyp. red.). W na-
szej części pełniły one funkcje 

gospodarcze, a w części państwa 
Mazurków częściowo mieszkalne. 
Mój ojciec wybudował w „naszej” 
suterynie dość profesjonalną wę-
dzarnię. W okresach przedświą-
tecznych przychodzili skorzystać 
z niej ludzie nawet z sąsiednich 
ulic. Mężczyźni toczyli tam cieka-
we rozmowy, także o ludziach tu 
wcześniej żyjących, czyli o Żydach. 
Chociaż z zainteresowaniem pod-
słuchiwałam te rozmowy, niewie-
le wówczas rozumiałam. My, dzie-
ci, bawiliśmy się na dawnej ulicy 
Bożniczej, na kierkucie (czyli daw-
nym cmentarzu żydowskim, ale 
nie pamiętam, by były tam mace-
wy czy jakieś ślady pochówków), 
w pobliżu dawnej bóżnicy i było 
nam dobrze, bezpieczne i wesoło.

Nie rozumieliśmy tego, ale też 
nie nasza to była wina, że żyliśmy 
w miejscu zabranym ludziom ży-
jącym tu przed wojną i których 
w bestialski sposób zgładzono. 
Pomyślałam o tym ze wzrusze-
niem, gdy odwiedzając obóz zagła-
dy w Bełżcu, wśród miejscowości, 
z których przywożono tu ludzi na-
rodowości żydowskiej, zobaczyłam 
napis Bychawa.

Dom w niezłym stanie stoi przy 
obecnej ul. Kościuszki do dziś. 
Dobrze, że był odnawiany, remon-
towany, ale stracił sporo z dawne-
go wyglądu. Obecnie w tym domu 
nie mieszka nikt z wymienianych 
tu przeze mnie osób. Ostatnimi 
były: pani Krystyna Gawda i moja 
mama Balbina Świderska, która 
do tego domu była tak przywią-
zana, jakby to była jej najdroższa 
własność.

Czesława Pisula 
z domu Świderska

�� Do domu koło bóżnicy 
wprowadzili się moi 
rodzice w1946 roku, kiedy 
miałam trzy lata. Połowa 
budynku (parter i piętro 
od strony północnej) 
była własnością państwa 
Mazurków. Druga połowa, 
to mienie pożydowskie. 
Moi rodzice wspominali, 
że wprowadzając się do 
tego domu, sądzili, że jedną 
czwartą kamienicy kupią, 
ale sprzedawca okazał się 
człowiekiem nieuczciwym 
i ta połowa domu 
(parter i piętro) została 
skomunalizowana.

Moi rodzice Balbina i Bolesław Świderscy mieli tro-
je dzieci: Marian, Czesława (czyli ja) i Zenon. Ojciec 
był murarzem, potem sprzedawcą sklepowym. Gdy 
zmarł w 1956 r. mama, by utrzymać rodzinę, zajęła 
się produkcją i sprzedażą lodów. Lody były bardzo 
smaczne i są ludzie, którzy ich smak pamiętają do 
tej pory.

Na parterze, „pod nami”, mieszkała rodzina 
Ciężkich z pięciorgiem dzieci: Leszkiem, Teresą, 
Mirkiem, Fredkiem i Halinką. Pan Ciężki był szew-
cem. Był bardzo pracowity, no i musiał utrzymać 
liczną rodzinę. Stukot młoteczka słychać było u nas 
ciągle. W drugiej części na parterze mieszkali star-
si państwo Mazurkowie (imion ich nie pamiętam) 
oraz ich syn Czesław (technik dentystyczny) z żoną 
Krystyną i dziećmi: Alą, Elą, Piotrkiem i Andrzejem. 
Na piętrze zaś mieszkała ich córka Krystyna z ro-
dziną – Gawdowie z dziećmi: Bogdanem, Martą 
i Januszem. Pan Gawda był krawcem, a pani 
Gawdowa też szyła. Pan Tadeusz Gawda był wziętym 
rzemieślnikiem: szył garnitury płaszcze, kostiumy.

Chłopiec na wale drogowym to Leszek Ciężki, jak zwykle uśmiechnięty. 
W tle widoczny dom piętrowy, w którym na parterze mieszkał z rodzicami 
i rodzeństwem. Obok mały domek rodziny Lipińskich, gdzie mieszkali i mieli 
jednocześnie mały zakład fryzjerski.  Około 1957 r.

Dzieci z ul. 
Strażackiej. 
Czternaścioro 
dzieci i ja 
[sukienka 
w kropeczki] 
z koleżanką jako 
„opiekunki”. 
Gdyby przyszły 
wszystkie dzieci 
z tej naszej uliczki, 
byłoby ich co 
najmniej drugie 
tyle. Rok ok. 1959.

Sąsiedzi na łące Lipnik 
.Od lewej: Leszek 
Ciężki, pan Julian 
Ciężki, pani Krystyna 
Mazurkowa, pani 
Genowefa Ciężka, mój 
tata Bolesław Świderski, 
dziewczynki w białych 
sukieneczkach to Ela 
i Ala Mazurkówny, moja 
mama Balbina Świderska 
z moim małym bratem 
Zenusiem. Będący też 
na łące, a niewidoczni 
na zdjęciu, to pan 
Czesław Mazurek, który 
fotografował i ja, która 
podobno o coś się 
obraziłam i nie chciałam 
być na zdjęciu. Rok 1952.

Wspomnienia

O domu i ulicy z czasów mojego dzieciństwa

alianci weszli do stolicy Włoch. Oddziały polskie zostały 
wysłane na krótki odpoczynek. Regenerowali siły i uzu-
pełniali oddziały, aby pod koniec 1944 r. wyruszyć na 
północ. Pokonywali wodne zapory, toczyli ciężkie wal-
ki w trudnym terenie, ponosili wiele ofiar, ale szli co-
raz dalej. Z jednej strony natarcie na Bolonię prowa-
dzili Amerykanie, z drugiej zaś Polacy, ale to właśnie 
Polakom tuż przed Amerykanami udało się ją zdobyć. 
Dostawali gratulacje, ale wiedzieli, że były to puste 
słowa.
Żołnierze polscy, mimo tak wielu sukcesów na fron-
tach II wojny światowej byli traktowani po macosze-
mu. Sowieci, nie uznając Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, prowadzili wiele akcji propagandowych 
przeciw oddziałom Andersa. Mimo, że alianci wiedzie-
li, jak wielkich osiągnięć dokonali Polacy, nie potrafili 
przeciwstawić się komunizmowi. Wiosną 1946 roku 2. 
Korpus Polski został zdemobilizowany, nie było już dla 
nich miejsca we Włoszech. Zostali przetransportowani 
do Wielkiej Brytanii, zaś 1 listopada 1946 roku Michał 
Choina został przekazany do dyspozycji władz brytyj-
skich celem odesłania do Polski.
Wielu kolegów pradziadka od razu po przybyciu do 
Anglii zgłaszało się do obozów repatriacyjnych. Wielka 
tęsknota za Ojczyzną i rodziną pozostawioną w kraju 

