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OKŁADKA

�� Nagrodzono gminnych miłośników ekologii
17 czerwca br. w Bychawskim 
Centrum Kultury, zastępca 
burmistrza Bychawy p. Marta 
Wołoszyn wręczyła nagrody 
laureatom Gminnego Konkursu 
Ekologicznego.

Konkurs ekologiczny ph. „Dbam o swoje miejsce na ziemi” 
zorganizowany przez Urząd Miejski w Bychawie składa się 
z trzech konkursów o tematyce ekologicznej (plastyczne-
go, muzycznego i wiedzy), akcji „sprzątanie świata” oraz 
wydania publikacji.
W konkursie plastycznym „Uroki mojej miejscowo-
ści” pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zajęła Klaudia 
Zielonka, drugie Natalia Przybylska, trzecie Natalia Frączek. 
W kategorii klas IV-VI zwyciężyły: Aleksandra Luterek 
(I m.), Michał Sapuła (II m.), Sandra Skrzypczak (III m.), 
zaś w kategorii gimnazjum – Wiktoria Pietrzak (I m.).

Laureatami konkursu muzycznego w kategorii klas I-III 
zostali: Natalia Frączek (I m.), zespół Wiktoria Drzewosz, 
Natalia Polska, Aleksandra Imgrond (II m.), oraz zespół 
Klaudia Zielonka, Karolina Kozioł, Magdalena Hurbańczuk 
(III m.). W kategorii klas IV-VI nagrody zdobyli: Maria Kudła, 
Angelika Wielgus, Bartek Hajduk (I m.), Oskar Mituła (II m.), 
Martyna Marek (III m.), zaś w kategorii gimnazjum – Aneta 
Głaz.
W ramach konkursu przeprowadzona została również ak-
cja pod nazwą „W trosce o estetykę naszej okolicy” przy 
aktywnym udziale dzieci i młodzieży. W ramach zadania 
uprzątnięto miejsca wybrane przez uczniów znajdujące się 
w okolicy szkół. Prace poprzedzone zostały prelekcją na te-
mat segregacji odpadów komunalnych.
Piątym działaniem podsumowującym konkurs będzie 
opracowanie i wydruk publikacji, która składać się bę-
dzie z trzech części. Pierwsza to dokumentacja meryto-
ryczna i fotograficzna konkursów, druga dotyczyć będzie 

segregacji odpadów komunalnych, trzecia zasobów przy-
rodniczych znajdujących się na terenie gminy Bychawa.
Burmistrz Bychawy serdecznie dziękuje wszystkim szkołom 
za udział w konkursie: Szkole Podstawowej w Bychawie, 
Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej oraz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie.
Za upominki promocyjne przekazane uczestnikom bur-
mistrz dziękuje firmom wspierającym akcję: EKOLAND sp. 
z o. o. w Kraśniku, która odbiera i transportuje odpady ko-
munalne oraz FLOREKO Maciej Bojdziński, która zajmuje 
się sprzątaniem miasta Bychawa. Składa również podzię-
kowania Bychawskiemu Centrum Kultury.
Gminny Konkurs Ekologiczny współfinansowany 
jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Bychawscy młodzi koszykarze.
Trzeci rok pracy nad wyprowadzeniem z niebytu bychawskiej koszykówki przy-
nosi kolejne wymierne osiągnięcia sportowe. Na zdjęciu: Karol Kazmirowski (2), 
Arystydes Krukar (5), Gerard Nawrocki (4) i Maciej Sulenta (11). Łączny doro-
bek chłopaków to: trzy złota, srebro i brąz na turnieju w Bychawie, srebro i brąz 
w Kraśniku, brąz w Lublinie, trzy nagrody MVP (najlepszego zawodnika) w Bychawie. 
Nazwa składu zmieniała się, obecnie występują pod żartobliwym hasłem PODNOGO
Fot. Marek Matysek

�� OGŁOSZENIE o przystąpieniu 
do opracowania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bychawa

Na podstawie art. 11, pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz 
art. 39, ust. 1, pkt 1, art. 40 i art. 41 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bychawie uchwały Nr XLI/271/2014 
z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Bychawa.

Zakres zmiany obejmował będzie teren 
gminy w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
dotyczące zmiany studium i prognozy 
oddziaływania na środowisko sporzą-
dzanej w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 
1 23-100 Bychawa, w terminie do dnia 
21 lipca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy wniosek.

Burmistrz Bychawy

�� OGŁOSZENIE o przystąpieniu 
do opracowania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa

Na podstawie art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 
1, pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bychawie uchwały 
Nr XLI/272/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa.

Zakres zmiany obejmował będzie teren 
miasta w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
dotyczące zmiany studium i prognozy 
oddziaływania na środowisko sporzą-
dzanej w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1 
23-100 Bychawa, w terminie do dnia 21 
lipca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy wniosek.

Burmistrz Bychawy
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samorząd samorząd
�� Matematyczki do potęgi!
17 czerwca odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie 
14. Gminnego Konkursu Matematycznego. 
Laureatki pierwszych miejsc – Weronika Szewczyk 
i Aleksandra Chmielowiec – to uczennice Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce; Weronika 
Golik i Aleksandra Luterek – Szkoły Podstawowej 
w Bychawie.

Nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym wręczyła zastępca burmistrza 
Bychawy – p. Marta Wołoszyn. Dzieci otrzymały zestawy turystyczne – plecaki 
i torby sportowe, które przypomniały dzieciom o zbliżających się wakacjach.
W trwającym cały rok konkursie wzięło udział 58 uczniów ze szkół podstawowych 
gminy Bychawa. Uczniowie rozwiązywali 8 zestawów zadań konkursowych. Mogli 
uzyskać razem 160 punktów. Do finału zakwalifikowało się 25 uczniów, którzy 
zdobyli co najmniej 120 punktów. Zawody finałowe odbyły się 22 maja w Szkole 
Podstawowej w Bychawie. Uczestnicy zawodów rozwiązywali zestaw zadań skła-
dający się z 7 zadań, za rozwiązanie których mogli otrzymać 20 punktów. Aby uzy-
skać tytuł laureata konkursu uczeń powinien uzyskać co najmniej 16 punktów.
Za organizację konkursu w szkołach odpowiadały panie Krystyna Kuna i Zenobia 
Rusinek. Wyniki konkursu na stronie www.bychawa.pl.

�� Lubelski Orzeł Biznesu 
dla starosty lubelskiego 
Pawła Pikuli
Starosta Paweł Pikula znalazł się 
wśród laureatów tegorocznej 
edycji konkursu „Lubelski Orzeł 
Biznesu”. Odebrał nagrodę 5 czerwca 
podczas gali w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim.

Paweł Pikula odebrał nagrodę w kategorii „Samorządowiec 
2013 roku”, razem z prezydentem Zamościa Marcinem 
Zamoyskim i wójtem gminy Biłgoraj Wiesławem 
Różyńskim.
Starosta lubelski został doceniony za zrealizowane w ubie-
głym roku inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne, pro-
wadzenie jednostek samorządowych oraz współpracę 
z organizacjami i instytucjami publicznymi. W ubiegłym 
roku wybudowano 35 kilometrów dróg powiatowych 
i 61 kilometrów dróg gminnych. 
Na terenie gminy Bychawa inwestycje prowadzone przez 
Powiat Lubelski obejmowały w 2013 roku m.in. prze-
budowę drogi powiatowej Nr 2287 L na odcinku ulic 
Piłsudskiego i Sienkiewicza w Bychawie oraz przebudowę 
drogi Nr 2280 L na odcinku Bychawka – Wierciszów.

na podstawie www.powiat.lublin.pl

��W lipcu na terenie gminy odbędzie się spis azbestu
Inwentaryzację przeprowadzą 
inspektorzy terenowi z firmy 
Greenlynx z Tarnobrzega. Będą oni 
posiadać upoważnienie Burmistrza 
Bychawy do przeprowadzenia spisu 
na terenie każdej nieruchomości oraz 
będą odpowiednio oznakowani.

W związku z obowiązkiem ciążącym na właścicielu każ-
dej nieruchomości, dotyczącym informowania przynaj-
mniej raz do roku Urzędu Miejskiego w Bychawie o wystę-
pujących na ich terenie wyrobach zawierających azbest, 
wszyscy mieszkańcy są zobowiązaniu do udzielenia 

inspektorom terenowym z firmy Greenlynx wszelkich wia-
domości na ten temat.
Dzięki przeprowadzonemu w ten sposób spisowi Gmina 
Bychawa będzie miała możliwości zaplanowania działań 
związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych na naj-
bliższe lata, jak również pozyskania dotacji na ten cel dla 
zainteresowanych mieszkańców.
Należy podkreślić, że azbest jest materiałem szkodliwym, 
który poprzez niewłaściwe użytkowanie może doprowa-
dzać do niebezpiecznych schorzeń. W związku z tym, jego 
usuwaniem powinny zajmować się specjalistyczne firmy 
posiadające odpowiedni sprzęt i właściwe uprawnienia.
Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na tere-
nie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.) pokryte 
eternitem lub płytami karo oraz składowane na posesjach 
wyroby azbestowe.

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane 
z czerwcowego 
sprawozdania z pracy 
Burmistrza Bychawy.

�» 30 maja 2014 r. – udział w uroczystej se-
sji Rady Powiatu zorganizowanej z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego połączo-
nej z Jubileuszem 25-lecia Wolności oraz 
15-lecia Powiatu Lubelskiego.
�» 1 czerwca 2014 r. – uczestnic-

two w Międzygminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Krzczonowie oraz 
w festynie w Zaraszowie ph. „Poznaj 
dawnych smaków czar” zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Wsi Zaraszów i Okolic.
�» 5 czerwca 2014 r. – spotkanie z firmą 

TOK-BUD oraz inspektorami nadzoru 
w sprawie odbioru końcowego termo-
modernizacji budynków użyteczności 
publicznej.
�» 6 czerwca 2014 r. – spotkanie z członka-

mi Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko 
– Gminnego OSP w sprawie możliwości 
zakupu samochodu strażackiego dla OSP 
w Starej Wsi Drugiej.
�» 8 czerwca 2014 r. – uczestnictwo w XVII 

Międzynarodowej Gali Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych Bychawa 2014.
�» 9 czerwca 2014 r. – udział w Święcie 

Szkoły w Szkole Podstawowej im. K. 
Koźmiana w Bychawce. Podczas spo-
tkania dokonano podsumowania prac 

termomodernizacyjnych oraz pro-
jektu edukacyjnego „Dobry start 
w przyszłość”.
�» 10 czerwca 2014 r. – spotkanie z kie-

rownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bychawie oraz projektantem w spra-
wie budowy zatoki z przeznaczeniem na 
przystanek przy ul. Lubelskiej. Ponadto 
spotkanie z przedstawicielem PTTK 
Lublin w sprawie ustanowienia przebie-
gu tras do nordic walking.
�» 12 czerwca 2014 r. – narada kierownic-

twa i naczelników wydziałów w spra-
wach bieżących funkcjonowania urzędu.
�» 13 czerwca 2014 r. – uczestnictwo 

w Zwyczajnym Sprawozdawczym 
Zgromadzeniu Regionalnym Związku 
Gmin Lubelszczyzny w Masłomęczu 
(gm. Hrubieszów). Gmina Bychawa 
jest w członkiem Związku Gmin 
Lubelszczyzny.
�» 14 czerwca 2014 r. – wręczenie pucha-

rów w III Turnieju Koszykówki Ulicznej 
Bychawa 2014 w trzech kategoriach 
wiekowych.
�» 18 czerwca 2014 r. – posiedzenie, na któ-

rym zostały przyjęte projekty uchwał na 
czerwcową sesję rady w następujących 
sprawach:
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy części nieruchomości,
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy części nieruchomości,
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy części nieruchomości,

�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy części nieruchomości,
�� ustanowienia herbu, flagi stolikowej, 
banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz 
zasad ich stosowania,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 
2014,
�� udzielenia przez Gminę Bychawa pomo-
cy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
�» 18 czerwca 2014 r. – udział w kolejnym 

spotkaniu podsumowującym termomo-
dernizację Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej oraz prezentacji efektów 
projektu unijnego „Dobry start w przy-
szłość”. Podczas uroczystości została 
odsłonięta tablica upamiętniająca postać 
Franciszka Lebiedy ze Starej Wsi.
�» 24 czerwca 2004 r. – udział w konferencji 

dotyczącej podsumowania gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminach re-
gionu południowo-zachodniego w latach 

2013–2014. Konferencję zorganizował 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Kraśniku.
�» 25 czerwca 2014 r. – udział 

w Zgromadzeniu Wspólników 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o.o. w Bychawie.
�» 26 czerwca 2014 r. – udział w zakończe-

niu klas III Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, wręczenie stypen-
dium Burmistrza Bychawy za osiagnięcia 
w nauce.
�» Ponadto, w dniach 11–13 czerwca 

2014 r. odbyła się w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie kontrola przeprowadzona 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
która dotyczyła projektu edukacyjnego 
„Dobry start w przyszłość” dofinansowa-
nego ze środków unijnych.

Najem
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy. Działając na podsta-
wie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. 
Poz. 518 / informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej przy ul. 1 Maja w Bychawie prze-
znaczonej do oddania w najem.

�� Prawo jazdy 
na kombajn?

W lipcu można wyrobić taki dokument w Bychawie. 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
zaprasza na kurs kombajnistów organizowany 
przez ZDR Bychawa. Termin kursu – 10 lipca 2014 r. 
Szczegółowe informacje: Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Bychawie, ul. Rataja 6, tel. 81 56 60 258, 697 396 
748. Chętnych prosimy o zapisy.

�� Dobiegła końca realizacja edukacyjnego 
projektu "Dobry start w przyszłość"
Głównym celem projektu 
było zwiększenie szans 
edukacyjnych i podniesienie 
jakości kształcenia w pięciu 
szkołach gminy Bychawa 
tj. w Szkole Podstawowej 
w Bychawie, Bychawce, Woli 
Gałęzowskiej, Starej Wsi 
Drugiej oraz Gimnazjum nr 1 
w Bychawie. 

To projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Całkowita wartość projektu wy-
nosiła 495 513,72 zł, z czego Gmina Bychawa na 
jego realizację otrzymała 440 470,44 zł, pozo-
stała kwota to wkład własny niepieniężny. 
W ramach tego przedsięwzięcia w roku szkol-
nym 2013/2014 zrealizowano zajęcia pozalek-
cyjne w wymiarze 4464 godzin m.in. z mate-
matyki, języków obcych: angielskiego i francu-
skiego, języka polskiego, informatyki, przyrody, 
chemii, doradztwa zawodowego oraz zajęć te-
atralnych i muzyczno-tanecznych. Szczególnym 
zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły za-
jęcia muzyczno-taneczne w regionalnych stro-
jach krzczonowskich – oczywiście zakupionych 
ze środków unijnych.

Projekt przyniósł wymierne korzyści nie tylko 
uczniom, ale również i szkołom. Wzbogaciliśmy 
i doposażyliśmy placówki oświatowe w no-
woczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
multimedialny. 
Na zakończenie realizacji projektu Dobry start 
w przyszłość w szkołach odbyły się uroczy-
ste podsumowania projektu podczas których 
uczniowie zaprezentowali zdobytą wiedzę 
i umiejętności. Gratulujemy sukcesów!
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim tym, 
którzy na co dzień udzielali swojego wsparcia 
oraz okazali zainteresowanie i pomoc w reali-
zacji projektu „Dobry start w przyszłość” ,  a w 
szczególności uczniom i ich rodzicom za wy-
trwałość, dyrektorom za nadzór i koordynację 
działań, nauczycielom za trud i poświęcenie 
nie tylko podczas prowadzenia zajęć ale rów-
nież przy wypełnianiu dokumentacji „unijnej”. 
Bez Państwa otwartości i współpracy wykona-
nie tak dużego przedsięwzięcia byłoby bardzo 
trudne, wręcz niemożliwe.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu stworzy 
uczniom słabszym szanse na poszerzenie po-
siadanej wiedzy, uczniom zdolnym umożliwi 
rozwijanie pasji naukowych, a gimnazjalistom 
pozwoli kreować własne ścieżki edukacyjne 
i zawodowe.

Janusz Urban, burmistrz Bychawy, 
Zespół  projektowy: A. Szacoń, I. Płaza, M. Flis

�� Od 16 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Bychawie 
można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
jest jedną z inicjatyw skierowanych 
do rodzin mającą na celu wspieranie 
rodzin wielodzietnych w wypełnianiu 
ich funkcji rodzicielskich poprzez 
ułatwienie dostępu do różnego 
rodzaju dóbr i usług. To system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych. 
Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 
3+ dostępu do kultury, aktywnego 
spędzania czasu oraz obniżenie 
kosztów codziennego życia.

