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�� Planowane wydatki Gminy Bychawa w 2016 roku
28 stycznia Rada Miejska w Bychawie podjęła najważniejszą uchwałę w roku, tj. w sprawie budżetu. Budżet, 
a więc plan dochodów i wydatków dla naszej gminy na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany  przez RIO 
w Lublinie. 

DOCHODY  29 266 601 zł 
(w tym: bieżące  28 519 651 zł; majątkowe  746 950 zł)

WYDATKI  28 782 577 zł  
(w tym: bieżące  25 987 081 zł;  majątkowe  2 795 486 zł)

 78 500 zł  

 102 900 zł  

 108 727 zł  

 165 000 zł  

 203 536 zł  

 212 917 zł  

 336 000 zł  

 365 039 zł  

 453 760 zł  

 925 890 zł  

 1 782 539 zł  

 3 624 591 zł  

 5 871 497 zł  

 11 756 185 zł  

Rolnictwo i łowiectwo 

Sport 

Działalność usługowa 

Ochrona zdrowia 

Gospodarka mieszkaniowa 

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona p.poż. 

Transport i łączność 

Pozostałe 

Obsługa długu publicznego 

Kultura 

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 

Admnistracja publiczna 

Pomoc społeczna 

Oświata i wychowanie 

Lp        Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan 

wydatków 
w zł

1.
Przebudowa drogi powiatowej Bychawa  – Olszowiec 
– Piotrków Kolonia: wykonanie dokumentacji  – droga 
przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego

5 000,00 

2.
Przebudowa drogi powiatowej Olszowiec – Romanów 
– Piotrków Kolonia: zapewnienie udziału własnego 
w programie PROW – droga przejęta w zarząd od 
Powiatu Lubelskiego

398 000,00

3.
Przebudowa drogi gminnej Kosarzew Dolny-Kolonia – 
Romanów zapewnienie udziału własnego w programie 
PROW

207 000,00 

4.

Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, 
ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego 
wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie  –  
program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej

1 118 790,00

5. Przebudowa ulicy Kopernika w Bychawie 40 000,00

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Osowa 35 000,00

7. Budowa drogi ul. Grota Roweckiego w Bychawie 110 000,00

8. Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej – 
dokumentacja wraz z wykupem gruntu 20 000,00

9. Budowa dróg w osiedlu Nad Doliną 38 000,00

10. Zabezpieczenie wąwozu  – przebudowa drogi 
w miejscowości  Bychawka Trzecia  – udział własny 50 000,00

11. Wykonanie dachu na budynku komunalnym przy 
ul. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie 30 000,00

12. Zakup nieruchomości niezabudowanych – działek 
pod drogi 10 000,00

13. Termomodernizacja budynku w Zaraszowie – prace 
przygotowawcze 20 000,00

14. Modernizacja w sali gimnastycznej w Gimnazjum 110 000,00

15. Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 
raty leasingu finansowego 75 400,00

16. Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie 4 500,00

17.  Budowa wodociągu – ul. 11 Listopada i ul. Polna 
w Bychawie 40 000,00

18.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie – 
pompowni, prasy, urzadzenia rejestrującego wylot 
ścieków

112 000,00

19. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi 
Trzeciej 30 000,00

20. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Zadębiu 30 000,00

21. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi 
Pierwszej 10 000,00

22.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  – 
montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę 
– dokumentacja

50 000,00

23. Modernizacja budynku stadionu  – wymiana dachu 40 000,00

RAZEM 2 583 690,00

�� Inwestycje 2016 roku

�� 50 ton żywności dla mieszkańców 
W marcu i kwietniu w gminie Bychawa będzie realizowany 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Pomocą żywnościową będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życio-
wej i materialnej. Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana 
pomoc żywnościowa to osoby min. bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko 
chore, dotknięte przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym, spełniające kryteria określo-
ne w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. Paczki żywnościowe będą tworzone 
z produktów spożywczych m.in. takich jak: makaron, kasza, ryż, płatki kukurydziane, mie-
lonka wieprzowa, mleko, cukier, olej. Maksymalna ilość żywności do otrzymania na 1 osobę 
to docelowo 50 kg. 
Osoby uprawnione i zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracow-
nikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w celu odebrania skierowa-
nia do otrzymania pomocy żywnościowej i ustalenia terminu odbioru paczek żywnościo-
wych. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie pod nr tel. 81 5660087 w. 53 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bychawie pod nr tel. 81 56 60 127. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału 
w programie.

Janusz Urban Burmistrz Bychawy 
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samorząd samorząd
�� O naszej gazecie 
i Bychawie w TVP3 
Lublin

Gościem „Poranka z Panoramą” w piątek, 29 stycz-
nia była Monika Głazik, redaktor „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”. 
Prowadzący program dziennikarze – Izabela Śledź 
i Tomasz Zalewa – do porannego przeglądu lubel-
skich gazet włączyli lokalną prasę. Sympatycznie, że 
wybór padł na naszą gazetę.
Nagranie programu dostępne jest na stro-
nie telewizji – program „Poranek z Panoramą” 
z dn. 29.01.2016. O Bychawie: od 10 minuty do 17, 
potem 19 min 25 sek.

�� Od 1 kwietnia 2016 r. 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bychawie 
będzie można osobiście 
składać wnioski 
na świadczenie 
wychowawcze 
w ramach rządowego 
programu „Rodzina 
500 plus”.

W tym dniu wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lu-
tego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Urząd Miejski 
w Bychawie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
przygotowuje się do realizacji tak ważnego z punk-
tu oczekiwań społecznych zadania. W gminie 
Bychawa zameldowanych jest 1360 rodzin wycho-
wujących 2161 dzieci do 18 roku życia. Szacujemy, 
że świadczenie będzie wypłacone na ok. 1500 dzie-
ci. Przewidywany roczny koszt świadczeń w naszej 
gminie to 9 mln zł. Są to wstępne szacunki, gdyż nie 
jest dokładnie znana sytuacja dochodowa rodzin. 
Obsługa rządowego „Programu 500 plus” wyma-
gać będzie dodatkowego zatrudnienia pracownika 
w Ośrodku Pomocy Społecznej a także przeszko-
lenia pracowników zajmujących się świadczenia-
mi rodzinnymi w celu sprawnego przyjmowania 
wniosków. W Ośrodku Pomocy Społecznej rozpo-
częły się prace w zakresie urządzania pomieszczeń, 

przygotowania odpowiedniego zaplecza organiza-
cyjnego, sprzętowego i kadrowego.
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, 
opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni 
dziecka zamieszkujący na terenie Gminy Bychawa. 
Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny 
– nie w miejscu zameldowania.
Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek w wy-
sokości 500 zł miesięcznie do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają 
wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli 
jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają 
świadczenie niezależnie od dochodu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubiega-
niu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziec-
ko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak 
i rodzin z większą liczbą dzieci.

„Rodzina 500 plus” w naszej gminie

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 
z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. 
i kończy się dnia 30 września 2017 r. Rokiem kalen-
darzowym, z którego dochody stanowią podstawę 
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 
pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć odpowiednio:
�» oświadczenia członków rodziny o dochodach 

nieopodatkowanych,
�» w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego 

organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha 
przeliczeniowych za 2014 r.,
�» oświadczenia członków rodziny rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym,
�» dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzo-

nych alimentów.
Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugie-
go rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bychawie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu 
teleinformatycznego:
�» utworzonego przez ministra właściwego do spraw 

rodziny,
�» udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych,
�» banków krajowych świadczących usługi drogą elektro-

niczną spełniających wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra 
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z mini-
strem właściwym do spraw informatyzacji.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrów-
nanie od 1 kwietnia 2016 r.
Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia 
2016 r. do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie de-
cyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy 
miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z komple-
tem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony 
po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od 
miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące 
poprzednie.
Więcej szczegółowych informacji znajdą pań-
stwo na stronie INFORMATOR RODZINA 500 PLUS/
PYTANIA i ODPOWIEDZI, na stronie www.bychawa.pl, 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie oraz pod 
specjalnym numerem infolinii w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim tel. 81 74 24 240 (pn.-pt. godz. 9-14.) 
Na naszej stronie internetowej został zamieszczony 
już wzór wniosku.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my na spotkanie informacyjne, podczas którego pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 
przedstawią podstawowe informacje dotyczące wy-
pełniania i przedkładania dokumentacji. Spotkanie 
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 10.00.

Jolanta Cajzer, Katarzyna Chęć

�� Trwają prace nad powołaniem Gminnej Rady Seniorów
Burmistrz Bychawy zaprasza zainteresowanych 
mieszkańców oraz podmioty działające na rzecz 
środowiska osób starszych do wzięcia udziału 
w drugim spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym 
powołania Gminnej Rady Seniorów w Bychawie.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie. W skład Rady w przyszłości wejdzie łącznie 
15 osób. 11 członków zostanie wybranych w głosowaniu tajnym przez kandy-
datów obecnych na spotkaniu. W skład Rady wejdzie również m.in. przedstawi-
ciel Burmistrza Bychawy, przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie, przedsta-
wiciel sołtysów oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Kobiet Aktywnych.
Intencją powołania Gminnej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów 
starszego pokolenia, tworzenie warunków do pobudzania aktywności oby-
watelskiej w społeczności lokalnej, jak również troska o pozytywny wizerunek 
osób starszych. Rada Seniorów będzie ciałem o charakterze konsultacyjnym, 
doradczym i inicjatywnym dla władz samorządowych Gminy Bychawa, z który-
mi będzie współpracować w obszarach dotyczących osób starszych. 

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Bychawie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej 
Statutu do dnia 15 marca 2016 r. Projekt uchwały i statutu dostępny jest na 
stronie www.bychawa.pl.