zasłaniała ryzyko prześladowań przez władze komuni-
styczne, więc postanawiali wracać do Polski. Niektórzy 
wycieńczeni wojenną tułaczką żołnierską szukali spo-
kojnego życia na obczyźnie. Zdarzały się przypadki, że 
osamotnieni i stęsknieni miłości szukali pocieszenia 
w ramionach brytyjskich dziewcząt, nawet Ci, którzy 
w kraju pozostawili żony. Pewien kolega pradziadka 
Michała związał się z Angielką i nie wrócił już do Polski. 
Inny  – Władek namawiał pradziadka, żeby został na ob-
czyźnie. On był kawalerem i widział dla siebie szanse 
w Anglii, więc pozostał. 
Komunistyczne władze polskie wysyłały swoich agen-
tów na Zachód, aby namawiali żołnierzy do powrotu do 
kraju, kusili ich obietnicami, że dzieci będą kształcone, 
a oni dostaną pracę w Ludowym Wojsku Polskim, że są 
Ojczyźnie potrzebni.
Michał Choina rozważał możliwość pozostania na 
Zachodzie, ale tęsknota za pozostawioną w kraju żoną 
i dwójką dzieci była silniejsza. 20 grudnia 1946 roku zo-
stał odesłany do Polski.

Powojenne ścieżki
Do Gdańska dopłynął 10 stycznia 1947 r. Daleką dro-
gę do domu w Kolonii Wola Gałęzowska koło Bychawy 
w większości pokonał pieszo. Szedł nocą bocznymi dro-
gami, przez lasy, raczej unikając ludzi, ponieważ z po-
wodu służby u boku gen. Andersa był prześladowany. 
Wracał w mundurze i wiele razy słyszał pod swoim ad-
resem przezwisko – „Andersowiec”. Do domu dotarł 
późną jesienią 1947 roku. W domu zapanowała wiel-
ka radość. Zaczęli przychodzić zaprzyjaźnieni sąsiedzi – 
z wielkim wzruszeniem witali żyjącego Michała Choinę. 
W późniejszym czasie pradziadek często wzywany był 
do Bezpieki. Musiał się tłumaczyć z listów i paczek, 
które otrzymywał z Anglii. Był zmuszony prosić kolegę 
z lat wojennych, Władka, o zerwanie kontaktów, ponie-
waż obawiał się, że zostanie oskarżony o szpiegostwo. 
Niestety, za swoje męstwo, odwagę i walkę o wolność 
nigdy nie otrzymał od państwa żadnej pomocy. Nie do-
stał żadnej emerytury ani renty. Pozostały tylko przykre 
wspomnienia i chore płuca po latach wojennych tułacz-
ki. Gdy słyszał pieśń Czerwone maki na Monte Cassino 
za każdym razem płakał nad poległymi na obcej ziemi 
towarzyszami swojej niedoli. 
Przez wiele lat od powrotu z wojny pradziadek wykorzy-
stywał swoje umiejętności sanitariusza, robił sąsiadom 
zastrzyki, nastawiał złamane kości. W jego domu było 
zawsze dużo ludzi. Często do późnych godzin nocnych 
trwały rozmowy – wspomnienia z niewoli żołnierskiej. 
Z obawy przed prześladowaniem przez władze komuni-
styczne tylko niektórym szczegółowo opowiadał swoje 
wojenne przeżycia. Wśród tych osób była rodzina, na-
uczyciel historii z Józwowa – pan Henryk Koborski, pan 
Paweł Kulpa, sąsiad Franciszek Flis (jeszcze jako dziec-
ko) – przyszły nauczyciel i opiekun harcerstwa w szkole 
w Woli Gałęzowskiej.
Po wielotygodniowych cierpieniach 2 sierpnia 1980 r. 
pradziadek Michał Choina zmarł z powodu długotrwa-
łej choroby płuc. Jego ostatnie pożegnanie w domu 
w Kolonii Woli Gałęzowskiej zgromadziło wiele osób, 
co świadczyło o wielkim szacunku i pamięci, jaką po so-
bie pozostawił. Ja odziedziczyłem po pradziadku imię 
i jego wspomnienia. Szkoda, że nie miałem możliwości 
go poznać.

Michał Mączka
Artykuł stanowi przedruk opracowania zgłoszonego 
w 2009 r. przez M. Mączkę do konkursu historyczne-
go "Epizody drugiej wojny światowej – wspomnienia 
wojenne". Praca została nagrodzona III miejscem.

>>>

Karta repatriacyjna

Na wieczną Pamiątkę swoją 
podobiznę na wspomnienia po tylu 
latach tułaczki i niedoli. Władek M 
11 II 1946 z Anglii. Z taką dedykacją 
Michał Choina otrzymał od swojego 
przyjaciela pamiątkową fotografię. 
Władek pozostał w Anglii, Michał 
wrócił do Polski, do rodziny i dzieci. 
W późniejszym okresie bojąc się być 
posądzonym o szpiegostwo, musiał 
zerwać znajomość z kolegą.
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50 lat po maturze
�� Był rok szkolny 
1962/63, gdy w Szkole 
Ogólnokształcącej 
stopnia podstawowego 
i licealnego w Bychawie 
zwanej jedenastolatką 
przystąpiła do matury 
grupa 32 osób, w tym 
większość to uczniowie 
ostatniej klasy XI, zaś 
wśród pozostałych znaleźli 
się zwani w szkolnym 
slangu spadochroniarzami 
repetenci z lat 
poprzednich. 

Patrząc z perspektywy czasu nie było ulgowo 
Nie udało się pokonać poprzeczki maturalnej 
sześciu osobom. Zauważmy, że w tamtych cza-
sach w społecznym odczuciu pokolenia tużpo-
wojennego matura znaczyła o wiele więcej, niż 
w latach bliższych naszej współczesności. Była 
trampoliną niezbędną do społecznego awan-
su. Dziś przy szerokim dostępie do oświaty, gdy 
wstęp na studia możliwy jest nawet bez niej, czy 
nawet bez egzaminu (oczywiście na niektóre kie-
runki, a uczelnie prywatne zabiegają o kandyda-
tów na różne sposoby) jej ranga zmalała.