W programie mogą wziąć udział członkowie rodzin wielo-
dzietnych, tj. rodzic lub rodzice oraz jego małżonek mający 
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukoń-
czenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia – 
w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyż-
szej. W przypadku dzieci z orzeczonym umiarkowanym 
albo znacznym stopniem niepełnosprawności nie ma ogra-
niczeń wiekowych. Do programu mogą zgłosić się również 
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz rodzic lub 
rodzice zastępczy. Prawo do korzystania z programu przy-
sługuje niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny przy-
znawana jest rodzicom dożywotnio, a dzieciom do ukoń-
czenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole 
lub studiują. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana 
jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnospraw-
ności. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, 

każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Uprawniać ma ona 
do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje 
państwowe, jak i firmy prywatne np. w obiektach sporto-
wych, galeriach i muzeach jak też w komunikacji publicz-
nej. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie na stro-
nie ministerstwa pod adresem: rodzina.gov.pl. Lista bę-
dzie na bieżąco aktualizowana. Formularz wniosku o przy-
znanie karty dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bychawie. Składając wniosek o przy-
znanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumen-
tów potwierdzających uprawnienia do przyznania karty,  
w szczególności:
�» w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – doku-

ment potwierdzający tożsamość,
�» w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
�» w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument 

potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szko-
ły lub szkoły wyższej o planowanym terminie zakończe-
nia nauki w danej placówce,
�» w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-

niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia 
– dokument potwierdzający tożsamość  oraz orze-
czenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności,
�» w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastęp-

czej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się 
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
członka rodziny wielodzietnej.

��Władza w Osowie 
nadal w damskich 
rękach!
1 lipca p. Ewelina Kołodziejek-
Grula została nowym sołtysem 
Osowy. Z tej funkcji zrezygnowała 
p. Mariola Sobiegraj. Ustępującej 
pani sołtys dziękujemy za 
kilkuletnią pracę na rzecz 
społeczności wsi, nowej życzymy 
powodzenia!

Burmistrz J. Urban wręcza stypendium za osiągnięcia naukowe Katarzynie Lech, 
absolwentce Gimnazjum nr 1 w Bychawie
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Półko-ściana i stolik-Molik dla biblioteki
W majowym 
numerze „GZB” 
(4/2014) zachęcałam 
Państwa do zabawy 
w projektantów 
mebli. Na zaproszenie 
odpowiedziało pięcioro 
projektantów.

Czworo amatorów: Agata Grzywa 
z Kiełczewic, Dorota Szczepańska 
z Bychawy, Marzanna Trzcińska 
z Targowiska, Wiesław Boguta z Bychawy 
oraz jeden profesjonalista, Marek 
Powiecka z Knurowa na Śląsku (ARCH+), 
którzy zgłosili odpowiednio następujące 
projekty: półko-ścianę, półkę-wieżowiec, 
fotel bujany, mini biblioteczkę na kółkach 
oraz kolekcję mebli dla Moli książkowych 
„Molik”, a w niej sofę-Molik, regał-Molik, 
stolik-Molik.
Internauci w demokratycznym głosowa-
niu wybrali projekt Agaty Grzywy pod na-
zwą „półko-ściana”, będący połączeniem 

stolarstwa i sztuk plastycznych. Projekt 
ten zostanie zrealizowany podczas II 
Ogólnopolskiego Pikniku Stolarskiego 
w dniach 1-2 sierpnia 2014 r. w Bychawce.
Dodatkowo uczestnicy Pikniku wykonają 
mebel pod nazwą „stolik-Molik” według 
projektu p. Marka Powiecki z pracowni 
projektowej „ARCH+” z Knurowa. Jest to 
jeden z trzech mebli z serii „Molik”, moż-
liwy do wykonania przez stolarzy – amato-
rów w czasie trwania Pikniku, tj. 2 dni.
Przypomnijmy, że pomysł przedsięwzięcia 
w postaci projektu obywatelskiego urodził 
się w głowie p. Anety Krzyżak, znanej czy-
telnikom „GZB” jako pasjonatki stolarstwa 
tradycyjnego. Etapy projektu to: konkurs 
na projekt mebla dla biblioteki, w którym 
udział mógł wziąć każdy „kto choć raz był 
w jakiejkolwiek bibliotece publicznej i wie 
do czego biblioteka służy”; głosowanie in-
ternautów w celu wyłonienia zwycięskiego 
projektu; II Ogólnopolski Piknik Stolarski, 
podczas którego stolarze – pasjonaci z ca-
łej Polski wspólnie będą pracować nad re-
alizacją niepowtarzalnego mebla. Projekt 
zakończy uroczyste przekazanie gotowego 

mebla we władanie Czytelników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie. Wtedy 
też zostaną wręczone nagrody ufundowa-
ne przez sponsora, tj. Grupę Topex, oferu-
jącą szeroki wachlarz narzędzi i elektrona-
rzędzi. Misją firmy (www.grupatopex.com) 
jest ułatwianie życia ludziom, którzy uży-
wają narzędzi.

Wszystkim uczestnikom konkursów (Sweet 
focia z książką i Mebel dla biblioteki) bar-
dzo dziękuję za zainteresowanie, a nade 
wszystko gratuluję bezcennej w dzisiej-
szych czasach przypadłości reagowania 
na to co wokół. Życzę, aby nadal „chciało 
Wam się chcieć!” 

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie

zostały przeprowadzone pod dachem hali sporto-
wej Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny.

W najmłodszej kategorii wiekowej turniej zde-
cydowanie wygrała drużyna podopiecznych UKS 
„Jedynka” występująca pod nazwą JAK NIE MY 
TO KTO?. Drugie miejsce zajęli bychawscy gimna-
zjaliści w składzie I TAK PRZEGARMY, a miejsce 
trzecie wywalczyli lubelscy JUNIORZY. Nagrodę 
najbardziej wartościowego zawodnika otrzymał 

Karol Kazmirowski (JAK NIE MY TO KTO?), zdo-
bywca 34 punktów w turnieju.

Kategoria wiekowa 16–18 lat po raz kolej-
ny została zdominowana przez zawodników lu-
belskiego Startu. Drużyna RED BULLS dopie-
ro w finale napotkała opór krężnickiej druży-
ny AMELINUM – mecz zakończył się wynikiem 
10:6 dla lublinian. W bychawskim starciu o trze-
cie miejsce, z ekip „Jedynki”, lepsza okazała się 
drużyna PODNOGO. Nagrodę MVP po bardzo 

wszechstronnym występie otrzymał Grzegorz Pyc 
(AMELINUM).

Mecze kategorii OPEN stały na bardzo wyrów-
nanym poziomie. Rozgrywki grupowe wyłoniły 8 
drużyn walczących w systemie play-off. W fazie 
pucharowej najlepsza okazała się drużyna RED 
BULLS, która jako jedyna nie przegrała żadnego 
spotkania. Po efektownym finale wyższość mło-
dych startowców musiała uznać puławska druży-
na CHYBCIKIEM ZMONTOWANI. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna PUŁAWSKIE BULLDOGI. Tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju, z dorobkiem 31 
punktów, otrzymał Paweł Wręga (CHYBCIKIEM 
ZMONTOWANI).

Trzy lata konsekwentnej, dobrze zaplanowanej 
pracy przynosi wymierne efekty. Po pierwsze by-
chawska młodzież osiągnęła poziom umiejętno-
ści sportowych pozwalający na nawiązanie wal-
ki z profesjonalnymi drużynami. Po wtóre turniej 
pod patronatem Burmistrza Bychawy, organizo-
wany już po raz trzeci, staje się imprezą rozpozna-
waną, o nienagannej renomie, taką na którą chcą 
przyjeżdżać prawdziwi pasjonaci koszykówki i za-
wodnicy z klasą.

W imieniu UKS „Jedynka” serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom i podmiotom, które wspierają 
nasze działania i kolejny raz pomogły zorganizo-
wać udaną imprezę sportową. Imienna lista osób 
zaangażowanych, sponsorów, relacja oraz galeria 
zdjęć z turnieju jest dostępna pod adresem www.
uks1.bychawa.pl.

Jakub Kuna

�� Trzeci rok pracy nad 
wyprowadzeniem 
z niebytu bychawskiej 
koszykówki przynosi 
kolejne (po sukcesie 
reprezentacji Gimnazjum 
nr 1; „GZB” nr 250) 
wymierne osiągnięcia 
sportowe.

Alco Cup 7 – Lublin, 7 czerwca
Rozgrywany od niemal dekady Alco Cup to bez 
przesady najtrudniejszy turniej koszykówki 
ulicznej w województwie lubelskim, stanowią-
cy jednocześnie eliminacje do streetballowych 
Mistrzostw Polski. W tegorocznej edycji w trzech 
kategoriach wiekowych wystąpiło ponad 40 dru-
żyn, łącznie prawie 150 zawodników. Bychawa 
może zaliczyć debiut na Alco Cup do udanych. 
Drużyna PODNOGO wygrała 3 z 5 spotkań 
w kat. 14-16 lat i zajęła III miejsce spośród 
dziewięciu najmocniejszych młodzieżowych 
ekip województwa. 

W kategorii OPEN bychawsko-biłgorajski ko-
lektyw BŁĘKITNE LEMIESZE zwyciężył 4 z 7 
spotkań. O umacniającej się pozycji bychaw-
skiego kosza niech świadczy fakt, że ćwierćfi-
nał przegraliśmy dopiero po dogrywce, różnicą 
jednego kosza i to przeciwko drużynie złożonej 
z profesjonalnych zawodników I i II ligi (późniejsi 
zwycięzcy turnieju).

III Turniej Koszykówki Ulicznej – 
Bychawa, 14 czerwca

Dużo działo się na tegorocznej edycji turnie-
ju organizowanego na naszym podwórku. Padł 
kolejny rekord frekwencji: w trzech kategoriach 
wiekowych rywalizowały w sumie 23 drużyny, 
razem 79 zawodników. Oprócz stałych bywalców 
mieliśmy okazję gościć nowe składy lubelskie, 
a także ekipy z Piotrowic, Polichny, Puław. Ze 
względów organizacyjnych (pogoda) rozgrywki 

sport

Bychawski kosz – zaczynamy się liczyć

�� Bartosz, Mikołajek 
i sweet focia
Trzydziestka czytelników bibliotek 
publicznych Gminy Bychawa 
zatrzymała w kadrze własnego 
telefonu komórkowego przyjemną 
chwilę obcowania z książką.

Nagroda główna w postaci smartfona trafiła do Bartosza 
Barana, czytelnika biblioteki w Starej Wsi i ucznia tam-
tejszej szkoły podstawowej. Wyróżnienia zaś otrzymali: 
Alicja Korba, Karolina Szydłowska, Beata Kot, Diana Krajka 
i Andżelika Bartoszek.
Efekty konkursu będzie można już wkrótce podziwiać 
na wystawie, będącej swoistym portretem zbiorowym 
współczesnego czytelnika biblioteki.

�� Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 
z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania 
parku za kościołem
Burmistrz Bychawy, Urząd Miejski 
w Bychawie oraz Fundacja Civis 
Polonus zapraszają na otwarte 
spotkanie z mieszkańcami, które 
odbędzie się w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 
15 lipca br. (wtorek) w godz. 15-17. 

Spotkanie będzie drugim elementem konsultacji spo-
łecznych w ramach projektu „Bychawa i Czosnów kon-
sultują”. Celem konsultacji społecznych jest diagnoza 
potrzeb mieszkańców dotycząca zagospodarowania ww. 
parku. Na spotkanie otwarte zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy. Spotkanie poprowadzi moderator 
Miłosz Ukleja z Fundacji Civis Polonus. 
Celem spotkania jest zaprezentowanie działań, któ-
re realizowane będą w ramach konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Bychawy, określenie przez burmistrza 
oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, jakie będą 

efekty konsultacji oraz dyskusja z mieszkańcami na te-
mat zagospodarowania parku. 
Spotkanie będzie miało charakter otwarty dla wszyst-
kich mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tym spotkaniu. 

�� „Oskar” dla Oskara 
Mituły
Absolwent Szkoły Podstawowej 
w Bychawie – Oskar Mituła, jako 
pierwszy w tym roku, otrzymał 
Stypendium Burmistrza Bychawy 
za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Obdarowany niezwykłym talentem recytatorskim już 
od pierwszej klasy, przez wszystkie lata szkolne zdo-
bywał tytuł laureata Jesiennego i Małego Konkursu 
Recytatorskiego, co dawało mu możliwość uczestnictwa 
w koncertach najlepszych recytatorów województwa lu-
belskiego. Oskar udowodnił nam też, że nie tylko potra-
fi pięknie mówić, ale i śpiewać. Otrzymał bowiem wy-
różnienie w ogólnopolskim półfinale (etap regionalny) 
19. Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” w Kozienicach. Jeśli 
dodać do tego wysoką średnią na świadectwie (5,7) oraz 
liczne nagrody za udział w innych konkursach (etap rejo-
nowy konkursu polonistycznego organizowanego przez 
Lubelskie Kuratorium), to jest mu czego gratulować.

Teresa Tracz
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Wizyta gości z La 
Chapelle sur Erdre 
w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 
w Bychawie w maju 
br. miała przybliżyć 
opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi w obu 
krajach oraz zintegrować 
osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w naszej 
społeczności lokalnej.

Na początek kilka wspomnień. Wracamy na mo-
ment do 2011 roku, kiedy to delegacja z ŚDS 
w Bychawie wraz z grupą z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bystrzycy wyjechała na 
10-dniową wizytę do Francji. Pobyt ten wspomi-
namy bardzo ciepło i miło, a ponieważ podróże 
kształcą, był on też okazją do obejrzenia wielu 
ośrodków wsparcia, a tym sam poszerzenia na-
szych doświadczeń w zakresie oparcia społecz-
nego dla osób niepełnosprawnych.

W tym roku z kolei Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie miał okazję gościć de-
legację z Francji. I tak, 6 maja na czele z bur-
mistrzem Bychawy p. Januszem Urbanem, za-
stępcą burmistrza p. Martą Wołoszyn (która 
towarzyszyła naszej grupie każdego dnia), dy-
rektorem Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie p. Danutą Adamek oraz przedsta-
wicielami komitetu ds. współpracy międzyna-
rodowej powitaliśmy zaprzyjaźnioną grupę z La 
Chapelle sur Erdre. Powitalny obiad, chwila 
na rozlokowanie gości, a w godzinach popołu-
dniowych czas na zwiedzanie Środowiskowego 
Domu, potem krótka prezentacja – w formie mul-
timedialnej streszczenie naszej małej społecz-
ności – miejsce wsparcia dla osób chorujących 
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie; 

następnie czas na zadawanie pytań, wymianę 
doświadczeń w zakresie oparcia i pomocy oso-
bom niepełnosprawnym.

Następny dzień to wyjazd do Lublina i zapo-
znanie się z różnymi formami opieki nad oso-
bami starszymi. Odwiedzenie całodobowych do-
mów opieki społecznej, m.in. DPS Betania oraz 
DPS im. W. Michelisowej, oprócz tego był czas na 
zwiedzanie starego miasta i lubelskiego zamku.

W czwartek czas na integrację – dzień pełen 
wrażeń w Środowiskowym Domu Samopomocy. 
Na początek wspólne warsztaty, do wyboru pla-
styczne i rękodzielnicze, czego efekty to pra-
ce z gipsu i papieroplastyka. Potem wyjazd 
na halę sportową do Zespołu Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego. W tym miejscu serdecznie dzię-
kujemy dyrektorowi p. H. Dudziakowi za uży-
czenie, jako że pogoda tego dnia spłatała nam 
figla, przez co zajęcia sportowe na stadionie zo-
stały odwołane, mimo to nie zabrakło wrażeń. 
Dziękujemy także kadrze pedagogicznej p. J. 

spotkania

Międzynarodowa integracja niepełnosprawnych w Bychawie

�� Rower i piękne okolice dla każdego
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie też 
są entuzjaści dwóch kółek, którzy postanowili spróbować 
swoich sił na szlaku rowerowym. W piękne czerwcowe 
przedpołudnie kilkunastoosobowa grupa cyklistów 
wyruszyła w kierunku Osmolic. 

Po około 5 km dojechaliśmy do kościoła w Bychawce, przy którym w cieniu starych drzew 
podziwialiśmy kunszt jego budowniczych. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy dalej 
i wkrótce przekroczyliśmy granicę… gminy. Po około 3 km dojechaliśmy do celu naszego 
wypadu – młynu w Osmolicach. Krótki odpoczynek, małe co nieco, jeszcze rzut oka na pałac 
w Osmolicach i ruszamy w drogę powrotną. Mimo, że rowerzyści, to osoby niepełnospraw-
ne – dzielnie znosili trudy trasy. Zresztą – jazda na rowerze to doskonała forma rehabilitacji, 
którą stosujemy od początku istnienia ŚDS-u w okresie wiosenno-letnim. Po podsumowaniu 
wycieczki rowerowej uczestnicy wyrazili zadowolenie z udanego wyjazdu, który na pewno 
nie będzie ostatni. Nasi uczestnicy podczas takich wycieczek mają możliwość poznania i po-
dziwiania naszej pięknej okolicy, pogłębiania swojej sprawności fizycznej, a w chwilach od-
poczynku relaksowania się na łonie przyrody. Takie wyjazdy też są okazją do przypomnienia 

i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam nadzieję, że następne wy-
jazdy będą równie udane jak ten.

