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Dagmara Sprawka, zdjęcie z sesji fotograficznej. 
Fot. Olimpia Koziej-Kula

Bądźmy widoczni! Niech listopad nie będzie 
tym miesiącem, w którym ktoś miałby nas 
wspominać...
Przed nami listopad, miesiąc w którym pa-
mięcią, sercem i myślami wracamy do zmar-
łych z naszych rodzin, do przyjaciół i znajo-
mych, którzy odeszli. Częściej w tym czasie 
odwiedzamy nasze cmentarze, porządkuje-
my i stroimy groby naszych bliskich zmar-
łych, palimy znicze… Ale listopad to nie 
tylko miesiąc wyjątkowej zadumy, ale rów-
nież szczególnie niebezpieczna pora roku 
dla kierowców i pieszych. Dni stają się co-
raz krótsze, porannym wyjazdom do pracy 
czy szkoły towarzyszy gęsta mgła, która nie 
tylko ogranicza widoczność, ale też osadza-
jąc się na jezdni, sprawia, że staje się śliska. 
Wcześnie zapadający zmierzch sprawia, że 
niechronieni uczestnicy ruchu (piesi, rowe-
rzyści) stanowią grupę najbardziej narażoną 
na udział w wypadkach drogowych. W ta-
kich warunkach bardzo często kierowca do-
strzega pieszego lub rowerzystę w ostat-
niej chwili… I właśnie ta jedna chwila może 

czasem zaważyć o naszym życiu. Brak ele-
mentu odblaskowego sprawia, że kierowca 
dostrzega nas na drodze z odległości zaled-
wie 35 metrów. Tymczasem jeden mały od-
blask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć 
niemal dziesięciokrotnie! Dzięki temu kie-
rowca zyskuje kilka cennych sekund na re-
akcję i wykonanie bezpiecznego manewru. 
O tym, czy w tej krótkiej chwili, ktoś nas do-
strzeże na drodze i zdąży jeszcze zahamo-
wać, decyduje niewielki szczegół – drobny 
element odblaskowy – kamizelka, opaska, 
odblask, latarka.
Ubrani niejednokrotnie w ciemne ubranie 
w tej jednej chwili możemy stracić zdrowie 
i życie oraz pozostawić pustkę w czyimś 
życiu…

Marta Wołoszyn 
zastępca burmistrza Bychawy

�� O projekcie „Pomagamy Sobie”
Ośrodek Pomocy Społecznej w By-
chawie informuje, że do 31 grudnia 
2014 roku trwa realizacja projektu 
systemowego pt. Pomagamy Sobie. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach poszczególnych zadań są realizowane następują-
ce działania: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i po-
moc w naturze i praca społecznie użyteczna.

Aktywna integracja
1) w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej odbyły 
się szkolenia „Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym” (dla 
grupy 12 BO – w miesiącu maju, dla 2 BO – w miesiącu sierp-
niu). Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności 
w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. 
2) w ramach instrumentu aktywizacji społecznej odbyły się 
szkolenia „Zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem 
(dla grupy 12 BO – w miesiącu maju, dla 2 BO – w miesią-
cu sierpniu). Celem zajęć było nabycie przez uczestników 
wiedzy kształtowania umiejętności interpersonalnych 
i społecznych. 
3) w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej odbyły się 
kursy i szkolenia zawodowe z następujących modułów:

�» kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym dla 1 uczest-
niczki w miesiącach maj – lipiec w łącznym wymiarze 300 
godzin (z czego 140 godzin zajęć teoretycznych i 160 go-
dzin zajęć praktycznych). Celem kursu było teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie uczestniczki do samodziel-
nego wykonywania pracy na stanowisku fryzjera.

�» kurs spawania metodą MIG 131 MAG 135 dla grupy 
3 uczestników w miesiącach czerwiec – lipiec w łącznym 
wymiarze 190 godzin (30 godzin zajęć teoretycznych 
i 160 godzin zajęć praktycznych). Celem tego kursu było 
przygotowanie do wykonywania podstawowych robót 
spawalniczych (otrzymanie książeczki spawacza oraz 
certyfikatu uprawnień spawalniczych uprawniającego do 
pracy w zawodzie spawacza. Kurs ukończyło 3 BO, z któ-
rych 1 nie otrzymał książeczki spawacza z uwagi na nie-
przystąpienie do egzaminu.
�» kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji pa-

znokci dla grupy 3 uczestników w miesiącach czerwiec 
– lipiec w łącznym wymiarze 150 godzin (45 godzin zajęć 
teoretycznych i 105 godzin zajęć praktycznych). Celem 
kursu było nabycie umiejętności związanych z kosmety-
ką i makijażem.
�» kurs gastronomiczny z organizacją przyjęć okolicznościo-

wych” dla grupy 6 BO w miesiącach czerwiec – wrzesień 
w łącznym wymiarze 160 godzin (z czego 25 % stanowi-
ły zajęcia teoretyczne i 75 % zajęcia praktyczne). Celem 
kursu było przygotowanie uczestników do wykonywania 
zawodu kucharza z umiejętnościami planowania i organi-
zowania imprez gastronomicznych.

Aktualnie dwóch uczestników kontynuujących udział w pro-
jekcie odbywa staż zawodowy, zgodny z umiejętnościami 
nabytymi w ubiegłych latach na kursach i szkoleniach za-
wodowych realizowanych w ramach projektu systemowego 
„Pomagamy Sobie”. 

Praca socjalna
W ramach zadania „Praca socjalna” nadal zatrudnianych 
jest trzech pracowników socjalnych (w wymiarze 2,5 etatu), 
których wynagrodzenie pochodzi ze środków europejskich 
oraz dotacji celowej budżetu państwa. Pracownicy socjalni 
są odpowiedzialni za prowadzenie kontraktów socjalnych 
zawartych w ramach projektu oraz działań związanych z re-
alizacją zadania; aktywna integracja, praca socjalna i wspar-
cie dochodowe. Każdy pracownik prowadzi dla każdego 
uczestnika projektu miesięczne karty pracy socjalnej.

Zasiłki i pomoc w naturze
W ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” w okresie 
realizacji projektu części uczestników projektu udzielono 
wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, specjal-
nych zasiłków celowych lub zasiłków okresowych. Pomoc 
ta stanowiła część wymaganego wkładu własnego Gminy 
Bychawa w realizację projektu systemowego.

Prace społecznie użyteczne
W ramach zadania „Prace społecznie użyteczne” od dnia 
3 marca 2014 r. pięć osób bezrobotnych objętych kon-
traktami socjalnymi wykonuje prace społecznie użyteczne 
w instytucjach użyteczności publicznej na terenie miasta 
i gminy Bychawa. Środki przeznaczone na wypłatę należ-
ności za prace społecznie użyteczne są refundowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie w wyso-
kości 60 %, pozostałe 40 % pochodzą ze środków jst. Prace 
te będą trwać do dnia 28 listopada 2014 r. 
Całość wydatków przeznaczonych na wykonywanie prac 
społecznie użytecznych stanowi wkład własny Gminy 
Bychawa w realizację projektu.
Wszystkie zaplanowane do realizacji działania przebiegają 
zgodnie z „Harmonogramem realizacji projektu”. Na zakoń-
czenie, w miesiącu grudniu, planowane jest zorganizowanie 
konferencji podsumowującej projekt za 2014 rok. Będzie 
ona również podsumowaniem realizacji projektu systemo-
wego obejmującego lata 2008–2014. Do udziału w konfe-
rencji – oprócz odbiorców projektu – zostaną zaproszeni 
przedstawiciele miejscowych władz jak i instytucji współ-
pracujących z Ośrodkiem w realizacji projektu.

Teresa Szopa, koordynator projektu

Projekt „POMAGAMY SOBIE” współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego
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�� VI kadencja Rady Miejskiej 
w Bychawie dobiegła końca. 
30 października odbyło 
się jej ostatnie zwyczajne 
posiedzenie. Burmistrz 
J. Urban i przewodniczący 
Rady na zakończenie kadencji 
wręczyli radnym oraz sołtysom 
podziękowania za pracę. 
Spotkaniu w miłej atmosferze 
towarzyszyła symboliczna 
lampka szampana oraz tort.

Sesje Rady Miejskiej
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Tadeusz Gajur 100 % 0
Piotr Gąbka 100 % 0
Marek Jackowski 100 % 0
Zbigniew Maksim 100 % 0
Andrzej Markiewcz 100 % 0
Andrzej Pietrzak 100 % 0
Grzegorz Szacoń 97,82 % 1
Alicja Dzwonowska 95,65 % 2
Zbigniew Flis 95,65 % 2
Seweryn Gąbka 93,47 % 3
Bogdan Tylus 93,47 % 3
Mateusz Wróblewski 91,3 % 4
Anna Jarosz-Dudzińska 89,13 % 5
Piotr Wojtaś 80,43 % 9
Władysław Dąbski 67,39 % 15

Komisja do spraw budżetu i finansów 
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Andrzej Markiewcz 100 % 0
Andrzej Pietrzak 100 % 0
Tadeusz Gajur 97,77 % 1
Zbigniew Maksim 97,77 % 1
Bogdan Tylus 97,77 % 1
Komisja do spraw oświaty 
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Zbigniew Maksim 100 % 0
Alicja Dzwonowska 93,93 % 2
Seweryn Gąbka 90,9 % 3
Mateusz Wróblewski 90,9 % 3
Piotr Gąbka 90,9 % 9
Komisja do spraw komunalnych i mieszkaniowych 
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Alicja Dzwonowska 100 % 0
Marek Jackowski 100 % 0
Bogdan Tylus 85 % 3
Zbigniew Flis 70 % 6
Władysław Dąbski 65 % 7
Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, gospodarki prze-
strzennej i mienia
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Tadeusz Gajur 100 % 0
Marek Jackowski 97,6 % 1
Andrzej Markiewicz 95,23 % 2
Zbigniew Flis 88,09 % 5
Seweryn Gąbka 85,71 % 6
Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, 
kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Mateusz Wróblewski 100 % 0
Marek Jackowski 92,85 % 2
Anna Jarosz-Dudzińska 82,14 % 5
Piotr Gąbka 67,85 % 9
Władysław Dąbski 25 % 21
Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Andrzej Pietrzak 97,29 % 1
Mateusz Wróblewski 91,89 % 3
Anna Jarosz-Dudzińska 89,18 % 4
Grzegorz Szacoń 78,37 % 8
Piotr Wojtaś 70,27 % 11
Komisja rewizyjna
Imię i nazwisko radnego Frekwencja Nieobecności 
Piotr Wojtaś 100 % 0
Andrzej Pietrzak 100 % 0
Bogdan Tylus 80 % 1
Andrzej Markiewicz 80 % 1
Władysław Dąbski 60 % 2

koniec

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Bychawie VI kadencji
�� Lista obecności radnych 
na sesjach i komisjach

Piętnastka bychawskich radnych od początku kadencji, 
czyli od jesieni 2010 roku spotkała się 47 razy podczas se-
sji zwyczajnych i nadzwyczajnych. Radni podeszli bardzo 
poważnie do pełnionej funkcji publicznej, o czym świad-
czy znakomita frekwencja. Większość radnych opuści-
ła jedynie pojedyncze posiedzenia, a sześciu ma stupro-
centową obecność na wszystkich sesjach. Są to: Andrzej 
Markiewicz, Zbigniew Maksim, Marek Jackowski, Piotr 
Gąbka, Tadeusz Gajur i Andrzej Pietrzak. Gratulujemy!

Oprac. A.Wińska/UM Bychawa

�� OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 16, art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, uchwały Nr 
XL/264/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 mar-
ca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 
wyborczej oraz uchwały Nr XLVI/300/2014 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworze-
nia odrębnego obwodu głosownia w Szpitalu Powiatowym 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie, podaję do publicznej wiadomości informację 

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lo-
kalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głoso-
wania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, dla prze-
prowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz wyborów burmistrza, zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r.
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania tj. 16 li-
stopada 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00.
Ponadto podaję do publicznej wiadomości, że wybor-
ca niepełnosprawny może głosować korespondencyj-
nie, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Brailla, jeżeli zgłosi do Urzędu 
Miejskiego w Bychawie zamiar głosowania koresponden-
cyjnego w terminie do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 
dnia 26 października 2014 r. Wszystkie stałe obwody głoso-
wania są przeznaczone do głosowania korespondencyjnego.  
Jednocześnie informuję o możliwości głosowania przez peł-
nomocnika. W terminie do dnia 7 listopada 2014 r. wyborca 
niepełnosprawny powinien złożyć do Burmistrza Bychawy 
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowa-
nia w jego imieniu.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Numer 
Obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1

Bychawa ulice: Antoniego Budnego, Mikołaja 
Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa
Sołectwa: Gałęzów -Kolonia Pierwsza, 
Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Środowiskowy Dom 
Samopomocy, ul. Pileckiego 20, 
Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

2

Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka 
Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, 
Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Podwale, 
Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana 
Batorego, Stanisława Wyspiańskiego

Samorządowe Przedszkole nr 1, 
ul. Partyzantów 3, Bychawa

3

Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów Chłopskich, 
Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, 
Marii Konopnickiej, Kajetana Koźmiana, 
Księdza Dominika Maja, Księdza Antoniego 
Kwiatkowskiego, Piotra Ściegiennego, 
Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej, 
Partyzantów, Bolesława Prusa, Juliusza 
Słowackiego, Szkolna, Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 
8, Bychawa

4 Bychawa ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego 
nieparzyste od nr 1-55A 

Urząd Miejski ( sala 
konferencyjna), ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 22, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

5

Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława 
Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, 
Karola Świerczewskiego, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do końca 

Bychawskie Centrum Kultury, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 
Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

Numer 
Obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

6

Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Generała Władysława Andersa, 
Generała Grota -Roweckiego, Generała 
Władysława Sikorskiego, Powstańców 
Warszawy, Szarych Szeregów, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego parzyste od nr 2 do końca

Zespół Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego, ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 81, Bychawa

7

Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, Henryka 
Sienkiewicza, Władysława Reymonta, 
Spokojna, Wandzin, Marysin, Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie 

Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o., ul. Rataja 
6, Bychawa 

8 Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka Druga-
Kolonia, Wincentówek, Zdrapy

Centrum Kultury Wiejskiej, 
Bychawka Druga 113

9 Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia, Bychawka Trzecia- Kolonia, 

Szkoła Podstawowa im. K. 
Koźmiana, Bychawka Druga-
Kolonia 75
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

10 Sołectwa: Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-
Kolonia Budynek szkolny, Osowa 61

11 Sołectwa: Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, 
Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola Duża Remiza OSP, Olszowiec 10

12 Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga Centrum Kultury 
Wiejskiej,  Gałęzów 24

13 Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola 
Gałęzowska-Kolonia, Kowersk

Szkoła Podstawowa, Wola 
Gałęzowska 116 a 

14 Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś 
Pierwsza, Stara Wieś Trzecia

Szkoła Podstawowa, Stara Wieś 
Druga 55 

15 Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, 
Zaraszów-Kolonia Budynek szkolny, Zaraszów 64

16 Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Szpital Powiatowy SP ZOZ, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, 
Bychawa

�� Co robi burmistrz w pracy? 
Wynotowane ze sprawozdania 
z pracy Burmistrza Bychawy 
z dn. 30 października.

�» 30 września 2014 r. – w związku z wyborami samorzą-
dowymi, zwołanie pierwszego posiedzenia członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie.
�» 2 października 2014 r. – spotkanie z  Zarządem  OSP 

w sprawie pozostałych środków finansowych dla jed-
nostek oraz stanu ochrony przeciwpożarowej.
�» 6 października 2014 r. – spotkanie z grupą studentów 

etnologii UMCS, którzy prowadzili badania etnograficz-
ne na terenie naszej gminy. Ponadto, w tym dniu pod-
pisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w sprawie pożyczki na dofinansowanie Centrum 
Kultury Wiejskiej w Woli Dużej, Olszowcu i Bychawce 
Drugiej.
�» 8 października 2014 r. – posiedzenie komisji w spra-

wie nagród dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji 
Narodowej.
�» 9 października 2014 r. – uczestnictwo w obchodach 

Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
�» 10 października 2014 r. – udział  w powiatowych ob-

chodach Dnia Edukacji Narodowej.
�» 16 października 2014 r. – uczestnictwo w posiedzeniu 

komisji konkursowej, w związku  z prowadzonym kon-
kursem na dyrektora w SPZOZ w Bychawie.
�» 17 października 2014 r. – udział  w uroczystościach  

nadania imienia Zofia Przewłockiej Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej, oddania  hali sportowej oraz 
gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

�» 21 października 2014 r. – narada z dyrektorami szkół 
w sprawie projektu budżetu dla szkół oraz planów 
finansowych.
�» 22  października 2014 r. – posiedzenie, na  którym 

przyjęto projekty uchwał na sesję w następujących 
sprawach:
- uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2015,
- nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
- nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości,
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
�» Ponadto udział w Lubelskiej Konferencji Spółek 

Komunalnych, której tematem wiodącym było po-
szukiwanie rozwiązań finansowych dla inwestycji 
komunalnych.
�» 23 października  2014 r. – uczestnictwo w podsumo-

waniu termomodernizacji budynku Samorządowego 
Przedszkola oraz uroczystym ślubowaniu 
przedszkolaków.
�» 24 października 2014 r. – udział  w uroczystym ślu-

bowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej 
w Bychawie, zaś 28 października 2014 r. w Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej.
�» 29 października 2014 r. – podpisanie w Urzędzie 

Marszałkowskim aneksu dotyczącego zmiany kwoty 
dofinansowania Centrów Kultury Wiejskiej w Bychawce 
Pierwszej i w Bychawce Drugiej.

�� Pulek, Sałek, Zaksan i Pola trafili do naszych szkół
W ramach tegorocznej edycji pro-
gramu promocji realizowane-
go przez GRUPĘ AZOTY Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A., do szkół 
podstawowych z gminy trafiły ple-
caki i materiały szkolne, opatrzo-
ne logo puławskich zakładów oraz 
Pulkiem, Sałkiem, Zaksanem i Polą. 
Akcją wsparto uczniów Szkoły 

Podstawowej w Zaraszowie  (na zdję-
ciu) oraz szkół w Bychawce, Woli 
Gałęzowskiej i Starej Wsi.
Dziękujemy za upominki Grupie 
Azoty, za pośrednictwo zaś firmie 
Pro-Agro Jan Rząd z Gałęzowa, dys-
trybutorowi puławskich nawozów na 
terenie naszej gminy.