Okazją do takich refleksji i porównań stało 
się właśnie spotkanie absolwentów z lat 1959-
1962/63, z udziałem kilku maturzystów 1964, 
zorganizowane w Lublinie w dniu 8 maja br. 
z inicjatywy i dzięki uporowi oraz energii niepod-
dającej się trudnościom organizacyjnym jednej 
z byłych uczennic. To Kazia Koszałka – aktualne 
nazwisko Dudek – starała się dotrzeć do wszyst-
kich zainteresowanych, zebrać dane, zaktuali-
zować i wreszcie uzgodnić czas, miejsce i prze-
bieg spotkania, w czym wspierał Ją dzielnie ko-
lega klasowy ks. Jurek Hanaj, zaprzyjaźniony 
z ks. proboszczem kościoła pw. Św. Rodziny na 
Czubach, dzięki czemu udostępniono nam do 
dyspozycji salę parafialną.

Rozmowy przy herbacie i kawie potoczyły się 
swoim naturalnym torem – górę wzięły bowiem 
wspomnienia osób i zdarzeń. Wspomnienia 
i sentymenty z humorystycznym dystansem lu-
dzi dziś już z siwizną na głowach (panie, oczy-
wiście tu wykluczone, zawsze młode), dźwigają-
cych kilka dziesiątek lat na plecach. Dystansem 

do czasów własnej młodości, czasem nieporad-
nej, bywało, że obciążonej środowiskowo, a cza-
sem buńczucznej i buntowniczej na młodzieńczy 
sposób. Górnej i durnej – rzekł by poeta.

Na kanwie wspomnień o dawnych nauczy-
cielach, nadawanych im ksywach i szkolnych 
wybrykach tworzą się świetne anegdoty, któ-
rych nie powstydziłby się najwytrawniejszy ga-
wędziarz. Oto jedna z nich. Dla naszego kolegi 
udręką w szkole był jeden z przedmiotów, a co 
się samo przez się rozumie i nauczyciel tego 
przedmiotu, który zadecydował o niedopuszcze-
niu kolegi do matury. Chłopak tak się zawziął, 
tak się przyłożył do nauki, że po upływie roku, 
gdy już zdał maturę wylądował na Wydziale 
Mat. Fiz. Chem. Tu kiedyś ku swemu zdumieniu 
i wściekłości zobaczył na korytarzu uczelni czy 
akademika sprawcę swojej niedawnej niedoli. 
Bez chwili namysłu przyłożył mu „z mańki”, na 
co tamten nie pozostał dłużny. I tak się panowie 
okładali w stylu „wolnej amerykanki”, dopingo-
wani przez gapiów, aż ze zmęczenia padli remi-
sując. Podobno widziano ich potem razem, jak 
wracali objęci z knajpy podtrzymując się nawza-
jem i podśpiewując. 

Odczytywana lista obecności wg szkolnego 
dziennika ujawniła też listę nieobecności – nie-
stety liczną – Tych, którzy odeszli już na za-
wsze. Dotyczy to też naszych śp. nauczycieli: 
dyr. Stefan Gromek, dr Jerzy Szczepański – wy-
chowawca klasowy, romanista i nauczyciel ję-
zyka rosyjskiego, historyk Henryk Fryga, ma-
tematyczka Hieronima Duda (Chmiel), nauczy-
ciel przysposobienia wojskowego Józef Maśluch, 
chemiczka Krystyna Partyka, poloniści Antoni 
Hempel, Józef Madej. Nie mamy informacji co 
do losu fizyka Zygmunta Wojnara i kilku in-
nych. Do listy nieobecnych życie dopisało kole-
żanki i kolegów, którzy już udali się na wieczne 
wagary: Ewa Gromek zm. 1991 r., ks. Tadeusz 
Gąbka zm. 1995 r., Henryk Oleszek zm. 2000 r., 
Danuta Woźniak zm. 1999 r., Leszek Nieściur 
zm. 2008 r., Stanisława Kośka zm. 2011 r., 
Stanisław Urba zm. 2013 r., Jerzy Gaweł zm. 
2013 r., Stanisław Grabarski zm. 2014 r.

Myśl o Nich i modlitwa towarzyszyły nam 
w czasie mszy świętej sprawowanej w tej inten-
cji przez kolegę ks. Jurka z koncelebrą ks. pro-
boszcza oraz na cmentarzach przy ulicy Lipowej 
podczas składania kwiatów na grobie prof. 
J. Szczepańskiego z Rodziną i na Majdanku, 

gdzie spoczywają prof. J. Madej, prof. H. Duda 
i prof. K. Partyka.

Twierdzić, że spotkania takie są niezwykle 
cenne dla odnowienia i nawiązania międzyludz-
kich kontaktów byłoby truizmem. Moje osobiste 
odczucia i wrażenia, jako jedynej nauczycielki 
obecnej na tymże spotkaniu są bardzo wzrusza-
jące, także satysfakcjonujące, bowiem absolwen-
ci tego rocznika szkoły, w której przepracowa-
łam w zasadzie cały okres pracy zawodowej są 
ludźmi godnymi szacunku, kulturalnymi, któ-
rzy osiągnęli w życiu odpowiedni poziom wiedzy 
i status społeczny. Większość z nich, bo 23 osoby 
ukończyła studia wyższe, niektórzy szkoły po-
licealne. Reprezentują (mowa też o nieżyjących) 
różne profesje, wśród których są m.in.: inżynier 
elektronik, farmaceutka, nauczyciele, oficero-
wie po wyższych szkołach wojskowych, artysta 
estradowy, lekarz, psycholog, mikrobiolog, che-
micy, geograf, absolwenci kierunków przyrodni-
czych, dwóch wybrało i ukończyło seminaria du-
chowne. Koleżanka klasowa Stasia po studiach 
włókienniczych w Polsce i okresowej pracy w za-
wodzie wyjechała do Włoch, gdzie wstąpiła do 
zakonu, ukończyła już jako zakonnica szkołę dla 
rehabilitantów i podjęła pracę w szpitalu zało-
żonym przez Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. 
Przedwcześnie zmarła i tam na cmentarzu zosta-
ła pochowana, a grób Jej przy okazji pielgrzymki 
odwiedziła koleżanka klasowa nasza Kazia.

Tak to się wiją, plączą, czasem niespodziewa-
nie urywają nici naszego losu. Dlatego staraj-
my się być najbliżej ludzi, z ludźmi i dla ludzi. 
Może wówczas będziemy możliwie blisko tajem-
nicy bytu.