Grzegorz Zaręba

Dysiowi oraz p. K. Maciejczykowi za współpracę 
i profesjonalną pomoc w zorganizowaniu meczu 
piłki halowej i siatkowej, a młodzieży grającej za 
gościnę i wyrozumiałość ;)

Dziękujemy również młodzieży z Młodzieżowej 
Inicjatywy Kulturalnej z BCK za organizację edu-
kacyjnej gry planszowej o Bychawie. Zarówno 
grupa z Francji, jak również nasi uczestnicy ak-
tywnie uczestniczyli w ww. formach aktywności. 

To jeszcze nie koniec. Po zwiedzaniu Domu 
Opieki im. św. Brata Alberta w Bychawie odby-
ły się kolejne warsztaty, tym razem ogrodnicze: 
na działce w ŚDS wspólne sadzenie kwiatów i wa-
rzyw oraz wysiew nasion, w tym także przywie-
zionych z Francji i na zakończenie dnia wspólna 
kolacja przy grillu.

W piątek punkt kulminacyjny wizyty i mię-
dzynarodowe obchody Dni Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, do któ-
rych, tak jak i do wizyty naszych honorowych go-
ści z Francji Środowiskowy Dom przygotowywał 

się bardzo skrupulatnie od kilku tygodni. Odbyły 
się w BCK, za co składamy gorące podziękowa-
nia dyrektorowi p. P. Gębie. Dzień ten był zatem 
dla nas bardzo wyjątkowy, a jego powagę pod-
kreślili swoją obecnością zaproszeni goście: kie-
rownik działu pomocy instytucjonalnej wydziału 
polityki społecznej LUW w Lublinie p. M. Frant-
Błażucka, dyrektor PCPR Lublin p. A. Łońska, 
kierownik działu pomocy społecznej PCPR Lublin 
p. S. Styk, władze miasta Bychawa – burmistrz 
p. J. Urban oraz zastępca p. M. Wołoszyn, pro-
boszcz parafii Bychawa ks. A. Kuś, kierownicy 
i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
Dziennych Ośrodków Wsparcia z powiatu lubel-
skiego, tj. z Krężnicy Jarej, Matczyna i Bystrzycy, 
jak również dyrekcja, wychowawcy i młodzież 
bychawskich placówek oświatowych, dzieci i ro-
dziny osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Imprezę rozpoczęliśmy po staropolsku – polone-
zem tańczonym przez uczestników ŚDS, co dla 
nas pracowników i przybyłych członków rodzin 
wręcz wzruszało do łez, tym bardziej, że odbywa-
ło się to pod hasłem „Pragniemy godnego życia, 
tolerancji...”. Następnie występy gości z zaprzyjaź-
nionych, przybyłych ośrodków i szkół, jak również 
występy muzyczne i skecz w wykonaniu naszych 
uczestników. Na zakończenie imprezy – muzyka 
łagodzi obyczaje, czyli jak najlepiej zrozumieć się 
bez słów i przełamać barierę językową? – polsko-
-francuska zabawa integracyjna. W godzinach 
popołudniowych zapoznanie się z funkcjonowa-
niem ZOL w Bychawie. Na koniec dnia spotkanie 
w ruinach bychawskiego zamku i wysłuchanie 
„Legendy o Białej Damie” jak również możliwość 
podziwiania świetnego pokazu z ogniami „fire-
show”, a wszystko przygotowane przez młodzież 
z MIK pod kierownictwem p. T. Hanaja – serdecz-
nie podziękowania za współpracę.

Kolejny dzień to wspólne zwiedzanie zakątków 
Lubelszczyzny – wycieczka do Kazimierza, rejs 
statkiem po Wiśle, obiad, a przed odjazdem zakup 
regionalnych specjałów, czyli kazimierskich ko-
gutów. W drodze powrotnej Nałęczów i okazja, by 
zaczerpnąć zdrowego powietrza – spacer po Parku 

Zdrojowym, obejrzenie Palmiarni i w godzinach 
wieczornych powrót do Bychawy.

W niedzielę jeszcze wyjazd do Ogrodu 
Botanicznego do Lublina oraz zwiedzanie 
Muzeum Wsi Lubelskiej, a w godzinach popołu-
dniowych spotkanie i zabawa z Klubem Seniora 
w BCK. Wieczorem zaś pożegnalna kolacja, pod-
sumowanie pobytu, wzajemne obdarowywanie się 
upominkami i żal, że pora już odjeżdżać...

12 maja rano pożegnanie gości i wyjazd 
z Bychawy.

Tak w dużym skrócie przybliżyliśmy te kilka 
dni z naszej przyjaźni. Dla Środowiskowego Domu 
wizyta ta odbywała się pod hasłem: „Promowanie 
systemu oparcia społecznego dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie i chorujących psychicz-
nie na gruncie międzynarodowym”. Stworzyła 
możliwość dla obydwu grup (osób niepełnospraw-
nych i pracowników ośrodków wsparcia) przybli-
żenia funkcjonowania takich ośrodków w obydwu 
krajach, porównania działalności i opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi, wymiany doświad-
czeń. Wizyta ta była w pełni integracją osób z za-
burzeniami psychicznymi w naszej społeczności 
lokalnej.

Nie ukrywamy też, że była ona dla nas du-
żym wyzwaniem, stąd chcielibyśmy także bar-
dzo serdecznie podziękować naszym sponso-
rom, tj. prezes Banku Spółdzielczego w Bychawie 
p. E. Janeczko za wsparcie finansowe w zorgani-
zowaniu Dni Godności, jak również sieci sklepów 
Biedronka i p. B. Dawidczykowi za nieodpłatne 
przekazanie artykułów mięsnych i spożywczych. 
Dziękujemy również wszystkim instytucjom, 
w tym Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lublinie i wszystkim osobom zaangażowa-
nym we współpracę ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy oraz Bychawskim Stowarzyszeniem 
„Podkowa”.

Justyna Siek-Jacak

�� Podziękowanie dla Gimnazjum nr 1
Chciałabym serdecznie podzięko-
wać za zaangażowanie społeczno-
ści Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie przy organizacji 
pogrzebu naszej Babci Romany Baran, 
jak również za okazane współczucie 
i słowa otuchy. Bardzo wzruszyła nas 
notka o Babci na szkolnej stronie in-
ternetowej. Dziękujemy za miłe sło-
wa, które tak wiele dla nas znaczą.
Niestety, nie zdążyliśmy odwiedzić 
Gimnazjum wraz z Babcią, chociaż 
wielokrotnie o tym mówiła. Babcia 
bardzo ceniła sobie współpracę 
z Gimnazjum, a szczególnie ciepło wy-
powiadała się o Pani Dyrektor. Nasza 
rodzina deklaruje chęć dalszej współ-
pracy ze szkołą, choć może ona być 

utrudniona ze względu na nasze obo-
wiązki zawodowe. Podczas porządko-
wania Babci dokumentów znalazłam 
wszystkie materiały, które przysła-
no jej z Waszego Gimnazjum, wszel-
kie kartki świąteczne, gazetki, zdję-
cia czy zaproszenia. Babcia wszystkie 
zbierała i kolekcjonowała, było to dla 
niej bardzo ważne. Ja, ze swojej stro-
ny, mogę tylko serdecznie podzięko-
wać Pani Dyrektor za zaangażowanie 
i pamięć, bo starsze osoby tak często 
czują się samotne, nieszczęśliwe czy 
niepotrzebne. Moja Babcia nie mogła 
się tak czuć, między innymi dzięki ta-
kim inicjatywom, jakie podejmowała 
Wasza szkoła.

Monika Raczkowska

Podziękowania 
Panu dyrektorowi Piotrowi Wojtasiowi, 
p. doktor Joannie Zielińskiej, pani kierownik 
Barbarze Przybylskiej, oddziałowej pielęgnia-
rek p. Małgorzacie Fijołek, wszystkim pielę-
gniarkom, rehabilitantom i salowym pracują-
cym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ 
w Bychawie za poświęcenie, trud i pomoc udzie-
laną ludziom chorym, starszym i potrzebującym.

składa rodzina Stanisławy Małeckiej
PS Zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie! 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� 1 czerwca 2014 roku 
w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie odbył się 
festiwal „Poznaj dawnych 
smaków czar”. Festiwal stał 
się okazją do rodzinnych 
spotkań i przeniósł 
biesiadników w dawne 
czasy, kiedy to jadało się 
proste, zdrowe i smaczne 
potrawy, dom zdobiło 
się kwiatkami z bibuły, 
używało się glinianych 
garnków i żyło się inaczej.

Głównym punktem Festiwalu był konkurs kuli-
narny na potrawę sprzed co najmniej 25 lat. Na 
stołach pojawiły się więc tradycyjne regionalne 
dania: cebularze, pieróg z kaszą, fajercarze, ma-
zurek, chleb na zakwasie, kasza z grochem, pie-
rogi z kaszy jaglanej, pierogi z soczewicy i mię-
sa, pasibroda, czyli kapusta z grochem, barszcz 
czerwony z uszkami, napój żniwiarza, kompot 
z suszu – poliwka, kompot rabarbarowo-tru-
skawkowy. A wszystko przygotowane domowym 
sposobem według babcinej receptury.

Swojskie dania o niepowtarzalnym 
smaku i aromacie zachęcały do degu-
stacji

Można było również posmakować kiełba-
sy krzczonowskiej, piernika lubelskiego, forsz-
maku, całusków pszczelowolskich, pierogów 
z kaszy gryczanej oraz chleba niedrzwickiego. 
Nadzwyczajnego uroku potrawom tym doda-
wała stosowna ekspozycja: wiklinowe koszycz-
ki, haftowane serwetki, bukieciki z lnu, listki 
mięty oraz prezentacja dokonana przez dzie-
ci. Wszystkie przepisy potraw prezentowanych 

podczas festiwalu można będzie znaleźć w wy-
danym wkrótce z tej okazji w folderze.

Pasja, zaangażowanie i nie da się ukryć 
trud uczestników konkursu kulinarnego zo-
stał doceniony przez organizatorów imprezy – 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów 
i Okolic, a także przez komisję konkursową. 
Konkurs był realizowany w trzech kategoriach; 
pieczywo/ciasto, napój i inna potrawa. Nagrody 
przyznawane zostały zarówno dla wykonaw-
ców, czyli osób dorosłych jak również i dla dzie-
ci, przed którymi postawiono bardzo trudne 
zadnie; publiczne zaprezentowanie wykonanej 
potrawy, przedstawienie jej historii, składni-
ków, a także sposobu przygotowania. Komisja 
miała nie lada problem, gdyż każda z potraw 
była wyjątkowa. Zwycięzcy konkursu otrzyma-
li nagrody w postaci sprzętu AGD, komputero-
wego i aparatów fotograficznych. Zadowolenie 

tradycja

Festiwal potraw z pokazem dawnych rzemiosł w Zaraszowie

zwycięzców i organizatorów było widoczne – prze-
granych w tej konkurencji nie było. Gratulujemy 
talentów kulinarnych!

Pokazy ginących zawodów, czyli bibuł-
karstwo i warsztaty garncarskie

Konkurs kulinarny był oczywiście najważniej-
szym punktem festynu, ale w programie tej im-
prezy znalazło się wiele innych atrakcji przybli-
żających klimat, obraz i realia życia dawnych 
epok. Odbył się pokaz ginących zawodów: znana 
artystka – garbowska kwiaciarka zaprezentowa-
ła sztukę bibułkarstwa. Jak robić piękne kwiaty 
czy też bukiety z bibuły? Każdy, kto chciał, mógł 
zobaczyć lub też własnoręcznie wykonać wybrany 
przez siebie kwiat.

Wszyscy zainteresowani, mieli możli-
wość poznać historię rzemiosła garncarskie-
go. Warsztaty garncarskie cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem dzieci i dorosłych. Nie wiado-
mo, czy to za przyczyną odkrytych u siebie za-
interesowań, czy też czynnikiem przyciągają-
cym uczestników była możliwość wzięcia udzia-
łu w konkursie na najładniejsze naczynie z gliny 
i wygrania atrakcyjnych nagród, zarówno przez 
dzieci jak i dorosłych? Przedmioty utoczone na 
kole garncarskimi i te zrobione własnoręcznie 
z gliny przez uczestników konkursu czekają teraz 
na wypalenie w piecu. Połączymy zatem przyjem-
ne z pożytecznym, gdyż wypalone naczynia będą 
dłużej służyły. Cóż to były za czasy, kiedy przed-
miot miał duszę…

Wielką atrakcją były wioska słowiań-
ska i występy artystyczne

To plenerowe widowisko związane ze świętem 
Młodej Brzozy. Mogliśmy zobaczyć dawne stroje, 
walki wojów, poznać obyczaje i wierzenia naszych 
przodków, no i jak przystało na festiwal „Poznaj 
dawnych smaków czar” degustować słowiań-
skie napoje. Rytualne ceremonie miały przywró-
cić energię ciału i duszy widzów oraz zapewnić 
urodzaj i pogodę. Zainteresowanie najmłodszych 
uczestników festiwalu zwracał szczególnie uwagę 
„plac małych wojów”, a także zabawy i konkursy 
z nagrodami.

Festyn stał się okazją do zaprezentowania się 
ambasadorów kultury naszej gminy: Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z ZS im. ks. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, która pod batutą dyrektora Henryka 
Dudziaka zaprezentowała dla nas kilka utworów 
ze swojego repertuaru. Wśród członków orkiestry 
z przyjemnością rozpoznawaliśmy również absol-
wentów naszej szkoły.

Nie sposób pominąć występu najmłodszych 
gospodarzy imprezy, czyli uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. Z krótkim, aczkolwiek 
urokliwym i wzruszającym koncertem dla swoich 
rodziców wystąpiły dzieci z oddziału przedszkol-
nego. Następnie w układzie tanecznym serdeczne 
życzenia dla Mam i Tatusiów przekazali ucznio-
wie kl. III i IV. Szkolne koło teatralne wystąpiło 

z przedstawieniem Ściernisko. Zarówno gra mło-
dych aktorów, jak i elementy scenografii zasługu-
ją na wyrazy uznania. Rada Rodziców zadbała, by 
zaaferowane zabawą pociechy nie osłabły – ser-
wowała uwielbiane przysmaki dzieci: lody, frytki, 
ciasta.

Festyn zwieńczył występ kapeli ludowej „Cyja”, 
której muzykanci ubrani w stroje ludowe zapre-
zentowali utwory muzyczne z regionu lubelskiego. 
W składzie kapeli szczególną uwagę i zaciekawie-
nie słuchaczy i widzów budził najmłodszy muzyk 
– Mikołaj Trzciński, uczeń klasy trzeciej.

Serdecznie dziękujemy za wszelką okaza-
ną pomoc przy organizowanie przedsięwzię-
cia: Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wokół 
Lublina” za pomoc w przygotowaniu i realizacji 
projektu, p. burmistrzowi Januszowi Urbanowi 
za objęcie imprezy honorowym patronatem, a tak-
że pomoc w pracach organizacyjnych przed festi-
walem, prezesowi Radia Lublin za objęcie naszej 
imprezy patronatem medialnym, p. Łukaszowi 
Smykowi, sponsorowi nagród w konkursie pla-
stycznym „Moje marzenie”, firmie ANEL Andrzej 
Wójcik, Chińskiemu Centrum Handlowemu 
w Bychawie, Hurtowni LENART, sklepowi MAR-
JOLA, Okręgowej Spółdzielnia Mleczarskiej 
w Bychawie, nauczycielom i pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, rodzicom naszych 
uczniów, dzieciom, które miały okazję uczestni-
czyć w tym wyjątkowym Dniu Dziecka i wszyst-
kim gościom, którzy zechcieli nas zaszczycić swo-
ją obecnością.

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie, Rada Pedagogiczna, Samorząd 
Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej w Zaraszowie

�� Pamiętajcie o ogrodach…
Ogród to jedna z dwóch 
kategorii w ogłoszonym 
przez Burmistrza Bychawy 
XI konkursie „Piękne 
miasto i gmina”. Udział 
można zgłaszać do 31 lipca 
w Urzędzie Miejskim. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi, tradycyjnie, 
w dniu Dożynek Gminnych 
w Bychawie. Zapraszamy!