�� Dobre wiadomości 
z biblioteki

Zapach farby drukarskiej, szelest kartek jeszcze nie do-
tkniętych ręką żadnego Czytelnika odurza nas, biblioteka-
rzy. Przygotowywanie książek dla Was, drodzy Czytelnicy, 
żebyście mogli po nie sięgnąć jest wielką przyjemnością 
związaną tylko i wyłącznie z zawodem bibliotekarza.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
aplikowaliśmy do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzeba-
mi partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Dotację 
otrzymaliśmy. Całkowita wartość projektu wynosi: 10 333 
zł, kwota dofinansowania 10 000 zł. Pozostała kwota sta-
nowi wkład własny Biblioteki. Celem projektu jest wspie-
ranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i biblio-
tek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kształtowanie 
nawyków korzystania z wiedzy i informacji.
W maju Biblioteka podpisała porozumienia o współpra-
cy ze szkołami, w wyniku których zbiory bibliotek zosta-
ną wzbogacone o potrzebne lektury szkolne, literaturę 
dziecięco-młodzieżową oraz odbędzie się wiele wspólnych 
działań edukacyjnych i kulturalnych.
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samorząd samorząd

�� Wybory samorządowe 
przed nami. O piętnaście 
mandatów powalczy 109 
kandydatów na radnych. 
O fotel burmistrza 
– pięciu: Danuta Gryta, 
Marta Krzyżak, Jan 
Mazurkiewicz, Andrzej 
Sobaszek i Janusz Urban.

Druga tura, czyli dogrywka wyborów zaplano-
wana jest na 30 listopada br. Odbędzie się, gdy 
żaden z kandydatów na burmistrza nie uzyska 
większości, czyli ponad 50 % głosów.

Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie za-
rejestrowała rekordową liczbę kandydatów 
do Rady Miejskiej – 109 – zgłoszonych przez 
8 komitetów wyborczych. Najmniejszy wybór 
mają mieszkańcy Starej Wsi Pierwszej, Drugiej 

i Trzeciej – zarejestrowano w tym obwodzie tyl-
ko 5 kandydatów oraz Woli Dużej, Olszowca, 
Olszowca-Kolonii i Kosarzewa Dolnego Kolonii 

�� OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie z dnia 23 paździer-
nika 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza 
Bychawy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.11) Miejska Komisja 
Wyborcza w Bychawie podaje do wiadomości informację o za-
rejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bychawy:
�» GRYTA Danuta Elżbieta, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. 

Podzamcze, nie należy do partii politycznej, zgłoszona przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
�» KRZYŻAK Marta Iwona, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. 

Bychawa, nie należy do partii politycznej, zgłoszona przez 
KWW AKTYWNA GMINA
�» MAZURKIEWICZ Jan, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. 

Bychawa, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez 
KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA
�» SOBASZEK Andrzej, lat 59, wykształcenie wyższe, zam. 

Bychawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY 
I MIASTA
�» URBAN Janusz Stanisław, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. 

Marysin, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe, zgło-
szony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie

�� Opinia RIO w Lublinie 
w sprawie zamieszczania 
ogłoszeń komitetów 
wyborczych

Publikujemy fragm. odpowiedzi RIO w Lublinie na pismo z 21 
października br. w sprawie możliwości publikacji w gazecie 
gminnej ogłoszeń komitetów wyborczych. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie podzieliła stanowi-
sko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 7 maja 2014 r. w sprawie wydawania gazety gminnej.
Podstawowym celem gazety gminnej powinno być informo-
wanie mieszkańców o wydarzeniach wynikających z działalno-
ści władz gminy, związanych z realizowanymi przez nią zada-
niami. Gazeta gminna może informować również o sprawach 
związanych z życiem społeczności lokalnej, czy to wynikają-
cej z decyzji władz gminy czy też z decyzji władz centralnych. 
Mogłaby w związku z tym informować o wyborach, ale jedy-
nie w zakresie publikacji ogłoszeń wyborczych o charakterze 
urzędowym.
Zamieszczanie ogłoszeń komitetów wyborczych, czy to płat-
nych czy nieodpłatnych, wykracza poza określony prawem 
zakres publicznych zadań przypisanych samorządom; nie jest 
bowiem informacją o faktach, ale formą prowadzenia agitacji 
wyborczej przez określone komitety. 

�� OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Bychawie 
z dnia 23 października 
2014 r. o zarejestrowanych 
listach kandydatów na 
radnych do Rady Miejskiej 
w Bychawie w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw 
oraz wyborach 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja 
Wyborcza w Bychawie podaje do wiadomo-
ści informację o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych:
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz tre-
ści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, 
Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie po-
daje treść oświadczeń lustracyjnych kandy-
datów stwierdzających fakt ich pracy, służ-
by w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg Nr 1
1. RUDZIK Edward, lat 60, zam. Bychawa zgło-

szony przez KOMITET WYBORCZY PSL - li-
sta nr 1

2. POPŁAWSKI Adam, lat 47, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – lista nr 3

3. ZMYSŁOWSKA Halina, lat 45, 
zam. Podzamcze zgłoszona przez KKW SLD 
LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. HANAJ Danuta, lat 54, zam. Bychawa zgło-
szona przez KWW AKTYWNA GMINA - lista 
nr 14

5. RZUCIDŁO Piotr, lat 47, zam. Wincentówek 
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
BYCHAWA - lista nr 15

6. MAJDAN Tomasz Szczepan, lat 60, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

7. RYBACZEK Jerzy, lat 62, zam. Leśniczówka 
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO 
NASZA GMINA - lista nr 17

8. FRYGA-DYŚ Urszula Teresa, lat 53, 
zam. Bychawa zgłoszona przez KWW RAZEM 
DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 2
1. CYMERMAN Daniel Paweł, lat 29, 

zam. Bychawa zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SZCZYGIELSKA Maria, lat 59, 
zam. Bychawa zgłoszona przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. PRĄCIK Tadeusz, lat 59, zam. Bychawa zgło-
szony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-
sta nr 6

4. SZAFRANEK Krzysztof, lat 38, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW AKTYWNA GMINA - 
lista nr 14

5. BUCZEK Dariusz, lat 49, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
BYCHAWA - lista nr 15

6. GĄBKA Seweryn Wojciech, lat 59, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

7. TANIKOWSKI Jan Andrzej, lat 55, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW NASZE 
MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

8. KRYK Marcin, lat 34, zam. Bychawa zgło-
szony przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY 
GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 3
1. DZWONOWSKA Alicja Maria, lat 64, 

zam. Bychawa zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. LUTEREK Wojciech, lat 63, zam. 
Bychawa zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. SZMIDT Roman, lat 58, zam. Bychawa zgło-
szony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-
sta nr 6

4. MISZCZAK Andrzej, lat 48, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW AKTYWNA GMINA - 
lista nr 14

5. DĄBROWSKI Andrzej Szczepan, lat 47, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

6. KRAWCZYK Mariusz Adam, lat 45, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

7. WIECZORKIEWICZ Mirosław, lat 57, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW NASZE 
MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

8. PIETRZAK Andrzej Marian, lat 55, zam. 
Bychawa zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 4
1. TUDRUJEK Waldemar Andrzej, lat 42, 

zam. Bychawa zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. WALCZAK Ryszard Stanisław, lat 61, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. WALCZAK Andrzej, lat 46, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW AKTYWNA GMINA - 
lista nr 14

4. MICHALEWSKI Wojciech, lat 28, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

5. DRĄŻEK Bogdan Adam, lat 40, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW SEWERYNA GĄBKI - 
lista nr 16

6. MAZURKIEWICZ Jan, lat 63, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO 
NASZA GMINA - lista nr 17

7. SPRAWKA Marek, lat 51, zam. Bychawa zgło-
szony przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY 
GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 5
1. WOJTAŚ Piotr, lat 56, zam. Bychawa zgło-

szony przez KOMITET WYBORCZY PSL - li-
sta nr 1

2. LUBAŃSKI Leszek Czesław, lat 61, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. KWIETNIEWSKI Stanisław, lat 60, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KKW SLD 
LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. GIERCZYŃSKI Sebastian, lat 28, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
AKTYWNA GMINA - lista nr 14

5. WRÓBLEWSKI Mateusz, lat 24, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

6. PAWLAK Małgorzata, lat 52, zam. Bychawa 
zgłoszona przez KWW SEWERYNA GĄBKI - 
lista nr 16

7. DUBIEL Artur, lat 42, zam. Bychawa zgło-
szony przez KWW NASZE MIASTO NASZA 
GMINA - lista nr 17

8. DUDEK Irena Joanna, lat 62, zam. Bychawa 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 6
1. LIPIEC Janusz, lat 55, zam. Bychawa zgło-

szony przez KOMITET WYBORCZY PSL - li-
sta nr 1

2. FRĄCZEK Zbigniew Wacław, lat 65, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. SZTYRAK Adam, lat 33, zam. Bychawa zgło-
szony przez KWW AKTYWNA GMINA - lista 
nr 14

4. FLIS Zbigniew Franciszek, lat 43, 
zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

5. GIERAK Eugeniusz, lat 63, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW SEWERYNA GĄBKI - 
lista nr 16

6. KRZYSIAK Jolanta Urszula, lat 40, 
zam. Bychawa zgłoszona przez KWW NASZE 
MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

7. ŁOPUCKI Kazimierz, lat 55, zam. Bychawa 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

wybory

Bychawska Gra o Tron – rozgrywka już 16 listopada

– 6 kandydatów. W pozostałych okręgach zgło-
szono po 7-8 kandydatów. Przypominamy, że 
w każdym okręgu wybieramy jednego radnego, 

a okręgi wyborcze odpowiadają granicom obwo-
dów do głosowania.

Do Rady Powiatu w okręgu wyborczym 
nr 1 obejmującym gminy Bychawa, Zakrzew, 
Krzczonów, Wysokie, zgodnie z Obwieszczeniem 
PKW w Lublinie z dn. 24 X 2014 r., kandyduje 17 
osób z naszej gminy. Z listy nr 1 – Paweł Pikula 
z Bychawy, Zofia Popławska z Bychawy, Henryk 
Krajewski z Bychawy, Ireneusz Kostruba 
z Olszowca Kolonii; z listy nr 3 – Piotr Gęba 
z Bychawy, Teresa Szopa z Bychawy, Elżbieta 
Kursa z Bychawy, Michał Baran z Zaraszowa; 
z listy nr 4 – Piotr Smoleń z Bychawy, Marta 
Wołoszyn z Osowy, Piotr Kozak z Bychawy; 
z listy nr 6 – Andrzej Sobaszek z Bychawy, 
Tomasz Dubiel z Bychawy, Józef Smutek 
z Wincentówka, Agnieszka Rapa z Woli Dużej, 
Agnieszka Sawicka z Woli Dużej-Kolonii i Jacek 
Czajka z Bychawy.

Do Sejmiku Województwa Lubelskiego z na-
szej gminy kandyduje Henryk Dudziak.

Okręg Nr 7
1. MICHALEWSKI Piotr, lat 39, zam. Bychawa zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. FIJOŁEK Leszek Tomasz, lat 52, zam. Bychawa zgłoszony przez 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SOBKOWICZ Wiktor Alfred, lat 59, zam. Bychawa, złożył nastę-

pujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem 
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w ro-
zumieniu przepisów powołanej ustawy. Zgłoszony przez KKW 
SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. BANCERZ Magdalena, lat 38, zam. Zaraszów zgłoszona przez 
KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14

5. PŁAZA Artur, lat 47, zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

6. TOPYŁA Elżbieta Anna, lat 61, zam. Marysin zgłoszona przez 
KWW SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

7. DYŚ Tomasz, lat 51, zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

8. KRYSKA Krzysztof, lat 62, zam. Bychawa zgłoszony przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 8
1. MARKIEWICZ Andrzej, lat 56, zam. Bychawka Druga zgłoszony 

przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MAZIARZ Lechosław Zbigniew, lat 64, zam. Bychawka Trzecia-

Kolonia zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 
lista nr 3

3. MAZURKIEWICZ Mariusz, lat 43, zam. Wincentówek zgłoszony 
przez KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14

4. KOT Beata Grażyna, lat 47, zam. Bychawa zgłoszona przez 
KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15

5. WILKOŁAZKA Katarzyna, lat 34, zam. Wincentówek zgłoszona 
przez KWW SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

6. BŁAŻEJEWSKI Wiesław, lat 58, zam. Bychawka Druga zgłoszo-
ny przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

7. GRZYWA Andrzej Grzegorz, lat 50, zam. Zdrapy zgłoszony 
przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista 
nr 18

Okręg Nr 9
1. SZWAŁEK Tomasz Stefan, lat 43, zam. Bychawka Trzecia zgło-

szony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MAKSIM Zbigniew, lat 50, zam. Bychawka Pierwsza zgłoszony 

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BARAN Zofia, lat 57, zam. Bychawka Trzecia zgłoszona przez 

KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. MARZEC Agnieszka, lat 34, zam. Bychawka Trzecia-Kolonia 

zgłoszona przez KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14
5. SZEWCZYK Stanisław Władysław, lat 57, zam. Bychawka 

Pierwsza zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA 
- lista nr 15

6. SKOCZYLAS Robert, lat 34, zam. Bychawka Pierwsza zgłoszony 
przez KWW SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

7. SEŃ Marcin Lechosław, lat 37, zam. Bychawka Trzecia zgłoszo-
ny przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

8. MARCINIUK Kamil, lat 28, zam. Bychawka Trzecia-Kolonia 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA 
- lista nr 18

Okręg Nr 10
1. GAJUR Tadeusz, lat 56, zam. Wola Duża Kolonia zgłoszony 

przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SAŁEK Janina Alina, lat 54, zam. Osowa zgłoszona przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. FLIS Marian, lat 48, zam. Osowa zgłoszony przez KKW SLD 

LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. SĄDEJ Marta Ewelina, lat 37, zam. Osowa zgłoszona przez 

KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14
5. KUNA Bogusław Jacek, lat 51, zam. Osowa zgłoszony przez 

KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15
6. MADEJ Katarzyna, lat 29, zam. Osowa zgłoszona przez KWW 

NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17
7. SALASA Wioletta, lat 33, zam. Osowa zgłoszona przez KWW 

RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 11
1. KOTUŁA Kazimierz, lat 61, zam. Wola Duża zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. NOWAK Henryk, lat 56, zam. Olszowiec-Kolonia zgłoszony 

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. KAŁKUS Stanisław Marek, lat 60, zam. Olszowiec zgłoszony 

przez KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14
4. MALEC Mirosław, lat 35, zam. Kosarzew Dolny Kolonia zgło-

szony przez KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15
5. GŁAZIK Mirosław Robert, lat 52, zam. Wola Duża zgłoszony 

przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17
6. GĄBKA Piotr Tadeusz, lat 36, zam. Olszowiec zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 12
1. SZACOŃ Grzegorz, lat 40, zam. Bychawa zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SANKOWSKI Zygmunt, lat 57, zam. Gałęzów zgłoszony przez 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SPRAWKA Jacek, lat 42, zam. Gałęzów-Kolonia Druga zgłoszo-

ny przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. MAJ Konrad Piotr, lat 28, zam. Gałęzów zgłoszony przez KWW 

AKTYWNA GMINA - lista nr 14
5. SIUDYM Andrzej, lat 46, zam. Gałęzów zgłoszony przez KWW 

SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16
6. BRONIKOWSKA Regina, lat 55, zam. Gałęzów-Kolonia Druga 

zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista 
nr 17

7. FLIS Janina, lat 68, zam. Gałęzów zgłoszona przez KWW 
RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 13
1. FLOREK Alicja, lat 36, zam. Józwów zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. ZIĘTEK Grzegorz, lat 35, zam. Wola Gałęzowska zgłoszony 

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. ZIĘTEK Antoni, lat 52, zam. Wola Gałęzowska zgłoszony przez 

KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14
4. NOWAKOWSKI Sławomir Andrzej, lat 39, zam. Wola 

Gałęzowska zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
BYCHAWA - lista nr 15

5. WALCZAK Kazimierz, lat 59, zam. Wola Gałęzowska zgłoszony 
przez KWW SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16

6. SPRAWKA Elżbieta, lat 42, zam. Wola Gałęzowska zgłoszona 
przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17

7. JACKOWSKI Marek, lat 57, zam. Kowersk zgłoszony przez 
KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 14
1. DĄBSKI Władysław, lat 59, zam. Stara Wieś Pierwsza zgłoszo-

ny przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. WIELGUS Urszula, lat 41, zam. Stara Wieś Pierwsza zgłoszona 

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. TURSKA-JURYCKA Urszula Magdalena, lat 30, zam. Stara Wieś 

Pierwsza zgłoszona przez KWW AKTYWNA GMINA - lista nr 14
4. KOWALCZYK Władysław, lat 56, zam. Stara Wieś Druga zgło-

szony przez KWW NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17
5. TYLUS Bogdan, lat 47, zam. Stara Wieś Trzecia zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18

Okręg Nr 15
1. SMYK Łukasz Krzysztof, lat 32, zam. Zaraszów-Kolonia zgłoszo-

ny przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. PAWLAS Anna, lat 43, zam. Zaraszów zgłoszona przez KW 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. KOWALIK Stanisław Mariusz, lat 41, zam. Zaraszów zgłoszony 

przez KW TWÓJ RUCH - lista nr 12
4. GOŁĄB Joanna, lat 52, zam. Skawinek zgłoszona przez KWW 

AKTYWNA GMINA - lista nr 14
5. PONIEWOZIK Andrzej, lat 55, zam. Zaraszów-Kolonia zgłoszo-

ny przez KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA - lista nr 15
6. KRZPIET Łukasz Marek, lat 24, zam. Zaraszów zgłoszony przez 

KWW SEWERYNA GĄBKI - lista nr 16
7. FRĄCZEK Piotr, lat 30, zam. Urszulin zgłoszony przez KWW 

NASZE MIASTO NASZA GMINA - lista nr 17
8. ŁYŚ Jacek Czesław, lat 38, zam. Zaraszów zgłoszony przez 

KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA - lista nr 18
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�� Informacja o herbie Gminy Bychawa i jego stosowaniu
Herb Gminy Bychawa stanowi własność Gminy Bychawa 
i jest znakiem prawnie chronionym. Nawiązuje do herbu 
„Jastrzębiec” dziedziców Myszkowskich, drugich po 
Pileckich właścicieli miasta Bychawa (II poł. XVI w.). 

Ten herb dziedziców stał się zarazem godłem miasta. Pieczęć, jaka powstała w połowie 
XVI wieku wyobraża tarczę renesansową z podkową i krzyżem w środku oraz nosi napis 
wyjątkowy: HERB MIASTA BYCHAWY. Znalazła się wyciśnięta na dokumencie z 1581 roku.
Uchwała Nr III/18/90  o ustanowieniu herbu Bychawy byłą jedną z pierwszych, które pod-
jęła Rada Miasta Bychawa I kadencji. W formie graficznej wówczas przyjętej obowiązywa-
ła do tego roku.
Aktualnie obowiązujący herb został przyjęty przez Radę Miejską w Bychawie uchwałą 
nr XLIII/290/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi 
stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
Herb Gminy Bychawa jest koloru błękitnego w polu, którego znajduje się podkowa i krzyż 
(oba złote, czyli żółte i w jednym odcieniu żółci) obwiedzione czarną linią konturową 
umieszczone w tarczy tzw. hiszpańskiej.
Herb Gminy Bychawa stanowi własność Gminy Bychawa i jest znakiem prawnie chronio-
nym oraz może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 
wzorem graficznym ustalonym ww. uchwale. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publi-
kacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy Bychawa oraz 
używanie znaku herbu wymaga zgody Burmistrza. Umieszczenie herbu może następować 
w miejscach i w sposób, które zapewnią symbolom Gminy godność i szacunek przewidzia-
ne dla insygniów władzy.