�� Utrzymanie 
przepustów należy do 
właściciela posesji

W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami 
mieszkańców dotyczącymi niedrożnych rowów i zwią-
zanych z tym zalań posesji w okresie opadów deszczu 
lub roztopów śniegu, Urząd Miejski w Bychawie infor-
muje, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych, obowiązek utrzymania zjaz-
dów indywidualnych i publicznych należy do właści-
cieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 
Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana rur przepu-
stu w celu zapewnienia drożności należy do właścicie-
la posesji.
Nadmienić należy również, że rowy przydrożne są 
przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód 
opadowych z pasa drogowego drogi. Zabrania się od-
prowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy 
lasów do rowów przydrożnych. Wszelkie próby podłą-
czania się do rowów przydrożnych są działaniami bez-
prawnymi. Do odprowadzania nadmiaru wód opado-
wych i gruntowych z posesji służą urządzenia meliora-
cyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na 
własny koszt. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek 
usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, po-
wstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub dzia-
łania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję ro-
wów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą na-
leży do zarządcy drogi.
Ponieważ wizje przeprowadzane w terenie wykazu-
ją najczęściej, że przyczyną zastoisk wody w rowach 
są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji, 
Burmistrz Bychawy prosi właścicieli i użytkowników 
zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania 
zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w na-
leżytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny 
przepływ wody. 
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�� Zapraszamy do bezpłatnego Samorządowego Przedszkola nr 1
Ruszył nabór na wolne miejsca do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie na rok szkolny 
2016/2017.  Składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
trwa od 29 lutego do 31 marca 2016 roku do godz. 
15.00. 
Przypominamy o obowiązku zgłaszania do przed-
szkola 6-letnich dzieci zobowiązanych do odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego oraz infor-
mujemy, że edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat.
Dzieci, które będą kontynuowały edukację przed-
szkolną w dotychczasowym miejscu nie biorą udzia-
łu w rekrutacji, rodzice składają jedynie deklara-
cję dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do 

przedszkola. Na pierwszym miejscu do publiczne-
go przedszkola są przyjmowane dzieci zamieszkałe 
na terenie gminy Bychawa. Szczegółowe informacje 
dot. rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do przed-
szkola dostępne są na stronie www.przedszkole.by-
chawa.pl lub w siedzibie placówki.
Zachęcając rodziców do zapisywania swoich dzieci 
do przedszkola samorządowego przypominamy, że 
samorząd Gminy Bychawa zwolnił rodziców z pono-
szenia opłat za wychowanie przedszkolne. Rodzice 
ponoszą jedynie opłatę za produkty żywnościowe 
niezbędne do przygotowania posiłków („wsad do 
kotła”).
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, 
od miesiąca września przedszkole planuje wzbo-
gacić ofertę przedszkolną o zajęcia rozwijające 
uzdolnienia. 
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�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
z pracy Burmistrza Bychawy 
w okresie od 29 grudnia 2015 r. 
do 27 stycznia 2016 r.

�» 30 grudnia 2015 r. – udział w posiedzeniu Powiatowej 
Rady Zatrudnienia,
�» 31 grudnia 2015 r. – spotkanie z kierownictwem 

Urzędu Miejskiego w Bychawie, na którym zostało 
przedstawione sprawozdanie z przeprowadzone-
go audytu wewnętrznego dotyczącego zamówień 
publicznych,
�» 4 stycznia 2016 r. – podpisanie porozumienia i umo-

wy partnerskiej z Powiatem Lubelskim w sprawie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

w miejscowości Olszowiec, Olszowiec-Kolonia 
i Romanów oraz o przebudowie tych dróg w ramach 
programu PROW,
�» 7 stycznia 2016 r. – spotkanie z dyrektorami szkół 

podstawowych w Woli Gałęzowskiej i w Bychawie 
w sprawie ogrzewania budynków szkolnych,
�» 8 stycznia 2016 r. – spotkanie z Komendantem 

Miejsko-Gminnym OSP w sprawie ustalenia har-
monogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w Jednostkach OSP. Ponadto udział w uroczystej sesji 
Rady Powiatu oraz zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu,
�» 11 stycznia 2016 r. – spotkanie z Prezesem Koła 

LOK Bychawa w sprawie strzelnicy. Drugie spotka-
nie z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
w sprawie zakończenia procedury przekazywania 

części wodociągów. Ponadto zebranie wiejskie so-
łectwa Marysin, na którym miały odbyć się wybory 
sołtysa – z powodu braku kandydatur nie dokonano 
wyboru, w dn. 7 marca 2016 r. odbędzie się kolejne 
zebranie,
�» 12 stycznia 2016 r. – narada z kierowcami Urzędu 

Miejskiego w Bychawie. Uczestnictwo w posie-
dzeniu Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów RP, a także spotkanie z mieszkańcami 
Zaraszowa w sprawie przebiegu granicy drogi gminnej,
�» 13 stycznia 2016 r. – spotkanie z dyrektorami placó-

wek oświatowych w sprawie budżetu na rok 2016 oraz 
organizacji obsługi księgowej w szkołach,
�» 14 stycznia 2016 r. – narada kierownictwa 

Urzędu Miejskiego w sprawie zmiany regulaminu 

�� 19 lutego, zgodnie 
z naszymi 
zapowiedziami, 
w Bychawskim 
Centrum Kultury 
odbyła się 
oficjalna promocja 
bychawskich Znaczków 
Turystycznych: 
Bychawa – moje 
małe centrum świata 
No. 485 i Ruiny pałacu 
w Bychawie No. 486. 
Od tej pory Znaczki 
są już w sprzedaży 
w cenie 6 zł/szt.

Sympatycznie, że na imprezę przyjechał do 
nas przedstawiciel Marszałka Województwa 
Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – p. Jerzy 
Maj z Departamentu PROW. Władze naszego mia-
sta reprezentowali, oprócz burmistrza Bychawy 
Janusza Urbana, radni – Artur Płaza, Janusz Lipiec, 
Waldemar Tudrujek i Zbigniew Maksim. Przybyli 
goście, m.in. z niedalekiego sąsiedztwa – Grzegorz 
Kuras, reprezentujący Strzyżewickie Towarzystwo 
Regionalne oraz znakarz szlaków turystycznych 
Sławomir Juraszewski z Lublina.
Prowadząca imprezę Monika Głazik z Urzędu 
Miejskiego w Bychawie powitała gości, a następnie 
przedstawiła bychawskich organizatorów i part-
nerów projektu, a więc: Burmistrza Bychawy, J. 

Urbana, Bychawskie Towarzystwo Regionalne (pre-
zes Teresę Tracz), Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bychawie (dyr. Barbarę Cywińską), Bychawskie 
Centrum Kultury (dyr. Piotra Gębę), przedsię-
biorców – spółdzielców: Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską w Bychawie (prezes Zofię Popławską), 
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 
(prezesa Adama Bartoszka) oraz parterów pry-
watnych: Restaurację „U Saszy” (Agnieszkę 
Sawicką), Pensjonat „Parkowe Zacisze” (Adama 
Popławskiego) oraz Księgarnię „Lumer” (Leszka 
Szewczyka). Przekazała zebranym pozdrowienia 
od głównego koordynatora projektu w Polsce, p. 
Zbigniewa Romankiewicza ze Złotego Stoku.
Podkreśliła rolę lokalnego koordynatora projektu 
– Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, któ-
re zainwestowało w projekt własne środki finanso-
we, na które składają się przede wszystkim składki 
członków i darowizny od przyjaciół stowarzyszenia. 

BTR wzięło na swoje barki całą obsługę formalną i ry-
zyko finansowe związane z projektem.
Po oficjalnym rozpoczęciu, M. Głazik zaprezento-
wała w formie multimedialnej prezentacji, czym są 
w ogóle znaczki turystyczne, ich historię w Czechach 
i w Polsce, założenia i ciekawostki. Co w tych krąż-
kach jest takiego, że prawie 4700 miejsc na świecie 
je ma?!
Następnie prowadząca oddała głos pomysłodawcy 
projektu w naszym mieście – Karolowi Tudrujkowi. 
Karol, na co dzień uczeń kl. III Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, od trzech 
lat członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Lublinie, a w wolnych chwilach 
wolontariusz Urzędu Miejskiego w Bychawie, opo-
wiedział o swojej dwuletniej przygodzie z drewnia-
nym krążkiem. Najpierw przyznał się, że jest czło-
wiekiem „zarażonym podróżą i turystyką”. Podkreślił 
rolę znaczków w rozkwicie turystyki w małych, nie-
turystycznych do tej pory miejscowościach: – Dzięki 

temu tacy kolekcjonerscy szaleńcy jak ja, chętnie od-
wiedzą nasze miasto, z jednej strony, aby zdobyć zna-
czek, z drugiej, by poznać nowe miejsce lub odkryć 
go po raz drugi.
Przed rozpoczęciem swojej prezentacji jego kolekcja 
liczyła 9 krążków, a po jej zakończeniu – już 11. Karol 
stał się pierwszym oficjalnym posiadaczem dwóch 
bychawskich Znaczków Turystycznych.
Następnie głos zabrał burmistrz, który przybliżył hi-
storię bychawskich znaczkowych miejsc. Pokreślił, 
że umieszczenie na znaczkach wizerunku pozostało-
ści pałacu i kamienicy „Jedności” upamiętnia najlep-
sze momenty w historii Bychawy. Następnie przeka-
zał partnerom tzw. pakiety startowe, składające się 
z 15 krążków, pakietu ulotek informacyjnych i naklej-
ki na drzwi, a także życzył powodzenia.
Po oficjalnej premierze znaczków, prezes OSM 
w Bychawie Zofia Popławska zaprezentowała nowy 
produkt naszej mleczarni – krówki z Bychawy z do-
datkiem lokalnego masła. Krówki otrzymały nowe 
papierki i opakowanie. Są teraz dostępne, oprócz 
wariantu na wagę, również w formie eleganckiego 
kuferka. Zarówno znaczki jak i bychawskie krówki 
można było zakupić w dniu premiery.
Spotkanie zakończyło się degustacją innych by-
chawskich produktów m.in. pierogów z restauracji 
„U Saszy”, drożdżówek z piekarni GS, bychawskiego 
twarogu oraz masła ekstra, który zaserwowano ze 
starowiejskim chlebem. Sponsorom poczęstunku na-
leżą się ogromne podziękowania.
Cieszy, że zaraz po premierze, już w sobotę zjawili 
się u nas pierwsi turyści – pewne małżeństwo przy-
było specjalnie z Chełma po nowe na Lubelszczyźnie 
znaczki. W tym celu odwiedzili bychawską bibliotekę. 
Gość okazał się wielkim pasjonatem i kolekcjonerem 
znaczków, dla którego przejechać kilkadziesiąt kilo-
metrów w celu zakupu drewnianego krążka, nie jest 
niczym niezwykłym.

mg/UM

pracy oraz sprawach bieżących. Udział w Radzie 
Pedagogicznej w Gimnazjum nr 1,
�» 15 stycznia 2016 r. – organizacja Samorządowego 

Spotkania Noworocznego,
�» 18 stycznia 2016 r. – spotkanie z prezesami Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszowcu i Woli 
Dużej w sprawie funkcjonowania Centrów Kultury 
Wiejskiej przy tych jednostkach,
�» 19 stycznia 2016 r. – udział w naradzie w Lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim w sprawie Rządowego 
Programu „Rodzina 500 plus”,
�» 20 stycznia 2016 r. – wręczenie nagród laureatom 

konkursu fotograficznego „Kalendarz Gminy Bychawa 
2016”,

�» 21 stycznia 2016 r. – spotkanie z dyrektorem Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika przy 
ul. 11 Listopada w Bychawie,
�» posiedzenie, na którym przyjęto Sprawozdanie z reali-

zacji zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych i Gminnego pro-
gramu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. oraz pro-
jekty uchwał w sprawach:
�� a) uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016,
�� b) uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2016-2020,
�» 22 stycznia 2016 r. – spotkanie z władzami gmi-

ny Zakrzew i Przewodniczącym Rady Miejskiej 

w Bychawie w sprawie współpracy w przygotowaniu 
wspólnego projektu ze zakresu energii odnawialnej,
�» 26 stycznia 2016 r. – uczestnictwo w konferencji  pt. 

Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-
nych w samorządzie – szanse i zagrożenia,
�» 27 stycznia 2016 r. – spotkanie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich i Powiatowych w sprawie współ-
pracy inwestycyjnej na drogach powiatowych 
i wojewódzkich,
�» Od 18 stycznia do 25 stycznia 2016 r. udział Burmistrza 

Bychawy w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, 
na których prowadzona była analiza budżetu gminy 
na rok 2016.

promocja

Znaczkowa premiera w Bychawie

BYCHAWA – MOJE MAŁE CENTRUM ŚWIATA No. 485 
�» GPS: 51.014932, 22.535474, 
�» Miejsca sprzedaży: 
�» Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, pon.- pt. 9-17, sob. 
8-15
�» Księgarnia Lumer, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47, 

pon.- pt. 8-17, sob. 8-13
�» Budynek „Jedność” (sklep spożywczy GS), ul. 

Marsz. J. Piłsudskiego 33, pon.- pt. 6-18, sob. 6-14.

RUINY PAŁACU W BYCHAWIE No. 486 
�» GPS: 51.023899, 22.523762, 
�» Miejsca sprzedaży: 
�» Pensjonat i restauracja Parkowe Zacisze, 

ul. Pileckiego 9, codziennie 8-22 
�» Restauracja U Saszy, Bychawa w obrę-

bie ul. Zamkowej i Pileckiego, w miesią-
cach IV-X czy ne wt.-nd, XI-III zamknięte

Karol tudrujek i znaczki

Krówki z Bychawy w nowej odsłonie
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�� Zakończono nabór wniosków na solary i ekologiczne piece
29 lutego br. w naszej Gminie zakończono nabór 
chętnych mieszkańców na montaż instalacji 
słonecznych i pieców opalanych biomasą. Projekt 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, do Urzędu 
wpłynęło 860 wniosków na montaż instalacji 
słonecznych oraz 332 – na piece opalane biomasą.

Realizacja zadania jest uwarunkowana otrzymaniem dotacji w odpowiedzi na 
konkurs, który Województwo Lubelskie niebawem ogłosi, liczymy że nastąpi to 
w ciągu dwóch, może trzech najbliższych miesięcy. Zmieniono nieco zasady w po-
równaniu do poprzedniej edycji. Gmina Bychawa, jako wnioskodawca jest teraz 
ograniczona łączną mocą zainstalowanych urządzeń z podziałem na źródła ener-
gii, która nie może przekraczać 2 MW w przypadku energii słonecznej i 5 MW 
w przypadku energii z biomasy. Dla zainteresowanych: instalacja składająca się 
z dwóch paneli słonecznych posiada moc ok. 3 KW, z trzech paneli – 4,5 KW. Przy 
zastosowaniu zasad doboru takich samych jak w poprzedniej edycji możliwe by-
łoby zainstalowanie ok. 500 – 600 instalacji.
W związku z tym, że liczba wniosków jest bardzo duża przeprowadzona zostanie 
analiza zadeklarowanych wniosków (w przypadku energii ze słońca) pod kątem 
faktycznej liczby zamieszkujących osób (porównanie z liczbą osób zadeklarowa-
nych do opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych). Chodzi tutaj o to, 
żeby dostosować moc urządzeń do liczby osób faktycznie zamieszkujących. W na-
szej gminie zużycie wody, faktyczna liczba ludzi oraz kolejność zgłoszeń będą pod-
stawowymi kryteriami doboru samych instalacji jak i ich wielkości (mocy). Moc 
pieców dla celów c. o. będzie również musiała podlegać weryfikacji, a podsta-
wowym kryterium jest powierzchnia, która ma być ogrzewana. Piece mogą być 
instalowane wyłącznie jako zamiana istniejącego źródła ciepła, które obecnie 

opalane jest węglem kamienny. Jest to związane z systemem oceny wniosku, 
w którym jesteśmy obowiązani wykazać w każdym przypadku redukcję zanie-
czyszczeń z uwzględnieniem tlenków siarki i tlenków azotu, a także dwutlenku 
węgla czy pyłów. Gmina, jako wnioskodawca będzie musiała podjąć wiele zobo-
wiązań, m. in. redukcję zanieczyszczeń czy łączną moc urządzeń, ale również wie-
le innych, jak np. produkcja ciepła z zainstalowanych źródeł, które zostaną w ra-
mach projektu opomiarowane i będzie dokonywany odczyt.
Informujemy, że deklaracje dotyczące budynków, w których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, nie mogą zostać uwzględ-
nione z uwagi na to, że projekt ten skierowanych jest tylko 
i wyłącznie do odbiorców indywidualnych.
Zainteresowanych przedsiębiorców odsyłamy do Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości, która w miesiącach grudzień 2016/styczeń 2017 r. przeprowa-
dzi nabór do konkursu w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsię-
biorstwach lub też do propozycji złożonej w ramach spotkań Burmistrza Bychawy 
z przedsiębiorcami, które dotyczyło złożenia wspólnego wniosku środowiska 
biznesowego Gminy Bychawa. O terminie kolejnego spotkanie poinformujemy 
Państwa Przedsiębiorców.
W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, polegają-
ca na sprawdzeniu możliwości zainstalowania urządzeń w Państwa budynkach. 
W czasie wizyty pracownika Urzędu będziecie mieli Państwo możliwość zapytać 
o szczegóły działania instalacji słonecznych, koszty związane z użytkowaniem 
tych instalacji.
Po przyjęciu szczegółowych kryteriów doboru wniosków do projektu zostaną 
przeprowadzone spotkania informacyjne, na które wszyscy zainteresowani zo-
staną zaproszeni odrębnym zaproszeniem.

Urszula Szacoń

�� Uwaga mieszkańcy! Będą kary za nienadzorowane psy 
i brak tabliczek z numerami domu
17 lutego w Bychawskim 
Centrum Kultury odbyło 
się spotkanie konsultacyjne 
przedstawicieli Komisariatu 
Policji w Bychawie z władzami 
Bychawy oraz sołtysami.  
Publikujemy główne wnioski 
z tego spotkania. 

Obowiązki właścicieli 
budynków

Brak na niektórych budynkach tabliczek z nume-
rami domów, powoduje duże utrudnienie w dotar-
ciu pod wskazany adres poczty, pogotowia, policji 
itp. W związku z tym przypomina się o obowiązku 
oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym 
i umieszczenia tabliczki na budynku. Tabliczka powin-
na być umieszczona na budynku lub na ogrodzeniu   
w   widocznym miejscu i utrzymywana w należytym 
stanie.
Art. 64. Kodeksu Wykroczeń
�» § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozor-

cą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 

obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zło-
tych albo karze nagany.
�» § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obo-

wiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości.

Obowiązki posiadaczy psów
Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany 
jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nad-
zoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić 
konsekwencje natury cywilnej. W tej mierze wskazać 
należy na obowiązek naprawienia szkody wyrządzo-
nej przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy 
było pod nadzorem właściciela czy też zabłąkało się 
lub uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. 
Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, 
poszkodowany może od niego żądać całkowitego 
lub częściowego naprawienia szkody, gdy z okolicz-
ności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego 
poszkodowanego i właściciela zwierzęcia wynika, że 
wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Obowiązkiem posiadaczy psów jest dokonywanie 
szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca 

życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. Uchylanie się od tego 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
karze grzywny.
Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, 
że utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresyw-
ną wymaga zezwolenia organu gminy (wójta, bur-
mistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na 
planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzy-
mywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wnio-
sek osoby zamierzającej utrzymywać takiego psa. 
Odpowiedni organ może odmówić wydania zezwo-
lenia lub cofnąć zezwolenie wydane wcześniej, jeśli 
warunki i sposób utrzymywania psa stanowią zagro-
żenie dla ludzi lub zwierząt.
Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez 
wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub 
grzywny. Wraz z ukaraniem za to wykroczenie, może 
być orzeczony przepadek zwierzęcia.
Art. 77. Kodeksu Wykroczeń
�» Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

na podst. informacji Zastępcy Komendanta 
Komisariatu Policji w Bychawie Grzegorza Szaconia

�� Statuetka z książką, 
według niektórych 
piękniejsza od 
filmowego Oskara. 
Przedmiot pożądania 
wielu! Trafiła 
w najlepsze ręce.

Tytuł Czytelnika Roku 2015 przyznano w trzech 
kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli. Otrzymali 
je kolejno: Karolina Jężak uczennica Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (171 wypożyczonych 
książek), Anna Krzysiak, ucz. Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie (115 wypoży-
czeń) oraz Marzanna Trzcińska (185 przeczytanych 
(książek). 
Za aktywność czytelniczą przyznano również wy-
różnienia. Otrzymali je:
Weronika Chanaj, Paweł Tyburczyk, Kacper 
Leszczyński, Halina Szabat, Jadwiga Kozak 

– czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie oraz Agnieszka Remuszka, Renata 
Mazurek i Tadeusz Stępniak – czytelnicy biblioteki 
w Starej Wsi.
Wśród nagrodzonych znalazła się również 
Czytelniczka Roku 2014 – Wiktoria Stachyra.
Gala odbyła się w sali widowiskowej Bychawskiego 
Centrum Kultury w dn. 24 lutego. Gratulujemy 
i zachęcamy do odwiedzania bibliotek, czytania 
i udziału w konkursie na Czytelnika Roku 2016.
Organizatorzy dziękują:
�» czytelnikom, gościom i przyjaciołom za obecność,
�» Ognistym dzieciakom, czyli grupie teatralnej 

z Bychawki Pierwszej za bajkowy kolaż Książę nie 
z tej bajki,
�» Monice Gębie z kawiarni artystycznej „Złota Lira” 

i armii „kuchcików” za literackie małe co nieco,
�» Julicie Kusy i Markowi Kunie za wędrówkę po biblio-

tekach zamkniętych na kartach powieści.
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie

�� Czytelnik Roku 2015
Zdarzyło się pewnego dnia… nie, zbyt banalnie.
Za górami, za lasami… nie, przecież to było 
w Bychawie.
Dawno, dawno temu… jakie dawno, 24 lutego…
Mniej więcej od takich słów rozpoczął się spektakl, 
jaki z okazji Gali Czytelnika przygotowały dla uczest-
ników uroczystości „Ogniste Dzieciaki”. I – nazwa tra-
fiona jak rzadko; gra z humorem, z wartką akcją, od-
ważnie, z bardzo aktualną puentą… a jaką? Kto był, 
ten wie ;)
Sama uroczystość zgromadziła wielu czytelni-
ków i sympatyków naszej Biblioteki, byli też Goście 
z Lublina i miejscowości, gdzie rozsiane są filie naszej 
Biblioteki.
Było… wspaniale. Naprawdę. Pięknie przywitanie 
Pani Dyrektor, bardzo elegancka para Prowadzących, 
trochę cytatów o bibliotekach, nieco statystyki… ale 
nie na tyle, aby zanudzić… słowem: to, co trzeba; tak, 
jak należy i w najbardziej odpowiednim momencie.
Wzruszenie też było. Trzeba było widzieć nieśmiałe 
uśmiechy i nie dające się skryć zadowolenie, kiedy po 
nagrody, wyróżnienia i statuetki podchodziły wyczy-
tywane osoby… Moją uwagę przykuł fakt, że niektó-
rzy podchodzili… parami: babcia i wnuczka. Pięknie to 
wyglądało, naprawdę: wzór dla dziecka i duma, że „to 
moja babcia dostała nagrodę”.
Pani Dyrektor zadbała nie tylko o to, aby nam się do-
brze czytało i słuchało, ale także o to, abyśmy nie 
opadli z sił ;) Koreczki, herbata, kawa, coś słodkiego 
i pięknie, fantazyjnie podane owoce… Ach, co to był 
za… szwedzki stół ;)
A kiedy zbierałam się do wyjścia słyszałam, jak nie-
którzy obiecywali sobie i innym, że w tym roku nie 
odpuszczą i będą walczyć o statuetkę do ostatniej 
strony… ostatniej książki.
Powodzenia zatem… i do zobaczenia na przyszłorocz-
nej Gali. Na pewno będzie arcyciekawie i równie pięk-
nie, jak teraz.