Konkurs ma na celu poprawę estetyki i wy-
glądu miasta i gminy Bychawa oraz wy-
różnienie mieszkańców, którzy kładą na-
cisk na wygląd otaczającej ich przestrzeni. 
Współzawodnictwo konkursowe prowa-
dzone jest w dwóch kategoriach: najpięk-
niejszy ogród i najpiękniejsze sołectwo. 
Osoby zainteresowane konkursem zgła-
szają swój udział osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 
23-100 Bychawa (redakcja „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”, pok. 10), telefonicznie tel. 
81 56 60 144 lub pocztą elektroniczną na 
adres gazeta@bychawa.pl do dnia 31 lipca 

2014 r. Oceny przeglądów dokona Komisja 
powołana przez Burmistrza Bychawy.
W konkursie nie mogą brać udziału laure-
aci ubiegłorocznej X edycji konkursu (na-
grodzeni i wyróżnieni).

Założenia regulaminowe XI edycji konkur-
su „Piękne miasto i gmina” 2014 na stronie 
www.bychawa.pl

TAMTEN ŚWIAT
Aleksandra Chmielowiec

WIERSZYKI   WERONIKI

Weronika Szewczyk

�� Szkoła Podstawowa 
w Bychawce wydała 
opowiadanie i wiersze 
swoich uczennic

Opowiadanie „Tamten Świat” Aleksandry Chmielowiec, 
piękne zilustrowane przez Michała Jachymka oraz zbiór 
wierszy Weroniki Szewczyk. To serie niemal limitowane, na-
kład opowiadania to tylko 150 egz., tomiku wierszy wydane-
go w kolorze – 100 egz. Książeczki zostały przygotowane w 
ramach realizacji projektu Dobry start w przyszłość na zaję-
ciach ph. Czerpać z kultury prowadzonych przez nauczyciel-
kę j. polskiego – p. Annę Bartnik. Nad ich wydaniem czuwa-
ła nasza redakcja, zaś druk wsparło finansowo Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne. 
Publikacje dostępne są w szkole w Bychawce oraz gminnych 
i szkolnych bibliotekach oraz w naszej redakcji. Zapraszamy!

Aleksandra Chmielowiec 
i Weronika Szewczyk prezentują 
swoje książeczki
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�� Szkoła Podstawowa 
w Bychawce jest placówką 
o długiej historii, 
początki jej powstania 
sięgają bowiem poł. 
XIX w. Początkowo była 
to skromna szkółka 
mieszcząca się przy 
kościele parafialnym. W jej 
dziejach zapisał się też czas, 
kiedy dzieci musiały uczyć 
się w ciasnych salkach, 
wynajętych w prywatnych 
domach.

Obecny budynek datuje swoje powstanie na rok 
1936. Znaczące jest, że budowa, remonty, udosko-
nalenie i modernizacja budynku trwały nieustan-
nie przez te wszystkie lata i trwają właściwie do 
dziś, czyniąc go coraz bardziej nowoczesnym.

Jest to miejsce szczególne – miejsce, które idzie 
z duchem czasu, a zarazem czerpie z tradycji. 
W efekcie nasza szkoła posiada to „coś”, niepo-
wtarzalny klimat, wytworzony przez pokolenia 
nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców. 
To szkoła przyjazna dzieciom, rodzicom, pracują-
cym w niej ludziom i każdemu, kto ją odwiedza.

Od 1990 szkoła w Bychawce nosi imię repre-
zentanta klasycyzmu, Kajetana Koźmiana – uro-
dzonego i tworzącego w okolicach Bychawki po-
ety, publicysty, krytyka, tłumacza i męża stanu.

Z historii
1844 – zapis kwoty pieniężnej w testamencie przez 

Józefa Poniatowskiego na założenie i prowadzenie 
szkoły w parafii Bychawka;

1845 – założenie szkółki parafialnej przy kościele;
1850–1855 – budowa pierwszej szkoły (inicjatywa 

księdza W. Baranowskiego, późniejszego biskupa 
lubelskiego);

1855 – rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanej szkole 
(pierwszym nauczycielem został organista Chodecki);

1921 – pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Jan 
Wiśniewski (kierował szkołą przez 15 lat);

1926 – zakupienie sztandaru za fundusze zebrane przez 
uczniów (sztandar zachował się do dzisiaj);

1930 – szkoła otrzymuje status szkoły pięcioklasowej;
1930 – dzieci wysłuchały audycji radiowej z Warszawy 

(był to pierwszy tego typu przypadek w historii 
szkoły);

1934 – zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły z przewod-
niczącą Haliną Rohlandową (dziedziczką Żabiej Woli 
i Bychawki C);

1936 – rozpoczęcie budowy obecnego budynku szkoły 
(poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego); 
w tym roku kierownikiem szkoły zostaje Bolesław 
Planter;

1936 – pierwszy raz dzieci w szkole obejrzały film;
1937 – rozpoczęcie nauki w nowym budynku (szkoła nie 

została jeszcze wykończona, ale nauka mogła już od-
bywać się w trzech klasach);

1938 – podłączenie telefonu;
1938 – ukończenie budowy;
1939 – szkoła otrzymuje status szkoły siedmioklasowej;
1941 – aresztowanie przez Gestapo nauczycie-

la Józefa Chmurzyńskiego (1 III) oraz kierowni-
ka szkoły Bolesława Plantera (1 VII). Kierownik 
szkoły został zamordowany w obozie koncen-
tracyjnym w Gross Rosen (26 VI 1942 r.); 
od września funkcję kierownika szkoły pełni 
Franciszek Kaczmarek;

1945 – kierownikiem szkoły zostaje Ludwik Heksel; 
w tym roku po raz pierwszy nie obchodzono Święta 
Niepodległości 11 XI (święto przywrócono dopiero 
w 1989 r.);

1948/1949 – nasila się wpływ ideologii komunistycz-
nej na program wychowawczy szkoły; dotychczaso-
we narodowe i religijne uroczystości zastąpiono no-
wymi, obchodzono np.: rocznicę wybuchu rewolucji 
październikowej, rocznicę urodzin Stalina, itp. Szkoła 
przestała uczestniczyć we Mszach św. na rozpoczęcie 
i zakończenie roku szkolnego;

1949 – uczniowie po raz pierwszy w historii szkoły wyje-
chali na kilkudniową wycieczkę (Kraków, Zakopane);

1951 – powstanie Samorządu Uczniowskiego;
1954 – po raz pierwszy kierownikiem szkoły zostaje ko-

bieta, Maria Jefimowa, która swoją pracą bardzo 
pozytywnie wpisała się w historię szkoły (najdłużej 
urzędujący do tej pory kierownik/dyrektor – 18 lat);

1957 – przy szkole zostaje utworzona Szkoła 
Przysposobienia Rolniczego (będzie działała do 
1972 r.);

1958 – elektryfikacja szkoły i wsi;
1961/1962 – w tym roku szkolnym uczęszczała rekor-

dowa liczba uczniów w całej historii szkoły – 302;
1964 – szkoła zakupiła pierwszy telewizor; nauczyciele 

mieli dodatkowe zajęcia – dyżur przy „Szmaragdzie” 
od godzin popołudniowych aż do końca programu;

1966 – ogrodzenie placu szkolnego siatką;
1966 – w wyniku reformy oświaty szkoła staje się szkołą 

ośmioklasową;
1969 – założenie centralnego ogrzewania w szkole;
1972 – dyrektorem szkoły zostaje Roman Flis;
1973 – plany likwidacji ośmioklasowej szkoły podstawo-

wej w Bychawce na rzecz szkoły zbiorczej w Tuszowie 

lub Bychawie; działania rodziców (zwłaszcza 
Władysława Winiarczyka i Bronisławy Dobrowolskiej) 
w obronie szkoły zakończyły się sukcesem;

1974 – dyrektorem szkoły zostaje Janusz Baran; wraz 
z jego przyjściem wyciszają się emocje związane 
z planami zmiany stopnia organizacji szkoły;

1976 – założono instalację wodno – kanalizacyjną w bu-
dynku szkoły;

1976 – pierwsze plany kolejnej rozbudowy szkoły (zaku-
piono część materiału);

1977 – starania o nadanie szkole imienia Bolesława 
Plantera – kandydatura nie została zatwierdzona 
przez władze oświatowe;

1977 – obowiązkiem szkolnym objęto dzieci sześciolet-
nie, które już od następnego roku mają uczęszczać 
do dziesięcioletniej szkoły podstawowej (nigdy ich 
jednak nie ukończą, gdyż zrezygnowano z pomysłu 
na „dziesięciolatki”);

1979 – dyrektorem szkoły zostaje Marian Rymarz;
1981 – otwarcie stołówki szkolnej (w pierwszym roku ze 

stołówki korzystało 110 uczniów i 10 nauczycieli);
1984 – powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, 

który kontynuował cenną tradycję gromadzenia 
przez społeczność lokalną funduszy na rozbudowę 
szkoły (organizowano zabawy taneczne, loterie fan-
towe, zbiórki złomu, makulatury, zbiórki pienięż-
ne); w tym okresie, corocznie, organizowano Dni 
Bychawki, w które angażowała się spora część społe-
czeństwa, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły; 
część artystyczną przez wiele lat przygotowywał na-
uczyciel polonista Andrzej Mendykowski;

VII 1986 –  rozpoczęto rozbudowę szkoły (zaprojektowa-
no dobudowę szatni, bloku sanitarnego, biblioteki 
oraz nadbudowę piętra); podczas rozbudowy otrzy-
maliśmy dużą pomoc ze strony wojska (praca żołnie-
rzy z ciężkim sprzętem przy wykopach i transporcie);

7 XI 1988 – w Ministerstwie Edukacji Narodowej dyrek-
tor szkoły, Marian Rymarz, otrzymuje od Krajowego 
Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole 

oświata

Ważne daty w historii szkoły w Bychawce

podziękowania dla wszystkich zaangażowanych 
w rozbudowę szkoły; w tym dziele, poza dyrek-
torem, zasłużyli się: Henryk Dudziak – ówczesny 
Inspektor Oświaty oraz przedstawiciele Społecznej 
Rady Szkoły: Stefan Wieczorkiewicz i Pani Irena 
Dziurda;

15 XII 1988 – uroczyste otwarcie rozbudowanej szkoły; 
w tym dniu wmurowano tablicę pamiątkową na 50-
cio lecie istnienia szkoły (budynku);

1989 – wznowiono starania o nadanie szkole imie-
nia oraz sztandaru; szczególne zaangażowanie na 
tym polu wykazali: ówczesny dyrektor Pan Marian 
Rymarz, oraz nauczyciel języka polskiego Pan 
Andrzej Mendykowski;

3 VI 1990 – nadanie szkole imienia Kajetana Koźmiana 
i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet 
Rodzicielski; w tym dniu w klasach lekcyjnych za-
wieszono krzyże;

1990/1991 –religia „wraca” do szkoły;
1991 – dyrektorem zostaje Piotr Milanowski;
1991/1992 – rozpoczęcie nauki języka angielskiego 

w naszej szkole;
1995 – szkoła otrzymała komputery, a na tę okoliczność 

przygotowano pracownię komputerową;
1995/1996 – w planie nauczania pojawił się nowy 

przedmiot – informatyka;
IV 1998 – Marta Markiewicz zostaje pierwszą w histo-

rii szkoły laureatką olimpiady przedmiotowej (bio-
logia, przygotowywana przez nauczycielkę Henrykę 
Taube);

VI 1998 – pierwsza wycieczka zagraniczna (Praga);
1998/1999 – kolejna rozbudowa szkoły – w wyniku  

nadbudowy tarasu szkoła wzbogaci się o pomiesz-
czenie na bibliotekę i pracownię komputerową (do 
użytku zostaną oddane w 2002 r.);

1999 – szkoła, jako pierwsza na terenie gminy, otrzyma-
ła nowoczesną pracownię komputerową (10 kom-
puterów, drukarka laserowa, rzutnik multimedial-
ny), która została podłączona do Internetu;

VI 1999 – szkołę podstawową kończą dwa roczniki 
(kl. VIII i kl. VI, która od września rozpocznie naukę 
w gimnazjum – podobną sytuację będziemy mieli 
jeszcze w przyszłym roku);

1 IX 1999 – w naszej szkole naukę rozpoczyna I klasa 
gimnazjalna (kolejna reforma oświatowa) – nieste-
ty, po roku czasu klasę gimnazjalną zlikwidowano; 
dyrektorem szkoły zostaje Krystyna Kurek;

IX 2000 – rozpoczynamy nowy rok szkolny w zreformo-
wanej sześcioklasowej szkole podstawowej;

IV 2002 – po raz pierwszy uczniowie kl. VI piszą spraw-
dzian po szkole podstawowej – jest to nowa, stoso-
wana do dzisiaj, forma sprawdzania wiedzy i umie-
jętności uczniów, oceniana przez egzaminatorów 
zewnętrznych. W dwunastoletniej historii spraw-
dzianu uczniowie naszej szkoły uzyskiwali zadowa-
lające, prawie zawsze powyżej średniej krajowej, 
wyniki.

IV 2004 – Paweł Maksim (matematyka) i Kamil Michaluk 
(przyroda) zostają laureatami konkursów przed-
miotowych. Uczniowi byli przygotowywani przez 
nauczycieli: Zbigniewa Maksima i Ewę Milanowską ;

V 2004 – Paweł Maksim zostaje laureatem konkursu 
wojewódzkiego „Matematyka dla wszystkich”;

2004 – dyrektorem szkoły zostaje Barbara Derewecka;
VI 2005 – Michał Maksim uzyskał maksymalną liczbę 

punktów ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI;
1 IX 2005 – rozpoczynamy nowy rok szkolny 

2005/2006, z nowym dyrektorem szkoły – 
Henryką Taube;

I 2006 – mierzenie jakości pracy szkoły (szkoła została 
wysoko oceniona przez wizytatorów Kuratorium 
Oświaty);

2006 – początek wieloletnich prac remontowo – 
modernizacyjnych, których zakres obejmował 
m.in.:∙generalny remont i wyposażenie oddziału 
przedszkolnego; wymiana podłóg we wszystkich 
salach i korytarzach; kapitalny remont sali gimna-
stycznej; kompleksowy remont kuchni i stołów-
ki, wymiana mebli, sprzętu kuchennego; remont 
wszystkich łazienek; przebudowa schodów wejścio-
wych do szkoły; wymiana sprzętu we wszystkich sa-
lach; wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multime-
dialny (komputery + rzutniki); 

2007 – podłączenie gazu ziemnego do szkoły;
2007 – szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową;
2007/2008 – szkoła realizowała program rozwoju 

w ramach projektu „Szkoła dla Ciebie” – dotacje dla 
szkół powiatu lubelskiego. Szkoła otrzymała ponad 
70 tys. zł na realizację zajęć i środki dydaktyczne.

13 IX 2009 – odsłonięcie tablicy pamięci zamordo-
wanego w czasie II wojny światowej kierownika 
szkoły Bolesława Plantera, złożenie urny z symbo-
liczną grudką ziemi z miejsca męczeńskiej śmierci 

w grobie matki, pochowanej na miejscowym cmen-
tarzu; w uroczystości udział wzięła córka Maria 
Planter

VI 2009 – Artur Dojutrek uzyskał maksymalną liczbę 
punktów ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI;

IX 2012 – uroczyste otwarcie nowego placu zabaw;  przy 
szkole powstał nowoczesny  plac zabaw jako nagro-
da za zwycięstwo w konkursie „100 placów zabaw 
na 100 lat NIVEA”; w akcję, którą koordynował na-
uczyciel Zbigniew Maksim, zaangażowana była duża 
część społeczności lokalnej: nauczyciele, uczniowie, 
absolwenci, mieszkańcy Bychawek z rodzinami;

2013/2014 – zostaje utworzony drugi oddział przed-
szkolny – dla trzyletnich i czteroletnich dzieci; 

2013/2014 – szkoła realizuje kolejny program rozwoju 
w ramach projektu UE ,,Dobry start w przyszłość”;

2013/2014 – dzięki odważnej decyzji Rady Miejskiej 
i Burmistrza Bychawy Janusza Urbana rozpoczyna 
się termomodernizacja szkoły (m. in.: wymiana da-
chu, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymiana 
instalacji grzewczej na gazową, rozprowadzenie cie-
płej wody w budynku);

9 VI 2014 – Rodzinne Święto Szkoły połączone z pod-
sumowaniem projektu termomodernizacyjnego 
i  edukacyjnego „Dobry start w przyszłość”.

Na podstawie materiałów promocyjnych Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce (9.06.2014 r.)

1938

1988

1999

2014
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�� Konkurs 
na najciekawszy 
opis budynku 
przedwojennego 
w Bychawie
Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie oraz 
Bychawskie Centrum Kultury 
zapraszają do udziału.