Osobiście dziękuję Wszystkim obecnym tego 
dnia za zaproszenie i miłe słowa oraz okazję do 
wspomnień również własnej młodości, w której 
zajmujecie ważne miejsce.

Maria Podlipna (Dębowczyk)

�� 2014 Rok Oskara Kolberga
Miejska Biblioteka 
w Bychawie zaprasza na 
wystawę poświęconą 
Oskarowi Kolbergowi, 
etnografowi, folkloryście 
i kompozytorowi, 
który w bieżącym 
roku obchodziłby 
200. rocznicę urodzin. 
Dorastał w czasach 
gdy rozkwitał u nas 
romantyzm. Miał 8 lat 
kiedy Mickiewicz wydał 
„Ballady i romanse”.

W Europie zapanowała moda na ludo-
wość i jak pisał w liście Norwid: całe 
prawie polskie społeczeństwo w góry 
i lasy poszło gminnych poszukiwać po-
dań… Uległ temu i Kolberg, a poszuki-
wania folkloru – początkowo tylko mu-
zycznego – rozpoczął z przyjaciółmi od 
okolic Warszawy. Potem stopniowo roz-
szerzał zakres i teren swoich podróży: 
od Bałtyku i Pomorza, po Śląsk, Tatry 
i Karpaty. Poświęcił tym „zbierałkom” 
ponad 50 lat życia: ja niczego nie po-
minąłem, co mi tylko pod rękę wpadło, 
każda wzmianka, każdy szczegół był mi 
pożądany, i wycinałem, przepisywałem, 
na skrawkach, na odcinkach papieru… 
Nieraz przyszło mi w brudnej izbie, przy 
obawie o własną skórę, wśród duszącego 
dymu, wyziewów i gwaru, tłumie zgro-
madzonego i cisnącego mnie ludu, bez 
światła prawie stenografować ulatujące 
dźwięki skrzypka.
Wykonał olbrzymią robotę. Głównym 
jego dziełem jest wielotomowe opra-
cowanie pt. „Lud. Jego zwyczaje, spo-
sób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka 
i tańce”. Są to monografie regionalne 
tworzące obraz kultury ludowej w XIX w. 
Do chwili obecnej ukazało się 84 tomy 
dzieł, w opracowaniu są dwa kolejne: 
Tom 85 Biografia Oskara Kolberga oraz 
86 Indeksy.
Etnograf Lubelskie odwiedzał kilka-
krotnie. W Gałęzowie u Koźmianów 
gościł w latach 1859 i 1865. Józefa 
Koźmianówna, córka właścicie-
li Gałęzowa, pomagała mu w groma-
dzeniu materiałów z regionu. Przysłała 
m.in. opis wesela opublikowany z lo-
kalizacją „od Bychawy (Gałęzów, Wola 
Gałęzowska)”. Jej autorstwa jest cały 
tekst opisowy i tekst trzech pieśni.Tutaj 
znajdziemy słowa i zapis nutowy najstar-
szej znanej pieśni weselnej:

Zebyś ty chmilu po tyckach nie laz,
nie robił byś ty z dziwecek niewiast.

Ej chmilu, ej nieboze,
to na dół tu pu (ku) górze,
chmielu nieboże …

A także innej przywołującej – prawdo-
podobnie - pogańskie bóstwo Łady w są-
siedztwie … Jezusa i Matki Najświętszej:

1.Hej Łado, Łado! hej Łado, Łado!
do kościoła jedziemy,
Hej do kościoła, hej do bożego,
do stanu małżeńskiego.

2. Hej Łado, Łado! hej Łado, Łado!
do ślubu jedziemy.
Wie-ć to pan Jezus, Matka najświęt-
cy my jego weźmiemy.

Dzieła Oskara Kolberga to skarbnica in-
formacji, która ciągle czeka na to, aby 
je we właściwy sposób doceniono i wy-
korzystano. A co najważniejsze są zro-
zumiałe dla naukowców, ale i zwykłych 
„śmiertelników”, których ciekawi ży-
cie XIX wiecznej wsi. Z tej spuścizny ko-
rzystamy, choćby wtedy, gdy śpiewamy 
„Wlazł kotek na płotek”. To on ją ocalił 
od zapomnienia, jak setki innych ludo-
wych pieśni. Do każdej pieśni dołączam 
właściwą jej nutę. Uderzony wcześnie 
oryginalnością i krzepkością pieśni ludo-
wych, od lat kilkunastu robiłem wyciecz-
ki po kraju w celu skrzętnego i wiernego 
ich spisywania.

1 Sławne miasteczko Turobin,
gdzieś się Jasieńku zabawił?

2 „Zabawiłem się u Zosi,
pasłem koniki na rosie”.

3 „Jeszcze sławniejsza Bychawa,
stawaj Jasieńku do prawa”. –

4 „A co mi-ci kaci po prawie,
siedzi panienka na ławie!”

Urszula Kurek

Ostatnia lekcja, 25 maja 1963 r. Od lewej od góry: S. Urban, A. Kostrzewa, M. Spoz 
(niżej), K. Małek, T. Grelak, J. Hernik (z koszykiem), B. Ląd, P. Milanowski (w okularach), H. 
Frączek, J. Hanaj, T. Gąbka, K. Koszałka (harcerka), J. Gaweł. S. Grzegorczyk.

 Studniówka. Od lewej prof. K. Partyka z mężem, prof. J. Madej, A. Chemperek, M. 
Wydrych, A. Chempel, B. Baran z mamą, p. Nowakowska (?).

Studniówka 1963 r. Prof. H. Duda, Sabina Troć (nauczycielka w klasach podstawowych), 
prof. J. Madej, prof. Maria Podlipna, Kazimiera Jankowska nauczycielka Szkoły 
Podstawowej.

Studniówka 1963 r. Od lewej: M. Grzegorczyk, H. Łebkowska, J. Janik, za nią S. Urba, 
A. Buczek, P. Pietrzak, B. Mośkiwicz, J. Gaweł, H. Baran, S. Kośka, M. Kuliński, M. Spoz, 
K. Koszałka, ?, B. Szemro, W. Wiński, H. Jakubiak

Spotkanie absolwentów rocznika 1962/63: T. Bielińska, M. Grzegorczyk. H. Baran, T. Grelak, K. Sidor, A. Kostrzewa, H. 
Jakubiak, J. Sowa, K. Koszałka, prof. M. Podlipna, St. Kuliński, M. Żminda, M. Piotrowska, ks. kan. Jerzy Hanaj

50 lat wcześniej

Przy grobie wychowawcy profesora Jerzego 
Szczepańskiego (cmentarz przy ul. Lipowej)

Prof. Podlipna po latach sprawdza listę obecności
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�� Bajka o królu, który chciał być dziadkiem
7.05.2014 r. w Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej odbyło się 
uroczyste pasowanie uczniów klasy 
pierwszej na czytelnika.