Dorota Szczepańska

Książkowe Oskary

�� Koszykarze z Bychawy wygrywają Gimnazjadę w Bystrzycy Starej
1 marca reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
zwyciężyła w finałach Powiatowej Gimnazjady 
w koszykówce chłopców. 

Turniej w Bystrzycy Starej był dla nas jak dramat w trzech aktach. W pierwszym 
meczu przejechaliśmy po rywalach z Jastkowa (36:3). W drugim gimnazjum 
z Niedrzwicy napędziło nam strachu odrabiając wysoką stratę, jednak udało się 
utrzymać korzystny wynik (32:24). W finale wysoko przegrywaliśmy z koszykarza-
mi z Wojciechowa, ale w końcówce nastąpiło odrodzenie drużyny – dzięki genial-
nej obronie wyrównaliśmy, a rywale nie umieli zatrzymać rozpędzonej bychaw-
skiej lokomotywy (40:31). W imieniu drużyny dziękuję sorowi Kotowi, dyrektor 
Toporowskiej i organizatorom zawodów. Słowa uznania dla naszych rywali, bo nie 
było łatwo. Relacja i zdjęcia na www.gim1bychawa.pl i www.uks1.bychawa.pl.

Trener K.

 
©

M
on

ika
 G

łaz
ik 

/U
M

 B
yc

ha
w

a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

8Głos Ziemi Bychawskiej 9Głos Ziemi Bychawskiej



mieszkańcy mieszkańcy

Dossier

Michał Król
z Bychawy
ur. 14.03.2000 r. w Lublinie
Szkoły:
• Szkoła Podstawowa w Bychawie
• Gimnazjum nr 16 w Lublinie
• Gimnazjum nr 10 w Warszawie
Kluby: 

• 2009-2013 Klub Sportowy 
„Granit” Bychawa

• 2013-2015 Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin

• od 2015 - Akademia Piłkarska 
Legia  Warszawa

awans

Legionista z Bychawy
�� Szesnastoletni Michał 
Król z Bychawy od 
sierpnia ubiegłego 
roku reprezentuje 
barwy stołecznego 
klubu Legia Warszawa. 
23 lutego br. podpisał 
swój pierwszy 
zawodowy kontrakt 
piłkarski.

Jak to się stało, że Michał Król, do 2013 roku 
zawodnik bychawskiego „Granitu”, został za-
uważony przez selekcjonerów Legii? Stało się 
to w ogromnej mierze dzięki staraniom trene-
ra– Waldemara Kota z „Granitu”, który zainte-
resował Michałem trenera kadry wojewódzkiej 

rocznik 2000 Lubelskiego Związku Piłki 
Nożnej.
Wiosną 2013 roku Michał zadebiutował w re-
prezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 
i zagościł tam na stałe. Występy w reprezen-
tacji LZPN-u spowodowały zainteresowanie 
czołowych klubów lubelskich. Michał wybrał 
ofertę klubu Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin 
i od sierpnia 2013 występował w barwach 
tego klubu. Jednocześnie został przyjęty do 
Gimnazjum nr 16 w Lublinie, do klasy piłkar-
skiej pod patronatem LZPN.
Zaczęły się wyjazdy na turnieje krajowe, na 
mistrzostwa Polski. Jak się później okazało, 
na pierwszym takim turnieju w Skotnikach 
k. Krakowa, Michał „trafił” do notesów skau-
tów Legii Warszawa. Dobre występy w klubie 
i w reprezentacji wojewódzkiej zaowocowa-
ło powołaniami na konsultację Kadry Polski. 
Wiosną 2015 r. z rodzicami Michała skontakto-
wał się przedstawiciel klubu z Łazienkowskiej 
i zaprosił na testy. Michał spodobał się 

trenerom i dostał propozycje reprezentowania 
Akademii Piłkarskiej Legia Warszawa.
Michał Król od sierpnia 2015 r. reprezentuje 
barwy stołecznego klubu, a dobra postawa na 
boisku jak i poza nim, a także ciężka praca za-
owocowały podpisaniem w dniu 23.02.2016 r. 
pierwszego zawodowego kontraktu piłkarskie-
go. Jest to dodatkowa motywacja do dalszej 
pracy i podnoszenia swoich umiejętności, a w 
konsekwencji występów na najwyższym pozio-
mie rozgrywkowym i w Reprezentacji Polski.
Michał od sierpnia 2015 r. mieszka 
w Warszawie. Uczęszcza do 3 klasy gimna-
zjum i mieszka w bursie razem z innymi za-
wodnikami Legii. Trenuje codziennie, przed 
lub po lekcjach.
Trzymamy za Michała kciuki i życzymy mu jak 
najlepszych wyników, żadnych kontuzji oraz 
wspaniałej kariery sportowej. Pozdrawiamy 
z Bychawy!

MK, mg

podpisanie kontraktu. Od lewej: jacek Mazurek – 
dyrektor ds. wyszkolenia legii Warszawa, jarosław 
Wójcik – dyrektor sportowy Akademii piłkarskiej 
legia Warszawa, Agnieszka Król (mama Michała), 
brat Kacper i Michał.

Daniel Siepietowski

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” 

W formularzu PIT wpisz numer: KRS 
0000037904

Cel szczegółowy: 776 Siepietowski 
Daniel darowizna na pomoc 

i ochronę zdrowia

Dom Opieki

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

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

wpisać: 0000452057

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 6147 

Barszcz Jan Karol

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 10197 

Kornelia Weronika Sowiło

Dariusz Dolecki

Fundacja FUGA MUNDI 
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 

0000106416
Cel szczegółowy: Dariusz Dolecki

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi 
– Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: BLKS 

„Granit” 1508

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi 
Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: Szkoła 

Podstawowa w Zaraszowie 431

Zuzia Mazurkiewicz

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej,

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000266644

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 

Zuzanna Mazurkiewcz

�� Zostaw  1 procent w Bychawie

��Walentynkowo w BCK: 
Joanna Mania i Wojciech 
Zwoliński

Fragmenty półtoragodzinnego koncertu walentynkowego 
w Kawiarni „Złota Lira” w Bychawskim Centrum Kultury można 
obejrzeć na kanale Bychawskiego Centrum Kultury na YouTube.
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�� Ogłoszenia Agencji Rynku Rolnego
ARR od dnia 18 lutego do 18 marca 2016 r. rozpo-
częła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia 
producentom mleka i wieprzowiny. O 1 stycznia trwa 
również nabór wniosków o przyznanie dopłaty z ty-
tułu zużytego materiału siewnego.
Wniosek o udzielenie wsparcia jest dostępny na stro-
nie internetowej Agencji www.arr.gov.pl. oraz w od-
dziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, ul. Leszka 
Czarnego 3 w Lublinie. Szczegółowe informacje 

można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyj-
nym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR 
w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00 oraz na stronie inter-
netowej Agencji.
Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie można składać w okresie od 

15 stycznia do 25 czerwca 2016. w siedzibie Agencji 
Rynku Rolnego na ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie.
W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych 
dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład 
których wchodzą jedynie nasiona posiadające kate-
gorię elitarny lub kwalifikowany. Obowiązuje nowy 
wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
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historiamieszkańcy
�� Z historią przez wieki – niech mówią Polacy

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was 
inni i źle”
„Jeśli dopuścimy do rządzenia Polską polityków, 
jeno polskojęzycznych, a nie rodowitych Polaków – 
doprowadzą oni do kolejnego rozbioru Ojczyzny!”
„W słabych głowach skutecznie działa metoda kłamstw, 
plotek i potwarzy”
„Cudze znać dobrze, swoje obowiązek”

Pragnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego spełniło się w Bychawie, na 
I Zjeździe Dzieci Żołnierzy Wyklętych – „Wilcząt”, u boku których stał Pan 
Minister – Polak mówiący sercem i duszą, krótko a tak pięknie, iż w prydum-
kie, słyszeliśmy „jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie.”

Z pamiętnika kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”  † 1949 r., którego syn 
przybył na I Zjazd „Wilcząt”.

Niewolnictwo: 
A kto chce być sługą, niechaj sobie żyje,
Niechaj sobie powróz okręca na szyję.
Niechaj swoją wolę na wieki okiełzna,
Pan jest niedaleko, niech do niego pełza.
Niechaj jak pies wierny, czołga się bez końca,
Za żydowskim biczem który go potrąca.
I najpierw głaskany, a potem wzgardzony,
Niechaj bolszewikom wybija pokłony.

Lecz kto chce być wolnym i prawe ma serce,
Niech walczy, niech cierpi, choćby w poniewierce.
Niech ducha pokrzepi myślą o przyszłości.
Niech czoła nie zniża w podłej służalczości.
A kto chce być panem?
A kto chce być sługą?

Ze ścian piwnicznego więzienia, kazamatów NKWD-owsko UB-eckich, 
gdzie ostało się, wydrapane, ręką bestialsko katowanego Żołnierza Podziemia 
– Polaka, błaganie, „Matko Boska daj mi wolność”.  „Bo być Polakiem to żyć 
bosko i szlachetnie”

Gdy przedwojenni harcerze próbowali wrócić do Służby Narodowi po tzw. 
„odwilży w PRL-u” nucili piosenkę, za którą „szło się siedzieć”, piosenkę 
Ojców „Wilcząt”, piosenkę Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych przez PRL:

Gdy przyszedł rozkaz stanąć na apelu,
Stanęła cała partyzancka brać.
Niechaj czas płynie w monotonnym biegu,
Byle najwięcej wrogów Polski prać.

Leć w przestworza Orle Biały,
Toruj nam drogę w bój.
Płacze, płacze ziemia Polska,
My wywalczym ją.