Adresaci:
�» Konkurs adresowany jest do młodzieży gim-

nazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Cele konkursu:
�» Inwentaryzacja stanu zachowania historycz-

nej zabudowy miasta Bychawa.
�» Utworzenie trójwymiarowych modeli budyn-

ków i osadzenie ich w wirtualnej makiecie 
miasta.
�» Stworzenie planu przestrzenno-funkcjonalne-

go zabudowy miasta Bychawa dla roku 1938.
�» Utworzenie trójwymiarowego modelu miasta 

Bychawa dla roku 1938.
�» Zachęcenie młodzieży do poznawania historii 

Małej Ojczyzny.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać do 
opisu budynek, którego nie ma jeszcze na makie-
cie „Wirtualnej Bychawy” i opracować materiał 
według wskazówek:
�» Kiedy budynek zbudowano (rok, dekada)?
�» Gdzie był/jest położony (adres lub mapka)?
�» Jakie miał wymiary i z czego był zbudowany?
�» Jak wyglądał dach i z czego był zbudowany?
�» Jaką funkcję pełnił przed wojną (np. kuźnia, 

sklep, dom mieszkalny)?
�» Kto był właścicielem w latach 30.?
�» Czy budynek stoi do dziś, jeśli nie, to co się 

z nim stało (np. pożar)?
�» Czy zachowały się jakieś stare fotografie lub 

inne dokumenty (mogą być powojenne)?
�» Otoczenie budynku (np. sad, ogród).

Uczniów zainteresowanych konkursem od-
syłamy na stronę: facebook.com/Wirtualna.
Bychawa.1938
Prace konkursowe, zarejestrowane na odpowied-
nim nośniku (płyta CD, DVD, dysk przenośny) lub 
w formie papierowej (plastycznej) należy dostar-
czyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie 
w terminie do 30 września 2014 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzone 
prace zaprezentowane szerszej publiczności pod-
czas XVII Spotkań Regionalnych w grudniu 2014 r. 
w Bychawskim Centrum Kultury.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu XVII 
Spotkań Regionalnych przekażemy w późniejszym 
terminie.

��  Moja mama Balbina 
Świderska była lodziarką. 
Zaczęła produkować 
i sprzedawać lody w końcu 
lat pięćdziesiątych, gdy 
po śmierci mojego ojca 
została sama z trojgiem 
dzieci bez żadnego źródła 
dochodu i doświadczenia 
w jakiejkolwiek pracy 
zawodowej.

Ponieważ w Bychawie było już wówczas kil-
ka punktów sprzedaży bardzo dobrych lodów, 
mama szukała innych miejsc, gdzie było na nie 
zapotrzebowanie. Najbardziej popularny był 
wówczas sklepik z lodami u pani Żmindowej 
(mówiło się Żmindziny), który mieścił się 
w okolicy obecnego kiosku totolotka przy ulicy 
Piłsudskiego.

Wyjeżdżała z lodami do okolicznych wiosek, 
gdzie się coś działo: dożynki, odpusty, zaba-
wy w remizach strażackich itp. Do wybranych 
miejscowości wyjeżdżała wozem konnym bardzo 
wczesnym rankiem. Miała swoich stałych woźni-
ców z Grodzan: pana Franciszka Frączka i pana 
Ignacego Gębę. Na wozie ustawiano drewnia-
ne beczki, w których obłożone kawałkami lodu, 
mocno ubitego i posypanego solą, stały bań-
ki z lodami. Sprzedawało się lody bezpośrednio 

z wozu, początkowo wprost z tych beczek, a z 
czasem ze specjalnych termosów lodowych, któ-
re były dodatkowo chłodzone lodem znajdują-
cym się w pokrywie. Lody, jak już wspominano 
w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, nakładane były 
łyżką na waflowe rożki lub specjalną maszynką 
pomiędzy dwa kawałki wafelków, tak do lizania 
„na okrągło”.

Produkcja na początku odbywała się metoda-
mi bardzo prymitywnymi. Ugotowana i schło-
dzona masa lodowa była mrożona we wspomnia-
nych już bańkach umieszczonych w beczkach 
z lodem. Aby lody były jednolicie zamrożone, na-
leżało tę bańkę wprowadzać w ruch, by masa 
lodowa ciągle się mieszała. Co jakiś czas trze-
ba było dodatkowo tę marznącą masę mieszać 

drewnianą łopatką. Przez dłuższy czas te czyn-
ności wykonywane były ręcznie, lecz z czasem 
stopniowo pomagał w pracy sprzęt lekko zme-
chanizowany wykonany przez miejscowych 
speców.

Lody mojej mamy były tłuste, pożywne, no 
i bardzo smaczne. Myślę, że główna tajemni-
ca tego wyjątkowego smaku „maminych” lodów 
tkwiła przede wszystkim w zastosowaniu do pro-
dukcji naturalnych, dobrej jakości składników, 
czyli jaj i mleka w odpowiedniej ich proporcji. 
O ile dobrze pamiętam, było to na litr mleka oko-
ło pięciu jaj i pół kilograma cukru. Jaja i mleko 
dostarczały mamie znajome kobiety z własnych 
hodowli. Pamiętam, że były to między innymi 
panie Wanda Małyszowa i Hejnina. Zakupione 
mleko, chociaż z pewnego źródła, mama jesz-
cze przecedzała i gotowała z laskami wanilii. 
Do ugotowanego mleka dodawała ubite na pa-
rze jaja. Należało to robić umiejętnie, by masa 
się nie „zwarzyła” ani nie przypaliła. Nie było to 
łatwe, zwłaszcza przy tak dużej ilości gotowanej 
masy. Jaja początkowo ubijane były ręczną trze-
paczką, a wielkim ułatwieniem było, gdy jakiś 
„złota rączka” zamontował trzepaczkę do wier-
tarki elektrycznej. 

Niepowtarzalny smak miały lody wielosmako-
we. Powstawały one przez dodanie do waniliowej 
masy dodatkowych składników np. kakao do lo-
dów kakaowych lub malin czy truskawek do lo-
dów owocowych.

Oddzielnym, również niełatwym zada-
niem było przygotowanie lodu. Odbywało się 
to oczywiście zimą, a wykorzystywało się lód 

z zamarzniętych stawów. Początkowo mama 
kupowała go w Spółdzielni Mleczarskiej, któ-
ra duże ilości gromadziła dla własnych potrzeb, 
a nadwyżki sprzedawała. Lód, wyrąbany z tych 
zmarzniętych zbiorników wodnych, był mocno 
przesypywany trocinami i gromadzony w du-
żych pryzmach. Bardziej korzystne finansowo 
było zgromadzenie lodu własnym sposobem. Tak 
też później robiła moja mama, kupując tafle lodu 
wycięte ze stawów koło Domu Dziecka w Woli 
Gałęzowskiej i układając pryzmy na wydzierża-
wionym kawałku placu od Straży Pożarnej. Gdy 
lato było upalne nie wiadomo było czy się cieszyć 
czy smucić. Przy upałach lody oczywiście cieszy-
ły się większym powodzeniem, ale też niezbęd-
ny to nich lód, pomimo zabezpieczenia, szybciej 
topniał. 

Oprócz sprzedaży obwoźnej mama sprzedawa-
ła też lody w Bychawie. Były to okresowe tzw. 
spółki z innymi paniami lodziarkami i sprzedaż 
w budce na lody koło wejścia do Domu Ludowego.

Mam nadzieję, że opowiadaniem o chałup-
niczej wytwórni lodów mojej mamy przywołam 
u starszych mieszkańców Bychawy miłe i słod-
kie wspomnienie o wszystkich paniach lodziar-
kach z dawnych czasów i o niezwykłym sma-
ku bychawskich lodów wytwarzanych przez 
Władysławę Żmindę, Helenę Kulińską, Kazimierę 
Pietraś, Bronisławę Piotrowską, no i moją mamę 
Balbinę Świderską.

Czesława Pisula (Świderska)

powroty

Smak lodów – wspomnienie dzieciństwa w Bychawie

Balbina Świderska w oknie domu przy ulicy Kościuszki  
(dawnej Strażackiej) w Bychawie,  w którym mieszkała 
i produkowała lody

��Wspomnienie w 70. rocznicę śmierci
7 czerwca 1944 roku, podczas 
nocnego zwiadu patrolowo-
pocztowego polegli w walce 
z Niemcami na przedmieściach 
Bychawy, w Podzamczu...

śp. Krzysztof Goliński, podchorąży AK ps. Mir – Jarski, 
śp. Stanisław Fus, szeregowy AK ps. Słonecznik. Śp. Kazimierz 
Baran, szeregowy AK ps. Żar został ranny pod Bychawą. 
7 czerwca br. w sobotę w kościele parafialnym w Bychawie 
odbyła się Msza św. w intencji zmarłych. Po Mszy św. na gro-
bie zostały zapalone znicze.

Podchorąży Krzysztof Goliński – 
mieszkaniec Krężnicy Jarej, ab-
solwent II Państwowego Liceum 
i Gimnazjum im. Hetmana Jana 
Zamojskiego w Lublinie. W 1942 
roku ukończył tajną Szkołę 
Podchorążych Armii Krajowej 
w stopniu porucznika. Członek 
Rycerstwa Krzyża i Miecza. 
Żołnierz Armii Krajowej, dowód-
ca 14. Placówki V Rejonu 

Obwodu Armii Krajowej w Krężnicy Jarej, pseudonim Mir – 
Jarski. Zginął w wieku 23 lat. Wzór człowieka i Polaka,

Był to człowiek wielkiego serca i wyjątkowej dobroci woli 
i takim pozostał w pamięci wszystkich, którzy mu w sercach 
przyznali Virtuti Militari, jakim dotąd nie został odznaczony 
pośmiertnie. [Ks. Józef Frankowski/kapelan 14 placówki AK 
w Krężnicy Jarej, wspomnienie Chodel 1973 r.]

Szeregowiec Stanisław Fus – 
mieszkaniec Kolonii Krężnica 
Jara, żołnierz 14. Placówki V 
Obwodu Armii Krajowej 
w Krężnicy Jarej pseudonim 
Słonecznik. Zginął w wieku 17 
lat. Człowiek ciepły, pełny słoń-
ca i uśmiechu, wiary i ufności 
w Ojczyznę, o którą walczył i o 
którą zginął.
 Szeregowiec Kazimierz Baran – 
mieszkaniec Niedrzwicy Dużej, 
żołnierz 14. Placówki AK 
w Krężnicy Jarej – ranny w walce 
pod Bychawą, pseudonim Żar. 
Zginął pod Kołobrzegiem w wie-
ku 20 lat w 1945 r. jako plutono-
wy I Armii Wojska Polskiego. 
Człowiek żarliwy w uczuciach 

i zapale, mający serce patriotyczne i płonące żarem do 
Ojczyzny. Cześć Ich pamięci!

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Bychawie

Fotografie archiwalne ze zbiorów Wojciecha Golińskiego, 
bratanka Krzysztofa Golińskiego

��Wirtualna Bychawa nagrodzona w Gdańsku
Projekt Wirtualna Bychawa 1938 
(„GZB”, nr 251, s. 13), mający na 
celu komputerową rekonstrukcję 
wyglądu zabudowy Bychawy sprzed 
wybuchu II wojny światowej, wzbudził 
spore zainteresowanie uczestników 
III Ogólnopolskiej Konferencji „GIS 
w NAUCE” (Gdańsk, 23-26 czerwca).

Poster pt. Miasto dawniej, miasto dziś – problematyka trój-
wymiarowej wizualizacji zabudowy autorstwa Jakuba Kuny 
i Anny Rzucidło (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS) 
otrzymał NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najbardziej efek-
townego posteru konferencji. W uzasadnieniu podkreślano 
przede wszystkim wybitną estetykę wykonania posteru oraz 
walory edukacyjne projektu Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego będącego przedmiotem konkursowego opra-
cowania graficznego.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju projektu oraz zachęcić 
czytelników „GZB” do dalszej współpracy. Zainteresowanych 
obejrzeniem posteru zapraszam do czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej lub odwiedzenia strony www.facebook.
com/Wirtualna.Bychawa.1938.

Jakub Kuna
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Sprostowanie
Zamieszczamy ponownie dwie fotografie (tym razem 
w miniaturze) z poprzedniego numeru (art. 50 lat po 
maturze) podając właściwe i pełne rozpoznanie osób na 
zdjęciach i prostując nieścisłości. Za te pomyłki i niedo-
patrzenia przepraszamy wszystkich zainteresowanych 
oraz naszych Czytelników. Usprawiedliwieniem niech 
będzie pół wieku dzielące nas od tamtych czasów…

�� Tadeusz Luterek – poeta o bychawskich korzeniach
Pan Tadeusz Luterek z Częstochowy 
(ur. w 1939 r. w Bychawie) sprawił 
nam, bychawianom i Czytelnikom 
„GZB” miłą niespodziankę, przesyłając 
kilka egzemplarzy swojego trzeciego 
w dorobku twórczym zbiorku poezji. 
Dar to tym milszy, że na pierwszej 
stronie okładki oraz tytułowej Autor 
wskazał na Bychawę, jako miejsce 
swojego pochodzenia, co jest na 
pewno swoistym kuriozum. Czy 
wielu bowiem poetów, zwłaszcza 
współczesnych akcentowałoby 
w taki sposób swoje prowincjonalne 
pochodzenie?

Tu w Bychawie spędził swoje dzieciństwo. Wspomnienia uko-
chanych dziadków, atmosfera ich gwarnych domostw z liczną 
rodziną, ich osobowości o cechach społeczników-patriotów – 
wszystko to stało się w całym późniejszym życiu wciąż otwar-
tą bramą pamięci (cyt. z wiersza Powrót pamięci).
Autor 50 regularnych wierszy i wierszyków i wierszy pozo-
stałych wywodzi się ze znanej i zasłużonej dla naszego śro-
dowiska lokalnego rodziny Luterków. Dziadek Jan Luterek ze 
strony ojca (Stanisława Luterka, spółdzielcy) to społecznik 

– pasjonat w wielu dziedzinach życia wspierający księdza 
Antoniego Kwiatkowskiego w dążeniu do unowocześnienia 
Bychawy w czasach przed odzyskaniem niepodległości i póź-
niej. Drugi dziadek ze strony matki, Wincenty Onuszkiewicz, 
wieloletni organista bychawski udzielał się w środowisku jako 
prowadzący chór i orkiestrę uświetniające uroczystości nie 
tylko kościelne, ale i świeckie obchody świąt narodowych.
Bychawskie reminiscencje odnajdujemy w zamieszczonych 
poniżej dwóch wierszach Tadeusza Luterka, z których jeden 
dedykowany dziadkowi Wincentemu, a drugi niezapomnianej 
cioci Waci (Milanowskiej), ostatniej z dzieci Jana Luterka, któ-
ra zmarła we wrześniu 2012 roku w wieku 92 lat.
Potomkowie licznej rodziny Luterków zamieszkujący w róż-
nych stronach Polski pielęgnują pamięć o swoich zacnych 
przodkach, a znajomość genealogii swojego rodu przekazują 
młodszym. Pani Jadwiga Cholewska z Bydgoszczy, oczywiście 
z Luterków, również wnuczka Jana opracowała drzewo gene-
alogiczne jego potomków, bogato dokumentowane fotogra-
fiami rodzinnymi. Zjazdy rodzinne Luterków odbywające się 
w Bychawie – gnieździe rodu, to budujący przykład zaintere-
sowania historią swojej rodziny, warty przemyślenia dla nas 
wszystkich i naśladowania.
Panu Tadeuszowi, Autorowi wierszy bardzo dziękuje-
my za przesłanie zbiorków, serdecznie życzymy zdrowia 
i sprzyjającej weny twórczej. Liczymy na dalszą współpra-
cę. A Czytelników informujemy, że wiersze będą dostępne 
w Bibliotece Publicznej.

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

�� Z tomika wierszy 
Tadeusza Luterka

Powrót pamięci

Niezapomnianej Cioci Wacławie

Otwórzcie mi drzwi, w które stukam z płaczem
Życie jest zmienne tak samo jak nurt Eurypu

/Guillaume Apollinaire/ 

O, stare drzwi do marzeń niewinnych i wzruszeń,
rodzinnych biesiad, niezatartych wspomnień.
Czy nie zapuka tu zbłąkana dusza,
gdy chce przywołać chwilę żywopomne?

Otwarte prawie zawsze, za wyjątkiem nocy,
gdy na nich rygiel albo hak zawisa,
by sen był dobry, wolny od złych mocy
i trwała przy nim bogobojna cisza.

Bramo pamięci, kruche otwierasz podwoje 
domu, co pusty, jak ukłucie serca, 
które tu było, jest i będzie moje, 
a ja kołaczę, niczym innowierca. 