 Z okazji tej uroczystości uczniowie klasy piątej przygo-
towali przedstawienie teatralne pt. Bajka o królu, który 
chciał być dziadkiem. 
To zabawna historia o sympatycznym władcy – miłośniku 
leniwych pierogów, którego marzenia są dość przyziem-
ne. Ot, wydać córkę za mąż i zjeść coś dobrego a niewy-
myślnego. Okazuje się jednak, że obie rzeczy są trudne 
do zrealizowania… z przyczyn technicznych. Dodajmy do 
tego niezbyt urodziwą, ale charakterną królewnę, złośli-
wego, choć wstydliwego błazna, wyrachowanych dorad-
ców i rywali, którzy nie do końca są zainteresowani wy-
graną. Postacią równie interesującą jest emerytowany 
smok, zmuszany przez wszystkich, by wrócił do aktyw-
ności zawodowej. Na wyróżnienie zasługuje także po-
stać zrównoważonej - w tym bałaganie – królowej i spe-
cjalistek – wizażystek, które odsłaniają kulisy władzy. 
Wszystko tu stoi na głowie, nie braknie zwrotów akcji, 
ciętych ripost i zabawnych sytuacji, odegranych zresz-
tą znakomicie przez nasz amatorski teatr. W organizację 
włączeni zostali wszyscy uczniowie kl. V oraz nowa ko-
leżanka z kl. IV Greta, która przyjechała do nas z Włoch. 
Trzeba przyznać, że napracowali się przy tej okazji 

kompleksowo. Poczynając od nauki długich ról, poprzez 
samodzielne przygotowanie strojów, rekwizytów i deko-
racji. I za to należą im się brawa, bo wypadli świetnie! 
Ile przy tym było pomysłów, zabawy i śmiechu! Warto 
było poświęcić kilka miesięcy spotkań na pracę nad tym 
scenariuszem. Przyznać należy, że w dużym stopniu do 
realizacji tego pomysłu przyczynił się udział w projekcie 
unijnym „Dobry start w przyszłość”, choć  do dyspozy-
cji mieliśmy jedynie godzinę tygodniowo. Dlatego też 
większość prac wykonana była chałupniczo, nakładem 
uczniów i ich rodziców albo w czasie wolnym w szkole, 
ale prawdziwej sztuce, nawet amatorskiej wystarczy sa-
tysfakcja i oklaski.

Magdalena Rugała 

�� Pamięci św. Jana Pawła II
W związku z kanonizacją papieża 
Jana Pawła II uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 9 kwietnia 
2014 r. obejrzeli w lubelskim kinie film 
pt. Karol który został świętym. Na film 
pojechało 108 uczniów klas V i VI oraz 
10 nauczycieli. Film bardzo podobał się 
uczniom.

Kolejnym etapem uczczenia papieża były konkursy. Uczniowie 
klas I-III wykonali prace plastyczne na temat Świętego Jana 
Pawła II. Do konkursu zgłoszono 52 prace. Najładniejsze 
z nich zostały wyróżnione. Natomiast dla uczniów klas IV-VI 
został przeprowadzony konkurs wiedzy pt. Najważniejsze wy-
darzenia z życia Papieża Polaka. Maksymalną liczbę punktów 
uzyskał Kamil Surdyga uczeń klasy VI d.
Ostatnim elementem był apel poświęcony pamięci świętego 
Jana Pawła II. Podczas apelu uczennice klas VI c i VI d przybli-
żyły uczniom najważniejsze wydarzenia z życia papieża. Chór 
szkolny przygotowany przez p. Krzysztofa Mendykowskiego 
zaśpiewał ulubioną pieśń papieża: Barkę, a także Księga się 
zamyka i Kochamy Cię Janie Pawle II. Na apelu została wyko-
rzystana prezentacja multimedialna, której obrazy dobrane 
były do recytowanego tekstu. Apel bardzo podobał się całej 
społeczności szkolnej.

Monika Ziętek, nauczycielka religii w SP w Bychawie

�� Dzień Pański – 27 kwietnia 
2014 r. Na placu św. Piotra 
w Rzymie ogromna rzesza 
pątników, w kościele 
pw. Wszystkich Świętych 
w Bychawce tłum parafian. 
Wszyscy zjednoczeni 
jednym, niepowtarzalnym, 
historycznym i religijnym 
wydarzeniem – 
kanonizacją Ojca Świętego 
Jana Pawła II i Jana XXIII.

To tu, w Bychawce, o godz. 8.00 podczas Mszy 
św. uczniowie szkół podstawowych z parafii 
Bychawka, poprzez uroczystą część artystyczną 
pragnęli oddać hołd Papieżowi – Polakowi i przy-
pomnieć zgromadzonym w kościele wiernym po-
stać Jana Pawła II, Jego życie, pontyfikat i drogę 
do świętości tuż przed Jego kanonizacją.

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
By prawdziwa była zawsze słów wymowa;
O Jego wielkości i pracy codziennej,
O Jego wysiłku, miłości niezmiennej.
Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
Bo do grona Wielkich – Jan Paweł II należy.
Tymi słowami rozpoczął się program słow-

no-muzyczny poświęcony naszemu Wielkiemu 
Rodakowi, który był niezwykłym człowiekiem 
w dziejach Polski i świata. Występ w początkowej 

części dotyczył ważnych wydarzeń z życia Karola 
Wojtyły. Od dzieciństwa, młodości, przez decy-
zję o wstąpieniu do seminarium oraz tragiczne 
chwile w życiu osobistym naszego Rodaka, aż 
do dnia 16 października 1978 r., kiedy to został 
wybrany na Papieża. W programie przedstawio-
no najważniejsze cechy pontyfikatu Jana Pawła 
II. Jego mądrość, wytrwałość, miłość do ludzi, 
umiejętność dialogu i wybaczania. W naszych 
sercach i wspomnieniach pozostanie jako czło-
wiek modlitwy i głębokiej wiary. Poprzez swo-
ją chorobę i śmierć pokazał całemu światu, jak 

Zjednoczeni kanonizacją Jana Pawła II

godnie znosić cierpienie i godnie odejść z tego 
świata.

2 kwietnia 2005 r. ludzie wszystkich ras i reli-
gii modlitwą, ze łzami w oczach żegnali Papieża 
Jana Pawła II. Już 28 czerwca 2005 r. rozpo-
czął się formalnie proces beatyfikacyjny. Papież 
został ogłoszony błogosławionym dnia 1 maja 
2011 r.