A kiedy zginiesz, na grób Ci postawią,
Brzozowy krzyż, na znak że tu był bój.
I czyjeś oczy łzami się zadławią,
Bo tutaj zginął ukochany mój.

Leć w przestworza Orle Biały,
Toruj nam drogę w bój,
Prowadź szlakiem krwi i chwały
partyzancki huf.

Przedwojenny harcerz, druh Stanisław Magierski, żołnierz Armii Krajowej, 
muzyk-amator, zanim został aresztowany przez „władze” PRL-u, tak pisał 
w jednej ze zwrotek wiersza:

Za krew niewinną, na bruku przelaną,
Za uśmiech szyderczy na ustach katów,
Pobłogosław Panie tę wiązkę granatów

I spraw by nasza sprawa, stała się też sprawą Twoją.
I nie tak dawno jeszcze, gdy Polacy – Ojcowie „Żołnierzy Wyklętych” ma-
rząc o wywalczeniu niepodległości Polski organizując się w Drużynach 
Strzeleckich, śpiewali:

Naprzód Drużyno Strzelecka, sztandar do góry swój wznieś,
Żadna nas siła zdradziecka, zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.
Czy zginąć nam przyjdzie wśród boju,
Czy w tajgach Sybiru nam gnić,
Z trudu naszego i woli Polska powstanie by żyć
  Polska powstanie by żyć.

W PRL-u z odwagą śpiewano „siła radziecka”.
I „oni” wiedzieli, że „jaki ojciec, taki syn”, dlatego katowali i zgładzali 
Naszych, dla których „Hymn do miłości ojczyzny” był siłą i znali wyznanie 
„wiarę zachowam, ojcom dorównam i pierwej się złamię niż zegnę”.
I znacznie, znacznie później, ks. Jerzy Popiełuszko przed swoją męczeńską 
śmiercią, na mszy Świętej za Ojczyznę w 1984 r., nauczał:

„W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu 
albo z wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego 
działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, 
nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować , bo my sami stajemy się jego 
twórcami i pomagamy je zalegalizować. Niech będzie dla nas ostrzeżeniem 
świadomość, że Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie, mó-
wiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami”

„Władza ludowa” z urzędu, rozwiązała Sadalicję Mariańską, tak piękną i licz-
ną, a dlaczego dziś zaginął w kościele śpiew hymnu „Sodalis Marianus”, 
w którym jest wszystko, co istotne w życiu ziemskim i na życie wieczne.

Błękitne rozwińmy sztandary
Czas strzasnąć zwątpienia już pleśń.
Niech w sercach zagorze znicz wiary
I gromka niech ozwie się pieśń.

(…) drży szatan wysuwa się berło mu z rąk
Słyszycie! Zwycięstwa gra dzwon.

Spod znaku Maryi rycerski my huf,
Błogosław nam Chryste na bój,
Stajemy jak Ojce by służyć Ci znów,
My Polska, my Naród, lud Twój.

Śp. ks. Jan Twardowski tak wspominał tamten czas, w wierszu „Dla dorosłych”:
Wiele się o Stalinie mówiło,
Na kocią łapę żyło,
Z żalu za grzechy nie wyło,
Zanim, sumienie ruszyło.

Po parafialnych rekolekcjach Wielkopostnych, w duchu nowej ewangelizacji, 
powraca „Westchnienie” ks. Jana Twardowskiego:

Na uczelniach teologicznych operowany,
Przez docentów piłowany,
Przez katechetki lukrowany,
Wierzącym udowadniany,
W ręce apologetów wydany,
Jezu mój kochany!

Do „Głosu Ziemi Bychawskiej” i przez nią.

W Polsce w dn. 11 XI nie ma „Narodowego Święta Niepodległości” ani 
„Święta Niepodległości”, jest „Święto Odzyskania Niepodległości”. Kto i ja-
kim prawem „przechrzcił”, na naszą szkodę, to Święto, choć brzmi to tak nie-
winnie. Wstyd i hańba.  Dał już odpowiedź Marszałek Józef Piłsudski.

Rzymski katolik, parafianin tutejszej Parafii.

Imię i nazwisko Autora do wiadomości redakcji. 

�� Ten stary, dobry Kern
„Przekrój” nie był pupilkiem władzy ludowej. 
Owszem, oddawał jej co cesarskie, bo musiał. Ale 
chętniej oddałby to C.K. Majestatowi.
Jakiś taki: inteligencko-mieszczański, artystowski, 
profesorski. Krakowski. Niezaangażowany, nie do-
syć patriotyczny. Nie płonął entuzjazmem wielkich 
budów, nie szumiał sztandarem partyjnych czynów, 
zjazdów, plenów. Traktował o malarstwie, literatu-
rze, kinie, egzotycznych podróżach. Prezentował dzi-
waczne rysunki Daniela Mroza, Rolanda Topora, gra-
fikę op-art. „Aleksandra” (Stanisław Janicki) recenzo-
wała najnowsze filmy – zwykle bardzo trafnie. „Jan 
Kamyczek” (Janina Ipohorska) uczył jak się zachować 
w różnych sytuacjach – rubryka „Demokratyczny 
savoir-vivre”.
„Przekrojowe” poczucie humoru było bliskie ab-
surdowi: Sławomir Mrożek, Eugene Ionesco, Oskar 
Wilde, Witkacy. I wreszcie wisienka na torcie – tyl-
na okładka. Zbigniew Lengren i jego Profesor Filutek. 
Pies Fafik – to na jego cześć ulubiony lokal lubelskich 
studentów tak nazwano! Złote myśli Pana Wacusia. 
Niezrównany „Humor z zeszytów szkolnych” – auten-
tyczne fragmenty uczniowskich wypracowań. I za-
wsze On – Ludwik Jerzy Kern. Co tydzień nowy wier-
szyk – własny, przetłumaczony lub wybrany.
O Ludwiku Jerzym Kernie – poecie trochę zapomnia-
nym – słów zatem parę. Żył w latach 1920-2010. 
Urodzony w Łodzi, życie swoje związał z Krakowem. 
Debiutował w przedwojennym Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym (IKC), od 1948 aż do 2002 tj. 
przez cały okres krakowski współtworzył zespół re-
dakcyjny i współpracował z tygodnikiem „Przekrój”. 
Poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz literatury an-
gielskiej i francuskiej, autor tekstów znanych pio-
senek. Żołnierz Września, powstanie warszawskie 
przeżył w stolicy. Studiował w PWST.
Wśród licznych nagród jakimi Ludwik Jerzy Kern zo-
stał uhonorowany, wymieńmy: Złoty Krzyż Zasługi, 
„Polonia Restituta” – kawalerski i oficerski oraz… 
Order Uśmiechu.
Młodym czytelnikom znany jako autor bajek: „Proszę 
słonia”, „Ferdynand Wspaniały” i wielu wielu innych. 

Znane piosenki do słów Kerna to m.in.: „Cicha woda”, 
„W kalendarzu jest wciąż taki dzień”, „Lato, lato”, 
„Wojna domowa”, „Nie bądź taki szybki Bill”, „Na 
chorobowem”. Wykonywali je klasycy – Mieczysław 
Fogg, Halina Kunicka, harcerze, „bigbiciarze” i jazz-
mani, Kasia Sobczyk, Asocjacja HAGAW z Andrzejem 
Rosiewiczem. Towarzyszyły filmom i serialom 
telewizyjnym.
Nade wszystko Kern był poetą. I satyrykiem. Jego 
wiersze łagodne i pogodne sięgały do nieprzebra-
nego poczucia humoru. Nie piętnował, nie wyszy-
dzał, nikogo nie obrażał. Nie uderzał w wysokie tony, 
a jednak mówił o rzeczach ważnych. Był poetą naszej 
codzienności subtelnie skłaniającym do namysłu.
Rzec by można, że w dzisiejszym świecie mocnych ak-
centów, silnych wrażeń i dosadnych wyrażeń poezja 
pana Kerna trąci myszką.
A jednak sięgnęli po nią młodzi artyści lubelskiego 
teatru „Zielona Mrówa”. Pełna nazwa – Teatr Satyry 
„Zielona Mrówa” brzmi trochę „z gałczyńska” i oczy-
wiście jest nawiązaniem do „Zielonej Gęsi”.
Wystawiony na deskach BCK w sobotę 13 lute-
go spektakl Podglądanie rodaków, czyli na Zapupiu 
Dalekim jest próbą zmierzenia się z twórczością 
Kerna. I jak wypadło? RE-WE-LA-CJA!
To nie jakiś tam zestaw wierszyków i piosenek. To 
świat według Kerna, wyczarowany przez licealistów. 

Kabaretony wszystkich festiwali – patrzcie i uczcie 
się! Naprzód sceneria: swojski krajobraz tworzą 
skrzynki po jabłkach, pudła, stołki – koziołki, drabi-
ny, jakieś koła i sita. Kostiumy przypominają staro-
słowiańskie giezła i zgrzebne gacie. Instrumentarium 
to – dwoje skrzypiec, akordeon i kilkanaście głosów. 
Doskonała choreografia sprawia, iż przestrzeń sce-
ny i czas akcji wypełnione są do końca. I wreszcie – 
wcielenie artystów w kernowską rzeczywistość jest 
pełne, a nawet ją wzbogaca i dynamizuje.
Pan Brud z Panem Smrodem ochoczo hasają nad 
brzegami Wisły. Zmęczone dniem wczorajszym to-
warzystwo leczy kaca na łonie natury. Rodzina 
Piastów, jakże pomysłowo „smaruje” skrzypiącą oś 
wozu… Bawili się duzi i mali.
Jakieś mankamenty, owszem. Słaba akustyka sali 
sprawia, że poezji trudno wybrzmieć. Kaskada dźwię-
ków i zdarzeń nie zostawia czasu na refleksję, najle-
piej więc czuli się ci, co już Kerna znali. No i frekwen-
cja (wstydź się Bychawo!) trochę nikła, zwłaszcza, że 
to i ferie i występ gratis.
Ale ci co byli nie żałują! „Patrzcie, takie stare a dobre 
i aktualne!”
A może warto sięgnąć po tomy prozy i poezji Ludwika 
Jerzego Kerna. Może warto przejrzeć się w ich lu-
strze. Co tam zobaczymy?

Marek Kuna

��W wieku 93 lat zmarł Aleksander Łyś – żołnierz Batalionów Chłopskich 
z placówki Zaraszów, żołnierz, patriota
29 lutego społeczność 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny pożegnała przyjaciela 
Szkoły.