Herb Gminy Bychawa może być umieszczany:
�» w siedzibie władz Gminy wewnątrz budynku i na zewnątrz,
�» na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankie-

tach korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę,
�» na drukach urzędowych Rady Miejskiej w Bychawie, Burmistrza Bychawy, Urzędu 

Miejskiego w Bychawie oraz na oficjalnych stronach internetowych,
�» w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy,
�» na znakach granicznych Gminy Bychawa,

�» na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy Bychawa,
�» na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy Bychawa,
�» w innych miejscach za zgodą Burmistrza Bychawy.

Herb może być używany na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych 
oraz podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym lub gospodarczym, 
pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza Bychawy, chyba że organizatorem lub współ-
organizatorem uroczystości jest Gmina Bychawa. W pomieszczeniach urzędowych lub sa-
lach posiedzeń herb umieszcza się obok insygniów państwowych.
Używanie herbu lub flagi Gminy Bychawa wymaga ścisłego zachowania wzoru, kolorystyki 
i proporcji elementów, zgodnie z zapisem na nośnikach elektronicznych znajdujących się 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Herb Gminy Bychawa nie może być używany na przed-
miotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Za zgodą Burmistrza Bychawy dozwo-
lone jest umieszczanie herbu Gminy Bychawa w celach promocyjnych w formie stylizacji 
lub artystycznie przetworzonej. Herb może być używany w innych przypadkach, na pi-
semny i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu. Zgody na używanie herbu 
udziela Burmistrz w formie pisemnej określając sposób, miejsce i okres używania herbu. 
W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie z określo-
nymi warunkami, Burmistrz może cofnąć zgodę.

�� Co wynikło z konsultacji w sprawie parku?
26 września w sali konferencyjnej 
UM w Bychawie odbył się 
ostatni etap konsultacji na temat 
zagospodarowania parku przy 
ul. 11 Listopada.

W spotkaniu wziął udział właściciel działki sąsiadującej 
z terenem parku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, 
inwestor potwierdził, że na terenie działki planuje zbudo-
wać pensjonat, który będzie przypominał młyn. Ponadto, 
dowiedzieliśmy się, że właściciel działki chciałbym wybu-
dować ozdobny mostek łączący teren działki z parkiem, co 
bez wątpienia zwiększyłoby atrakcyjność obu przestrzeni.
W trakcie tego spotkania, prowadzący Miłosz Ukleja, 
przedstawiciel Fundacji Civis Polonus przedstawił wstęp-
ne wyniki prowadzonych badań. 

Pomysły mieszkańców na park:
Park uznawany jest za miejsce, które należy poddać rewi-
talizacji – mieszkańcy często zwracali uwagę, że park jest 
zaniedbany, a mógłby stanowić zieloną wizytówkę mia-
sta. Brakuje w nim odnowionych ścieżek, ławek, chod-
ników oraz koszy na śmieci. Priorytetem w tym zakresie 
jest zamontowanie ławek, które mieszkańcy niemal na 
wszystkich etapach konsultacji uznawali za bardzo ważne. 
Ze względu na utrzymanie czystości w parku mieszkańcy 
wskazywali również, że warto zamontować śmietniki.
Park stanowi dla mieszkańców również miejsce integracji 
i spotkań. Mieszkańcy oczekują stworzenia do tego warun-
ków. Mogłyby to być ławki, altana, stoły do gier towarzy-
skich (szachy, warcaby, chińczyk), miejsce do grillowania.
Sport i rekreacja – zwracano uwagę, że park powinien 
przede wszystkim pełnić funkcje obiektu sportowego. 
W tym zakresie mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę 
wybudowania siłowni napowietrznej (seniorzy), skatepar-
ku, placu do street workuout-u (młodzież) .

W konsultacjach aktywnie wzięło udział ponad 500 miesz-
kańców. Po zapoznaniu się z wynikami wszystkich spotkań, 
zgodnie z obietnicą złożoną na początku projektu nie po-
przestajemy na samych konsultacjach. W ramach projektu 
zakupiono ławki i kosze na śmieci, które już zamontowano 
w parku!
Za współpracę Fundacja Civis Polonus dziękuje władzom 
Bychawy - burmistrzowi Januszowi Urbanowi, zastępcy 
Marcie Wołoszyn, sekretarz Jolancie Cajzer oraz pracow-
nikom Urzędu Miejskiego w Bychawie; dyrektor Barbarze 
Cywińskiej oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Jadwidze Grzesiak, emerytowanej nauczy-
cielce oraz Zofii Szorek przedstawicielce Klubu Seniorów. 
Tomaszowi Hanajowi z BCK za koordynowanie prac mło-
dzieży. Dziękuje młodym bychawianom, w szczególności 
Weronice Zonik, Jakubowi Rolek oraz pozostałym człon-
kom MIK-u, którzy współprowadzili z nami większość kon-
sultacji z mieszkańcami. 

Zespół Fundacji Civis Polonus 

�� 23 października 
o godz. 13.00  w Poznaniu, 
delegacja z Urzędu 
Miejskiego w Bychawie 
odebrała wyróżnienie 
w konkursie Róża 
Regionów 2014 przyznane 
przez ogólnopolski 
dwutygodnik „Wiadomości 
Turystyczne”.  Nagrodę 
otrzymaliśmy za 
przewodnik turystyczny 
„Doliną Kosarzewki” 
wydany w ub. roku przez 
Gminę Bychawa.

W tegorocznym konkursie Róża Regionów wzię-
ło udział prawie sto wydawnictw z całego kraju 
promujących swoje miasta,  gminy, regiony, lo-
kalne produkty.

W zasadzie wyróżnienie to nie było zaskocze-
niem... – nasz przewodnik turystyczny jest na-
prawdę świetny!

– Cieszymy się z bardzo z nagrody, ale to nie 
pierwsze i mam nadzieję nie ostatnie wyróżnie-
nie, które Bychawa otrzymała. W czerwcu  br. 

laur

Nasza publikacja o szlaku wyróżniona na targach w Poznaniu

nowa książka z historii naszego miasta „Ostatni 
Pan na Bychawie” została Książką Roku 2014 
Lubelszczyzny. W tym miesiącu udało nam się 
wydać piękny folder przyrodniczy „ekoBYCHA-
WA”, który serdecznie polecam. Kto wie, może 

w przyszłym roku Gmina również otrzyma tytuł 
– mówi p. Marta Wołoszyn, zastępca burmistrza.

Wręczenie nagród odbyło się podczas poznań-
skich targów Tour Salon 2014, czyli targów regio-
nów i produktów turystycznych.  Do Poznania uda-
li się we trójkę: p. Marta Woloszyn,  zastępca bur-
mistrza Bychawy, koordynator projektu Monika 
Głazik  oraz grafik i fotograf Marek Matysek.  

Poznań to idealny sposób na 
poznanie...

ciekawych pomysłów i rozwiązań z zakresu pro-
mocji lokalnych produktów. A na targach tury-
stycznych można było poznać wszystkie oferty tu-
rystyczne z Polski i zagranicy. Było to spotkanie 
w jednym miejscu całej branży turystycznej. Jeśli 
się uczyć – to tylko od najlepszych.

Na targach, wśród wystawców spotkali-
śmy naszych rodaków z Lubelskiego: Lubelski 
Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, 
Biuro Promocji Województwa Lubelskiego, 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Szlak Jana III 
Sobieskiego.

Monika Głazik
Galeria z targów Tour Salon 2014 i z wręczenia 

nagrody na stronie www.bychawa.pl/zdjęcia

�� Oko w oko z przyrodą 
w gminie Bychawa
EkoBYCHAWA dbam o swoje miejsce 
na Ziemi to nowy przyrodniczy 
informator o gminie Bychawa 
wydany przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. 

Oprócz rozdziału będącego charakterystyką środowiska 
przyrodniczego gminy Bychawa, zawiera również część 
edukacyjną: przewodnik jak segregować śmieci i co ro-
bić w gospodarstwie domowym z tzw. odpadami niety-
powymi. Jest też część podsumowująca zorganizowane 
w ramach projektu „Dbam o swoje miejsce na Ziemi” 
konkursy – muzyczny, plastyczny i wiedzy ekologicznej.
Część przyrodnicza została napisana przez geografa i re-
gionalistę Marka Kunę. Opisuje zasoby naturalne naszej 
gminy – budowę geologiczną, klimat, gleby, wody i nie-
zwykłe bogactwo gatunkowe u nas występującej flo-
ry i fauny. Publikacja ma ładną, kolorową szatę graficz-
ną i jest bogato zilustrowana fotografiami ze zbiorów 
Urzędu Miejskiego. Są to piękne krajobrazy (warto zwró-
cić uwagę na nietypowe ujęcie ruin zamku), osobliwości 
florystyczne, np. iglicznia trójcierniowa w Zaraszowie, 
i ciekawostki ze świata zwierząt, np. 27-kilogamowy sum 
z Bychawy.

INFO:
rozmiar: 20 cm x 20 cm
ilość stron: 24
nakład: 2000 szt. 
wydawca: Gmina Bychawa
ISBN: 978-83-931474-2-7
 

Fragment: (...) środowisku roślinnemu towarzyszy boga-
ty świat zwierząt. Największymi ssakami dziko żyjącymi 
i stale zamieszkującymi okolicę są sarny. Szczególnie im-
ponujący jest widok „chmary” tych zwierząt przebiegają-
cych zaśnieżoną równinę. Zimowe stada liczą nawet po 
20-30 sztuk. Nie zdziwmy się, gdy przypadkiem natkniemy 
się na watahę dzików lub majestatycznego łosia. Zdarza 
się, że zwierzęta mieszkające w nieodległych komplek-
sach leśnych Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego lub 
okolic Lublina zabłądzą na nasze tereny.
Publikacja jest bezpłatna. Otrzymają ją wszystkie na-
sze dzieci i osoby zainteresowane. Dostępna w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

1581 r. 1990 r. 2014 r.

Nagrodę w  Poznaniu odebrała zastępca burmistrza Marta Wołoszyn, 
na zdjęciu z Moniką Głazik, koordynatorką projektu
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mieszkańcy mieszkańcy

��W listopadzie przy przedszkolu zostanie 
zbudowany parking dla 30 samochodów
W listopadzie br. przed budynkiem 
przedszkola przy ul. Partyzantów 
rozpoczną się prace budowlane 
mające na celu utworzenie 
nowego parkingu dla samochodów 
osobowych. Zostanie utworzonych 
ok. 30 miejsc postojowych.

Zostanie również wykonanie ogrodzenia pomiędzy te-
renem utwardzonym a budynkiem przedszkola. Parking 
zostanie wykonany z krat trawnikowych na warstwie 
podsypkowej z piasku, tłucznia, a oczka krat będą wy-
pełnione grysem kamiennym. 
Ogrodzenie przed budynkiem przedszkola wykonane bę-
dzie ze stalowych paneli.
Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2014 r.

bardzośmy dziś ubodzy. Honoru Bychawy – 
i czasów współczesnych – broniły dzielnie na-
sze niezawodne „Henryczki”, pod batutą p. 
Dominika Pytki. Orkiestra wykonała, z dużą we-
rwą i swobodą, wiązankę melodii do filmów o te-
matyce sensacyjno-szpiegowskiej. Podobało się! 
Całość programu prowadzili z ogromnym wdzię-
kiem i kompetencją: p. Beata Janiszewska-
Brudzisz (LGD) i p. Mateusz Wróblewski 
(BCK). Imprezę zaszczycili: p. Paweł Pikuła, 
starosta lubelski, p. Artur Płaza, wiceprezes 

LGD, p. Małgorzata Sanaluta, wicewójt gminy 
Garbów, p. Małgorzata Olechowska, kierownik 
Biura LGD oraz p. Janusz Urban, gospodarz na-
szej gminy.

W antrakcie zaprezentowano dorobek LGD re-
alizowany w ramach programu „Leader”. Uczcie 
duchowej towarzyszyło „coś dla ciała”, czy-
li skromny podobno pokaz kuchni regionalnej. 
Aby ogarnąć całokształt dorobku, należałoby 
przyjść po trzydniowym poście, a nie po nie-
dzielnym obiadku! Niemniej jednak piszący te 
słowa odnotował obecność pysznej szynki pie-
czonej w skórce i z kością, zawijańca (zawijasa) 
nasutowskiego, bigosu z buraczkami, domowego 
chleba, chrupiących ogórków wprost z kamien-
nego garnka i paru innych znakomitości.

Na co by tu ponarzekać? A – na frekwencję! 
Tutaj też, jak na urokliwe niedzielne popołudnie, 
bychawian było niezbyt wielu. No to nie gadajcie, 
że nic się u nas nie dzieje! 

Złośliwcy twierdzą, że cała ta zabawa to ele-
ment kampanii wyborczej. A czemu nie? Wybory 
to święto demokracji! A więc, nie tylko podsumo-
wać dokonania i planować przyszłość, ale i po-
świętować się godzi.

*Więcej o zawijańcu nasutowskim – www.lu-
belskie.pl

Marek Kuna

�� Koński Hubertus 2014
Hubertus lub inaczej hubertowiny 
to tradycyjne święto myśliwych, 
leśników i jeźdźców – organizowane 
przez jeźdźców na zakończenie sezonu, 
a przez myśliwych na początku 
sezonu polowań, zwykle w okolicach 
3 listopada (na świętego Huberta).

Zazwyczaj, wśród jeźdźców urządzana jest gonitwa, podczas 
której konno ściga się tzw. lisa, czyli jeźdźca z ogonem przy-
piętym do lewego ramienia.
Do tradycji hubertusa co roku nawiązują też nasi ho-
dowcy koni, zrzeszeni w bychawskim oddziale Polskiego 
Stowarzyszenia Użytkowników Koni Roboczych. W tym roku 
bychawski Hubertus 2014 odbył się w niedzielę 19 paździer-
nika. Choć pogoda była wspaniała i impreza miała charakter 
otwarty, to nie dopisali ani hodowcy z terenu gminy, ani by-
chawska publiczność. Choć tych pierwszych można usprawie-
dliwić (dzień wcześniej odbywał się najsłynniejszy hubertus 
na Lubelszczyźnie organizowany przez Stajnię u Drwala), to 
tych drugich już nie.
Na imprezę na stawiło się troje hodowców z innych gmin –  
p. Mariusz Kijek z gm. Niedrzwica Duża, p. Jędrejek z gminy 
Garbów i p. Dagmara Berlin z Krzczonowa. Z naszych poja-
wili się p. Grzegorz Michalczak z Woli Dużej i p. Zenon Gołąb 
z Gałęzowa.     
Pogoda była wspaniała i rundka bryczkami po Lipniku 
i Podzamczu do ruin bychawskiego zamku i z powrotem była 
niezwykłą przyjemnością. Solo – p. Dagmara na klaczy Negra.
Przy ruinach krótki plener fotograficzny na stronę www.ko-
nie.bychawa.pl. Na pierwszym planie – postawna amazonka, 
na drugim zamek – i staropolski portret gotowy! 
Po powrocie na stadion, w związku z brakiem uczestników nie 
odbyły się ani tradycyjna pogoń „za lisem”, ani planowany III 
Wyścig Włościański pod patronatem Burmistrza Bychawy. 
Puchary zostały na następny rok. Odbył się jedynie wyścig 
dwóch jeźdźców oraz konkurs na najpiękniejszy zaprzęg, któ-
ry wygrała para kucy: Glauka (kl.) i Rokset (o.) wł. G. Jędrejka.
Pięknie konno też zaprezentowała się obecna tego dnia 
w Bychawie wicewójt gminy Krzczonów – p. Agnieszka Kowal. 
Popatrzyłam z zazdrością, bo odwagi zbrakło.
Wikipedia podaje: …polowanie hubertowskie kończy biesiada 
myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce. Do tej tradycji na-
szym koniarzom udało się nawiązać w 100 procentach!
Widać też było oznaki zbliżającej się chłodnej pory roku. 
Liście na drzewach przepięknie pożółkły i zbrązowiały, w re-
zerwacie myszołów uczył swoje dzieci latać, a sami bohate-
rowie tego dnia – konie – szykują się do zimy. Piękna klacz 
p. Dagmary już w zimowej szacie.

M. Głazik

�� Drugi sklep firmowy 
naszej Okręgowej 
Spółdzielni 
Mleczarskiej. 
W Lublinie!
Niewielki sklepik znajduje się 
w ciągu sklepów przy ulicy 
1 Maja 28, między mięsnym 
a księgarnią. Działa od 21 
października. Kilka dni temu zyskał 
firmowe błękitne oznakowania 
mleczarni i można go bez 
problemu znaleźć.

Lubelski sklep firmowy, podobnie, jak ten w Bychawie 
prowadzi sprzedaż nabiału, starowiejskiego pieczywa 
(partnerem sklepu jest Piekarnia Emark s.c. Juryccy), 
słodyczy i innych produktów spożywczych. Wydaje 
się, że będzie wygodny dla wszystkich udających się 
w stronę dworca. Również naszych mieszkańców wra-
cających z Lublina.
Najważniejsze, że ceny bychawskiego nabiału w obu 
firmowych sklepach – i w Lublinie, i w Bychawie są ta-
kie same, a więc kostka masła kosztuje 3,50 zł, a oseł-
ka – 3,99 zł.
Za ladą sklepu wita nas uśmiechnięta p. Basia Kot 
z Bychawy. Oprócz miłej obsługi, znużonej rodacz-
ce proponuje coś ciepłego oraz odpoczynek przy 
kaloryferze.
Na razie godziny pracy sklepu może nie wydają się dla 
wszystkich wygodne (na tygodniu 7.30-15.30, w sobo-
tę 8-14), ale prezes OSM obiecuje je wydłużyć, gdy bę-
dzie rosło zainteresowanie klientów.
Myślę, że już wkrótce mieszkańcy Lublina pozna-
ją i docenią wysoką jakość produktów mleczarskich 
z Bychawy. 

mg

Do tańca... i zawijańca*!
�� Słoneczna niedziela 
19 X br. obfitowała 
w oferty kulturalne. Bo 
nie tylko Hubertus na 
stadionie, ale też w BCK 
na nudę nie narzekano.

A to za sprawą Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
wokół Lublina”, która zorganizowała Przegląd 
Zespołów Artystycznych działających na jej te-
renie. (Przypomnijmy, LGD obejmuje 15 gmin 
i dwa miasta powiatu ziemskiego lubelskiego).

Orkiestry dęte i kapele ludowe, chóry, zespoły 
muzyczne i taneczne, grupy teatralne to tylko 
część ogromnego potencjału artystycznego, jaki 
tkwi w mieszkańcach naszej krainy.

Niestety, miałem sposobność uczestniczyć je-
dynie w końcowej części imprezy. Ostatniej, lecz 
nie najgorszej! Grupa Teatralna z Lesiec (gm. 
Garbów) przedstawiła widowisko obrzędowe 
„Narodziny”, przedstawiające rytuały związane 
z przyjściem na świat dziecka. I któż by pomy-
ślał, że tyle różnych tabu, nakazów i zakazów, 
tyle związków ze światem przyrody i światem po-
zaziemskim wiąże lub raczej wiązało narodzenie 
nowego człowieka? 