Opis wielkiego poranka

pamięci dziadka Wincentego,
 – bychawskiego organisty 

Twoje organy, moja sygnaturka
dźwięki składały na nieszpór muzykę;
w kościelnych murach, bliskich im podwórkach
komponowały rodzimą epikę,

co rozpoczyna się od zwykłych zdarzeń, 
jakichś nieskromnych, dziecinnych fantazji
i pączkujących, niewyklutych marzeń, 
zamysłu wypraw do Afryki, Azji,

czytaniu malca, cudownej zadumie,
w oczekiwaniu na dzień, aż zaświta,
czy zasłuchania w lipowym poszumie,
brzęczeniu pszczoły, kiedy słodycz chwyta,

długich z dziadkiem spacerów, wśród łąk i pouczeń, 
snów lekkich, jak obłoczek, przeczuć niewidzialnych, 
zabaw, w których się ćwiczy wakacyjny uczeń, 
doznań pamiętnych, prawie namacalnych.

O, moje miejsca wczesnego wstawania, 
gdzie dziś jesteście, w jakim słońca splocie?
Zapewne szykujecie się do pożegnania,
godzenia myśli o odległym locie.

Fotografia ostatniej lekcji:
Od str. lewej na górze: S. Urba, A. Kostrzewa, niżej 
M. Spoz, wyżej K. Małek, T. Grelak, H. Jakubiak (z ko-
szykiem), obok B. Ląd, niżej P. Milanowski (w okula-
rach), wyżej H. Frączek, obok J. Hanaj, ostatni w rzędzie 
H. Oleszek. Od str. lewej rząd drugi: H. Zając, M. Żminda, 
H. Łepkowska, M. Kryska, B. Maśkiewcz, D. Małyszek, 
K. Koszałka (harcerka), J. Gaweł, S. Grzegorczyk. 
Siedzący na dole od lewej: H. Baran, S. Kośka, T. Gąbka

Studniówka 1963 r.
Od strony lewej dziewczęta: M. Grzegorczyk. 
H. Łepkowska, J. Janik (częściowo zasłonięta), wyżej 
S. Urba (częściowo zasłonięty), A. Buczek, P. Pietrzak, 
B. Maśkiewicz, J. Gaweł (obok wyżej osoba postronna), 
H. Baran, S. Kośka, wyżej osoba postronna, M. Spoz, na 
lewo wyżej S. Kuliński, K. Koszałka (zasłonięta mikrofo-
nem), wyżej osoba postronna, A. Kostrzewa, wyżej oso-
ba postronna, obok W. Wiński z akordeonem (młodszy 
kolega z zespołu), H. Jakubiak ostatni z kartką.

Paweł Konrad (? – 1636)
Drukarz lubelski – żył i działał na przełomie XVI i XVII w. 
Niewiele wiadomo o jego życiu. W 1630 r. założył pierwszą 
w Lublinie drukarnię. Drukował i wydawał książki w języku 
polskim. Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą 
Bożą… – przekład łacińskiej książki o tematyce religijnej 
niemieckiego jezuity J. Drexeliusa jest najstarszym lubel-
skim drukiem w języku polskim zachowanym do dziś. Jest 
jednocześnie drukiem wówczas najobszerniejszym; liczy 
ok. 350 stron.
Innym znanym dziełem spod prasy Konrada jest najstar-
szy kalendarz polski wydany w 1635 roku: Kalendarz 
świąt rocznych na Rok Pański 1636 Jerzego Lemki. Za życia 
Konrada wydano ogółem 42 druki o różnej tematyce. Po 
jego śmierci, w 1636 roku, drukarnię prowadziła jego żona 
Anna Konradowa. W 1649 r. drukarnię nabył księgarz Jan 
Wieczorkowicz, zaś po jego śmierci dzieło kontynuowała 
żona Anna Wieczorkowiczowa. Ostatnim właścicielem za-
kładu był Stanisław Krasuński. Ogółem drukarnia istniała 
przez 37 lat (1630 – 1667), ale tu nie kończą się jej losy, 
gdyż urządzenia nabył książę Bogusław Radziwiłł dla kal-
wińskiej drukarni w Kiejdanach a potem w Słucku.
Warto zauważyć, że działalność wydawnicza Pawła 
Konrada przypada na lata świetności Lublina. Miasto było 
wówczas ośrodkiem produkcji papieru. Wielka na ówcze-
sną skalę papiernia Jana Pfeiffera wznosiła się w pobli-
żu tamy Stawu Królewskiego. Zaopatrywała w materia-
ły piśmienne znaczne obszary wschodniej Europy w tym 
uczelnie i centra życia religijnego, katolickie, ewangelic-
kie, obrządku wschodniego i żydowskie. Lubelski Jarmark 
Świętojański słynął m.in. z obrotu papierem.

Lublin wówczas był ośrodkiem ruchu religijnego i życia 
intelektualnego. Tu ścierały się prądy reformacji i kontr-
reformacji. Utworzono kolegium jezuickie, prezentują-
ce dosyć wysoki poziom nauczania. Dla nowo przyby-
łego zakonu pobudowano okazały kościół (obecnie ar-
chikatedra) jedną z pierwszych w kraju świątyń baroko-
wych. W Dolnym Mieście kwitło życie religijne i intelek-
tualne ludności żydowskiej, zogniskowane wokół Wielkiej 
Synagogi Maharszal i szkół talmudycznych. Tu rezydował 
parlamentarny organ zwany Sejmem Czterech Ziem.
Okoliczne miasta: Lubartów, Piaski, Bychawa, Bełżyce 
stały się ośrodkami reformacji. Wspomnijmy jeszcze 
o Rzeczypospolitej Babińskiej, zlokalizowanej w pobliżu 
Bełżyc, swoistym „państwie” poetów, satyryków, prze-
śmiewców. Dodajmy wreszcie tradycję dysput religijnych, 
filozoficznych i społecznych, jaką symbolizują dwie ambo-
ny w kościele dominikanów. Taka była gleba, na której wy-
rosło lubelskie piśmiennictwo, drukarstwo i księgarstwo.
Oczywiście przy tak wielkim zapotrzebowaniu, drukar-
nia Konrada nie była jedyną. Swoją typografię mieli sta-
rozakonni i różnowiercy. Np. drukarnia kalwinów istniała 
w niewielkich Osmolicach, majątku Osmólskich a potem 
Gorayskich.
Warsztat drukarski Konrada podzielił losy Rzeczypospolitej 
i Lublina. Podupadł wraz z kryzysem państwa, kres poło-
żyły mu wojny kozackie, szwedzkie, rosyjskie i tureckie, 
które pozbawił Lubelszczyznę ponad połowy majątku oraz 
1/3 ludności.
Przywołanie imienia XVII – wiecznego drukarza jest do-
skonałą antytezą utrwalonego wizerunku społeczności 
opojów, warchołów, awanturników, bezwzględnego wy-
zysku mas uciśnionych, politycznej bezmyślności jaki cią-
gle pokutuje w potocznym odbiorze naszej historii.

�� To już kolejny sukces 
Ostatniego Pana na 
Bychawie. Przypomnijmy: 
pierwszym było powstanie 
rozprawy doktorskiej 
autorstwa Moniki Głazik 
i jej życzliwa ocena 
przez dostojne grono 
naukowe. Drugim, 
wydanie książki opartej 
na tejże pracy i ogromne 
zainteresowanie rzeszy 
czytelników – bychawian, 
regionalistów, sympatyków 
naszego miasta, rodziny 
Budnych etc.

A trzeci sukces? Piątek 13 czerwca nie był dla 
książki o panu Budnym i jej autorki bynaj-
mniej pechowy. Wprost przeciwnie. Tego dnia 
przed Wojewódzką Biblioteką im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie zgromadził się spo-
ry tłum. Powodem tego zdarzenia stały się VIII 
Lubelskie Targi Książki – doroczna impreza 

lubelskich księgarzy i wydawców. Targom to-
warzyszy od początku, a właściwie poprze-
dza je konkurs – zacytujmy – na piękną i war-
tościową książkę dotyczącą regionu lubelskie-
go, organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie. Cel konkursu to – jak podają orga-
nizatorzy – prezentacja dorobku edytorskiego 
Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczą-
cych jej historii, tradycji kulturalnych i walorów 

nagrody

Ostatni Pan na Bychawie Książką Roku Lubelszczyzny

turystyczno-krajoznawczych. Nagroda przy-
znana jest równorzędnie w trzech kategoriach: 
I – Lublin, II – Lubelszczyzna, III – publikacje wy-
dane przez biblioteki województwa lubelskiego. 
Odrębną pozycję stanowią wydawnictwa albu-
mowe. W skład jury oceniającego przedstawione 
publikacje wchodzą luminarze lubelskiego śro-
dowiska intelektualnego; osoby tej miary co prof. 
dr hab. Jan Gurba – nestor lubelskiej archeologii. 
I tak książkami roku 2013 zostały oraz nagrodę 

zwaną Wawrzynem Pawła Konrada [zob. ramka] 
zdobyły:
�» w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne 

Krwawa Środa. 3 listopada 1943 w pamięci świadków, 
praca zbiorowa, publikacja historyczna Państwowego 
Muzeum na Majdanku
�» w kategorii Lubelszczyzna – książka Ostatni Pan na 

Bychawie. Antoni Budny 1861-1943 autorstwa dr Moniki 
Głazik wydana przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne
�» jako najlepsze wydawnictwo albumowe uznano al-

bum Renesans lubelski wydany przez Wydawnictwo 
Boni Libri Leszek Dulik [Od siebie dodam, że znajdują 
się tam zdjęcia wybitnych fotografów Adama i Marcina 
Bujaków]
�» w kategorii publikacji wydanych przez biblioteki wo-

jewództwa lubelskiego zwyciężyła książka Janiny 
Babinicz-Wituckiej Listy z Kaukazu. Nałęczowski epi-
zod rodziny Malewskich, wydana przez Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Faustyny Morzyckiej 
w Nałęczowie.

„Wawrzyny” – mające skromną postać dyplo-
mu, gdyż nagroda jest wyłącznie honorowa – wrę-
czała dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie p. Zofia Ciuruś. 
Mistrzem ceremonii był dr Grzegorz Figiel zastęp-
ca dyrektora WBP.

Oprócz rozstrzygnięcia konkursu dyrek-
cja biblioteki wyraziła gorące podziękowania 

i wręczyła nagrody Białego Papirusa ofiarodaw-
com za przekazane na jej rzecz wartościowe zbio-
ry. Wymieniono tu m.in. osobę prof. dr. hab. Jana 
Buraczyńskiego, wybitnego geografa z pochodze-
nia lwowianina, który przekazał bibliotece liczne 
lwowskie pamiątki z czasów swej młodości.

Uroczystość wzbudziła szerokie zainteresowa-
nie lubelskich mediów oraz publiczności – miło-
śników książki.

Na tych czekał szereg stoisk z najnowszymi 
publikacjami a także z książką antykwaryczną. 
Było w czym wybierać. Piszący te słowa, targa-
ny odwieczną rozterką – książka czy buty – na-
był najnowszy przewodnik po Kazimierzu Dolnym 
wydawnictwa Gaudium pod red. Zbigniewa 
Nesterowicza. Wrażeniami z lektury nie omieszka 
podzielić się w przyszłości.

O, ileż łatwiej mieli mędrcy starożytności przez 
większość życia paradując w sandałach albo i bez!

Marek Kuna

Nagrodę z rąk Andrzeja Zdunka, prezesa Towarzystwa 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbiera 
autorka książki –  Monika Głazik  
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�� Rajd tylko dla 
odważnych, 
lubiących wyzwania!
Pod takim hasłem w dniach 
26–29 maja 2014 r. odbył się 
rajd rowerowy do Zwierzyńca. 
Wyzwanie podjęło 20 uczniów 
ze wszystkich roczników 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie. Bilans 
strat naszego rajdu to jedno 
stłuczone kolano, kilka 
zadrapań, zgubione okulary 
przeciwsłoneczne, natomiast 
bilans zysków to uśmiechnięte 
od ucha do ucha buzie!

Organizatorem trzydniowego rajdu rowerowe-
go trasą Bychawa – Zwierzyniec był p. Zbigniew 
Milanowski – nauczyciel gimnazjum.
Szybki buziak dla mamy (Dzień Matki) i o godz. 7.30 
wraz z opiekunami, grupa śmiałków wyruszyła 
z Bychawy!
Pierwsza i jak się potem okazało ostatnia na trasie, 
wielka góra koło ,,Kobylego Dołu” zaliczona... pie-
szo. Uf, co będzie dalej! A przez kolejne trzy dni nie 
zdarzyło się, by ktokolwiek pieszo ,,zaliczał” pagór-
ki. Zostały zdobyte na rowerach!
Mijając wioski i osady spotykaliśmy się z uśmie-
chem i życzliwością mieszkańców. Stanowiliśmy dla 
nich nie lada atrakcję. Peleton młodych rowerzy-
stów w barwnych strojach i fikuśnych czapeczkach 
na głowach, to w dzisiejszych czasach niecodzienny 
widok. Przejeżdżaliśmy przez Zakrzew, Targowisko, 
Turobin, Szczebrzeszyn, Topólczę. Razem około 90 
km.
Jechaliśmy w pięknym słońcu osiem godzin. Po dro-
dze zatrzymywaliśmy się na dłuższy, czy krótszy od-
poczynek aby posilić się i obejrzeć ciekawe miejsca. 
Podziwialiśmy panoramę Lubelszczyzny, mijaliśmy 
zalane przez ulewy domy mieszkalne i pola. A po-
tem zachwycaliśmy się pięknem przyrody Roztocza. 
Wszystko to oglądaliśmy w zupełnie inny niż zazwy-
czaj z perspektywy szyby samochodowej sposób.
Dzień drugi przywitał nas piękną słoneczną pogodą. 
Popłynęliśmy rzeką Wieprz kajakami (trzy godziny 
wiosłowania poruszyło inne niż dnia poprzednie-
go partie mięśni). Weszliśmy na Bukową Górę, aby 
zejść od strony wsi Sochy, udaliśmy się nad stawy 
„Echo”. Na plaży chlapaliśmy się wodą i graliśmy 
w piłkę plażową. Niestety nie mogliśmy pływać. Na 
kąpielisku nie było ratownika, a woda po ostatnich 
ulewach miała wyjątkowo niską temperaturę. Tego 
dnia pojechaliśmy jeszcze rowerami do Florianki (ok. 
7 km). Tam obejrzeliśmy ostoję konika polskiego.
Powrotna podróż. Czapki na głowę i w drogę! Znów 
osiem godzin w pełnym słońcu. Mimo zmęczenia 
nikt nie skarżył się, nie marudził, nie narzekał na za-
kwasy ani na zmęczenie, nikt też nie dzwonił po ro-
dziców, że np. chce wracać do domu samochodem.

Uczestnicy

�� W czwartek 8 maja 
z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 
w Bychawie zniknęły 
zabawki i dekoracje. 
W piątek rano dzieci ze 
zdziwieniem przekroczyły 
próg przedszkolnych sal: 
przedszkole zamieniło się 
w Mleczną Krainę.

Po mlecznym śniadaniu dzieci wzięły udział 
w pierwszych zajęciach badawczych, podczas 
których określały cechy mleka. W salach po-
wstały także mapy kategorialne, zaś na szyjach 
dzieci pojawiły się dzienniczki badacza mleka.

Na „drodze mlecznej”
W kolejnych dniach dzieci wnikliwie zagłębia-

ły „mleczną” tematykę i próbowały znaleźć od-
powiedzi na postawione pytania. W tym celu 
odbyły szereg wycieczek m. in. do: gospodarstw 
hodowlanych, aby dowiedzieć się skąd bierzemy 
mleko, do sklepów spożywczych, aby sprawdzić, 
w których produktach znajduje się mleko, do 
bychawskiej mleczarni, gdzie obserwowały pro-
dukcję masła, serów, oraz do sklepu zoologicz-
nego, aby zdobyć informację na tema życia wy-
branych ssaków. Następnie zdobytą wiedzę dzie-
ci przenosiły na grunt własnej pracy – tworzyły 
„drogę mleczną”, przygotowywały „teatr ssaków”. 

Z dnia na dzień w naszym przedszkolu coraz 
bardziej było widać wykonaną pracę – wszyst-
ko to za sprawą „mlecznych kącików”, które po-
wstawały w przedszkolnych salach. Założyliśmy 
m.in.: „mleczny kącik książki”, „mleczny kącik 
muzyczny”, „kącik badacza mleka” itp. 

Masła, sery i mleczne desery
We współpracy z kuchnią przedszkolną każ-

dego dnia dzieci próbowały mlecznych posił-
ków. Ponadto same uczestniczyły w ich przy-
gotowaniu: robiły ser, masło, gotowały budyń, 
przyrządzały pyszny śmietanowy deser. Dzieci 

przedszkole

Projekt z krową na pierwszym planie

próbowały również różnego rodzaju serników 
przyniesionych przez rodziców. Ważną rolę speł-
niły również przyniesione przez dzieci przepisy 
kulinarne, wywiady przeprowadzone z rodzica-
mi, rysunki, które pozwoliły na stworzenie pa-
miątkowych „mlecznych albumów”. 