Wierni nie musieli długo czekać na kanoniza-
cję Ojca Świętego. Ku radości ludzi z całego świa-
ta wskazano dzień 27 kwietnia 2014 r. jako osta-
teczną datę ogłoszenia Jana Pawła II – Świętym.

Słowa czytane i recytowane w programie uzu-
pełniane były śpiewem połączonych chórów 
szkolnych z Bychawki i Tuszowa, który wykonał 
kolejno pieśni: Zaufaj Panu już dziś, Barkę, Nie 
lękajcie się, Ty tylko mnie poprowadź.

Pięknym uzupełnieniem całości była prezen-
tacja ukazująca Ojca Świętego jako kapłana, 
człowieka kroczącego ku świętości tu na zie-
mi. Pokaz multimedialny ukazał również po-
stać Jana XXIII i Jego drogę do świętości oraz 
proces kanonizacyjny obu Papieży. W tym dniu 
w Watykanie spotkało się czterech papieży: 
dwóch Świętych – Jan Paweł II i Jan XXIII oraz 
dwóch obecnych tego dnia papieży, tu na ziemi 
– Benedykt XVI i Franciszek. Było to bezprece-
densowe spotkanie, podwójna kanonizacja pa-
pieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanoni-
zacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa 
X w 1954 r.

W końcowej części programu, fragment testa-
mentu Jana Pawła II z dnia 6 III 1979 r. przy-
bliżyła wiernym p. dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie – Krystyna Chudzik.

…Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę 
także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało 
się większe od mojej słabości i niegodności. Jan 
Paweł II.

Ojciec Święty prosił w testamencie o modlitwę, 
ale to my powinniśmy dziękować Panu Bogu za 
dar Jego życia i dobro, które od Niego otrzyma-
liśmy. Dlatego uroczystość zakończyła p. dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce – Henryka Taube, modlitwą 
dziękczynną: 

Boże w Trójcy Świętej, Ty w swojej niewypo-
wiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych 
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrzno-
ściowego Pasterza – Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Wejrzyj na Jego heroiczną wiarę, całkowite 
oddanie się Tobie. Pomnij, jak bardzo miłował 
Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał każde-
go człowieka, broniąc jego godności i praw, prze-
baczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą sługę Twojego Jana Pawła II, 
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawie-
rzył bez granic, u Niej szukając pomocy. Ojcze 
nieskończenie dobry, uczyń Go orędownikiem na-
szych spraw przed Tobą. Amen.

Przez całą Mszę, z portretu będącego dekora-
cją, patrzyły na wiernych mądre, spokojne oczy 
Świętego Jana Pawła II.

Należy wspomnieć, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bychawce tę uroczystość 
przygotowali na zajęciach w ramach projek-
tu Dobry start w przyszłość prowadzonych 
przez: p. Tadeusza Kuranta, p. Annę Bartnik 
i p. Zbigniewa Maksima. 

Z tej okazji została wydana również oko-
licznościowa płyta z nagraniem uroczysto-
ści. Za sfilmowanie występu uczniów serdecz-
ne podziękowania składamy p. Dariuszowi 
Dojutrkowi z Bychawki, a za opracowanie płyty 
p. Bogusławowi Stępczyńskiemu z Tuszowa.

Opracowali: Anna Bartnik, Tadeusz Kurant

�� Akcja „Lizak od Zuzi”
Akcji zbiórki środków finansowych 
dlachorej Zuzi z oddziału 
przedszkolnego 3 i 4-latków 
w Bychawce podjęły się dwie mamy 
p. Katarzyna Wilkołazka i p. Izabela 
Niedźwiedź.

Zuzia ma chore serduszko, jest pod stałą opieką Centrum 
Zdrowia Dziecka, przeszła kilka poważnych zabiegów ope-
racyjnych. Leczenie i rehabilitacja Zuzi wymagają znacznych 
środków finansowych. Stąd pomysł Mam na zorganizowanie 
akcji „Lizak od Zuzi”. 
W okresie od marca do kwietnia dzięki uprzejmości dyrek-
torów szkół przeprowadzono akcję w: Szkole Podstawowej 
i w Gimnazjum w Bychawie, Zespole Szkół Zawodowych nr 
1 w Bychawie, Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, 
Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, Szkole Podstawowej 
w Żabiej Woli, Szkole Podstawowej w Osmolicach, Szkole 
Podstawowej w Tuszowie, Zespole Szkół w Jabłonnie, a także 
w naszej szkole. Oprócz tego przeprowadzono zbiórkę w ko-
ściele parafialnym w Bychawce.
Pragniemy podziękować Mamom za zorganizowanie akcji, 
wszystkim zaangażowanym w nią rodzicom, dyrektorom szkół 
oraz darczyńcom za okazaną pomoc dla Zuzi.
Henryka Taube, dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 

w Bychawce oraz wychowawczyni Ewa Gierak

�� Zaraszowska Akademia Przyjaciół Pszczół
Kto ma pszczoły, ten 
ma świat wesoły – tak 
mówi przysłowie. Jeden 
z największych fizyków 
A. Einstein nawet 
twierdził, że jeśli znikną 
pszczoły, człowiekowi 
pozostają jeszcze cztery 
lata życia.

Każdy człowiek, powinien być odpowie-
dzialny za otaczający go świat i wszyst-
kie organizmy w nim żyjące. Nie każ-
dy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak 
wielką rolę odgrywa pszczoła w naszym 
życiu. Postanowiliśmy pomóc naszym 
uczniom – z SP w Zaraszowie – zgłębić taj-
niki życia pszczół i przystąpiliśmy do ak-
cji Z Kujawskim pomagamy pszczołom. 
Korzystając z materiałów przygotowanych 
przez organizatorów całej akcji, dzieci za-
poznały się z codziennym życiem pszczół, 
ich funkcjonowaniem w środowisku. Pod 
kierunkiem pani T. Fijołek na zajęciach 
świetlicowych dzieci poznawały pszczele 
zwyczaje, znaczenie pszczół dla człowieka 