Doskonale zaprezentował się Zespół Pieśni 
i Tańca Dąbrowica; w programie tańce lubel-
skie i rzeszowskie oraz szereg popularnych on-
giś melodii ludowych. Barwne stroje, tradycyjne 
instrumenty, perfekcyjnie dopracowana chore-
ografia, a nade wszystko pełna symbioza mło-
dych tancerzy z dojrzałą wiekowo kapelą.

I znów, na podstawie własnych doświadczeń 
związanych z uroczystościami rodzinnymi 
stwierdzić wypada, że w porównaniu z naszy-
mi przodkami, niezamożnymi i nieuczonymi, 

�� Kiermasz Darowanej Książki
Już od kilku dni w holu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie 
piętrzą się najróżniejsze książki. 
Z setek tytułów można wybrać ten, 
którego – być może – na próżno 
szukało się latami! Tak po prostu, 
w dodatku zupełnie za darmo.

Pomysł powstał pod wpływem potrzeby chwili. Od jed-
nego z Czytelników otrzymaliśmy prezent w postaci 
„ciężarówki” pełnej książek. Część z nich, opatrzone na-
zwiskiem darczyńcy, znalazło swoje miejsce na półkach 
bibliotecznych.
Z pozostałymi nie bardzo wiedzieliśmy co zrobić. Były to 
książki gromadzone latami przez zakochaną w nich Panią 
Danutę, Mamę naszego Czytelnika. I tak już od kilku dni 
w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie piętrzą 
się najróżniejsze książki. Jest literatura piękna dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, są lektury szkolne, tomiki poezji 
i książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. 
Z setek tytułów można wybrać książkę zupełnie za darmo, 
bez konieczności oddawania jej komukolwiek. Można tak-
że przynieść swoje już przeczytane książki, które Komuś 
innemu mogą się przydać i sprawić radość!
W ten sposób okazało się, że Czytelnicy Biblioteki oraz 
osoby odwiedzające Bychawskie Centrum Kultury, chętnie 
zatrzymują się przy „książkowych piramidach”.  Szperają, 
szukają, wybierają i… zabierają ze sobą tę jedną jedyną, 
ważną dla nich książkę…, a po kilku dniach, ku miłemu za-
skoczeniu wszystkich, w zamian przynoszą pudło własnych 
książek, bo chcą się nimi podzielić.
Państwu Włodarczykom z serca dziękujemy za inspirują-
cy prezent. Czytelników „GZB” zachęcamy do odwiedzania 
kiermaszu, ale też do dzielenia się książkami. To miejsce 
jest dla Was i dzięki Wam!

Barbara Cywińska 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Na skwerze przy ul. Partyzantów obok Samorządowego Przedszkola już wkrótce będzie parking
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Na jeszcze gorącej płycie 
„Diamenty Lublina 2014” 
(wyd. 23.10.2014) znalazła 
się piosenka w wykonaniu 
naszej utalentowanej 
wokalistki – Dagmary 
Sprawki.

Dagmara Sprawka ma 19 lat. Obecnie mieszka 
w Lublinie, ale na Facebooku nadal się do nas 
przyznaje – do Bychawy i do Bychawki, z któ-
rej pochodzi. Uczy się w Technikum Hotelarstwa 
w Zespole Szkół Rolniczych w Piotrowicach, ale 
jest absolwentką naszych szkół: Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce i Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie.

Diament może być Superdiamentem
Dagmara do tegorocznej edycji konkursu wo-

kalnego „Diamenty Lublina” organizowane-
go przez Stowarzyszenia Solo Życia wybrała 
piosenkę Apetyt na życie z repertuaru Hanny 
Banaszak. W przesłuchaniach do konkursu 
w Studiu Muzycznym Radia Lublin wzięło udział 
66 wykonawców. W wywiadzie Dagmary dla 
„Kuriera Lubelskiego”, który był patronem me-
dialnym i partnerem konkursu, czytamy, że to 
było jej trzecie podejście do tego lubelskiego kon-
kursu, ale tym razem się udało – zgodnie z po-
wiedzeniem do trzech razy sztuka. Wykonawców 
oceniało znakomite jury, m.in.: Adam Galant 
– muzyk, dziennikarz TVP Lublin, Mieczysław 
Jurecki – muzyk, prezes Stowarzyszenia Solo 
Życia, przewodniczący jury, Wojciech Wytrążek 
– wiceprezes tego stowarzyszenia oraz Artur 
Borkowski – dziennikarz „Kuriera”. Na wyda-
nej z tej okazji płycie znalazło się 15 najlepszych 
piosenek zgłoszonych na konkurs, w tym pio-
senka w wyk. Dagmary.

Można wybrać piosenkę Dagmary na 
Superdiament Lublina 2014 wysyłając SMS 
o treści: Diament.10 w konkursie organizowa-
nym prze „Kurier Lubelski”. Szczegóły na stro-
nie internetowej gazety.

Love is my weapon, music my reli-
gion, and peace my soul

Tę sentencję (miłość jest moją bronią, muzy-
ka religią a pokój duszą) można przeczytać na 
profilu facebookowym Dagmary, która od kil-
ku już lat jest bardzo aktywna w przestrzeni in-
ternetowej – zarówno tej muzycznej, jak i spo-
łecznościowej. W serwisach SoundCloud oraz 
na Youtube można posłuchać świetnie wykona-
nych przez nią piosenek m.in. Ja dla Pana czasu 
nie mam, Coraz bliżej święta, Magia świąt, Only 
Hope, Na pustyni, Bo my lubimy.

nagradzani

„Diamentowa” przygoda Dagmary

W sieci posługuje się pseudonimem 
artystycznym Danira.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już 
w wieku przedszkolnym. Pierwszych wskazówek 
muzycznych udzielili jej nauczyciele w szkole 
podstawowej: Bogumiła Rosołowska, Jolanta 
Maksim, Krystyna Jagiełło, Beata Chmielowiec, 
Beata Kot, Tadeusz Kurant. Nauczycielem, któ-
ry miał duży wkład w rozwój wokalny Dagmary 
był Krzysztof Mendykowski uczący muzy-
ki w Gimnazjum, pod jego opieką startowa-
ła w wielu konkursach piosenki. Śpiewała 
w Bychawskim Centrum Kultury, gdzie uczyła 
się różnych technik śpiewu, pod okiem Marcina 
Mączki przygotowywana była do występów 
m.in. na Ogólnopolskim festynie W krainie piero-
gów z grupą wokalną THE FEVER, jak i solowo. 

Wielokrotnie reprezentowała nasze miasto na 
różnych festiwalach piosenki dla dzieci i mło-
dzieży: Kamerton, Śpiewający Słowik, Wygraj 
Sukces, Zaczarowane piosenki Jana Wojdaka, 
Festiwal Piosenki Angielskiej, Konkurs Poezji 
Śpiewanej, Debiuty Lublina.

Jej marzeniem jest nagrać płytę z własny-
mi utworami. Swoje marzenie powoli zaczyna 
realizować, pierwszy jej utwór W splocie (muz. 
T. Ciecieląg, sł. P. Hołda) emitowany był przez 
Radio Lublin. Można go posłuchać na Youtube 
i SoundCloudzie.

Bierze czynny udział w różnego rodza-
ju koncertach charytatywnych, ostatnio dla 
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. 
Niebawem wystąpi na Młodzieżowym Koncercie 
Charytatywnym 8 listopada zorganizowanym 
w Opolu Lubelskim.

Obecnie Dagmara uczy się śpiewu w Szkole 
Muzycznej Yamaha w Lublinie pod kierunkiem 
p. Agnieszki Wiechnik, zaś w zakresie nagry-
wanych piosenek współpracuje z Sebastianem 
Piechem z Piechstudio.pl.

Dagmara to dziewczyna bardzo odważna. Bo 
odwagi potrzeba, by wziąć udział i wystawić 
się na krytykę surowych jurorów. W programie 
X Faktor przeszła jeden etap.

Obdarzona znakomitymi warunkami – ślicz-
na, wysoka, długowłosa i długonoga próbuje też 
swoich sił w modelingu (maxmodels.pl). Lubi ją 
aparat, współpracuje z fotograf Olimpią Koziej-
Kulą oraz makijażystką Joanną Niedźwiecką 
(zdjęcie okładkowe).

To nie wszystkie talenty Dagmary. Pamiętamy 
przecież, jak w 2006 roku została pierwszą lau-
reatką konkursu plastycznego na projekt świą-
tecznej kartki pocztowej gminy Bychawa.

Dagmarze życzymy powodzenia, i obiecujemy, 
że wszystkie jej dokonania będziemy śledzić i jej 
oczywiście dopingować.

Monika Głazik

Dossier

Dagmara Sprawka 
„Danira”
�» ur. w 1995 r. w Bychawie
�» absolwentka Szkoły Podstawowej 

im. K. Koźmiana w Bychawce i Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
�» uczennica Technikum Hotelarskiego 

w Piotrowicach
�» laureatka konkursu Diamenty Lublina 2014 

i Nagrody im. Mariana Frączka Kamerton 
2011

�� Zostań partnerem Karty 
Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski 
program opracowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. To system zniżek dla 
rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. 

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego 
spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jak przystąpić do programu? 
Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja 
firma może zaoferować rodzinom. Pobierz formularz ze 
strony: wwwl.lublin.uw.gov.pl. Wypełnij go i wyślij na kdr@
lublin.uw.gov.pl. Po weryfikacji formularza uzgodnimy 
z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy. Wojewoda 
Lubelski podpisze z Twoją firmą umowę o współpracy.

Jakie korzyści daje uczestnictwo 
w programie?
�» W ramach programu Karta Dużej Rodziny firmy i instytu-

cje mają prawo do posługiwania się logo Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny,
�» Udział w programie to większa rozpoznawalność i zain-

teresowanie ofertą Twojej firmy lub instytucji,
�» Karta Dużej Rodziny pomoże Ci zbudować długotrwałe 

relacje z klientami,
�» Uczestnictwo w programie to element prowadzenia biz-

nesu odpowiedzialnego społecznie.

Firmy i instytucje w programie
�» Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje 

różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału 
jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym 
Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia 
firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.
�» Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek 

dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie: 
www.rodzina.gov.pl.

Dodatkowych informacji udzielają: Joanna Majewska: 
tel. 81 74 24 359, Edyta Widomska: tel. 81 74 24 791, Renata 
Rojek: tel. 81 74 24 405. Masz pytania, napisz do nas: kdr@
lublin.uw.gov.pl 

�� Zdrowa Gmina Bychawa
Na tej imprezie rekordu oddawania 
krwi nie pobiliśmy, ale za to 
zbadaliśmy spektakularną ilość 
tłuszczu. Rozegraliśmy też kilka 
niezłych meczy!

Wydawać by się mogło, że o zdrowym trybie życia wiemy 
wiele. Jesteśmy świadkami licznych inicjatyw, których ce-
lem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę dba-
nia o własne zdrowie. Innymi słowy – modne jest bieganie, 
pływanie, jazda na rowerze, rolkach.
Kolejnym ważnym elementem tego trendu jest możli-
wość dzielenia się swoim sukcesami na portalach społecz-
nościowych. Tym samym poprzez Facebooka, Instagram, 
Endemondo etc. odbywa się swoistego rodzaju rywalizacja. 
Jest to zdecydowanie efekt pożądany, który zmienia utar-
ty stereotyp o spędzaniu wolnego czasu przy komputerze. 

Powinniśmy cieszyć się z faktu, że nowoczesne technolo-
gie sprzyjają sportowemu rozwojowi, a moda na uprawia-
nie sportu reklamowana jest przez aktorów, polityków, 
dziennikarzy.
To właśnie ten trend spowodował chęć organizacji lokalnej 
inicjatywy, która w pakiecie zaproponuje mieszkańcom gmi-
ny zdrowy tryb życia. Tym samym w niedzielne popołudnie 
byliśmy świadkami turnieju siatkarskiego w którym udział 
wzięło sześć drużyn: OSP Zaraszów, OSP Wola Gałęzowska, 
OSP Bychawka, Policjanci, Bychawscy OldBoy-e oraz mło-
dzieżowa drużyna z „Kwiatka”. Jednocześnie, oprócz cie-
kawej rywalizacji sportowej można było bezpłatnie korzy-
stać z basenu, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, za-
czerpnąć informacji na temat uzależnień oraz poznać tajniki 
właściwego szczotkowania zębów. Prowadzone były rów-
nież bezpłatne badania pomiaru zawartości tkanki tłusz-
czowej w organizmie (skorzystało 30 osób) oraz konsulta-
cje z dietetykiem. Przez cały dzień imprezie towarzyszyła 

zbiórka krwi oraz rejestracja dawców szpiku prowadzona 
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie. Dla dzieci zorganizowane zostały konkursy na te-
mat przeciwdziałania uzależnieniom, w których można było 
wygrać atrakcyjne nagrody.
Impreza bez wątpienia nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie 
i pomoc wielu osób i instytucji. Dlatego też pragnę serdecz-
nie podziękować dyrektorowi Henrykowi Dudziakowi za bez-
płatne użyczenie hali sportowej, basenu i ufundowanie pu-
charu. Dziękuję burmistrzowi Januszowi Urbanowi za wspar-
cie finansowe, prezesowi BPK Sylwestrowi Krusińskiemu za 
ufundowanie pucharu, p. Piotrowi Wojtasiowi, dyrektorowi 
i pracownikom SPZOZ w Bychawie za przeprowadzenia po-
kazów pierwszej pomocy, p. Jolancie i Andrzejowi Bieleckim 
z firmy Biel-Hydra za ufundowanie wody dla zawodni-
ków, Krzysztofowi Szafrankowi właścicielowi firmy Global 
Ubezpieczenia za ufundowanie polisy NNW dla zawodników, 
panu Piotrowi Skórce za sędziowanie, panu Waldemarowi 

Kot za wykonanie medali, panu Arturowi Płazie za przygotowanie 
formalne imprezy oraz czuwanie nad jej realizacją, p. Beacie Kot za 
prowadzenie zajęć z wodnego aerobiku, p. Zbigniewowi Flisowi za 
poprowadzenie stomatologicznego spotkania dla dzieci oraz panu 
Mieczysławowi Traczowi za spotkanie z młodzieżą.
„Fizycznego” wsparcia działaniom prozdrowotnym udzielił staro-
sta lubelski, pan Paweł Pikula, biorąc udział w turnieju w barwach 
jednej z drużyn. Impreza zakończyła się około godziny 20.00 ce-
remonią wręczenia pucharów. Zwycięzcami byli ci, którzy wzięli 
udział w imprezie. Kogo nie było – ma czego żałować. Odnotujmy 
jednak dla dziennikarskiej rzetelności, że zwycięzcami turnieju zo-
stali strażacy z OSP Bychawka Druga. Zachwyciła jednak gra i kon-
dycja bychawskich „Old – boys”, którzy zajęli ostatecznie miejsce 
II. Mam nadzieję, że w przyszłym roku podczas drugiej edycji im-
prezy spotkamy się w szerszym gronie, bo zgodnie z przesłaniem: 
Szlachetne zdrowie, ile cię cenić trzeba ten tylko się dowie, kto cię 
stracił – zdrowie to wartość, o którą trzeba zabiegać!

Mateusz Wróblewski 

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
/ U

M
 B

yc
ha

w
a

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
/ U

M
 B

yc
ha

w
a

 
©

M
at

eu
sz

 W
ró

bl
ew

sk
i

1310/201412Głos Ziemi Bychawskiej

http://boardofwisdom.com/togo/Quotes/ShowQuote/?msgid=415509
http://boardofwisdom.com/togo/Quotes/ShowQuote/?msgid=415509
http://www.rodzina.gov.pl
http://www.rodzina.gov.pl
http://www.rodzina.gov.pl
mailto:kdr@lublin.uw.gov.pl
mailto:kdr@lublin.uw.gov.pl


historiahistoria
Głos Regionalistów Głos Regionalistów

dodatek
do „Głosu Ziemi Bychawskiej”

nr 10 (259)
redaguje

BYCHAWSKIE
TOWARZYSTWO

REGIONALNE

9
(98)

2014
Zofia z Koźmianów Przewłocka

Ta, co „pośród prostych życie swe spędziła”
�� Zaszczycona zaproszeniem 
do udziału w uroczystości 
nadania imienia szkole 
w Woli Gałęzowskiej 
spróbowałam przy tej 
okazji podzielić się paroma 
refleksjami o ziemiance, co 
„wiejskie dzieci w dworze 
swym uczyła”.

Najpierw kilka zwierzeń osobistych. 
Okolicznościowy pobyt w Woli 17 październi-
ka 2014 roku był dla mnie powrotem do czasów 
sprzed ponad półwiecza. W młodości bywałam tu 
w remizie na zabawach, zauroczona miejscowymi 
oberkami i polkami, często granymi przez orkie-
strę mojego dziadka. We wczesnym dzieciństwie 
odwiedzałam z bliskimi dwór i ich wolańskich 
znajomych.

Kiedy dziadek odwoził mnie bryczką ze Starej 
Wsi do autobusu w Bychawie był czas na jego 
opowieści i wspomnienia. Nie jedno było związa-
ne z „cichą bohaterką” styczniowego zrywu roku 
1863. Dziadek znał Zofię Przewłocką, już jako sę-
dziwą „starszą Panią”, przebywającą u córki, Marii 
Świdowej w Wierzchowiskach pod Janowem. To 
właśnie „starszej” i „młodszej Pani” zawdzięczał 
znajomość pisma nutowego i podstawowych za-
sad muzyki. Po tę wiedzę muzyczną odbywał wę-
drówki konne z domu rodzinnego w Stawcach do 
Wierzchowisk.

Od Józefa Szubartowskiego, mojego dziad-
ka, dowiedziałam się też, że poświęcone polskim 
dziejom książki, które czytał w młodości pocho-
dziły głównie z latającej biblioteki, a do Stawiec 
docierały często z Woli Gałęzowskiej lub z dworu 
w Józwowie, o czym informowały metryczki towa-
rzyszące tym publikacjom.

Mój dziadek pamiętał też ostatnią, dłu-
gą, grudniową wędrówkę Zofii Przewłockiej 
z Wierzchowisk do Bychawy w roku 1907: brał 
udział w eksportacji na odcinku kilkukilometro-
wym od Błażka w okolice Studzianek. Znał też 
treść sentencji z nekrologu, którą mi przytaczał 
w wersji następującej: Niech Ci jasność wieczna 
świeci/ za naukę chłopskich dzieci”

***
W czasach zaborów idea, aby oświecać Polaków, 

przekładała się na konkretne działania, bo słusz-
nie mniemano, że oświata jest jedyną drogą do 
niepodległości – przez unarodowienie. Kanon 
edukacyjny, który miał źródła w paradygmatach 
epoki Oświecenia, w różny sposób był wdrażany 

w program nauczania powszechnego. Można by 
rzec, że ten, który przyjęła Zofia Przewłocka, 
uwzględniał wszelkie czynności, którym pa-
tronowały muzy. Warszawska pensja Zuzanny 
Wilczyńskiej, do której Koźmianówna uczęszcza-
ła, wystawiała świadectwo, które umożliwiało 
podjęcie pracy dydaktycznej z zachowaniem wła-
śnie tego kanonu. Obowiązek budowania ducho-
wości młodego Polaka nakazywał wszechstronny 
rozwój osobowości. A jeśli do tego włączymy zaan-
gażowanie pedagoga, to efekty kształcenia były wi-
doczne. Uczenie dzieci w Woli Gałęzowskiej trwało 
blisko pół wieku, co oznacza, że Przewłocka wy-
dobyła z analfabetyzmu co najmniej trzy genera-
cje dzieci wiejskich.