Pij mle-ko! Pij mle-ko! Pij mle-
ko!

15 maja nasze przedszkolaki wyszły na ulice 
Bychawy, aby reklamować mleko. Dzieci udały 
się do różnych instytucji m.in. urzędu miejskie-
go, banku itp. Rozdawały ulotki i prezentowały 

hasła zachęcające do spożywania mleka. Po 
przyjściu do przedszkola dzieci spotkały się 
z ekspertem, który odpowiedział na zadawane 
przez nich pytania dotyczące spożywania mleka. 

Uroczystość...
19 maja w przedszkolu odbyła się wielka uro-

czystość podsumowująca projekt. Tego dnia 
przybyli do nas goście z Lublina, wśród nich: 
p. prof. Jolanta Andrzejewska – pracownik na-
ukowy UMCS, p. Beata Janiszewska – koordyna-
tor projektu, p. Artur Mazur – szkolny organiza-
tor rozwoju edukacji. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: burmistrz Bychawy – p. Janusz 
Urban, prezes mleczarni w Bychawie – p. Zofia 
Popławska oraz licznie przybyli Kochani Rodzice. 
Podczas spotkania p. dyrektor Przedszkola – 
Anna Pietrzak podsumowała wykonaną pracę, 
zaś przedszkolaki z poszczególnych grup zapre-
zentowały krótką część artystyczną. Dzieci po-
częstowały także przybyłych gości koreczkami, 
i własnoręcznie wykonanym masłem. 

Skąd pomysł na mleczny 
projekt?

Od października ubiegłego roku Rada 
Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie uczestniczyła w szkoleniach projek-
tu unijnego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III 
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół 
i przedszkoli w powiecie lubelskim. Do projek-
tu przystąpiły tylko trzy placówki przedszkolne. 
Podczas spotkań szkoleniowych prof. Jolanta 

Andrzejewska zaproponowała nam wdrożenie 
w naszej placówce metody projektu, która polega 
na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wy-
konywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyj-
nych. Temat projektu „Mleko” pojawił się z ini-
cjatywy Rady Pedagogicznej i został zaakcepto-
wany przez p. Andrzejewską.

No i podziękowania…
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włą-

czyli się w realizację naszego projektu. Słowa 
wdzięczności kierujemy w stronę rodziców, na-
uczycieli, pracowników przedszkola, właścicieli 
gospodarstw hodowlanych (państwa Kasperków, 
Madejczyków, Buczków, Krysków), właścicieli 
sklepów, pracowników mleczarni i wszystkich, 
którzy okazali swoją pomoc. W sposób szcze-
gólny dziękujemy naszym przedszkolakom za 
pracę, wytrwałość i czynny udział w projekcie. 
Patrząc na zaangażowanie naszych dzieci włożo-
ne w realizację projektu MLEKO, widać, iż taka 
metoda pracy odpowiada dzieciom i pozwala im 
na zdobycie wiedzy w inny sposób, odbiegający 
nieco od tradycyjnych metod nauczania. Mamy 
nadzieję, że korzystanie z metody projektu wpi-
sze się na stałe w pracę naszego przedszkola.

Mirosława Spust, Agnieszka Sobaszek

��Wyprawa do świata iluzji i samolotów
27 maja br. 56 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej uczestniczyło 
w jednodniowej wycieczce 
do Dęblina i Mościsk.

W godzinach porannych autobus pełen 
uczniów wraz z opiekunami (Zofia Walczak, 
Halina Powęzka, Anna Żak, Elżbieta Kursa, 
Barbara Jargiełło, Regina Kloc) wyruszył w po-
dróż do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
oraz Farmy Iluzji w Mościskach.
Zwiedzanie pod bacznym okiem przewodni-
ka p. Krzysztofa Sobczaka rozpoczęło się od 
Muzeum Sił Powietrznych, gdzie dzieci obej-
rzały film ukazujący lot samolotem nagrany 
z kabiny pilota. Podczas zwiedzania ucznio-
wie poznali ciekawostki związane z historią 
samolotów i lotnictwa. Następnie cała gru-
pa udała się na plac, gdzie można było z bli-
ska zobaczyć różne latające maszyny. Po za-
kupieniu ciekawych pamiątek wyruszyliśmy 
w dalszą podróż. Kolejnym punktem wyciecz-
ki była Farma Iluzji w Mościskach. Uczniowie 
z wielkim zdziwieniem weszli do głównej 

atrakcji miejsca, czyli pochylonego domu, 
w którym niespodziewanie stracili równowa-
gę i orientacje przestrzenną. Musieli iści na 
czworakach lub opierać się o ściany, by tra-
fić do wyjścia. Dużo zabawy czekało ich też 
przy magicznym stoliku, gdy na talerzu uka-
zała sie jedynie głowa kolegi bez widoczne-
go ciała. Na dowód przywieźli zdjęcia. Za każ-
dym rogiem kryją sie nowe dziwy i niepraw-
dopodobieństwa: studnia bez dna, labirynt 
złudzeń, krzesło olbrzyma. Trzeba się wysilić 
i skupić, by odgadnąć przygotowane zagadki. 

To niezła gimnastyka umysłu!  Dodatkową 
niespodzianką dla uczestników wycieczki był 
spływ tratwą  po stawie. Nasz wyjazd okazał 
sie wielką atrakcją i ciekawą forma spędzania 
wolnego czasu. Wycieczka dostarczyła mnó-
stwa wrażeń. Uczniowie nie tylko świetnie się 
bawili, ale wzbogacili swoją wiedzę o ciekawe 
fakty dotyczące historii lotnictwa oraz funk-
cjonowania ludzkiego mózgu. Zmęczeni, ale 
zadowoleni wróciliśmy do Woli Gałęzowskiej.

Regina Kloc 

�� Kto czyta książki – żyje podwójnie
Ta myśl Umberto Eco towarzyszyła 
uczniom Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego podczas 
Szkolnego Święta Książki, które 
obchodziliśmy 27 maja 2014.

Uroczystość, przygotowana przez młodzież z klasy I b na-
szego gimnazjum w ramach zajęć bibliotecznych i świe-
tlicowych, zgromadziła w sali historycznej uczniów klas 
pierwszych i drugich i nauczycieli. 
Na tle okolicznościowej dekoracji uczennice Sylwia Malarz 
i Wiktoria Wolska przedstawiły losy książki „od tablicz-
ki glinianej do e-booka”. Obrazy przybliżające atmosferę 
narodzin książki, eksponowane na tablicy multimedialnej, 
przemawiały do wyobraźni widzów, śledzących z zaintere-
sowaniem jej losy.
Żywą reakcję słuchaczy wywołały rekordy książkowe, 
przytoczone w dalszej części imprezy. Uczennice zaprosiły 
wszystkich do zwiedzania wystawy Nasze szkolne książki 
„naj”…, zorganizowanej w bibliotece szkolnej. 
Na dowód, że książka była (i oczywiście nadal jest) mo-
tywem często wykorzystywanym przez artystów, Sylwia 
i Wiktoria zaprezentowały reprodukcje dzieł znanych ma-
larzy z książką w roli głównej. 

Następnie widzowie zostali przeniesieni na salę sądową, 
gdzie odbył się „Sąd nad książką”. Oskarżyciel Weronika 
Lipińska tak przekonywująco głosiła zarzuty przeciwko 
książce, że Obrońca, Julia Michalewska, musiała powołać 
wielu świadków, aby udowodnić niewinność Oskarżonej. 
Zjawił się uczeń, kuśtykający o kulach, któremu książka 
pozwoliła przetrwać długie miesiące rekonwalescencji po 
wypadku, przybyła też starsza pani, której Oskarżona umi-
la długie, samotne wieczory; profesor, któremu zamiłowa-
nie do książek pomogło zrobić karierę naukową, a także 
Bartek Erzecik, któremu czytanie pomogło pokonać za-
wiłości ortografii. Nawet dwaj hiphopowcy skandowali 
zgodnie, że „kto nie czyta, ten jest kiep”! Powołano jesz-
cze wielu świadków, stających w obronie książki, wobec 
czego Sędzia Wiktoria Marczewska wydała jedyny słuszny 

wyrok, skazując książkę na koniecz-
ność pozostania z nami, ludźmi, do 
końca świata. 
Po ustaleniu, że książka ma nieprze-
mijającą wartość i jest niezastąpio-
na, nastąpiła „chwila prawdy”, czyli 
quiz ze znajomości lektur szkolnych, 
w którym zmierzyły się dwuosobo-
we reprezentacje klas. Konkurencje 
sprawiły niektórym sporo kłopo-
tów ale wszyscy dzielnie walczy-
li, a ich wysiłki zostały nagrodzone 
kuferkiem słodyczy dla każdej klasy. 
Finałowym punktem uroczystości 
było ogłoszenie wyników konkur-
su pod hasłem Zaprojektuj LOGO 
Biblioteki Szkolnej” oraz wręczenie 
nagród laureatom.
Uroczyste obchody Święta Książki 
zakończyły się, ale świętować nie 
przestajemy. Przed nami jeszcze 
kilka akcji czytelniczych, wszak Rok 
Czytelnika nadal trwa! 

M. Ciechońska, E. Golik

W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
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�� Nowa formuła sprawdzianu po klasie 
szóstej
9 maja br. w Szkole Podstawowej w Bychawie odbyło się 
spotkanie nauczycieli szkół podstawowych z gminy Bychawa 
z metodykami Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w celu omówienia nowej formuły sprawdzianu po klasie 
szóstej. Na czym polegają zmiany? Skumuluje się wymagania 
z I i II etapu kształcenia, inaczej będzie się oceniać zadania 
otwarte, wprowadzi się nowe treści kształcenia, zwiększy się 
różnorodność typów zadań zamkniętych, nie będzie ustalonej 
struktury arkusza egzaminacyjnego i zmieni się sposób 
informowania o wynikach.

Ogólne założenia przedstawiła metodyk Bogusława Stanicka. Zmiany zostaną wprowadzone od 
nowego roku szkolnego 2014/2015 i są następstwem reformy oraz nowej podstawy programo-
wej. Są to zmiany merytoryczne, związane z podstawą programową; organizacyjne, dotyczące 
przebiegu sprawdzianu, a także jakościowe, odnoszące się do zadań, materiałów źródłowych 
i kryteriów oceniania. Sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Przez osiemdziesiąt minut 
uczniowie będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i matematyki, a po przerwie w ciągu 
czterdziestu pięciu minut sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego nowożytnego. Wyniki 
zostaną podane w procentach. Szerszy repertuar rodzajów zadań i tekstów źródłowych sprawdzi 
umiejętności złożone ucznia, operowanie wiedzą i rozwiązywanie problemów. Sprawdzian obej-
mie wiadomości i umiejętności z trzech podstawowych przedmiotów: języka polskiego, mate-
matyki i języka obcego nowożytnego, ale część zadań może być również oparta na informacjach 
z zakresu historii i przyrody. Zwolnieniu będą podlegać laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów 
przedmiotowych z przedmiotów objętych sprawdzianem. Sporo uwagi poświęca się uczniom 
niepełnosprawnym oraz z niedostosowaniem społecznym, o czym w sierpniu szczegółowo zo-
staną poinformowani nauczyciele. Wynik sprawdzianu jest ostateczny. Wszystkie te wiadomości 
są opublikowane na stronie internetowej OKE w Krakowie i w dostępnych informatorach, które 
pomogą uczniom przygotować się do egzaminu.
Na czym właściwie polegają zmiany? Skumuluje się wymagania z I i II etapu kształcenia, inaczej 
będzie się oceniać zadania otwarte, wprowadzi się nowe treści kształcenia, zwiększy się róż-
norodność typów zadań zamkniętych, nie będzie ustalonej struktury arkusza egzaminacyjne-
go i zmieni się sposób informowania o wynikach. Co przyniosą te innowacje, przekonamy się 
niebawem.
W drugiej części spotkania nauczyciele pracowali w grupach przedmiotowych. Nauczyciele wy-
chowania fizycznego omawiali z metodykiem, Ireneuszem Rapą, realizację podstawy progra-
mowej i ocenianie z wf-u. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z Małgorzatą Guellard skupiły 
się nad różnymi aspektami funkcjonowania sześciolatków w szkole. Zespół matematyczno-in-
formatyczno-przyrodniczy pod kierunkiem Bogusławy Stanickiej analizował nowy, przykładowy 
sprawdzian po klasie szóstej, szczególną uwagę zwracając na ocenianie zadań. Zaś humanistów 
z Marią Nowacką na czele najbardziej interesowały te fragmenty sprawdzianu, które mogą spra-
wić uczniom najwięcej trudności.
Spotkanie uzmysłowiło nauczycielom, na jakie problemy mogą się natknąć, przygotowu-
jąc uczniów do sprawdzianu i przede wszystkim, jak pracować z uczniem, żeby wyniki były 
zadowalające.

jw

�� Szóstoklasiści z „bychawskiej 
podstawówki” na Piastowskim 
Szlaku
Wszyscy wiedzą, 
że podróże kształcą. 
W myśl tych słów nasi 
nauczyciele organizują 
co roku wycieczki 
w różne ciekawe miejsca 
naszego kraju. 

W młodszych klasach mieliśmy oka-
zję zwiedzić takie miasta jak Warszawa, 
Kraków, Sandomierz czy Wieliczka, ale 
nigdy jeszcze żadna grupa nie wybrała 
się w rejon Wielkopolski. W tym roku 
wychowawczynie klas szóstych T. Tracz, 
K. Kuna i J. Wójtowicz oraz pedagog M. 
Kasperek zdecydowały się zabrać nas 
na czterodniową wyprawę „Szlakiem 
Piastów” w ostatnich dniach maja. 
Po długiej, ośmiogodzinnej podróży au-
tokarem dotarliśmy do Kórnika, gdzie 
zwiedziliśmy okazały neogotycki zamek, 
powozownię oraz zobaczyliśmy pomnik 
poetki Wisławy Szymborskiej. Z przy-
jemnością zrobiliśmy sobie zdjęcia na 
jej ulubionej ławeczce i udaliśmy się na 

nocleg do hotelu „Cezar” usytuowanego 
w Środzie Wielkopolskiej. 
Następnego dnia, o dość wczesnej po-
rze wyjechaliśmy w stronę najstarszego 
skansenu kultury łużyckiej w Biskupinie. 
Z uwagą chłonęliśmy słowa pani prze-
wodnik opowiadającej o życiu naszych 
dawnych przodków. Mimo niesprzyja-
jącej pogody udaliśmy się do Wenecji, 
gdzie z zainteresowaniem obejrzeliśmy 
zabytkowe pociągi w Muzeum Kolei 
Wąskotorowej. Tam też wspięliśmy się 
na wzgórze zamkowe, gdzie, jak głosi le-
genda, straszy duch ostatniego właści-
ciela, zwany Diabłem Weneckim. Kolejną 
atrakcją tego dnia była „Mysia wieża” 
w Kruszwicy. Pokonując dziesiątki stop-
ni, czuliśmy się jak Popiel, który niegdyś 
uciekał na górę przed wygłodniałymi my-
szami. Ze szczytu rozciągał się wspania-
ły widok na ogromne jezioro Gopło. Czy 
rzeczywiście mieszkała w jego toni nimfa 
Goplana?
Trzeciego dnia zaplanowaliśmy zwiedza-
nie pierwszej stolicy Polski i Ostrowa 
Lednickiego, gdzie najprawdopodobniej 

�� W maju i czerwcu 
hucznie 
świętowano 
w gminnych 
szkołach. Cykl 
imprez 22 maja 
rozpoczęła nasza 
największa 
szkoła – Szkoła 
Podstawowa 
w Bychawie. 

Było to podsumowanie projektów 
realizowanych przez gminę: ter-
momodernizacji budynków szkół 
oraz edukacyjnego Dobry start 
w przyszłość. Ciekawym punk-
tem tego spotkania były prezen-
tacje wszystkich zajęć pozalek-
cyjnych z projektu realizowa-
nych w Szkole Podstawowej 
w Bychawie, m.in. językowych, 
matematycznych i artystycznych.

Z kolei Szkoła Podstawowa 
w Bychawce podsumowania 
projektów włączyła w obchody 
Rodzinnego Święta Szkoły w dn. 