i środowiska oraz dowiedziały się, jakie 
szkody wywołują nawozy sztuczne i opry-
ski chemiczne. Mało kto wiedział, że jedna 
trzecia tego co jemy, powstało dzięki pracy 
pszczół.
Po części teoretycznej, wprowadzającej 
w niezwykły „pszczeli świat”, przystąpili-
śmy do działania. Uczniowie klas młodszych 
na zajęciach poznawali budowę kwiatu oraz 
wykonywali sałatki owocowe. W szkolnym 
ogrodzie rosną krzewy i kwiaty „przyja-
zne pszczołom”. Najmłodsi członkowie 
Akademii Przyjaciół Pszczół z Zaraszowa 
zasiali w doniczkach nasiona kwiatów 
„przyjaznych pszczołom" i wkrótce wysa-
dzą je na rabatki. Wybrali gatunki o długim 
okresie kwitnienia i kwitnące w różnych 
terminach, aby zapewnić pszczołom sta-
ły dostęp do pokarmu. Ich starsi koledzy 
zbudowali domki dla pszczół, dzięki czemu 
zwiększyli szansę tych pożytecznych owa-
dów na wychowanie potomstwa. Powstało 
kilka domków z gliny, patyków i łodyg ze-
szłorocznych roślin. Następnie udali się 
do szkolnego ogrodu, aby poszukać odpo-
wiedniego miejsca do ich rozmieszczenia. 
Inna grupa wykonywała kwiaty i pszczoły 
z różnych materiałów, które posłużyły jako 

dekoracja podczas zorganizowanego Dnia 
Pszczoły. Okolicznościowa gazetka pomo-
gła utrwalić zasady Przyjaciela Pszczół, 
poznać różne owady zapylające rośliny. 
Wszyscy mieli możliwość degustacji mio-
du lipowego, akacjowego i malinowego. 
W tym dniu oprócz smakowych wartości 
miodu uczniowie poznali jego właściwości 
lecznicze i mogli przymierzyć strój pszcze-
larza, a także zobaczyć przyrząd do ody-
miania pszczół oraz ramki.
Uczniowie naszej szkoły wzięli rów-
nież udział w konkursie plastycznym ph. 
W świecie pszczół, organizowanym przez 
ZSR w Pszczelej Woli. Ponieważ pomy-
słów na realizację tematu było dużo, co 

najmniej tyle, co uczestników konkursu, 
a techniki prac bardzo zróżnicowane: pa-
stele, farby akwarelowe, akrylowe, wy-
drapywani, kolaże i inne liczymy, że pra-
ce wysłane na konkurs znajdą uznanie 
w oczach komisji i w czerwcu „szkolni arty-
ści” odwiedzą Organizatorów czyli jedyną 
szkołę pszczelarską w kraju znajdującą się 
w Pszczelej Woli. W wykonanie prac włożo-
no dużo pasji, kreatywności i zaangażowa-
nia, być może inspiracją było tu przysłowie 
o pszczołach „Wielkie mozoły, nim miód 
zniosą pszczoły.
Informacje od koordynatora projektu 
p. T. Fijołek i od realizatorów czyli  uczniów 
SP w Zaraszowie zebrała  B.Koziej
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szkoły

�� Kasia Lech z Gimnazjum nr 1 została laureatką 
konkursu historycznego
Młodzież Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie 
w każdym roku 
aktywnie uczestniczy 
w różnych 
konkursach, również 
przedmiotowych 
organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. W tym 
roku szkolnym Kasia 
Lech – uczennica 
kl. III e została 
laureatką konkursu 
historycznego.

 Otrzymała nagrodę i list gratulacyjny 
z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Krzysztofa Babisza. Wojewódzkie 
podsumowanie konkursów przed-
miotowych odbyło się 14 maja 

w Auli Kardynała Wyszyńskiego KUL. 
W uroczystości udział wzięli laure-
aci, rodzice, nauczyciele i dyrekto-
rzy szkół. Sukces Kasi zagwarantował 
jej końcową ocenę celującą z historii 
i zwolnienie z części humanistycz-
nej egzaminu gimnazjalnego po III 

klasie – dając 100% wynik. Gratulując 
uczennicy, gratulujemy również p. 
Ewie Kaźmierak – nauczycielowi 
gimnazjum, która otrzymała, podob-
nie jak dyrektor Bożena Toporowska 
pisemne podziękowanie.

�� Dzień Otwartych Drzwi 
Jedynki
Dzień Otwarty wszedł już do tradycji 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyny w Bychawie. W tym roku 
odbył się 30 kwietnia. Gościli u nas 
wraz z wychowawcami uczniowie 
klas szóstych ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, Bychawce, Tuszowie, 
Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia goście zebrali się w hali 
sportowej. Uczniów oraz nauczycieli powitała pani dyrektor 
Bożena Toporowska i przedstawiła bogatą ofertę edukacyj-
ną naszego gimnazjum. Uczniowie klas VI mieli okazję po-
słuchać chóru szkolnego i koła gitarowego, zobaczyć pokazy 
gimnastyczne i występy taneczne. Szóstoklasiści wzięli udział 
w konkursie ze słodkimi nagrodami Co wiesz o Gimnazjum nr 
1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie?. Nasi goście pod opie-
ką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego aktywnie zwie-
dzali szkołę. W poszczególnych salach przygotowane były dla 
nich ciekawe ćwiczenia laboratoryjne z chemii, pokazy z fi-
zyki i udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z języka francu-
skiego przybliżyły gościom informacje o wymianie uczniów 
naszego gimnazjum z college z La Chapelle we Francji. W sali 
od historii można było się przenieść w zamierzchłe czasy i po-
znać Szkolną Izbę Pamięci. To ona mówi o Bohaterach naszej 
małej Ojczyzny – Bychawy. Nauczyciele prezentowali najno-
wocześniejsze pomoce dydaktyczne: prezentacje multime-
dialne, plansze i tablice interaktywne oraz filmy edukacyjne. 
Ponadto goście mieli okazję zobaczyć prace wykonane przez 
naszych uczniów: plastyczne, projekty i modele. Szczególnie 
podobały się prace wykonane przez uczniów przebywających 
na świetlicy szkolnej, jak też w bibliotece. Uczniowie ucząc 
się i bawiąc jednocześnie współzawodniczyli ze sobą w mię-
dzyszkolnym Turnieju Naukowym. Uwieńczeniem spotka-
nia był Międzyszkolny Turniej Sportowy o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum. W poszczególnych konkurencjach wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych. Rywalizacja 
była bardzo duża. Wszyscy byli wspaniali. Podsumowany zo-
stał Turniej Naukowy i Sportowy oraz ogłoszone wyniki. Pani 
dyrektor wręczyła puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szóstoklasiści zostali poczęstowani pysznymi pączkami, któ-
re zasponsorowali: Piekarnia EMARK s.c. Grażyna i Marek 
Juryccy oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEGA” s.c. 
Janina i Edward Skrzypkowie. Natomiast p. Jolanta i Andrzej 
Bieleccy z firmy BIEL-HYDRA zasponsorowali piękne długopi-
sy z logo naszej szkoły. Pięknie dziękujemy.
Również dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy 
włączyli się w przygotowanie wspaniałego Dnia Otwartego 
naszej szkoły.