Jedyna córka Jana Koźmiana była osobą niepo-
spolitego umysłu i charakteru. Działalność dobro-
czynna i publiczna, związana z miejscem i ludem, 
obok którego żyła stały się busolą jej życiowej dro-
gi: wesela i prezenty dla pary młodej, szczodrość, 
pomoc chorym i potrzebującym… – ona ten lud ko-
chała i pragnęła dla niego pracować – podsumo-
wała działalność babki Zofia Rządzina.

Z racji moich zainteresowań zwracam szcze-
gólną uwagę na te walory osobowości Zofii 
Przewłockiej, które poświadczają jej znajomość 
życia, tradycji i kultury włościan. Szlachcianka 
z urodzenia dojrzewała w kulcie literatury i muzy-
ki; wśród rodziny, gdzie znajdowano czas na pie-
lęgnowanie własnych upodobań artystycznych, 
literackich i muzycznych, a także pasji kolekcjo-
nerskich. Wszechstronne zainteresowania Zofii 
Koźmianówny doceniał jej stryj, Kajetan Koźmian 
z Piotrowic. W strofach jej poświęconych zawarł 
myśl następującą: Zosiu, ty z czułej ku stryjowi 
chęci/ Starą ramotę ryjesz jak na miedzi,/Nie ura-
tujesz jej od niepamięci,/ Oko każdego rodu jej nie 
zwiedzi. [...]/ Dla sztuk, dla nauk smutne przy-
szły czasy,/Z zepsutym smakiem zysk podły się 
zbracił, [...] /Ochroń od zgubnej zarazy me wnu-
ki,/ Odwróć od bredni, dubow i mamideł;/Nie ma 
w naukach piękności bez sztuki,/ Nie ma sztuki 
bez prawideł.

Staranne wykształcenie Zofia Koźmianowna 
zdobyła w znanej pensji warszawskiej Zuzanny 
Wilczyńskiej. Ze wspomnień jej koleżanki z pen-
sji, Narcyzy Żmichowskiej, czerpiemy m.in. infor-
macje o sposobie nauczania języków obcych w tej 
prywatnej szkole dla panien: U p. Wilczyńskiej 
prawem było, żeby dzień jeden po francusku, dru-
gi po niemiecku rozmawiać. W niedziele wszystkie 
europejskie języki tolerowano. Skutkiem tej dziw-
nej na pozór, lecz tradycyjnej ustawy język polski 
powinien był trochę ucierpieć, tymczasem zupełnie 
w ogólnej sumie inaczej wypadało. Wychowanki 

Wilczyńskiej odznaczały się czystością swojej pol-
szczyzny, pięknym francuskim akcentem i zupeł-
ną nieznajomością języka niemieckiego.

Niepospolite zdolności muzyczne Koźmianówny 
– wokalne i instrumentalne – odkryła przełożo-
na warszawskiej pensji. Zuzanna Wilczyńska 
skierowała ją na naukę śpiewu i gry na fortepia-
nie. Zofię uczył Wojciech Żywny, podobnie jak 
stryjecznego brata Andrzeja Edwarda i małego 
Fryderyka Chopina. I to właśnie ten nadworny 

muzyk Sapiehów, wybrał Koźmianównę na popis 
z orkiestrą. Piętnastoletnia wówczas ziemianka 
lubelska wykonała jeden z wirtuozowskich kon-
certów fortepianowych Johna Fielda. Dla oso-
bistych potrzeb pianistycznych Koźmianówny 
do rodzinnego majątku został sprowadzony 
z Warszawy dobry instrument. W korespondencji 
Koźmianowny wymieniany jest jeszcze jeden na-
uczyciel muzyki z czasów warszawskich – Antoni 
Teichmann (1798-1877). Syn warszawskiego pa-
stora znajdował się w bliskim kręgu znajomych 
Wiktorii z Mikulicz-Radeckich Koźmianowej i za-
pewne to on szlifował emisję głosu i umiejętności 
wokalne Zofii. 

Na rozwój muzyczny córki Jana Koźmiana nie-
wątpliwy wpływ miały wyjazdy za granicę. Młoda 
ziemianka lubelska znała wartość wokalnej szko-
ły włoskiej. Oto w Wiedniu, wówczas szesnasto-
letnia panna brała lekcje śpiewu u Włocha. O ja-
kość swojej techniki i interpretacji wokalnej za-
troszczyła się również w czasie pobytu w Rzymie. 
W liście z podróży (1843) skarżyła się stryjecznego 
bratu Andrzejowi na brak czasu na naukę, bo jak 
pisała, śpiewam tylko dla innych, a nic nie pracu-
ję, wzięłam 11 lekcji od nauczyciela, który zawsze 
mię chwalił i bardzo mało poprawiał. Tak więc 
w trakcie europejskich eskapad szlachcianka lu-
belska, obdarzona przez naturę głosem pięknym 
i o rozległej skali, brała czynny udział w salono-
wym koncertowaniu. 

We Francji, Szwajcarii czy Włoszech miała oka-
zję poznać wiele osobistości, a wśród nich arty-
stów, muzyków, malarzy, poetów. Kontakty te 
zapewnili jej bracia emigranci, Stanisław i Jan. 
Sztambuch młodej ziemianki zapełniły wpisy 
znanych postaci świata kultury, często opatrzone 
muzycznymi frazami i dedykowanymi jej pieśnia-
mi. W sztambuchu znalazło się między innymi 
nazwisko sławnego muzyka węgierskiego Ferenca 
Liszta, czy słynnego skrzypka belgijskiego Henri 
Vieuxtempsa.

Koźmianówna stała się wówczas posiadacz-
ką egzemplarza pierwodruku chopinowskiego 
– Nokturnów op. 32 z własnoręczną dedykacją 
kompozytora (datowaną: „Paris 24 Mai. 1838”).  
Zachował się on do dziś i znany jest jako cimelium 
z kolekcji chopinologa, Artura Hedleya. W Woli 
Gałęzowskiej był też przechowywany przez dłu-
gi okres inny, cenny autograf: to część partytu-
ry chopinowskich Wariacji B-dur „La ci darem la 
mano” op. 2, brulion ozdobiony rysunkami po-
mnika i generała napoleońskiego. Właścicielką 
tego manuskryptu w latach 70. XIX wieku była 
Zofia Przewłocka, a jego spadkobiercą stał się jej 
syn – Konstanty. O rękopisie tym pisał Szulc, bio-
graf Chopina (około roku 1910): Drugi rękopis tych 
wariacji starannie był przechowywany u W.[Z.!] 
z Koźmianów w Gałęzowskiej Woli w Lubelskiem. 
Czy dziś jeszcze istnieje, nie wiemy. Dzisiaj wie-
my, że rękopis ten istnieje i stanowi ozdobę amery-
kańskiej fundacji chopinowskiej Owena Lehmana 
w Waszyngtonie. Zawierucha ostatniego katakli-
zmu światowego zaniosła bowiem rękopis z Woli 
Gałęzowskiej za wielką wodę.

Muzyka przez długie życie była pasją wolań-
skiej dziedziczki i te pasje przekładały się na 
organizowane w jej domu imprezy artystyczne. 
Skromny dworek w Woli Gałęzowskiej był otwarty 
dla gości – było tu zawsze ludno i gwarno. Urzekał 

bywalców wysoką kulturą literacką i teatral-
ną, jakością wykonawstwa muzycznego. W cza-
sie salonowego koncertowania Przewłocka śpie-
wała i grała na fortepianie lub fisharmonii, a te 
obyczaje muzyczne z rodowej siedziby przenio-
sły do swoich domów jej dzieci, wnuki, prawnuki. 
Muzyka służyła Pani na Woli również w jej ak-
cjach społecznych.

***
W roku Oskara Kolberga wypada przypomnieć, 

że ten badacz folkloru polskiego przemierzył pod-
bychawskie szlaki, na których tropił ślady kul-
tury tradycyjnej i znajdował je w naszej okoli-
cy, a w akcjach dokumentacyjnych pomagali mu 
Koźmianowie. Nobilitacja kultury ludowej i wy-
znaczenie jej miejsca wśród najwyższych war-
tości narodu miała swoje konsekwencje w świa-
domości Zofii Przewłockiej i jej sąsiadów, miesz-
kańców podbychawskich dworów. Romantyczne 
oczarowanie folklorem miejscowego ludu zado-
mowiło się w Woli Gałęzowskiej na stałe, jakby 
na przekór protoplastom, a zwłaszcza Kajetanowi 
Koźmianowi, który z dystansem odnosił się do po-
czynań młodych krewniaków, a szczególnie do lu-
dowych inspiracji w sztuce i  poezji polskiej. 

Sentyment dla doniosłych wartości kultury 
ludu w rodzie Przewłockich stał się powszechny. 
Nie darmo Antonina Morżakowska zawdzięcza-
ła wolańskiej edukacji rozmiłowanie – jak wspo-
minała – w dwóch rodzajach muzyki: klasycznej 
i ludowej. Znałyśmy prawie wszystkie piosenki 
śpiewane we wsiach okolicznych i w innych czę-
ściach kraju. W paru memuarach rodowych są 
opisy obyczajów i miejscowego folkloru. Konstanty 
Przewłocki pozostawił m.in. barwną relację z kul-
minacyjnego momentu wesela włościańskiego 
w majątku jego matki. Tym celom służyło dwor-
skie pomieszczenie w podziemiu, to samo, które 
na co dzień było wykorzystywane jako szkolna 
klasa. Wesele przeszło sto głów liczące ściągało 
ze wsi wieczorem ze śpiewem i muzyką, wtłaczało 
się do [...] szkoły. Muzyka zasiadała w katedrze, 
starszyzna za dużym stołem, młodzież zaczynała 
hulać. Nie obyło się bez „napitki i jakiegoś ciasta”. 
Taka zabawa trwała parę godzin. Po kolacji poja-
wiała się dziedziczka z rodziną i domownikami, 
bo zwyczajowo czepek dla młodej był prezentem 
od dziedziczki. Wszyscy zasiadali za stołem, prze-
znaczonym dla starszyzny. Wówczas zaczynano 
śpiewy i ceremonie, dziś przeważnie już przez lud 
zarzucone, a tak ciekawe, towarzyszące obrzędo-
wi oczepin. Pamiętam korowód bab – wspomina 
Przewłocki – śpiewających Chmiela i kroczący wo-
kół parami ze starościną, prowadzącą pannę mło-
dą […].

Naturalna organizacja rytmów czasowych 
kształtowała wiejskie środowisko obrzędowe 
i obyczajowe. Mieszkaniec wsi stykał się w okre-
ślonych sytuacjach z muzyką rozmaitą: była ona 
wytyczona przez zakazy i nakazy, zwyczaje i pre-
ferencje. Repertuar muzyczny, zwarty mocno ze 
zwyczajami i obrzędami, był nieodłącznym skład-
nikiem różnych sytuacji i różnych etapów życia 
człowieka – od narodzin do śmierci. Poprzez udział 
w tej obrzędowości człowiek stawał się świadomy 
nie tylko własnej biografii, ale i doświadczonej 
przeszłości grupy społecznej, do której należał. 
Szczególne miejsce obrzędów w kulturze wsi wy-
nika także stąd, że to one stały się rezerwatem 

starego repertuaru. I o nie troszczono się w spo-
sób staranny, aby pamięć i ustny przekaz nie za-
gubiły się, aby przez ich „rytmiczne” powtarzanie 
stały się one formą kontynuacji tradycji regional-
nej, tego wspólnego dobra wiejskiej społeczności. 

Obyczaje, które przybierały formę spontanicz-
nego, zbiorowego uczestnictwa w kulturze, stawa-
ły się platformą łącząca dwór i wieś. Mieszkańcy 
wolańskiego dworu bez oporu poddawali się miej-
scowym rytuałom, nie izolowali się od tradycyj-
nej obyczajowości. Potomkowie Zofii z Koźmianów 
przyjęli pozytywistyczne zasady pracy organicznej 
wraz z całym ideałem agrarnym. Wszak ich dwor-
ski środek świata nie był dla jego mieszkańców 
obszarem zamkniętym. Przeciwnie, ich wiosko-
wa rzeczpospolita stanowiła teren styku i współ-
życia z mieszkańcami pobliskiego miasteczka – 
Bychawy i okolicznych wsi. Podejmując obywa-
telskie misje pozostali wierni rodowej spuściźnie. 
Zróbcie wioski szczęśliwe, kraj będzie szczęśliwy 
– nawoływał Andrzej Edward Koźmian, opisu-
jąc stan włościański w Polsce. Nie o mit Arkadii 
Koźmianowi szło, ale o pracę nad oświatą ludu. 
Wsparte na mocnych fundamentach wartości 
i sposoby obywatelskich zachowań nakazywały 
ziemianom działać na rzecz bychawskiej wspól-
noty parafialnej, aby ścieżki pomiędzy dworem 
a plebanią nie zarosły trawą. Mieli też zakorze-
nione przekonanie, że kultura narodowa powinna 
czerpać z ziemi, wraz z ludem, ale nie wyłącznie 
przez lud: udział w tym procesie ziemian stawał 
się powinnością.

***
Kultura ziemiańska, której w naszej okolicy 

animatorką była Zofia z Koźmianów Przewłocka, 
dzisiaj jest już zamkniętą kartą polskiej histo-
rii, niedostępną w bezpośrednim doświadcze-
niu. Przemiany w sferze cywilizacyjnej uniemoż-
liwiają wskrzeszenie tej tradycji, nawet w sytu-
acji osiedlenia się kogoś w dworku czy pałacu na 
wsi, w wyniku zauroczenia się dawnym stylem 
bytowania. Związek z ziemią był tu podstawą, 
a jego następstwem – kultura, dostosowana do 
warunków otoczenia. Ziemiaństwo to szlachec-
ki rodowód, to stan i rodzinny dom ze sobą ści-
śle zespolone, to rodowa siedziba, warsztat pracy, 

  >>>>>>>>>>>>> dokończenie na następnej stronie

Zofia Przewłocka z synem Konstantym

Zofia Koźmianówna Przewłocka z drugim mężem 
Konstantym Goniewskim

Zofia Przewłocka z córką też Zofią (Kowerską) i synem 
Stanisławem
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historiahistoria
Głos Regionalistów Głos Regionalistów

�� Doniosły fakt nadania 
Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej 
imienia Zofii Przewłockiej, 
odtąd patronki szkoły, to 
efekt dyskusji i propozycji, 
jakie od dłuższego czasu 
rozważano w lokalnym 
środowisku – nauczycieli, 
mieszkańców, miejscowych 
regionalistów i, oczywiście, 
władz samorządowych. 

Niewątpliwie do spopularyzowania Jej postaci i syl-
wetki tej szlachetnej patriotki przyczyniły się publika-
cje książkowe oraz artykuły publicystyczne zamieszczo-
ne na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” (dodatek „Głos 
Regionalistów”), inspirowane przez Zarząd Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego. Odkrywanie i przybliżanie 
współczesnym ważnych zdarzeń i zasłużonych ludzi z prze-
szłości naszej okołobychawskiej krainy jest jednym z celów 
statutowych tego stowarzyszenia.
Zofia Przewłocka wywodziła się z Koźmianów/Kośmianów, 
którzy tu, w Lubelskiem, osiedli w l. 80. XVIII wieku po 
ożenku Andrzeja Alojzego Kośmiana herbu Nałęcz z Anną 
Kiełczewską, chorążanką lubelską, bogatą właścicielką 
dóbr m.in. Gałęzowa. Z pięciorga ich dzieci jeden z synów 
Kajetan rozsławił ród jako znany poeta klasycystyczny, 
a inny, Jan, osiedlił się w woli Gałęzowskiej po zawarciu mał-
żeństwa z Wiktorią z Mikuliczów-Radeckich. Z tego związ-
ku wywodzi się Zofia (1818-1907), późniejsza Józefowa 
Przewłocka (nigdy nie poznała swego ojca, gdyż urodziła 
się już po jego nagłej śmierci), ulubienica swego słynne-
go stryja, pilnie korzystająca z jego cennego księgozbioru 
w niedalekich Piotrowicach. (Zainteresowanych dzieja-
mi rodu Koźmianów i szczegółami biografii Przewłockiej 

odsyłamy np. do książki M. Dębowczyk, U. Pytlak Śladami 
Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich).
Ze względu na ograniczone ramy tego tekstu odnotujmy 
tylko najważniejsze fakty rzutujące na całe życie i działal-
ność Przewłockiej. Odebrała typowe dla ówczesnych zie-
mianek wykształcenie domowe, ukończyła też renomowa-
ną pensję pani Wilczyńskiej w Warszawie, gdzie wcześnie 
odkryto jej nieprzeciętne zdolności wokalno-muzyczne, 
które rozwijała m.in. pod kierunkiem W. Żywnego, pierw-
szego nauczyciela Szopena oraz podczas dwukrotnych wy-
jazdów z matką i młodszym bratem za granicę, w celu spo-
tkania się z dwoma braćmi – emigrantami po powstaniu 
1863 r. Pobyt we Włoszech dał też początek znajomości 
z Józefem Przewłockim, również emigrantem i jej później-
szym mężem, ojcem ich sześciorga dzieci, z których dwoje 
zmarło w dzieciństwie, a 22-letni Staś zginął w nieszczę-
śliwym wypadku przy posługiwaniu się bronią myśliwską.
Majątek Wolański odziedziczył syn Konstanty ożenio-
ny z Eleonorą z Plater-Zyberków. Oboje małżonkowie 
zasłużyli się w środowisku, współuczestnicząc społecz-
nie w rozwoju spółdzielczości, miejscowego handlu, pani 

miejsce wypoczynku i rozrywki kilkupokolenio-
wej, wieloosobowej rodziny, krewnych, rezyden-
tów, oficjalistów i służby... Uświęcony tradycją 
pokoleń wiejski tryb życia ziemian odszedł... – 
Zamyślona nad ruinami wolańskiego majątku, 
mogę tylko zapytać: skoro to co materialne ule-
gło rozproszeniu, co z dawnej kultury polskiego 
dworu się zachowało? – I odpowiadam: zostało 
to, co decydowało o wyjątkowości tej kultury, 
tj. treść duchowa ukształtowana w symbiozie 
z pięknem natury.