Alekdander Łyś był człowiekiem niezwykle skrom-
nym i rodzinnym. Mimo podeszłego wieku, spoty-
kał się z młodzieżą Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, by przekazać uczniom gim-
nazjum swe doświadczenia i wiedzę o trudnych 
czasach, w jakich przyszło mu żyć. Aleksander Łyś 

w latach młodości za swą działalność patriotyczną 
został aresztowany przez NKWD i zesłany do sowiec-
kich łagrów, gdzie przebywał w latach 1944-1947. 
Swoje niejednokrotnie bolesne wspomnienia z tam-
tych czasów Pan Aleksander zawsze potrafił przeka-
zać młodzieży ciekawie i z dozą humoru. Jego wspo-
mnienienia stanowiły żywą lekcję historii. Uczniowie 
zapamiętają Pana Aleksandra jako człowieka pełne-
go pogody ducha, patriotę, a postawa będzie wzo-
rem do naśladowania dla młodzieży. Rodzinie śp. Aleksandra Łysia składamy szczere wy-

razy współczucia.  Cześć Jego pamięci!

podglądanie rodaków, czyli na Zapupiu dalekim
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historia historia

�� Imperatyw 
patriotyzmu
20 lutego w BCK miało 
miejsce niezwykłe 
wydarzenie – I Ogólnopolski 
Zjazd Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych.

Najważniejsze były oczywiście nasze „Wilczęta”, 
ale mnie zachwyciła atmosfera stworzona wo-
kół nich. Podniosły nastrój i ogromny szacunek 
okazywany Dzieciom Żołnierzy Wyklętych i ich 
Rodzinom towarzyszył całemu spotkaniu. I ten 
żar w oczach zgromadzonej młodzieży. Te „dzie-
ciaki” urodzone w latach 90. są naszą nadzie-
ją na odrodzenie patriotyzmu, dumy narodo-
wej i dumy z bycia Polakiem: By wnuk zrodzon 
w wolności, wiedział co to znaczy/ Być wolnym, 
być u siebie – być Polakiem w Polsce. 
Młodzież sprowadziła do dyskursu społeczne-
go nową jakość – imperatyw patriotyczny. Nikt 
im nie kazał, nie namawiał... a oni sami chcą! 
Poznają historię, doceniają naszych bohaterów, 
uczestniczą w spotkaniach patriotycznych. Są 
dumni z Polski!
I tak sobie tam cichutko siedziałam, patrząc 
z zachwytem raz na „Wilczęta” i p. Rajskiego, 
raz na chłopców i dziewczęta w koszulkach z na-
pisem: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Obserwowałam twarze zgromadzonych na 
spotkaniu, wszyscy byli poważni, skupieni, 
wyciszeni.
Wiedzieli, że Dzieci Żołnierzy Wyklętych dzielą 
się z nami swoimi najcenniejszymi skarbami – 
wspomnieniami o rodzicach. Najbardziej w ser-
ce zapadł mi pan Krzysztof Bukowski, syn po-
rucznika Edmunda Bukowskiego.  Pan Krzysztof 
– Symbol Kresów Utraconych, ma takie mą-
dre i dobre spojrzenie, był całkowicie skupio-
ny na rozmówcy. W mój egzemplarz Rozmów 
z Dziećmi Żołnierzy Wyklętych” p. Krzysztof 
wpisał jedno zdanie: Pamiętajmy o Żołnierzach 
Wyklętych.

Monika Kaproń

Za pomoc w organiza-
cji I Ogólnopolskiego 
Zjazdu Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych w Bychawie 
serdecznie dziękuję
�» Burmistrzowi Bychawy p. Januszowi Urbanowi za ob-

jęcie wydarzenia patronatem honorowym,
�» Panu Piotrowi Gębie oraz pracownikom 

Bychawskiego Centrum Kultury za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości,
�» Prezesowi Firmy EDBAK p. Edwardowi Bąkowi za 

ufundowanie pamiątkowych statuetek z herbem 
Bychawy,
�» Pani Z. Popławskiej, prezes Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Bychawie oraz państwu Juryckim 
i Dzwonowskim, którzy wsparli przygotowanie 
poczęstunku,
�» Panu dyrektorowi H. Dudziakowi, pani dyrek-

tor B. Toporowskiej, p. M. Kaproń, p. A. Chyżej, 
p. M. Królikowskiej i p. G. Sendykowi, mojej żonie 
Asi oraz anonimowemu sponsorowi oraz wszystkim 
niewymienionym z imienia i nazwiska, którzy pomogli 
w organizacji wydarzenia.

Józef Stanicki

�� Nareszcie w polskim 
kalendarzu świąt 
patriotycznych 
zaznaczy się 
data 1 marca 
upamiętniająca tych, 
którzy wykazali się 
niezwykłym uporem, 
męstwem i wiernością 
Polsce. 

Nie tylko podczas II wojny światowej w walce 
z Niemcami, ale i potem, po klęsce hitlerowskie-
go nazizmu. Do końca Niezłomni, nie chcieli się 
pogodzić z narzucaną Polsce i – niestety – akcep-
towaną przez jej nowy rząd zależność od dyktatu 
Moskwy. Komunistyczny ład świata, zaprowadza-
ny również w ich Ojczyźnie za aprobatą partyj-
nych peperowskich elit był zaprzeczeniem ich ce-
lów, dążeń i marzeń o Polsce, jako państwie suwe-
rennym. Kontynuowali więc walkę w konspiracji, 
wzmożoną szczególnie od 1942 roku, po utwo-
rzeniu przez Wodza Naczelnego gen. Władysława 
Andersa Armii Krajowej (przemianowanej ze ZWZ), 
uważanej przez Sowietów za organizację bandycką. 
Największej armii podziemnej na świecie, liczącej 
wówczas 200 tys. żołnierzy. Specyfika walki par-
tyzanckiej, zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami 
wymagała też wsparcia przez inne konspiracyj-
ne oddziały zbrojne, zrzeszone m.in. w BCH, WiN 
i NSZ, o czym trzeba też pamiętać.

Niezwykła uroczystość
W dniu 20. lutego br. uczestniczyłam w niezwy-
kłej uroczystości patriotycznej poprzedzającej czy 
raczej wyprzedzającej Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, a jednocześnie, jak podano 
w zaproszeniu, w I Ogólnopolskim Zjeździe Dzieci 
Żołnierzy Wyklętych. Pod wieloma względami róż-
niła się ta uroczystość od dobrze znanych z życia 
publicznego i mediów masówek, akademii, wie-
ców itp. Nie wznoszono okrzyków, nie skandowa-
no haseł, a Hymn Narodowy odśpiewano w peł-
nym 4-zwrotkowym brzmieniu. Cisza, powaga, 
skupienie. Ale nade wszystko głębokie wzrusze-
nie. Zadbano o wymowną dekorację: okna w sali 
Bychawskiego Centrum Kultury – miejscu uro-
czystości, przysłonięto w barwy narodowe, na 
tle których królował wielki orzeł. Całości wystro-
ju dopełniały duże zawieszone portrety Żołnierzy 
Wyklętych/Niezłomnych – wielkich nieobecnych, 
choć na zawsze obecnych w naszej historii.

Wśród zaproszonych gości szczególnych zna-
leźli się Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych pan minister Jan Józef Kasprzyk, 
kandydat na Prezydenta RP pan Marian Kowalski, 
Prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny pan 
Bolesław Szymaniak, przedstawiciel wojewody lu-
belskiego pan Marek Kidaj, Fundację Niepodległości 
reprezentowali Pani Anna Tchórzewska, pan dr 
Piotr Gawryszczak, pan Przemysław Jaśkiewicz, 
a lubelski INP panowie Marcin Krzysztofik i Artur 
Piekarz. Poza tym przedstawiciele różnych środo-
wisk patriotycznych z Chełma, Łęcznej, Lublina, 
Krasnegostawu, Kraśnika.
Ale bohaterami uroczystości byli „Wilczęta”, czy-
li Dzieci Żołnierzy Wyklętych: Adam Broński, 
syn Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, Marek 
Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” – 
ostatniego partyzanta podziemia, zginął w 1963, 
Stanisław Łukasik, syn kpt. Stanisława Łukasika 
ps. „Ryś”, Wiktor Krawczyński, syn plut. Bogdana 
Krawczyńskiego ps. „Kruk”, Janusz Niemiec, syn mjr. 
Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, Krzysztof Bukowski, 
syn por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund” oraz 
Magdalena Zarzycka-Redwan, urodzona na Zamku 
Lubelskim, prezes Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych. 
Poznaliśmy dramatyczne historie życiowe ich ro-
dzin, życie zburzone przez wojnę i okupację, oraz 
w sposób szczególny niebezpieczne z powodu cią-
głego zagrożenia przez ubeckich prześladowców, 
w odwecie za walkę o wolną Polskę. Prześladowane 
były całe rodziny, krewni, bliscy, potomstwo 
„Wyklętych”, zwanych dziś „Wilczętami” (patrz 

Marian Hemar: „Modlitwa” fragm.

Spraw by Polska wstała o własny wielki trud oparta
Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona
By drogo kosztowała drogo zapłacona,
Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta 

By już na zawsze była w każdej naszej trosce
I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy,
By wnuk zrodzon w wolności, wiedział, co to znaczy
Być wolnym, być u siebie – być Polakiem w Polsce

Aleksandria, sierpień 1941

upamiętnienie

Do końca Niezłomni

książki: Kajetan Rajski, „Wilczęta. Rozmowy 
z dziećmi żołnierzy Wyklętych”, Warszawa 2014 
oraz cz. II wyd. 2015). Szczególnie perfidne 
i okrutne metody tortur fizycznych i moralnych 
wraz z groźbami zemsty na bliskich miały złamać 
psychicznie, wymusić przyznanie się do winy i do 
zeznań przeciw kolegom z oddziału, zgrupowania. 
W pewnych szczegółach losy „Wyklętych” oraz 
„Dzieci” były tak wstrząsajace, że wprost trudne 
do uwierzenia, zwłaszcza dla obecnych na sali lu-
dzi młodych, dla których tamten okres to przecież 
odległa historia. Uczestnicząc w takich uroczy-
stościach młodzi poznają jakby zakulisowe dzieje 
Polski z tamtego okresu. Rozumieją, że „Wilczęta” 
są dumni ze swoich Ojców, którzy po wycofywa-
niu się Niemców i rozformowaniu większości od-
działów zbrojnych nie złożyli broni, bo składali 
przysięgę wierności Polsce na Krzyż, że będą Jej 
wierni do końca.
Jak większość Polaków byli przeciwni urządza-
niu Polski na komunistyczny wzór i pod presją 
NKWD. Walczyli więc o polskość konspiracyj-
nie, za co płacili bardzo wysoką cenę. Ich bliscy 
nie czuli się nigdy bezpiecznie, drżąc ze strachu 
przed rewizjami, pod obserwacją bezpieki, inwi-
gilowani i szykanowani. Pani Magdalena Redwan, 
urodzona na Zamku Lubelskim, wychowywała 
się w domach dziecka, a w szkole słyszała o so-
bie: dziecko „bandyty”. Konspiratorzy pokolenia 
„Wyklętych”, o czym przykro mówić, spotykali 
się, rzadko wprawdzie, z brakiem zrozumienia, na-
wet poparcia ze strony polskiej ludności cywilnej. 
Zdarzały się donosy na rzekomych „bandytów” 

i donosy do prosowieckich oddziałów zbrojnych. 
Nieraz z niskich pobudek (chęć zysku, dla dobrej 
posady), niekiedy ze strachu przed ewentualnymi 
torturami. 
W szponach bezpieki – tak można by zatytuło-
wać zwierzenia „Wilcząt” usłyszane podczas tej 
uroczystości. Swoją determinację i poświęcenie 
w walce o Polskę, dla której trudno, ale warto 
cierpieć – jak wyżłobił na ścianie katowni ubec-
kiej nieznany więzień – „Wyklęci” okupili nie tyl-
ko cierpieniem i często śmiercią, ale, co szczegól-
nie smutne, długą niepamięcią i zapomnieniem. 
Wielu nie zostało zrehabilitowanych do dziś. 
Nieugięta, bohaterska, czasem wręcz brawurowa 
walka „Wyklętych” o prawdziwie wolną Polskę za-
ważyła na losie ich potomków, mimo że większość 
ich życia nie przypadła przecież na czas wojny. Żyli 
w państwie z nazwy demokratycznym, ale drzwi 
do zawodu, awansu, kariery czy innych osobi-
stych życiowych celów były przed nimi zamknię-
te. Naznaczeni piętnem przeszłości za bohater-
stwo swoich Rodziców, czuli się jak Ich Ojcowie 
– Wyklęci. 