Dyrektor Bożena Toporowska

�� Kilka słów o "Kwiatku" – rozmowa z dyrektorem 
Henrykiem Dudziakiem
Mija kolejny rok 
szkolny, rok pełen 
nowych wyzwań, jakie 
przed społecznością 
Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie postawiła 
rzeczywistość. 

Pod wieloma względami nie był to 
czas łatwy, ale owocował w bezcen-
ne doświadczenia i wspaniałe wspo-
mnienia. Koniec roku to zawsze czas 
refleksji, podsumowań oraz wyciąga-
nia wniosków na przyszłość, w związ-
ku z tym pozwoliłam sobie prze-
prowadzić na ten temat rozmowę 
z dyrektorem Szkoły p. Henrykiem 
Dudziakiem.

Monika Kot: Czy mógłby Pan 
przybliżyć informacje o możli-
wościach, jakie daje kształcenie 
w naszej szkole?

Henryk Dudziak: Oczywiście. Rok 
szkolny 2014/2015 będzie już kolej-
nym rokiem, w którym szkoła chce 
zaproponować kandydatom do szko-
ły ciekawą ofertę edukacyjną, w na-
szym przekonaniu ofertę na miarę 
XXI wieku. Na poziomie gimnazjum 
przygotowaliśmy dwie innowacje: 
„Hala, basen i boisko – tu dla Ciebie 
mamy wszystko” oraz „English in 

songs”. Na licealistów czekają klasy 
humanistyczno-językowa, matema-
tyczno-informatyczna, ratownictwa 
medycznego, klasy mundurowe: po-
licja, straż pożarna, straż graniczna, 
wojsko. Dodatkowo w naszej ofercie 
znalazło się technikum ekonomiczne 
z księgowością komputerową i tech-
nikum geodezyjne.
Myślę, że jest to oferta bardzo cie-
kawa dla współczesnej młodzie-
ży. Atrakcyjności dodaje jej szeroka 
gama języków obcych: j. angielski, j. 
niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. 
ukraiński.

Wiele kontrowersji budziło i na-
dal budzi kształcenie się w naszej 
szkole młodzieży z Ukrainy. Czy 
mógłby Pan przybliżyć całą praw-
dę o innowacji pedagogicznej 
z młodzieżą z Ukrainy?

Tak. Z wielką przyjemnością chcę 
przekazać te informacje wszystkim 
malkontentom, którzy tworzą jakieś 
wyimaginowane informacje i historie 
na ten temat.
Po pierwsze – jest to młodzież 
z KARTĄ POLAKA – a więc posiada-
jąca polski rodowód, a naszym obo-
wiązkiem, zapisanym w Konstytucji, 
jest pomoc rodakom zamieszkałym 
poza granicami Ojczyzny.
Po drugie – nasza szkoła prowa-
dzona jest przez Powiat Lubelski, 
Gmina Bychawa nie finansuje ani 

nie dopłaca do kształcenia uczniów 
naszych, a tym bardziej z Ukrainy. 
Ministerstwo Edukacji, za pośrednic-
twem Powiatu Lubelskiego, przeka-
zuje na ten cel stosowną subwencję 
z odrębnych środków przeznaczo-
nych na kształcenie się naszym kraju 
uczniów cudzoziemskich. Młodzież 
z Ukrainy opłaca sobie wyżywienie, 
ubezpieczenie i zakwaterowanie.
Po trzecie – niż demograficzny spra-
wił, że każdego roku ubywa uczniów, 
a ponadto, co jest trudne do zrozu-
mienia, absolwenci bychawskiego 
gimnazjum nie wybierają kontynuacji 
nauki w bychawskich szkołach ponad-
gimnazjalnych a w większości mało 
renomowane niektóre szkoły lubel-
skie. A żeby było ciekawiej, to kore-
petycje chętnie pobierają u naszych 
nauczycieli.
Po czwarte – ciekaw jestem, jakie re-
akcje społeczne wywołałyby zwolnie-
nia z pracy nauczycieli i pracowników 
administracji czy obsługi. Ten czyn-
nik ludzki jest bardzo ważny a może 
nawet najważniejszy. Dzięki tym za-
biegom ludzie nie muszą wyjeżdżać 
„za chlebem”, a mogą się realizować 
w swojej małej Ojczyźnie.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Kot
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8 czerwca 2014 • amf teatr Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego

	 11.30	–	udział	orkiestr	we	Mszy	św.
	 12.30	–	przemarsz	orkiestr	z	kościoła	do	szkolnego	amfiteatru
	 12.45	–	otwarcie	Gali
	 13.00	–	17.00	–	koncert	orkiestr	biorących	udział	w	gali:	Bychawa,	Krasnystaw,	Strzyżewice,	Ostrów	Lubelski,		 	
	 	 	 Borzechów,	Wojciechów,	Lubartów,	Dubno	(Ukraina),	Łomazy,	Motycz,	Sobieska	Wola
	 17.00	–	posumowanie	Gali,	wręczenie	upominków
	 17.30	–	występy	formacji	tanecznych	Bychawskiego	Centrum	Kultury
	 18.00	–	występ	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Leszczyniacy”
	 19.00	–	występ	„Kwiatka”	–	niespodzianka
	 19.15	–	występ	Formacji	Tańca	Towarzyskiego	Politechniki	Lubelskiej	–	GAMZA

	 	 19.	45	–	Zabawa	taneczna	z	zespołem	HEAVEN
	 	 22	00	–	Pokaz	sztucznych	ogni

XVII Międzynarodowa 
Gala Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
Bychawa 2014

�� Organizator: 
Zespół Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie

Imprezy	towarzyszące:
•	plac	zabaw	dla	dzieci
•	turniej	piłki	plażowej
•	turniej	piłki	nożnej
•	bezpłatne	korzystanie	z	krytej	pływalni

Sponsorzy:
Biel-Hydra,	Car-Gaz,	Piekarnia	R.	i	J.	Kowalscy,	Auto-Mar	A.	Migryt,	Kwiaciarnia	I.	Pietrzak,	Tradycyjne	wędliny	od	Kuśmierza,	Okręgowa	Spółdzielnia	
Mleczarska	w	Bychawie

�� Impreza organizowana przy udziale środków 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 
Powiatu Lubelskiego, Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie

�� Patronat: 
Starosta Lubelski, 
Burmistrz Bychawy

program:
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