Tak było…, a ślad dokonań tej, co z zamożne-
go rodu pochodziła,/ pośród prostych życie swe 
spędziła (cytat z hymnu szkoły) pozostał w Woli 
Gałęzowskiej. Wszak wielu wnuków i prawnu-
ków wychowanków szkoły Przewłockiej zasiliło 
warstwę inteligencji polskiej.

Z perspektywy doświadczeń i zawiłych pol-
skich losów możemy skonstatować, że doko-
nania Zofii z Koźmianów i paru generacji jej 
krewnych i powinowatych, żyjących na małym 
skrawku bychawskiej ziemi, wpisały się chlub-
nie w jedną osobliwą księgę – księgę kultury 
polskiej.

Zofia z Koźmianów Przewłocka jest osobą, któ-
ra rzeźbiła kształt tej kultury lokalnej systema-
tyczną pracą organiczną, u podstaw i od pod-
staw. Dobrze się stało, że zasługi tej niepospo-
litej a przy tym nad wyraz skromnej ziemian-
ki zostały uhonorowane. Nadanie jej imienia 
szkole w miejscu, które tak mocno ukochała, 
pamięć o tej pracowitej osobie dobrze utrwa-
la kolejnym pokoleniom nie tylko mieszkań-
ców Woli Gałęzowskiej. W czasie uroczystości 
17 października w słowach refrenu z hymnu 
szkoły (sł. Grzegorza Galanta) wolańskie dzieci 
mocnym śpiewem (muz. Mariusza Wąsika) za-
pewniły, że pałeczka w sztafecie pokoleń będzie 
przekazywana:

Za Twój trud Ci dzisiaj dziękujemy,/ z Ciebie 
przykład zawsze brać będziemy/ Niech w pa-
mięci pokoleń zostanie/ Twe o polskość, naukę 
staranie.

Mieczysława Demska-Trębacz

biografia

Zofia z Koźmianów Przewłocka-Goniewska (1818-1907)

Eleonora patronowała działalności dobroczynnej. Córka 
Zofii Przewłockiej, też Zofia (Ziunia dla bliskich) zamieszka-
ła z mężem Stefanem Kowerskim w Józefowie, pisarka jest 
autorką powieści i opowiadań, z których wiele publikowa-
no w ówczesnej prasie i w odrębnych edycjach. Jej młodsza 
siostra Maria, później Świdowa, mieszkając w majątku męża 
Wierzchowiskach k. Janowa otoczyła opieką swoją matkę 
w ostatnich latach jej życia.

Tajna szkoła w Wolańskim 
dworze Przewłockich
Raczej zbędne jest przypominanie, jak funkcjonowało szkol-
nictwo pod zaborem rosyjskim w Królestwie Polskim. Na 
wsi, gdzie rzadko istniały 3-klasowe szkółki, eliminowano 
treści i programy nauczania w języku polskim, panował po-
wszechny analfabetyzm. Dlatego nieliczne dwory i dworki 
ziemiańskie, w których stwarzano dzieciom możliwość na-
uki języka polskiego i podstaw wiedzy w tym języku były 
prawdziwymi oazami polskości. W dworze Przewłockich 
przez ponad 40 lat, z przerwą w latach 1863-1866 istniała 
prawdziwa szkoła, mieszcząca się w izbie zaplanowanej już 

w trakcie budowy nowego dworu, według pomysłu dzie-
dziczki: z katedrą dla nauczyciela, tablicą, stolikami i przy-
borami do pisania. Uczniowie to dzieci włościan i fornali 
z czworaków, nauczyciele zaś to dzieci Przewłockich, sama 
dziedziczka i jej mąż (w 1866 r. Zofia Przewłocka wyszła po-
wtórnie za mąż za Konstantego Goniewskiego, ziemianina 
z Sobieskiej Woli, znanego filantropa, pisarza i tłumacza 
z języka niemieckiego). Nauka 60-80 dzieci, podzielonych 
na grupy, w zależności od poziomu wiedzy i potrzeb obej-
mowała główne przedmioty, oprócz języka polskiego i lite-
ratury, historię, geografię, religię, podstawy matematyki. 
Pomocą służyły również panienki z prywatnego, jedynego 
w swoim rodzaju zakładu naukowego – jak wyznała po la-
tach A. Morzkowska, przebywająca w Woli dla pobierania 
nauki, gdyż jej matka nie chciała, abym uczyła się po rosyj-
sku (…) w szkole rządowej. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci 
i znaczną regularność ich uczęszczania, a zwłaszcza kilku-
dziesięcioletnią pracę dydaktyczną z narażeniem bezpie-
czeństwa własnego i bliskich, szkołę Przewłockiej można 
uznać za ewenement w tamtym czasie.

„Cicha bohaterka” Powstania 
Styczniowego
Konspiracyjna działalność Przewłockiej w powstaniu jako 
łączniczki, kurierki, sanitariuszki, stojącej na czele kobie-
cej organizacji „Piątek”, to niezwykły przejaw jej patrioty-
zmu, znajdujący potwierdzenie w historycznych źródłach. 
Wysyłała raporty do Rządu Narodowego, po bitwie pod 
Fajsławicami udała się na pobojowisko, by pomóc w opa-
trywaniu rannych. W Woli szyto szarpie (dawniej mate-
riały opatrunkowe ręcznie wykonywane z nici lnianych), 
reperowano mundury powstańcze, do majątków w Woli 
i Gałęzowie przesyłano broń z Galicji dla powstańców, by-
wało też, że oddziały np. Lenieckiego zatrzymywały się tu na 
nocleg. W Podzamczu k. Bychawy staraniem Przewłockich 
powstał szpitalik dla powstańców obsługiwany przez człon-
ków tej rodziny, domowników. Oczywiste, że i działal-
ność oświatowa, i wspierająca powstanie nie uszła uwa-
dze Rosjan, co spowodowało, że często przeprowadzano 
we dworze rewizje, ostrzegano i nakładano kary pienięż-
ne (tych czasem udało się uniknąć dzięki ostrzeżeniu przez 
wierną służbę), zastosowano dozór policyjny, aż doszło do 

najgorszego. Po znalezieniu w pomieszczeniach dworu nie-
wykończonych mundurów aresztowano Przewłocką oraz 
16-letniego syna Stasia, któremu błogosławiła, gdy szedł do-
łączyć do powstańców (zwolniono go z aresztu jako niepeł-
noletniego). Męczarnią były dla aresztowanych sama droga 
i noclegi w warunkach urągających ludzkiej godności, potem 
więzienie i przesłuchiwania w Cytadeli Warszawskiej, osta-
tecznie skazanie na wygnanie w głąb Rosji, do Siemionowa 
w guberni niżnonowogorodzkiej, trwające prawie dwa lata 
(dobrowolnie z matką przebywała tam córka Zofia).
Dziś żyjemy i pracujemy w krańcowo odmiennych i lep-
szych czasach niż Ona i nie musimy zmagać się z przeszko-
dami, narażając życie. Jednak i te nasze czasy stawiają przed 
Nami niełatwe wyzwania. Uczymy się od takich jak Zofia 
Przewłocka odwagi w czynieniu dobra i dążeniu do prawdy.

Maria Dębowczyk

�� Inwentaryzacja starych drewnianych budynków 
mieszkalnych, czyli etnolodzy w gminie Bychawa

Miłe chwile mijają najszybciej – sześciodniowa inwentary-
zacja starych drewnianych budynków mieszkalnych pro-
wadzona w październiku br. przez studentów etnologii na 
terenie naszego miasta i gminy dobiegała końca. Opiekę 
nad dziewięcioosobową grupą studentów sprawowały 
dr Mariola Tymochowicz – etnolog, doktor nauk humani-
stycznych z zakresu kulturoznawstwa oraz mgr Agnieszka 
Kościuk – będące pracownikami Zakładu Kultury Polskiej 
Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie 
– Skłodowskiej. 
Każda chałupa była fotografowana i opisywana według 
kwestionariusza inwentaryzacyjnego, który zawierał m.in. 
pytania o szczegóły konstrukcyjne (np. rodzaj fundamen-
tów, konstrukcja ścian, konstrukcja dachu, urządzenia 
ogniowe) czy historie budynków, które niekiedy bywają 
bardzo interesujące. Na ostatniej stronie ankiety, należało 

wykonać rysunki szkicowe ukazujące zagrodę oraz chału-
pę widziane z góry. 
Etnolodzy pracowali z wielkim zapałem już od same-
go początku - na co niewątpliwie ogromny wpływ miała 
przepiękna polska złota jesień towarzysząca studentom 
każdego dnia pobytu u nas. Po powitalnym spotkaniu 
z Burmistrzem Bychawy oraz zebraniu, na którym ustalo-
no plan działania, wyruszyli w teren – w pierwszej kolej-
ności opisując dawne budynki z terenu miasta i jego naj-
bliższych okolic, których uzbierało się ponad pięćdziesiąt. 
We wtorek studenci Etnologii mieli możliwość spotkania 
z Jakubem Kuną – pomysłodawcą projektu „Wirtualna 
Bychawa 1938”, który przedstawił cele i dotychczasowe 
osiągnięcia tego przedsięwzięcia. W środę dobiegła końca 
inwentaryzacja Bychawy i rozpoczęły się całodniowe wy-
jazdy do wsi należących do gminy. W pierwszej kolejności 
udali się na wschód, gdzie odwiedzili cztery miejscowości: 

Zaraszów, Zaraszów Kolonię, Osowe i Wolę Dużą Kolonię. 
W czwartek etnolodzy zajęli się drewnianą architekturą wsi: 
Leśniczówka, Łęczyca, Gałęzów, Gałęzów Kolonia Pierwsza 
i Kowersk, natomiast w piątek udali się na południe naszej 
małej ojczyzny do: Starej Wsi Pierwszej, Starej Wsi Drugiej, 
Woli Gałęzowskiej, Woli Gałęzowskiej Kolonii oraz Józwowa. 
W piątek również odbyło się spotkanie studentów z zarzą-
dem i członkami Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 
podczas którego m.in. został poruszony temat dalszej 
współpracy. Sobota – ostatni dzień obozu naukowego za-
prowadziła etnologów na północ do: Bychawki Pierwszej, 
Bychawki Drugiej, Bychawki Drugiej Kolonii, Bychawki 
Trzeciej, Bychawki Trzeciej Kolonii oraz Zdrap – skąd odje-
chali, aby wrócić do swoich codziennych obowiązków. 
W sumie etnolodzy odwiedzili 27 wsi leżących w grani-
cach naszej gminy, gdzie uwiecznili przeszło 170 budyn-
ków drewnianych - w tym ponad 50 w samym mieście. 
(Niestety ze względu na jak się okazało zbyt krótki czas 
przewidziany na badania terenowe nie udało się dotrzeć do 
wszystkich godnych uwagi chałup, być może w przyszłym 

roku zaistnieje możliwość uzupełnienia inwentaryzacji.) 
Poznali wiele interesujących osób, m.in. informatora, który 
będąc „myśliwym z zamiłowania, a nie z zabijania” pożegnał 
grupę inwentaryzującą jego chałupę po staropolsku – wy-
strzałem z dubeltówki. Spotkali się z ogromną życzliwością 
mieszkańców, którym chcieliby podziękować za wyrozumia-
łość, pomoc i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi. 

Na koniec warto wspomnieć o planach, jakie miejmy na-
dzieję zostaną zrealizowane – mianowicie chodzi o konfe-
rencję naukową podsumowującą zebrane podczas obozu 
naukowego informacje, która przewidziana jest na wiosnę 
przyszłego roku. Ale o tym będziemy jeszcze na bieżąco 
informować.

Sylwia Stachyra

  >>>>>>>>>>>>> dokończenie z poprzedniej strony

Pamiątkowe zdjęcie rodziny Zofii Przewłockiej, Wola Gałęzowska 17 X 2014 r. 

Józef Przewłocki z żoną Zofią z Koźmianów Przewłocką 
z dziećmi (Zofią Kowerską) Stanisławem i Konstantym

Tablica pamiątkowa w szkole w Woli Gałęzowskiej

Studentka i informatorka – wypełnianie karty 
inwentaryzacyjnej

Dom z zagatą, Stara Wieś Pierwsza
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szkołyhistoria
Wystąpienie okolicznościowe burmistrza 
Janusza Urbana z okazji przypadających 
w 2014 roku rocznic wydarzeń narodowych 
– część 2
Polskie Państwo Podziemne
Nie umilkły jeszcze armatnie wystrzały kampanii wrze-
śniowej, a już naród szykował się do dalszej walki, bo oto 
w niezdobytej jeszcze przez Niemców Warszawie, 27 wrze-
śnia 1939 r. grupa polskich oficerów z gen. Michałem 
Karaszewicz – Tokarzewskim powołuje do życia pierw-
szą dużą organizację konspiracyjną – Służbę Zwycięstwu 
Polsce. Jej zadaniem miała być koordynacja dalszej walki 
narodu pod okupacją. W listopadzie organizacja została 
rozwiązana i przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, 
którego nominalnym komendantem został gen. Kazimierz 
Sosnkowski. ZWZ nie był jedyną organizacją konspiracyjną 
rodzącego się Polskiego Państwa Podziemnego, bo wszyst-
kie ważniejsze partie polityczne przeszły do podziemia 
i powoływały swoje oddziały zbrojne – zalążki partyzantki. 
Były więc: Straż Chłopska „Chłostra” – od 1941 r. Bataliony 
Chłopskie, była Narodowa Organizacja Wojskowa, prze-
mianowana potem na Narodowe Siły Zbrojne, była wresz-
cie od 1942 Gwardia, później Armia Ludowa i wiele innych 
mniejszych oddziałów. Oddziały te próbowano połączyć, 
w 1942 r. gen. Sikorski wydał rozkaz akcji scaleniowej, na 
mocy powołano jednolitą siłę zbrojną polskiego podziemia 
– Armię Krajową, która scaliła w sobie dużą część oddzia-
łów konspiracyjnych, choć nie wszystkie; niektóre pozo-
stały autonomiczne i samodzielne – część Narodowych Sił 
Zbrojnych, część Batalionów Chłopskich. Zupełnie na boku 
działała również partyzantka ruchu komunistycznego – 
Gwardia Ludowa, późniejsza Armia Ludowa. Oprócz struk-
tur sensu stricte wojskowych działała na naszych ziemiach 
Delegatura Rządu Londyńskiego na Kraj, która rozrosła się 
i w 1944 r. przybrała formę zorganizowanych władz pod-
ziemnych w postaci Rady Jedności Narodowej i Krajowej 
Rady Ministrów. Mieliśmy podziemny parlament, pod-
ziemny rząd, doskonale funkcjonującą partyzantkę. 
Niemcy byli pod wrażeniem tego fenomenu, bo mieliśmy 
nie tylko największą armię podziemną Europy, ale też naj-
lepiej zorganizowaną, niemal nie do rozgryzienia. Ta armia 
walczyła, partyzanci stawiali bezpośredni opór, oczywi-
ście najbardziej spektakularne są bitwy partyzanckie: Lasy 
Janowskie, Puszcza Solska, Wojda, Zaboreczne. Był wy-
wiad, mały sabotaż, duży sabotaż, różne formy walki z na-
jeźdźcą. Ta podziemna armia to 600 tys. ludzi. Tego typu 
siła nie tylko dotkliwie dawała się we znaki okupantowi, 
ale i zmuszała do utrzymania na naszych ziemiach blisko 
milionowej armii okupacyjnej. Tych żołnierzy brakowało 
pod Stalingradem, na Łuku Kurskim, w walkach na drugim 
froncie w Europie Zachodniej.
Polskie Państwo Podziemne zdobyło się też na wielki 
wysiłek u schyłku wojny. To próba ratowania suweren-
ności naszego państwa w obliczu Armii Czerwonej, to 
słynna akcja „Burza” rozpoczęta wczesną wiosną 1944 
roku przez jednostki AK na wschodnich terenach dawnej 
Rzeczypospolitej. Niestety, plany Stalina nie przewidywały 
suwerenności naszego kraju po wojnie, chętnie czerpał on 
z pomocy polskich partyzantów, ale tylko do momentu za-
jęcia określonego obszaru, po czym albo siłą wcielano żoł-
nierza Armii Krajowej do Wojska Polskiego, albo rozbijano 
oddziały, brutalnie je likwidując.

63 dni chwały i 63 dni dramatu
No i wreszcie przyszła godzina tej najwyższej próby. Dzień 
1 sierpnia 1944 roku, wybuch powstania warszawskiego, 
godzina 17.00, Godzina W. Warszawa miała się nie bić, 
miała czekać na wyzwolenie, ale biorąc pod uwagę postę-
py wojsk radzieckich i kontekst polityczny tych wydarzeń, 
kierownictwo obozu londyńskiego w porozumieniu w pod-
ziemiem krajowym podjęło ryzykowną, jak się okazało 
i bardzo dramatyczną decyzję o włączeniu Warszawy do 
planu „Burza”. Wybuchnąć miało powstanie, które miało 
oswobodzić siłami naszej konspiracji Warszawę przez no-
minalnym zajęciem przez wojska radzieckie. W tej sposób 
może dałoby się zainstalować jakiś prowizoryczny rząd, 
który mógłby ratować naszą suwerenność.
Powstanie zaskoczyło Niemców, którzy cofali się już przed 
Armią Czerwoną. Pierwsze pięć, góra siedem dni tego 
powstania, to sukcesy, bo Niemcy byli zaskoczeni. Udało 
się zająć szereg strategicznych obiektów w lewobrzeżnej 
Warszawie, bo prawobrzeżna Praga w zasadzie padła po 
dwóch dniach walk. Wszyscy czekali na zbliżającą się po-
moc. Ale Niemcy ochłonęli. Stalin wstrzymał ofensywę, 
chcąc, aby Niemcy sami w morzu krwi utopili powstanie 
warszawskie i najlepsze kadry polskiego podziemia. Do 
walki z oddziałami Armii Krajowej skierowano doborowe 
siły niemieckie. I nieraz zdarzało mi się usłyszeć, że żołnie-
rze Ludowego Wojska Polskiego stojący na Pradze, w tych 
pamiętnych dniach powstania przeżywali dramat. Bo oto 
stała armia polska z bronią u nogi, a rozkaz do odsieczy 
nie nadchodził. I widzieli jak Warszawa ginie, i nic nie mogli 
zrobić – polityka była ważniejsza. A kiedy rozkaz nadszedł, 
nie mógł już być skutecznie wykonany.
63 dni tragedii powstania warszawskiego. Tragedii tym 
większej, że choć samych powstańców zginęło według 
różnych szacunków ok. 16 tys., to ofiary wśród ludności 
cywilnej były ogromne – bo oblicza się je nawet na 200 
tys. ludzi. Warszawa rozkazem Hitlera miała być zmiecio-
na z powierzchni ziemi, wraz ze swoją ludnością. Rozkaz 
ten skrupulatnie wykonano. Warszawa była stolicą, która 
najbardziej zapłaciła za swój opór przeciwko najeźdźcy – 
przed wojną liczyła blisko milion ludzi, pozostało przy życiu 
tylko 200 tys. Jedno polskie miasto straciło 800 tys. ludzi 
– to więcej niż wszystkie krwawe straty Wielkiej Brytanii, 
Francji, Stanów Zjednoczonych razem wzięte, w całej woj-
nie. To rzeczywiście wielka ofiara. I choć dzisiaj historycy 
spierają się nad sensem tego powstania, czy należało czy 
nie, jednego nie da się przemilczeć. To męstwo żołnierza 
polskiego, batalionów „Zośka”, „Parasol”, „Wigry” i innych, 
nie było bezsensowne. Stalin zrozumiał, że Polski nie da się 
od razu zrobić kolejną republiką radziecką. Nie kupiliśmy 
powstaniem warszawskim wolności, ale daliśmy szansę na 
istnienie jakiejś formy państwowości, nie do końca wolnej, 
nie do końca niezależnej, suwerennej, ale formy państwo-
wości. I w tym tkwi wielkość i zarazem tragizm powstania 
warszawskiego.