***
Słowa uznania i podziękowania za bardzo dobrą or-
ganizację, godny podziwu wkład pracy, a także za 
inicjatywę oraz należyty przebieg tej nietypowej 
i wzruszającej uroczystości należą się głównemu 
inspiratorowi Panu Józefowi Stanickiemu, którego 
wspierali, jak zaznaczył dyr. BCK p. P. Gęba, panie 
M. Królikowska-Robak, M. Kaproń, pan G. Sendyk 
i inni. Zgodę wyraził p. burmistrz Janusz Urban 
i objął uroczystość swoim patronatem honoro-
wym, co trzeba pozytywnie podkreślić.
Pan Józef Stanicki, zapytany odpowiedział, że 
nie reprezentuje żadnej zarejestrowanej orga-
nizacji, że była to jego osobista inicjatywa, któ-
ra zyskała duże poparcie w środowisku patrio-
tycznym Bychawy. W imieniu tego środowiska 
– dziękujemy.

Maria Dębowczyk

dO ZOBACZENIA
WWW.YOutuBE.COM/uSER/BychawaPL
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Wędrówki okupacyjne lekarza Tadeusza Zajączkowskiego 1911-1992, dyrektora bychawskiego szpitala w latach 
1943-1944

Partyzanci
odcinek II

Nocna wizyta
Bychawa, piątego listopada 1943 roku. Remont 
mieszkania przedłużał się. (...) Wobec owej zwło-
ki postanowiłem sprowadzić żonę z dzieckiem, nie 
czekając końca prac remontowych. Pojechały więc 
nasze szpitalne konie z siostrą Marysią do Lublina, 
gdzie moi przebywali, i przywiozły ich szczęśliwie. 
Zamieszkaliśmy w dotychczas zajmowanym przeze 
mnie pokoiku na górce w szpitalu.
Jesienne dni płynęły spokojnie. Gdy nadszedł Dzień 
Zaduszny, poszliśmy z żoną na cmentarz, odnaleźli-
śmy świeży grób doktora Maja i zapaliliśmy świecz-
ki na mogile.
Chorych było coraz więcej. Liczba ich wzrastała za-
równo w szpitalu, jak i w gabinecie prywatnym, je-
śli tak można było nazwać ciupkę, w której musia-
łem chorych przyjmować. Nastroje się poprawiały. 
Przyzwyczajałem się do roli kierownika szpitala. 
Zaczęły się drobne zabiegi.
Cztery dni temu jednak rozegrały się na terenie szpi-
tala wydarzenia, które znów wywołały podniece-
nie umysłów i zmusiły mnie do skontaktowania się 
z władzami miejscowej Polski Podziemnej. Późnym 
wieczorem tego dnia rozległo się gwałtowne dobi-
janie do drzwi frontowych szpitala. Zbiegły się sio-
stry i po serii rozmów z nieznanymi osobnikami za-
meldowały, że partyzanci domagają się otwarcia 
drzwi. Idąc za radami sióstr schroniłem się na górze 
w którymś z zakamarków strychowych, skąd mo-
głem słyszeć cały przebieg wizyty. Dobiegły mnie 
głosy paru mężczyzn, przypuszczalnie nietrzeź-
wych, zachowujących się niekulturalnie i hałaśli-
wie. Domagano się pieniędzy „na organizację”, stu-
kano karabinami o podłogę korytarza szpitalnego. 
Przyszło mi na myśl, że leżący chorzy są na pewno 
mocno przestraszeni. Pertraktacje i kłótnie trwały 
dłuższą chwilę. W pewnym momencie posłyszałem 
okrzyk: „Rzucaj granat” i głuchy odgłos na korytarzu 
już pierwszego piętra. Nie był to jednak odgłos wy-
buchu. Usłyszałem jeszcze gwałtowne trzaśnięcie 
drzwi wyjściowych i szpital zaległa cisza. Po pewnej 
chwili nadeszła siostra Marysia i uspokoiła nas, że 
już po wszystkim. Goście żądali tysiąca złotych od 
szpitala i doktora, zadowolili się jednak pięćsetką 
i odeszli.
Uspokoiliśmy chorych i dłuższy czas komentowali-
śmy wypadek. Stwierdziłem, że podobna awantura 
nosi wszelkie cechy samowoli i nie może mieć związ-
ku z poważną organizacją wojskową. Uważałem, że 

należało wejść w kontakt z miejscowymi władza-
mi podziemnymi i sprawę omówić w szczegółach. 
Miałem obiecaną nazajutrz rozmowę z kimś w mia-
steczku. Noc spędziliśmy niemal bezsennie. Ranek 
i zwykły tryb życia szpitalnego uspokoił rozedrganą 
wyobraźnię, a wypadki wczorajszego wieczora za-
częły w świetle dnia ukazywać nam nawet swą ko-
miczną stronę.
Tymczasem około południa zameldowano, że przy-
szedł ktoś z organizacji podziemnej i pragnie ze 
mną porozmawiać. Zobaczyłem niewyróżniające-
go się niczym młodego człowieka, z którym wy-
mieniliśmy uścisk dłoni. Rozpoczęła się rozmowa. 
Przedstawiłem przybyszowi przebieg wczorajszych 
wydarzeń i bez ogródek wypowiedziałem swój sąd 
o całej sprawie. Powiedziałem, że jestem pewien, 
iż wczorajsze najście na szpital nie mogło mieć ni-
czego wspólnego z jakąkolwiek organizacją Polski 
Podziemnej i że uważam je za samowolny wybryk 
oszołomionych alkoholem młodych ludzi. Dodałem, 
że lekarz w swojej odpowiedzialnej pracy musi mieć 
spokój. Nie można szpitalowi rzucać kłód pod nogi, 
owszem, należy się ze strony organizacji podziem-
nych opieka nad tą ważną i potrzebną partyzantom 
instytucją. Powiedziałem mu, że po śmierci dokto-
ra Maja nie można było przez dłuższy czas znaleźć 
lekarza chętnego do pracy w tutejszym szpitalu i że 
mnie zmuszono administracyjnie do objęcia tego 
stanowiska. Jeśli takie wypadki będą się powtarza-
ły, nie będę jednak widział możliwości pracy w pla-
cówce i opuszczę Bychawę.
Władza miejscowa przeprosiła mnie za incydent 
i zakomunikowała, że sprawcy zajścia zostali roz-
brojeni, ukarani chłostą i przebywają w piwni-
cy do wieczora, z którego nadejściem zgłoszą 
się z przeprosinami i doręczą zabrane 500 zł. 
Podziękowałem za zrozumienie mojego stanowiska 
i opiekę i zapewniłem pomoc lekarską rannym 

pod warunkiem, że sprawa będzie załatwiona bez 
szumu i bardzo dyskretnie.
Wieczorem rzeczywiście rozległo się delikatne pu-
kanie i weszło paru mężczyzn, wśród których roze-
znałem dzisiejszego interlokutora. Pośrodku nich 
stało dwu roztrzęsionych młodych ludzi, którzy 
wybąkali słowa przeprosin i wręczyli mi 500 zło-
tych. Wygłosiłem krótką mowę na tę okoliczność 
i na dowód przebaczenia podałem młodzieńcom 
rękę. Rozstaliśmy się w zgodzie. Następne wieczo-
ry i noce straszyła nas strzelanina w pobliżu szpita-
la. Okazuje się, że organizacja wojskowa tak sobie 
wzięła do serca moje uwagi o opiece, jaką winna 
jest partyzantka szpitalowi, że zaczęto kolo budyn-
ku wystawiać posterunek, który w nadmiarze gor-
liwości urządzał nocne pukaniny. Trzeba było po-
nownie rozmawiać z dowódcami, prosząc o zanie-
chanie podobnych zachowań, gdyż to mogło spro-
wadzić nieszczęście w razie dojścia wiadomości 
o stanie rzeczy do niemieckiej żandarmerii. Nastał 
znowu okres ciszy i spokoju. (…)

Bychawa – stolica 
partyzantów
Bychawa, dwudziestego piątego stycznia 1944 
roku. Paromiesięczny pobyt w Bychawie potwier-
dził słuszność powtarzanej opinii, że ta miejsco-
wość jest stolicą partyzantów. Z chwilą zapadnięcia 
zmroku ustawał tutaj wszelki ruch. Kto miał okien-
nice przy drzwiach, zamykał je szczelnie. Kto miał 
interes do załatwienia, odkładał go do rana. Lepiej 
było nie kręcić się po mieście, nie widzieć i nie wie-
dzieć zbyt wiele. Głośny turkot jadących szparko 
wozów dawał wszystkim znać, że partyzanci albo 
tylko przejeżdżają przez ulice, albo mają jakieś in-
teresy w miasteczku.
Z okien naszego mieszkania często widzieliśmy 
takie kawalkady – wozy, czasem jeźdźcy, na wo-
zach po pięć, sześć postaci męskich z karabinami 