9 czerwca. Przypomnijmy, że pa-
tronem tej szkoły jest leżący na 
bychawczańskim cmentarzu po-
eta Kajetan Koźmian. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą świętą w ko-
ściele parafialnym w Bychawce 
oraz złożeniem wieńców na gro-
bie patrona. Następnie uroczysto-
ści odbywały się już w budynku 
szkolnym (oficjalna część i wy-
stępy artystyczne dzieci), a póź-
niej na boisku (festyn dla ca-
łych rodzin). W święcie szkoły 
licznie wzięli udział absolwenci, 

projekty

W szkołach imprez na bogato!

mieszkańcy oraz zaproszeni goście m.in. lubel-
ski kurator oświaty Krzysztof Babisz oraz poseł 
na sejm RP Jan Łopata.

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej 
podsumowała projekty 18 czerwca. Nie zabra-
kło akcentów regionalistycznych: podczas pięk-
nie zainscenizowanej lekcji uczniowie przybli-
żyli Franciszka Lebiedę, nauczyciela, osobę za-
służoną dla szkoły i starowiejskiej społeczno-
ści. Środowisko szkolne i wiejskie oraz ludowcy 
ufundowali Franciszkowi Lebiedzie pamiątkową 
tablicę na budynku szkoły, którą w tym dniu 
odsłonięto i poświęcono. Swoimi wspomnienia-
mi podzielił się również prof. Antoni Krawczyk. 

Przybyła również prof. Mieczysława Demska-
Trębacz, związana rodzinnie z tymi okolicami. 
Imprezę ubogacił ponadto piękny pokaz tańców 
lubelskich w wykonaniu uczniów szkoły (w no-
wych strojach krzczonowskich). Warte podkre-
ślenia, że uroczystości w Starej Wsi miały cha-
rakter imprezy integrującej całe środowisko 
lokalne.

Również Szkoła w Zaraszowie, przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic oraz Lokalną Grupą Działania 
„Kraina wokół Lublina” zorganizowała impre-
zę o charakterze ponadlokalnym. Był to festyn 
Poznaj dawnych smaków czar, który odbył się na 

placu szkolnym w dn. 1 czerwca. Więcej na te-
mat tej imprezy w odrębnym artykule w dziale 
Mieszkańcy.

Z kolei Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie tradycyjnie bardzo uro-
czyście pożegnało absolwentów. Impreza odbyła 
się po południu 26 czerwca.

Jedyna, nie wymieniona do tej pory szkoła – 
w Woli Gałęzowskiej – będzie mieć okazję do 
świętowania już jesienią. Imprezę nadania szko-
le imienia Zofii Przewłockiej, połączoną z otwar-
ciem sali gimnastycznej, zaplanowano na dzień 
17 października.

Monika Głazik

Mieszko I przyjął w X wieku chrzest. 
W Gnieźnie mieliśmy przyjemność zo-
baczyć ciekawą ekspozycję w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego. Główną 
atrakcją były multimedialne prezenta-
cje w 3D przedstawiające rekonstruk-
cję wydarzeń dotyczących powstania 
naszego kraju i podbojów pierwszych 
Piastów. Dzięki tym urozmaiceniom była 
to niezwykła, fascynująca lekcja historii. 
Potem popłynęliśmy promem na Ostrów 
Lednicki. Trudno sobie wyobrazić, że 
wieki temu gościł tam cesarz niemiecki 
Otton III.
Ostatniego dnia wycieczki wyruszyliśmy 
do Poznania. Tam przewodnik oprowa-
dził nas po majestatycznym Ostrowie 
Tumskim i katedrze poznańskiej 

wybudowanej już w X wieku. Dla nas 
atrakcją był tzw. „most miłości” dosłow-
nie obwieszony kłódkami, które symbo-
lizują uczucia zakochanych. Potem za-
czekaliśmy na rynku do godz. 12:00, aby 
zobaczyć słynne poznańskie koziołki. 
Podczas ich występu liczny tłum nagra-
dzał gromkimi brawami każdy ruch wy-
rzeźbionych zwierzątek.
W drodze powrotnej nasz autokar roz-
brzmiewał głosami uczestników, którzy 
śpiewem umilali sobie długą podróż. 
Wysiadaliśmy w Bychawie pełni wrażeń 
z uśmiechami na twarzach. To była na-
prawdę niezwykle pouczająca wycieczka.

 Agata Oskroba i Oskar Mituła – ucznio-
wie klasyVI b Szkoły Podstawowej 

w Bychawie

�� Bardzo wysokie wyniki sprawdzianu 
klasy VI w SP w Zaraszowie
1 kwietnia br. kolejny 
rocznik szóstoklasistów 
przystąpił do sprawdzianu 
ucznia kończącego 
szkołę podstawową. 
Jest to niewątpliwie 
duże przeżycie dla 
dwunastolatka, ale 
kto wie, czy nie więcej 
emocji budzą wyniki 
tego egzaminu. Jak tym 
razem poszło uczniom 
Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie?

Uczniowie naszej szkoły uzyskali ze spraw-
dzianu średnio 31,9 p. na 40 możliwych, 
czyli zdobyli 80 % punktów i według ska-
li staninowej jest to wynik 9 – najwyższy 
(w tym przedziale znalazło się 4 % szkół 
w skali kraju). Jest on wyższy od wyni-
ków uzyskanych przez uczniów w gminie – 
26,5 p.,  w województwie – 25,8 p. i kraju.
Analizując wyniki w poszczególnych stan-
dardach, zauważamy, że nasi uczniowie we 

wszystkich standardach: czytanie ze zro-
zumieniem, pisanie, rozumowanie, korzy-
stanie z informacji, wykorzystanie wiedzy 
w praktyce zdobyli wyższe noty od swoich 
rówieśników.
Dodajmy, że jedna z naszych uczennic – 
Martyna Poniewozik (na zdjęciu) – zdoby-
ła 40 punktów!
Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w gimnazjum.

K. Pruś

Rodzinne Święto Szkoły w Bychawce: obecny był 
lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz  

Szkoła Podstawowa w Starej  Wsi Drugiej: odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej Franciszka Lebiedę

22 maja: podsumowanie projektów w Szkole Podstawowej w Bychawie
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szkoły
�� Gościnny występ 
na Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej
Rok szkolny powoli dobiegał końca, 
ale zapał uczniów szkoły podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej do poznawania 
nowych rzeczy i inwestowania we 
własny rozwój nie słabł. Dowodzą tego 
kolejne inicjatywy i przedsięwzięcia.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie mieli możliwość 
rozwijania swoich zainteresowań nie tylko podczas szkolnych 
przedmiotów, ale mogli wybierać z całej gamy zajęć dodatko-
wych, organizowanych w ramach projektu „Dobry start w przy-
szłość” lub art. 42. Wszystkie propozycje spotkały się z dużym 
zainteresowaniem. Między innymi były to zajęcia teatralnie 
(art. 42) i taneczne (projekt). Dzięki tym zajęciom uczniom klas 
IV-VI udało się (wspólnie z nauczycielem) zrealizować jedno 
z większych przedsięwzięć, a mianowicie przygotować profesjo-
nalny spektakl teatralny. Połączenie literatury ze sportem i tań-
cem przyczyniło się do powstania widowiska profilaktycznego 
pt. Kopciuszek na zawodach. 
Plany realizacji sztuki były obecne już w ubiegłym roku szkol-
nym, ale dopiero w tym zostały zrealizowane. Dzięki temu, że 
takie działanie pojawiło się w programie zajęć teatralnych, mo-
gliśmy skorzystać z zaproszenia, które otrzymaliśmy podczas 
nawiązania współpracy naszej szkoły z Wyższą Szkołą Ekonomii 
i Innowacji. W styczniu pojawiła się propozycja, aby nasi ucznio-
wie wystąpili na organizowanej w maju Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Młodzież na progu dorosłości – zagro-
żenia, trudności, szanse, organizowanej przez Wyższą Szkołę 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Postanowiliśmy przyjąć zapro-
szenie i rozpoczęliśmy próby. Po czterech miesiącach ciężkiej 
pracy – 20 maja mogliśmy zaprezentować się przed studentami, 
pracownikami naukowymi i przybyłymi gośćmi na wyżej wymie-
nionej konferencji. Poprzez 45 minutową sztukę pokazaliśmy 
jak (między innymi) realizujemy zagadnienia z zakresu profilak-
tyki w naszej szkole. Wtorkowy wyjazd do stolicy województwa 
był dla nas niecodziennym przeżyciem, wzbogacającym o nowe 
doświadczenia. W tym miejscu dziękuję p. dr. Wiesławowi 
Poleszakowi i pracownikom Zakładu Psychoprofilaktyki 
i Pomocy Psychologicznej WSEI za zaproszenie na gościnny wy-
stęp, a p. burmistrzowi – Januszowi Urbanowi – za zapewnie-
nie nam transportu na konferencję. Cieszymy się, że nawiąza-
na przez naszą szkołę współpraca jest tak owocna i obustron-
na, ponieważ tuż przed naszą wizytą w progach WSEI gościliśmy 
u nas studentki z V roku psychologii z drugimi (i niestety ostat-
nimi) w tym roku warsztatami psychologicznymi „Ja w konflik-
cie”, zorganizowanymi dla uczniów klas V-VI. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku szkolnym uda nam się kontynuować rozpo-
czętą współpracę.

Elżbieta Sobaszek

�� Dbają o swoje miejsce na ziemi
W bieżącym roku 
szkolnym uczniowie 
i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej brali 
udział w Konkursie 
Ekologicznym 
„Dbam o swoje 
miejsce na Ziemi”, 
zorganizowanym 
przez Urząd Miejski 
w Bychawie.

Konkurs składał się z kilku etapów. 
Pierwszy z nich odbył się w mar-
cu – konkurs plastyczny „Uroki 
mojej miejscowości”. Nasi ucznio-
wie przygotowali wiele pięknych 
prac a ich wysiłek został docenio-
ny przez jury. W kategorii klas I–
III, I miejsce zajęła uczennica klasy 
II – Klaudia Zielonka. Wyróżnienia 
otrzymały Magdalena Hurbańczuk 
z klasy III oraz pierwszoklasistka 
Aleksandra Sulowska. W kategorii 
klas IV-VI, III miejsce zajęła uczen-
nica klasy VI – Sandra Skrzypczak 
a wyróżnienia zdobyli: Łukasz Bigos 

z klasy V, Hubert Nowakowski 
z klasy IV i Michał Salasa z klasy 
VI. W kwietniu odbył się konkurs 
piosenki ekologicznej pod hasłem 
„Muzyka w przyrodzie”. W kate-
gorii klas I–III, III miejsce zajęły 
Klaudia Zielonka z klasy II, Karolina 
Kozioł oraz Magdalena Hurbańczuk 
z klasy III wykonując piosenkę pt. 
Ziemia – planetą życia.
Zwieńczeniem całego projektu 
było działanie pt. „W trosce o es-
tetykę naszej okolicy” zwane po-
pularnym „sprzątaniem świata”. 
26 maja br. uczniowie klas I–VI 
wraz z nauczycielami zaopatrzeni 

w worki na śmieci i rękawice 
ochronne wyruszyli sprzątać Wolę 
Gałęzowską. Zbieraliśmy śmieci 
nie tylko na terenie naszej szkoły, 
ale również zalegające w rowach 
przy głównych drogach naszej 
miejscowości. A było tego bardzo 
dużo! Uzbieraliśmy 15 worków. 
Uczestnictwo w akcji dało naszym 
uczniom możliwość rozwijania 
wrażliwości, poczucia estetyki oraz 
kultury osobistej.

Janina Bogdańska 

�� Na pewno wyrosną z nich sławni aktorzy
We wtorek 
24 czerwca w Szkole 
Podstawowej 
w Bychawie miała 
miejsce premiera 
sztuki w dwunastu 
odsłonach O królu, 
który chciał być 
dziadkiem. 

Sala gimnastyczna stała się teatrem, 
a przed widownią złożoną z uczniów 
klas I-III i oddziału przedszkol-
nego wystąpili ich starsi koledzy 
z klasy IV a (gościnnie jeden uczeń 
z kl. VI b). Młodzi aktorzy z werwą 
i dużą dawką profesjonalizmu wcie-
lili się w swoje role. Wydobyli z ba-
śniowych postaci te cechy, które 
ich charakteryzowały najbardziej. 
Zabawne dialogi i monologi wzboga-
ciły elementy pozawerbalne: sceno-
grafia, muzyka, efekty akustyczne 
i układy choreograficzne. Widzowie 
nie żałowali gromkich braw, więc 
odtwórcy baśniowych ról powinni 
być ukontentowani. Gratuluję uda-
nego debiutu scenicznego! 
Teresa Tracz, reżyser przedstawienia

Obsada: 
Król – MIŁOSZ WIDERLIK
Królowa – PAULA RYBACZEK
Królewna – PATRYCJA CERZOSIMO
Młodzieniec – ADRIAN KUFEL
Smok – MICHAŁ PASZTALENIEC 
Doradca 1 – ZUZANNA MAŁEK
Doradca 2 – NATALIA WOLSKA

Błazen – OSKAR MITUŁA 
Goniec – ALAN SZAFRAN
Facet 1 – ZUZANNA DYŚ 
Facet 2 – MATEUSZ OWCZAREK
Makijażystka 1 – ZUZANNA BIS
Makijażystka 2 – WERONIKA KAPROŃ
Wodzirej – BARTŁOMIEJ WYKA
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18-19 lipca 2014 • centrum Bychawy

8 czerwca 2014 • amf teatr Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego

LEPSZE NIŻ CYRK!
bezpłatnePLENEROWE WARSZTATY  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  
W BYCHAWIE

11.00 – 12.30 – Spotkania warsztatowe: I tura 
 • warsztaty plastyczne: festiwalowe gadżety (Park przy ul. Piłsudskiego)

 • warsztaty pantomimy (BCK)
 • warsztaty muzyczne: piosenki z akompaniamentem z wielu stron świata (BCK)

 • warsztaty bębniarskie (Park przy ul. Piłsudskiego)
 • warsztaty beat-box (BCK)

 • warsztaty hula hoop (Park przy ul. Piłsudskiego)
12.30 – 14.00 – Spotkania warsztatowe: II tura 

 • warsztaty cyrkowe: żonglerka, monocykl, chodzenie po linie, akrobatyka (Park przy ul. Piłsudskiego)
 • warsztaty teatralne (BCK)

 • warsztaty językowe: hebrajski i jidysz (BCK)
 • warsztaty muzyczne: „Z piosenką i gitarą” (BCK)
 • warsztaty tańca z wachlarzami bojowymi (BCK)
 • Bychawska Gra Planszowa (Park przy ul. Piłsudskiego)
14.00 – 16.00 – „Kartonowy świat Singera” – wspólne budowanie instalacji plastycznej  (Park przy ul. 
Piłsudskiego)
15.00 – 16.00 – Plenerowa gra miejska „Wokół Singera” (miasto) 
16.00 – 17.30 – Warsztaty artystycznego kostiumu i makijażu (Park przy ul. Piłsudskiego) 
17.30 – 19.00 – „Potańcówka wielokulturowa” (Park przy ul. Piłsudskiego)

19.00 – 22.00 – „Artyści dla Singera” – widowisko artystyczne (muzyka, cyrk, akrobacje 
powietrzne, teatr plenerowy, taniec, rewia mody, beat-box, klownada, widowisko ogniowe, 

happening „Ulica Singera”). W programie wezmą udział artyści z Armenii, Burkina Faso, 
Chorwacji, Czech, Izraela, Niemiec, Rumunii i Polski (Park przy ul. Piłsudskiego)

22.00 – Zakończenie widowiska i wygaszenie „ognia festiwalowego” (Park 
przy ul. Piłsudskiego)
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18.00 – korowód uczestników, wolonta-

riuszy festiwalowych i mieszkańców (od liceum 

do parku przy ul. Piłsudskiego)

18.15 – zapalenie „ognia festiwalowego” przed BCK, a po 

nim „Spotkaj się z nami” – krótkie artystyczne programy, 

jako zwiastuny działań warsztatowych i widowiska „Artyści 

dla Singera” przeprowadzanych następnego dnia (Park przy ul. 

Piłsudskiego)
19.00 – Radiowy Autobus Festiwalowy – prezentacja reportaży 

i słuchowisk z archiwum Radia Lublin. Obok autobusu czekamy 

na mieszkańców z akcją „Przynieś zdjęcie i opowiedz nam swo-

ją historię” (Park przy ul. Piłsudskiego)

20.30 – „Kino Plenerowe”: projekcja filmu „Young@he-

art” (Park przy ul. Piłsudskiego)

21.45 – Instalacja „Pamięć Alfabetu” (Park przy 

ul. Piłsudskiego)
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Udział we 
wszystkich 
warsztatach 
i wydarzeniach 
jest bezpłatny

Warsztaty –  spotkania –  sztuka

patronat medialny:

Dofinansowano ze środków 
Ministra kultury 
i Dziedzictwa narodowego

nr

nr

W razie niepogody 
wydarzenia będą odbywać się 

w Bychawskim Centrum Kultury
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