Na frontach całej Europy
W II wojnie światowej walczyła Polska Podziemna, ale 
znani jesteśmy też na całym świecie z tego, że na róż-
nych frontach tej wojny, od tragicznego Września aż po 

chwalebny finał majowy w Europie, a wrześniowy na 
Dalekim Wschodzie 1945 r. walczyli żołnierze różnych 
polskich jednostek u boku różnych armii sojuszniczych. 
Polskie Siły Zbrojne na zachodzie po katastrofie wrze-
śniowej żmudnie odbudowywano; w 40. r. była już Armia 
Polska we Francji, kilkadziesiąt tys. ludzi dobrze uzbrojo-
nych i wyszkolonych. Część z nich wzięła udział w walkach 
kampanii 40. roku i tutaj trzeba wspomnieć o chwalebnym 
boju Podhalańczyków pod Narwikiem; część ewakuowana 
z Francji walczyć będzie w szeregach Pierwszego Korpusu 
Polskiego odbudowanego w Wielkiej Brytanii. Za nim jed-
nak oni wezmą odwet na Niemcach, to inicjatywę przej-
mą Polacy u sterów maszyn. To wspaniały epizod Polaków 
w bitwie powietrznej o Anglię w 1940 r., to późniejsze 
walki polskiego rozrastającego się lotnictwa, to wreszcie 
wspaniała, mała wielka flota – polska flota wojenna, ma-
jąca może niezbyt dużo okręgów, ale nazwy tych okrę-
tów, a raczej dokonania ich załóg: „Orła”, „Błyskawicy”, 
„Burzy”, „Garlanda”, „Wilka”, „Dzika” przeszły do historii 
wojen morskich. To piękna karta historii. Bo oni, walcząc 
u boku aliantów zachodnich wezmą w latach 1944-1945 
odwet za klęskę Września. Będą walczyć czołgiści pol-
scy generała Maczka – Pierwsza Dywizja Pancerna, która 
w Normandii przejdzie szlak bojowy aż do niemieckiego 
Wilhelmshaven, będzie walczyć Brygada Spadochronowa 
generała Sosabowskiego pod Arnhem, wszyscy oni zakoń-
czą wojnę na zachodzie Europy. Była też Armia Polska na 
wschodzie. Ta zaczęła odbudowywać się w 1941 r., ale na 
skutek politycznych planów Stalina, który chciał rozdrob-
nić wysiłek żołnierza polskiego, zapadła decyzja o tym, aby 
tę Pierwszą Armię wycofać w 1942 r. z terenów Związku 
Radzieckiego do Iranu. Tam zaczęto ją odbudowywać już 
pod brytyjskim dowództwem. Wkrótce z sił tych wyodręb-
niono Drugi Korpus Polski gen. Andersa, który przerzuco-
no do Włoch. 
Tam na żołnierzy II Korpusu czekało kolejne wyzwanie – 
klasztor Monte Cassino, kluczowa pozycja niemieckiej 
obrony zagradzająca wojskom alianckim drogę do centrum 
Italii i na Rzym. Pozycję tę próbowały bezskutecznie zdo-
być różne oddziały sojusznicze, walki trwały od stycznia do 
kwietnia 1944 r. i nie przynosiły żadnego rozstrzygnięcia. 
Wtedy zapadła decyzja o kolejnym natarciu, ale z udziałem 
II Korpusu Polskiego. Po trzykrotnych szturmach 18 maja 
1944 roku. Monte Cassino zdobyto, a resztki wojsk nie-
mieckich wycofały się w głąb kraju. Były to niesłychanie 
zacięte walki, w trudnych górzystych warunkach, gdzie 
wgryzać się trzeba było w każdą skalistą pozycję Niemców. 
Każdy metr zdobytego terenu okupiono ogromną da-
niną krwi polskiego żołnierza. I cmentarz u stóp Monte 
Casino, gdzie mamy tysiące polskich grobów, to pokazuje. 
Bohaterstwo tych żołnierzy poszło echem świat. A prze-
cież Monte Cassino było tylko jedną z wielu niemieckich 
pozycji. Trzeba pamiętać trzeba, że tysiące polskich żołnie-
rzy zginęły gdzieś tam, na polach, w przestworzach, głę-
binach… (…)

Przemówienie Janusza Urbana wygłoszone 
w dn. 28.09.2014 r. w Bychawskim Centrum Kultury, 

zanotowała Monika Głazik

zagranicznie

Staże pięć minut od Wieży Eiffla
�� W dniach 5–25.10.2014 r. 
grupa 20 uczniów ZSZ nr 1 
w Bychawie uczestniczyła 
w trzytygodniowym stażu 
w Paryżu.

Obył się w ramach projektu pt. Poszerzenie oferty eduka-
cyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne – To broaden the 
educational offer through various international practice.
Partnerem szkoły ze strony francuskiej była firma Tellus 
Group, zajmująca się organizacją praktyk zawodowych. Do 
głównych zadań partnera oprócz wsparcia logistycznego 
należało znalezienie zakładów pracy, w których odbywa-
liśmy praktyki oraz zakwaterowania. Autorem i koordyna-
torem projektu jest pani Lidia Gruda. Na realizację projek-
tu szkoła otrzymała ponad 53 000 Euro. Naszymi opieku-
nami podczas wyjazdu byli wicedyrektor szkoły p. Tomasz 
Stoczkowski oraz pedagog szkolny p. Janusz Sagan. Staż 
zagraniczny miał na celu stworzenie możliwości sprawdze-
nia się na rynku pracy innym niż polski, zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych poszukiwanych na europejskim 
rynku pracy. Nie mniej ważnym celem była nauka radze-
nia sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokony-
wać bariery językowe, poznanie organizacji i kultury pracy 
w krajach Unii Europejskiej, kształtowanie kreatywności 
i przedsiębiorczości. 
Wyjazd do stolicy Francji był wyróżnieniem i formą nagro-
dy  dla najlepszych uczniów klas drugich, trzecich i czwar-
tych kształcących się w zawodach: technik informatyk 
i technik usług fryzjerskich. Rekrutacja uczestników od-
była się na podstawie ściśle określonych kryteriów, wśród 
których decydujące znaczenie odegrały oceny z przedmio-
tów zawodowych i umiejętności językowe. Ci z nas, któ-
rzy się zakwalifikowali odbyli 80-godzinne przygotowanie 
pedagogiczno-kulturowo-językowe. Przygotowaliśmy do-
kumentację wyjazdową, CV, listy motywacyjne oraz zo-
staliśmy zapoznani z zasadami bezpiecznego pobytu za 
granicą.

Niezwykłe trzy tygodnie…
Praktykę odbywaliśmy w paryskich przedsiębiorstwach. 
Do podstawowych zadań informatyków należało serwi-
sowanie sprzętu komputerowego, zapoznanie się z ofertą 
handlową i wyceną podzespołów serwisowanego sprzętu 
informatycznego. Stworzyliśmy również stronę interneto-
wą dla osób zainteresowanych kupnem lub modernizacją 
sprzętu komputerowego, prezentację dotyczącą najcie-
kawszych miejsc Paryża oraz blog relacjonujący nasz po-
byt w stolicy Francji. Staż wzbogacony był 20-godzinnym 
kursem języka francuskiego. Fryzjerki pracowały w sieci 
salonów fryzjerskich UN LOOK POUR TOUS. Do naszych 
obowiązków należało mycie, modelowanie, farbowanie, 
strzyżenie włosów oraz masaż głowy. Z wyzwaniami po-
radziliśmy sobie bardzo dobrze, zebraliśmy pochwały za 
zaangażowanie w pracę, sumienność, kulturę osobistą 
i pogodę ducha. Uzmysłowiło nam to, że dobrze przygo-
towany merytorycznie i praktycznie młody człowiek, ma 
możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Rozwinęliśmy 
umiejętność nawiązywania kontaktów z pracodawca-
mi oraz nawiązaliśmy kontakty towarzyskie i przyjaźnie 
z pracownikami.
Zakwaterowani byliśmy w rodzinach francuskich, dzięki 
czemu od podszewki mogliśmy poznać codzienne życie 

przeciętnego paryżanina, zwyczaje kulinarne i formy spę-
dzania wolnego czasu. Wyjazd umożliwił nam poznanie 
podstaw języka francuskiego oraz wzbogacenie słownic-
twa w języku angielskim. Dodatkowym atutem okaza-
ło się poznanie kultury francuskiej, tradycji i zwyczajów. 
Poza obowiązkowymi zajęciami w ramach stażu, wzięliśmy 
udział w bogatym programie kulturalnym, który pozwo-
lił nam na poznanie Paryża i jego atrakcji turystycznych. 
Otrzymaliśmy także kieszonkowe na własne wydatki.

Tak wyjazd na staż wspominają 
nasi koledzy i opiekun grupy
– To był mój pierwszy zagraniczny wyjazd. Pracowałam 
w pięknym salonie fryzjerskim 5 minut spacerkiem od 
Wieży Eiffla. Było to dla mnie sprawdzenie moich umie-
jętności, a także nabycie nowych doświadczeń zawodo-
wych, które będę mogła wykorzystać w pracy zawodo-
wej. Pracowałam ze wspaniałymi fryzjerami, wiele się od 
nich nauczyłam. Bardzo chciałaby wrócić kiedyś do Paryża 
i spotkać się z nimi – opowiada Klaudia Nawrocka, uczen-
nica klasy trzeciej.
– Pracowałam w dużym salonie fryzjerskim. Miałam bar-
dzo dużo pracy. Jestem pewna, że zdobyte doświadczenie 
zawodowe zaowocuje i pomoże mi w poszukiwaniu pracy 
zarówno w Polsce, jak i za granicą – mówi Agata Korba z 
klasy drugiej.
– Paryż to wspaniałe miejsce. Nie sposób się tam nudzić. 
Nieprzecenione jest też doświadczenie zawodowe, które 
zdobyłem. Spojrzenie na zawód informatyka z perspekty-
wy pracownika, daje dużo do myślenia. Taki staż to wspa-
niałe doświadczenie zawodowe. Jednak to czego nas uczą, 
może się przydać – dodaje z uśmiechem uczeń klasy czwar-
tej, Konrad Małek.
– To było ogromne przedsięwzięcie i duża odpowiedzial-
ność. Wiele pracy trzeba było włożyć, aby realizacja pro-
jektu doszła do skutku. Jednak szybko o tym zapomniałem 
słuchając bardzo pochlebnych opinii o naszych uczniach 
jako pracownikach. Pracodawcy byli pod wrażeniem ich 
wiedzy i umiejętności. Mieliśmy obawy jak nasi uczniowie 
odnajdą się w tak wielkim mieście. Okazało się, że zupełnie 
niepotrzebnie, ponieważ świetnie sobie poradzili, zwłasz-
cza w pokonywaniu bariery językowej – z dumą opowiada 
opiekun grupy pan Tomasz Stoczkowski.

Podsumowanie
W dniach 23.10–25.10.2014 odbyła się wizyta monitorują-
ca u francuskiego partnera Tellus France w Paryżu. W wi-
zycie uczestniczył dyrektor szkoły Jerzy Sprawka oraz Lidia 
Gruda. Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami  za-
kwaterowania i wyżywienia uczestników stażu, poznanie 
miejsc praktyk i warunków pracy oraz kontrola realizacji 
programu stażu i programu kulturowego oraz podsumo-
wanie stażu.
Odbycie stażu to jeszcze nie koniec naszych działań. Teraz 
jesteśmy zobowiązani, do wykonania szeregu prac mają-
cych na celu jego upowszechnienie wśród uczniów macie-
rzystej szkoły i środowisku lokalnym. Umiejętności naby-
te podczas stażu zostaną zaprezentowane podczas kolej-
nej edycji karnawałowego zawrotu głowy planowanego na 
luty 2015, na który już dziś zapraszamy. Ważnym aspektem 
praktyki zawodowej we Francji było uzyskanie certyfika-
tów EUROPASS – MOBILITY, honorowanych we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Dokumenty te zostaną imiennie 
wystawione dla każdego uczestnika praktyki.
Realizacja stażu była niezwykle cennym doświadczeniem 
dla nas, uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych 
Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. Było 
to już kolejne doświadczenie z unijnym programem prak-
tyk. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli okazję 
sprawdzić, czy sposób w jaki nas przygotowują jest właści-
wy i wystarczający wobec oczekiwań europejskiego ryn-
ku pracy. Nasze spostrzeżenia przekazane nauczycielom, 
będą uwzględnione w dalszym kształceniu zawodowym. 
Dzięki praktyce w Paryżu staniemy się konkurencyjni na 
krajowym rynku pracy oraz będziemy równoprawnymi 
kandydatami dla europejskich pracodawców. Już nie mo-
żemy się doczekać kolejnego stażu. Może tym razem we 
Włoszech?

Uczestnicy projektu

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu fi-
nansowym Komisji Europejskiej. Staż został zrealizowany w ramach pro-
jektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 
i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja 
Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za 
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania 
zawartych w niej informacji.
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szkoły szkoły
Podziękowania

Dyrektor oraz cała społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
składają serdeczne podziękowania 
za pomoc w organizacji uroczystości 
nadania imienia, otwarcia sali 
gimnastycznej oraz Gminnego Dnia 
Edukacji Narodowej.

Naszą uroczystość wsparli:

�» Rodzina Zofii Przewłockiej
�» Rodzice i społeczność lokalna
�» Rada Rodziców 
�» Rada Miejska w Bychawie 
�» Grzegorz Szacoń – przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bychawie 
�» Janusz Urban –burmistrz Bychawy 
�» Agnieszka Szacoń – naczelnik wydziału OSSO 

UM w Bychawie 
�» Jolanta Cajzer – sekretarz Gminy Bychawa
�» Elżbieta Dworak – skarbnik Gminy Bychawa 
�» Marta Wołoszyn zastępca Burmistrza Bychawy 
�» Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Woli 

Gałęzowskiej 
�» „Bar u Saszy” – Agnieszka i Mariusz Sawiccy 
�» Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gałęzowskiej 
�» Jan Florek sołtys Woli Gałęzowskiej
�» Iwona Płaza, Monika Głazik, Marek Matysek – inspek-

torzy w Wydziale OSSO UM w Bychawie
�» Piekarnia Emark s.c. Marek Jurycki, Grażyna 

Wiurkiewicz-Jurycka 
�» Robert Daśko 
�» Dyrektor i pracownicy Domu Dziecka w Woli 

Gałęzowskiej 
�» Leszek Kuśmierz
�» Bychawskie Centrum Kultury 
�» Waldemar Włodarczyk 
�» Mariusz Kimak – FOTO LIDER  
�» A. M.  Strojek Usługi Pośrednictwa 

Ubezpieczeniowego 
�» Elżbieta Pawlak – RETRO 
�» Agnieszka Oskroba – Gabinet stomatologiczny
�» Zofia Sak – Sklep Skarbek
�» Janusz i Danuta Lipcowie 
�» Paweł Jan Augustynowicz
�» Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
�» Jolanta Bielecka – PW BIEL–HYDRA 
�» Leszek Szewczyk – Hurt i Detal LUMER  
�» Janina i Edward Skrzypkowie – „MEGA” s.c. 
�» Roman Sadłowski 
�» Jan Rząd – PRO-AGRO
�» Rafał Dzwonowski – Sklep spożywczy Mięso – Wędliny
�» Andrzej Migryt – AUTO-MAR 
�» Tomasz Kołodyński – Apteka  
�» Wiesław Lenart – Hurtownia Elektryczna 
�» Leszek Rozdzialik – Usługi transportowe, handel 
�» Barbara Fijołek – Poczta Polska 
�» Roman Rusinek – Zakład fotograficzny
�» Elżbieta i Stanisław Sprawkowie 
�» Iwona Pietrzak – Kwiaciarnia 
�» Andrzej Dąbrowski, Michał Dąbrowski – Usługi 

transportowe 
�» Sławomir Nowakowski 
�» Auchan – Lublin

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

�� Dzień 17 października 
br. był wielkim świętem 
społeczności Woli 
Gałęzowskiej oraz całej 
ziemi bychawskiej. 
Szkoła po długich 
przygotowaniach przyjęła 
imię Zofii Przewłockiej. 
To był niezwykły dzień – 
świętowano także otwarcie 
nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej oraz 
przypadający kilka dni 
wcześniej Dzień Edukacji 
Narodowej. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
parafialnym w Woli Gałęzowskiej o godz. 10.00, 
podczas której ks. bp Mieczysław Cisło poświęcił 
sztandar szkoły; następnie przeniosły się do no-
wej sali gimnastycznej, gdzie zakończyły się po 
godz. 16.00. Zgromadziły ponad 250 osób.

Goście z gminy, regionu i kraju…
Gospodarz tego dnia, dyr. Mirosław 

Stoczkowski ciepłymi słowami powitał władze 
rządowe i samorządowe: p. Krzysztofa Babisza 
– lubelskiego kuratora oświaty, który występo-
wał również w imieniu wojewody, dyr. Henryka 
Dudziaka występującego w imieniu marszałka 
województwa lubelskiego, p. Tomasza Zająca 
– przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, p. Krzysztofa Grabczuka – wicemar-
szałka województwa lubelskiego, p. Katarzynę 
Brydę – dyr. Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, władze powiatu –  starostę 
lubelskiego p. Pawła Pikulę, pracowników Biura 

Projektu Wspomagania Nauczycieli, kierow-
nictwo i pracowników Urzędu Miejskiego, a w 
szczególności – burmistrza p. Janusza Urbana, 
zastępcę burmistrza p. Martę Wołoszyn, prze-
wodniczącego Rady p. Grzegorza Szaconia, se-
kretarz -p. Jolantę Cajzer i skarbnik p. Elżbietę 
Dworak.

W święcie szkoły udział wzięła rodzina Zofii 
Przewłockiej, która przybyła do Woli z ca-
łej Polski, m.in.: p. Danuta Czartoryska, p. 
Maria Czartoryska, p. Tytus Czartoryski, p. 
Gustaw Czartoryski, p. Andrzej Rojowski, 
p. Krzysztof Rojowski, p. Joanna Rojowska, 
p. Karol Przewłocki, p. Jadwiga Przewłocka, 
p. Paweł Przewłocki, p. Stefan Wysocki, p. 
Róża Wyganowska, p. Maria Skarżyńska, p. 
Anna Skarżyńska, p. Kinga Owsińska, p. Jan 
Owsiński, p. Maria Pieńkowska, o. Marek 
Pieńkowski (dominikanin), p. Michał Przewłocki, 
p. Krzysztof Stojowski i in.

entuzjastycznie

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

Dyrektor zwrócił się z bardzo ciepłymi słowami 
do rodziny Zofii Przewłockiej, i powitał wszyst-
kich przybyłych tę okoliczność gości, m.in. 
prof. Mieczysławę Demską-Trębacz z mężem, 
p. Grażynę Sprawkę – dyr. Szkoły Podstawowej 
im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli, budow-
niczych sali gimnastycznej – p. Zbigniewa 
Rachwała i p. Leszka Sosnówkę, dyrektorów 
gminnych i powiatowych szkół, instytucji, pla-
cówek opiekuńczych, organizacji, przedstawicie-
li mediów regionalnych i lokalnych, nauczycie-
li (również emerytowanych), rodziców, uczniów, 
strażaków OSP oraz sponsorów. Cały ceremo-
niał prowadzili z powagą nauczyciele Szkoły – 
p. Elżbieta Kursa i p. Kazimierz Walczak, wielo-
krotnie oddając głos dyrektorowi.

Niech pracują tu talenty 
i mistrzowie różnych dziedzin 
sportu

Część oficjalna rozpoczęła się otwarciem no-
wej sali gimnastycznej. Do symbolicznego prze-
cięcia wstęgi zostali poproszeni: lubelski ku-
rator oświaty p. K. Babisz, radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego p. H. Dudziak, staro-
sta lubelski p. P. Pikula, burmistrz Bychawy p. J. 
Urban oraz dyrektor Szkoły p. M. Stoczkowski. 
Nastąpiło to przy gromkich oklaskach i dużym  
entuzjazmie publiczności. Następnie biskup do-
konał poświęcenia sali. W krótkim przemówie-
niu wyraził nadzieję, że nowa sala będzie roz-
wijała kondycję fizyczną wielu dzieci, która jest 
bardzo ważnym elementem rozwoju młodego 
człowieka. Pogratulował dyrektorowi wyboru 
wspaniałej patronki podkreślając, że jej życio-
rys jest podręcznikiem historii naszej Ojczyzny 
i zwierciadłem losów narodu.

Po tym społeczność szkolna podziękowała za-
angażowanym w budowę sali władzom samorzą-
dowym, składając na ręce burmistrza Urbana 
i radnego Dudziaka kwiaty. Ten etap uroczy-
stości został zakończony występem gimnastycz-
nym uczniów Szkoły. Choreografia, podkład 
muzyczny, wysoki poziom techniczny gimnasty-
czek, zrobiły wrażenie na publiczności.

Życiorys patronki to zapis 
dziejów naszej Ojczyzny

Jednak najważniejszą chwilą tego dnia było 
nadanie imienia Szkole i przekazanie sztanda-
ru społeczności szkolnej. Przed tym uroczystym 
momentem głos zabrały: p. Maria Dębowczyk, 
wiceprezes Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego i prof. M. Demska-Trębacz 
z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, które przedstawiły sylwetkę pa-
tronki szkoły – ziemianki, Zofii z Koźmianów 
Przewłockiej. M. Dębowczyk zapoznała zebra-
nych z najważniejszymi szczegółami z jej bio-
grafii. Zwróciła uwagę, że pomysł nadania tego 
imienia tej szkole już od dawna dojrzewał w śro-
dowisku szkolnym, mieszkańców Woli i gminy 

ks. biskup Mieczysław Cisło

Prezentacja sztandaru

Otwarcie nowej sali gimnastycznej – od lewej radny Sejmiku H. Dudziak, kurator K. Babisz,  burmistrz J. Urban, 
starosta P. Pikula, dyrektor M. Stoczkowski

Maria Dębowczyk

prof. Mieczysława Demska-Trębacz

Krzysztof Babisz

Maria Pieńkowska

Karol Przewłocki

Paweł Przewłocki  
©
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szkoły szkoły
oraz miejscowych regionalistów. Pojawiły się m.in. 
publikacje książkowe i artykuły w prasie nawią-
zujące do Zofii Przewłockiej i rodziny Koźmianów, 
z której pochodziła, a także do jej potomków, któ-
rzy wspierali polskość na różne sposoby. 

Prof. Demska-Trębacz w swoim referacie zwró-
ciła uwagę na niematerialny dorobek i spuściznę 
duchową Zofii Przewłockiej w lokalnym środowi-
sku, jakim było założenie szkoły dla dzieci chłop-
skich oraz jej wielkie zamiłowanie do muzyki, 
sztuki i literatury. Ze względu na wielką wartość 
obu referatów i ponieważ ich omówienie przekra-
cza skromne ramy tego sprawozdania, drukuje-
my je w całości w dziale „Głos Regionalistów”.

Po poznaniu życiorysu i zasług patronki Szkoły 
nastąpiło odczytanie i przekazanie stosownej 
uchwały. Burmistrz J. Urban odczytał akt nada-
nia imienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
z dn. 28 sierpnia 2014 r. i oficjalnie przekazał ko-
pię tego dokumentu dyrektorowi. Uchwała wcho-
dziła w życie z dniem 17 października 2014 roku.

– I stało się! Od tego momentu nasza szkoła 
nosi imię Zofii Przewłockiej – powiedział w tym 
historycznym momencie dyr. Stoczkowski.

Następnie głos zabrał kurator, który przedsta-
wiając (jak to w szkole) „usprawiedliwienie”, opu-
ścił wcześniej imprezę, zostawiając miłe prezenty 
– piłki, książkę, a także okolicznościowy adres od 
Wojewody Lubelskiego, którego w tym dniu rów-
nież reprezentował.

Po tym głos zabrali prowadzący i nastąpił długo 
oczekiwany moment przekazania sztandaru.

Sztandar jako symbol 
najwyższych wartości

Poczet sztandarowy Rady Miejskiej w osobach: 
G. Szacoń, J. Cajzer i E. Dworak, przekazał sztan-
dar Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej dyrektorowi. – W imieniu 
Rady Miejskiej w Bychawie przekazuję ten sztan-
dar jako symbol najwyższych wartości – honoru, 
tradycji i zobowiązań wobec Ojczyzny. Niech słu-
ży godnie kolejnym pokoleniom tej szkoły! – po-
wiedział G. Szacoń.

Dyrektor przyjmując sztandar zapewnił, że bę-
dzie on symbolem wartości, a następnie przeka-
zał go szkolnemu pocztowi sztandarowemu.

Po tym nastąpiła prezentacja sztandaru zgro-
madzonej publiczności. W dolnej części sztandaru 
widnieją dwa herby: „Nałęcz” – rodu Koźmianów 
i „Przestrzał” – rodu Przewłockich. Nad herbami 

portret Zofii Przewłockiej. Wszystko na tle w ko-
lorze kremowym, hafty wykonano złotą nitką. 
Na drugiej stronie Orzeł Biały, godło Polski, któ-
re jest symbolem honoru i więzi z Ojczyzną. Na 
ten sztandar uczniowie złożyli ślubowanie, obie-
cując dbać o dobre imię szkoły, wypełniać obo-
wiązki wzorowego ucznia, być dobrymi obywate-
lami RP i kształcić cechy, które posiadała patron-
ka. Następnie wspólnie odśpiewano hymn szko-
ły (sł. Grzegorz Galant, muz. Mariusz Wąsik), co 
było możliwe, gdyż każdy z gości otrzymał oko-
licznościowy folder, w którym zamieszczono tekst 
hymnu.

Finałem było symboliczne wbicie pamiątko-
wych gwoździ w drzewiec sztandaru. Uczynili to: 
P. Pikula, ks. Leszek Żelazny, ks. Andrzej Kuś, 
H. Dudziak, J. Urban, M. Wołoszyn, J. Cajzer, E. 
Dworak, G. Szacoń, sołtys Woli Gałęzowskiej Jan 
Florek, przew. Rady Rodziców Monika Pień, re-
prezentująca Samorząd Uczniowski Aleksandra 
Małek i M. Stoczkowski oraz w imieniu rodziny 
Zofii Przewłockiej – Paweł Przewłocki.

Korzystając z okazji, głos w tym momencie za-
brał p. Przewłocki, który przekazał Szkole kopię 
dagerotypu (portretu na metalu) Zofii Przewłockiej 
z XIX w., do niedawna będącego w zasobach ro-
dziny, a obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Była to tylko część podarunku od rodziny, na 
który złożyły się m.in. liczne książki do biblioteki.

Wyprowadzeniem pocztów sztandarowych za-
kończyła się część imprezy związana z nadaniem 
szkole imienia.

Część artystyczna i ex post
Od razu takty poloneza i fragm. naszej epopei 

narodowej wprowadziły nas w klimat epoki: Śród 
takich pól przed laty, (…) Stał dwór szlachecki, 
z drzewa, lecz podmurowany… - tym wypadku 
chodziło oczywiście nie o dwór w Soplicowie, lecz 
w naszej Woli.

Tutaj toczyło się życie „pewnej niezwykłej pani”, 
która założyła szkołę dla dzieci chłopskich, w któ-
rej prowadziła edukację patriotyczną. Na jej po-
moc mogli liczyć również powstańcy. Służyła też 
mieszkańcom pomocą w codziennych sprawach.

Piękna inscenizacja w wyk. uczniów szkoły zo-
stała wzbogacona recytacjami oraz piosenkami, 
m.in. usłyszeliśmy Pytasz mnie (A. Rosiewicz), 
Taki kraj (J. Pietrzak), Warszawiankę. Występ 

zakończyła piosenka Ja to mam szczęście (M. 
Rodowicz) w wyk. Anny Pawlas.

Był również czas na zabranie głosu. Swoimi re-
fleksjami podzielili się: burmistrz J. Urban, sta-
rosta P. Pikula, radny H. Dudziak, p. Małgorzata 
Tudrujek (w imieniu dyrektorów szkół), p. Teresa 
Szopa – kierownik OPS w Bychawie, p. Ewa 
Cichocka – w imieniu kuratorów Sądu Rejonowego 
Lublin – Wschód.

Przemawiali również przedstawiciele rodzi-
ny Przewłockich. P. Maria Pieńkowska (Zofia 
Przewłocka był jej praprababcią) odczytała 
uczniom wyjątek z listu śp. Zofii Kowerskiej (cór-
ki patronki) do wnuków: Najdroższe Dzieciny 
moje… życzę Wam łaski bożej, przyjaźni ludzkiej, 
wielkiej czujności sumienia, pogardy dla kłam-
stwa, prawdy w życiu i słowie, odwagi wyznawa-
niu przekonań, wyrozumiałości dla błądzących… 
i przekazała uczniom Szkoły wyjątkową pamiąt-
kę – reprint tego listu.

Z kolei p. Karol Przewłocki, prawnuk Zofii 
Przewłockiej przekazał szkole „wydłubka”, czyli 
własnoręcznie wykonaną pamiątkę z drewna (na 
zdjęciu).

Ostatnim punktem programu były gminne 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz 
wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
oświaty dyrektorom – p. M. Tudrujek i p. M. 
Stoczkowskiemu oraz nauczycielom – p. Zofii 
Walczak, p. Bożenie Szwałek, p. Krystynie 
Kunie, p. Ewie Kaźmierak, p. Zbigniewowi 
Milanowskiemu, p. Annie Bartnik i p. 
Joannie Łukasik-Tworek. 

Program artystyczny został zakończony 
muzycznym akcentem – wiązanką tańców 
lubelskich w wyk. uczniów szkoły (instruk-
tor p. E. Sobaszek) oraz podziękowaniami 
dyrektora, m.in. dla orkiestry „Henryczki” 
i chóru BCK za oprawę muzyczną Mszy; 
pocztów sztandarowych, rodziców, uczniów, 
przyjaciół Zofii Przewłockiej, sponsorów i in.

Następnie goście przeszli na dolny kory-
tarz szkoły, gdzie poświęcono tablicę po-
święconą patronce. W kąciku historycznym, 
oprócz kronik szkolnych można było obejrzeć 
okolicznościowe znaczki pocztowe z Zofią 
Przewłocką wydane przez Pocztę Polską.

Kilkugodzinna uroczystość zakończyła się 
poczęstunkiem i zabawą taneczną.

Monika Głazik

�� Niedawno maluchy – dzisiaj same zuchy!
No i doczekaliśmy się! 
Dnia 23 października 
2014 r., w naszym 
przedszkolu odbyła się 
uroczystość „Pasowania 
na starszaka”.

Dzień ten był niezwykły. Dzieci pięcioletnie 
i sześcioletnie wstąpiły do grona starsza-
ków. Dzieci przybyły do przedszkola pięknie 
ubrane i bardzo szczęśliwe. Z niecierpliwo-
ścią czekały na tak ważny dla nich moment 
pasowania. O godzinie 11.00 wszystkie 
dzieci ze starszych grup udały się na główną 
salę, gdzie miała miejsce uroczystość. Pani 
dyrektor przedszkola – Anna Pietrzak, jako 
pierwsza zabrała głos i serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych gości. Przedszkolaki 

nie były w tym w dniu same, bowiem to-
warzyszyli im licznie przybyli rodzice oraz 
rodzeństwo. Ponadto swoją obecnością 
zaszczycił nas Pan Burmistrz Bychawy – 
Janusz Urban. Przedszkolaki przygotowały 
krótką część artystyczną, podczas której 
odważnie prezentowały swoje umiejętno-
ści – recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
oraz wirowały w tańcu. Dziecięce występy 
uatrakcyjniały przepiękne, kolorowe stroje. 
Po części artystycznej nadszedł najważniej-
szy moment uroczystości – PASOWANIE. 
W obecności zaproszonych gości, Pani 
Dyrektor symbolicznym ołówkiem, doko-
nała aktu pasowania. Każdy przedszkolak 
stał się „starszakiem”. Już jako „starszaki”, 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Na 
zakończenie uroczystości głos zabrał Pan 

Burmistrz, który pogratulował przedszkola-
kom wspaniałych występów, a także pod-
sumował krótko efekty prac remontowych, 
jakie miały miejsce w placówce. „Starszaki” 

spisały się na medal. Teraz mogą dawać 
przykład młodszym kolegom!

Bożena Mazur, Agnieszka Sobaszek

�� V międzyszkolny 
Konkurs 
Recytatorski Poezji 
Patriotycznej

Dyrekcja, nauczyciele poloniści i biblioteka-
rze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr 
H. Dobrzańskiego w Bychawie zapraszają 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
do udziału w konkursie recytatorskim pod ha-
słem: Żadne miejsce nie powinno być milsze dla 
Ciebie od Ojczyzny. 14 listopada o godz. 9.30 
swoje umiejętności recytatorskie zaprezentują 
uczniowie gimnazjów, a o 11.30 uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Recytacje oceni jury, któ-
re przyzna nagrody i wyróżnienia. W tym roku 
konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty 
Lubelskiego. Regulamin konkursu dostępny na 
stronie  www.zsz.bychawa.pl.

�� Z życia Szkoły Podstawowej w Bychawie 
26 września w szkole 
odbyło się spotkanie 
z kombatantem 
z II wojny światowej 
z p. Zdzisławem 
Gomułką. 

W związku z 75. rocznicą wybu-
chu II wojny światowej 26 września 
w szkole odbyło się również spotka-
nie z kombatantem z II wojny świato-
wej p. Z. Gomułką. Następnie dele-
gacja uczniów klasy VI wraz z dyrek-
cją szkoły, samorządem uczniowskim, 
opiekunami i kombatantem udali się 
na cmentarz, gdzie na mogiłach żołnie-
rzy poległych w czasie I wojny świato-
wej złożono kwiaty i zapalono znicze. 
28 września reprezentacja uczniów na-
szej szkoły wzięła udział w gminnych 

obchodach Rocznic Historycznych 
2014.
przed uroczystościami uczniowie kla-
sy VI Szkoły Podstawowej w Bychawie 

pod opieką wychowawców i nauczy-
cieli porządkowali mogiły poległych 
żołnierzy z okresu I wojny światowej. 

E. Kaźmierak

 
©

Kr
ys

ty
na

 K
os

trz
ew

sk
a/

SP
 B

yc
ha

w
a

 
©

Ag
ni

es
zk

a S
ob

as
ze

k

�� Święto pieczonego ziemniaka w szkole w Bychawce
I było jak za dawnych czasów – 
przepiękna pogoda, babie lato, dym 
i niepowtarzalny zapach. Były również 
zabawy (sadzenie ziemniaków na 
wyścigi, skoki w workach), były śpiewy 
przy ognisku i na koniec – uczta.

Czy pamiętacie ten niezwykły zapach ziemniaków pieczo-
nych jesienią w ognisku? Zwyczaj zapomniany, ale babcie, 
a może rodzice niektórych naszych uczniów pamiętają, że 
w czasie wykopków w pole wychodziły całe rodziny nawet 
z małymi dziećmi, zabierając ze sobą całodzienne wyżywie-
nie. Ziemniaki kopano ręcznie, a czasem kopaczką konną. 
Każdy zbieracz miał inne zadanie. Jedni wykopywali ziem-
niaki, inni zbierali i wkładali je do koszy, worków lub wiader, 
drudzy odnosili pełne wiadra i wysypywali na małe kopce, 
które potem okrywano ziemniaczanymi łodygami tzw. kar-
toflankami lub naciną. Następnego dnia konie ciągnęły za-
ładowane ziemniakami wozy do przydomowych ogrodów, 

gdzie składowano je do wcześniej wykopanych w ziemi do-
łów i kopcowano. 
10 października postanowiłyśmy przybliżyć uczniom naszej 
szkoły – w Bychawce – tak popularny kiedyś na wsi zwyczaj. 
Ale najmilszym i najbardziej wyczekiwanym momentem 
dnia było rozpalanie ogniska, wrzucanie do niego własno-
ręcznie zabranych ziemniaków i uczta.
Pomysł z pieczeniem ziemniaków okazał się strzałem w dzie-
siątkę – rodzice przynieśli kartoflanki, pomogli rozpalić ogni-
sko, dzieci przyniosły ziemniaki – niektóre podobno zebrane 
własnoręcznie.
Początkowo dzieci dziwiły się, że mają jeść czarne, spalone 
kulki, ale po chwili przekonały się, że to co najsmaczniejsze, 
znajduje się w środku.
A na zakończenie, patrząc na naszych uczniów, ogłosiły-
śmy konkurs na najbardziej umorusaną buzię, i naprawdę 
trudno było wyłonić zwycięzcę, bo wszyscy byli fantazyjnie 
ubrudzeni.
I proszę nam wierzyć – tego smaku i zapachu, mimo że mi-
nęło dużo czasu od prawdziwych wykopków z naszego dzie-
ciństwa – nigdy się nie zapomina.

Zachęcamy wszystkich do powracania dawnych tradycji 
i zwyczajów z dzieciństwa rodziców czy dziadków

Beata Chmielowiec, Jolanta Maksim, Krystyna Jagiełło, 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
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Wręczenie nagród Burmistrza Bychawy nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szkolny zespół taneczny  
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