opartymi o uda. Jakie interesy miewali w Bychawie? 
Nie wiem. Nikt nigdy o takie rzeczy nie pytał niko-
go. Mówiło się nazajutrz: wczoraj byli leśni.
Nasza pomocnica domowa Jasia była zdaje się naj-
lepiej poinformowana. Umiała zawsze powiedzieć, 
z jakiego oddziały byli ludzie i, z grubsza, co robili. 
Pewnego ranka rozeszła się sensacyjna wiadomość. 
Partyzanci złapali trzy dziewczyny znane z tego, że 
lubiły przestawać z Niemcami, i ogolili im głowy. 
Powiedziano nawet, że ponalewano im smoły we 
wstydliwe zakątki ciała.
Okolica rzeczywiście roiła się od oddziałów party-
zanckich. Kręciły się więc oddziały Armii Krajowej 
Spartanina i Nerwy. Dużą ruchliwość wykazywały 
oddziały WSZ Zęba i Zapory. Na ulicach Bychawy 
często widać było charakterystyczny chłopski ka-
pelusz Bartosza, dowódcy oddziału Gwardii
Ludowej. Koczował również w okolicy drugi pepe-
rowski oddział pod dowództwem Cienia. Wszystkie 
te oddziały zmieniały często miejsca postoju, 
wyszukiwały odosobnione kolonie, wsie położone 
w pobliżu lasów. Powtarzały się często wieści o ich 
pobycie w Woli Galęzowskiej, Gałęzowie, Pawłowie, 
Kiełczewicach itp. Okoliczne dwory ledwo dyszały. 
Były stale najeżdżane, zabierano żywność, furaż dla 
koni, wymieniano konie. Nazywało się to „pędzlo-
waniem”. Nikt tym mołojcom nie żałował żywno-
ści. W większości oddawano w poczuciu patriotycz-
nego ducha wszystko, czego żądano. Rozumiano, że 
ludzie i ich konie muszą jeść.
Zaszedł jednak jeden niemiły i tragiczny wypa-
dek. Jakaś grupa wyzbyta skrupułów i nieumieją-
ca wczuć się w położenie ogołoconego z żywności 
majątku ziemskiego śmiertelnie postrzeliła cieszą-
cego się ogólną sympatią i zaufaniem właściciela 
Pawłowa. Zmarł w gabinecie Janka. Czy w tym sta-
nie rzeczy była jakakolwiek możliwość, by to bujne 
życie Polski Podziemnej nie zahaczało o szpital by-
chawski i o mój gabinet?
Któregoś dnia zgłosiło się do mnie w domu dwu 
młodych ludzi z prośbą o wyjazd parę kilome-
trów do chorego. Od progu wyczuwało się, że są 
to ludzie pod bronią. To nic, że ta broń była ukry-
ta gdzieś w kieszeniach spodni czy marynarek. Na 
twarzach młodych osób, w ich ruchach czaiła się 
zuchwałość, stonowana wyszukaną uprzejmością. 
W takich wypadkach nie miałem zwyczaju wiele się 
wypytywać czy wahać. Na biurku zostawiłem kart-
kę z podaną przez proszących nazwą wsi i siadłem 
na wóz w towarzystwie tej eskorty. Jechaliśmy 
gdzieś w kierunku Strzyżewic, potem skręciliśmy 
w pola. W pewnym momencie jeden z jadących 
ze mną poprosił o pozwolenie zawiązania mi oczu 
chustką, gdyż wjeżdżamy na tereny wojskowe. Tak 
będzie lepiej, powiedział, dla mnie i dla nich. Cóż 
miałem robić, pozwoliłem zawiązać sobie oczy ja-
kąś szmatą i jazda trwała dalej. Po kwadransie czy 

więcej ucho zasygnalizowało mi, że wjeżdżamy 
w jakieś ludne obejście. Fura się zatrzymała, zdję-
to mi zasłonę z oczu i zobaczyłem, iż znajduję się 
na dużym podwórzu otoczonym zabudowaniami 
gospodarskimi. Wszędzie kręciły się gromadki au-
tentycznego polskiego wojska w naszych przedwo-
jennych mundurach. Różnicę stanowiła duża tar-
cza z orłem na malinowym tle, naszyta na ramieniu 
kurtki. Czyszczono broń, szykowano jadło, było we-
soło. Zaprowadzono mnie do izby, gdzie zastałem 
chorego chłopca oraz kilku oficerów, jak się domy-
śliłem. Po załatwieniu spraw lekarskich zaproszo-
no mnie na żołnierski obiad. W czasie tej uczty nie-
dwuznacznie i rubasznie dano mi do zrozumienia, 
co spotyka zdrajców. Powrót nastąpił w tych sa-
mych warunkach, co wyjazd.
Innym razem wieziono mnie długo przez wertepy, 
aż znalazłem się w dużym obozie pełnym wojska 
również umundurowanego. Widziałem w tej grupie 
mnóstwo koni. O ile się mogłem domyślić, był to 
oddział NSZ. Moja podróż zresztą okazała się niepo-
trzebna, bo w zbytku gorliwości posłano po drugie-
go lekarza. Gdy go spotkałem, zdumiałem się bar-
dzo, bo był to mój młodszy kolega uniwersytecki 
w mundurze wojskowym. Okazało się, że od pew-
nego czasu należał do podziemnych sił zbrojnych.
Pamiętam również pojażdżkę do Gałęzowa, gdzie 
w dużym salonie tamtejszego dworu zetknąłem się 
z całą grupą oficerów Armii Krajowej, którzy byli tu 
zebrani na jakąś naradę, a ja wpadłem w to towa-
rzystwo z racji konieczności udzielenia komuś pora-
dy. Zobaczyłem tam wówczas wąsatego jegomościa 
o pseudonimie Zagłoba, którego już miałem okazję 
widzieć w czasie którejś poprzedniej wyprawy.
W gabinecie prywatnym dłuższy czas leczyłem 
zgłaszającego się z zastrzałem partyzanta z Armii 
Ludowej. Do szpitala zgłaszali się ranni, którzy 
przebywali zazwyczaj krótko i byli zabierani do bez-
pieczniejszej oazy na rekonwalescencję.
Parę razy musiałem jeździć do odległego o 4 km 
dworku, gdzie przebywał chory ze ślepym postrza-
łem klatki piersiowej. Leczyłem go dawkując duże 
ilości sulfamidu. Stan chorego był dobry aż do sie-
demnastego dnia od zranienia, kiedy zjawiła się go-
rączka i objawy gwałtownego zapalenia opłucnej. 
Wywieziono go do Lublina, gdzie zmarł, a mnie spo-
tkała na środku miasteczka karczemna awantura 
ze strony zrozpaczonej siostry czy żony. Zostałem 
obrzucony wyzwiskami i inwektywami. Przeżyłem 
to zajście bardzo głęboko, a gorycz i zniechęcenie 
moje były tym większe, że w leczenie tego młodego 
człowieka włożyłem dużo serca i serdecznych my-
śli, a sposoby leczenia były takie, jakie można było 
w danych warunkach zastosować.
Wielką radość stanowiła dla mnie sposob-
ność rozwinięcia społecznej pracy nieco in-
nego rodzaju. Któregoś dnia odwiedziła mnie 

znajoma nauczycielka z Wysokiego p. M., któ-
ra w imieniu Batalionów Chłopskich zwróciła sie 
z prośbą o umożliwienie nadsyłanym grupkom 
dziewcząt przejścia szkolenia sanitarnego. Z podob-
ną petycją wystąpiła z ramienia Armii Krajowej p. 
K. ze Strzyżewic. Oczywiście z radością wyraziłem 
zgodę i odtąd szpital zaludniony był stale młody-
mi dziewczętami kształcącymi się na sanitariuszki 
Polski Podziemnej. Każda grupa przebywała w szpi-
talu dwa tygodnie. Do pracy przy nich zaangażowa-
łem kolegów Leona i Lalę. Zorganizowaliśmy wykła-
dy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przy opera-
cjach i opatrunkach chorych leczonych w szpita-
lu. Po upływie dwu tygodni przeszkolony turnus 
rozjeżdżał się, a napływała nowa grupa dziewcząt 
związanych organizacyjnie z AK czy BCh.
Mój szwagier Grzela nie wytrzymał długo na posa-
dzie dezynfektora i pewnego dnia oznajmił, że idzie 
do partyzantki. Pożegnał się i zniknął. Po paru ty-
godniach ujrzeliśmy go którejś nocy. Był członkiem 
oddziału Nerwy i tryskał entuzjazmem. Trzeba go 
było jednak wykąpać i zaopatrzyć w czystą bieliznę, 
bo dotychczasowa „chodziła sama”. Odtąd co jakiś 
czas wpadał do nas konspiracyjnie.

Burzliwy luty
Bychawa, dwudziestego ósmego lutego 1944 roku. 
Naiwnością byłoby twierdzić, że Niemcy nie wie-
dzieli o tym, co się dzieje w okolicach Bychawy i w 
samym miasteczku. Nie były to już jednak czasy, 
gdy sam widok żandarma powodował cierpnięcie 
skóry. Mit potęgi niemieckiej leżał w gruzach i osta-
teczna klęska zbliżała się szybkim krokiem. Reakcja 
Niemców wyglądała na odgryzanie się odyńca 
psom.
Dziesiątego lutego przeżyliśmy ciężki dzień 
w Bychawie. Byłem już w szpitalu, gdy roznio-
sła się wieść, że pełno Niemców na ulicach mia-
sta. Niebawem kilku z nich zjawiło się w szpitalu. 
Nic nie mówiąc o celu swych odwiedzin, przejrze-
li główny budynek i poszli. Odetchnęliśmy z ulgą, 
gdyż na oddziale zakaźnym przebywał w tym dniu 
ranny partyzant. Schowaliśmy go celowo w jednej 
z salek tego pawilonu, wiedząc, że Niemcy unikają 
styczności z chorymi tyfusowymi. Nadchodzący lu-
dzie opowiadali, że całe miasto jest obstawione, że 
w niektórych domach są przeprowadzane rewizje.
Około południa dane mi było z okien pokoju na gó-
rze oglądać egzekucję na łące u stóp góry, na której 
stoi kościół. Spędzono na łakę kilkudziesięciu lu-
dzi, widziałem, jak się ustawiał dwuszereg. W pew-
nym momencie zobaczyłem, że dwu ludzi wystę-
puje z niego i staje przed grupą Niemców. Było za-
mieszanie, jakieś bicie czy kopanie, a później bar-
dzo szybko zobaczyłem, że tych dwu ludzi kładzie 
się na ziemi. Myślałem, że to dalszy ciąg znęcania 
się i bicia. Niestety zobaczyłem błyski strzałów do 
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leżących. Wszystko to przesunęło się jak koszmarny niemy film. Nie słyszałem 
nawet odgłosów strzałów spoza zamkniętych okien pokoju. Po odjeździe żan-
darmerii niemieckiej okazało się, że jednym z zabitych był ojciec pracownicy 
szpitala z kuchni.
Dziewiętnastego lutego Niemcy zrobili nalot specjalnie na szpital. Rankiem 
tego dnia dochodząc do bramy szpitalnej zauważyłem, że od strony Niedrzwicy 
zbliża się kilka sań z żandarmerią. Oczywiście ani przez myśl mi nie przeszło, 
żeby szukać ucieczki. Byłem dyrektorem szpitala, osobą odpowiedzialną za los 
chorych i personelu. Szedłem więc dalej, kątem oka widząc, że Niemcy ota-
czają cale obejście szpitalne. Za chwilę byli już w samym budynku. Gdy się im 
przedstawiłem i zapytałem, czego sobie życzą, odpowiedzieli, że mają wieści, iż 
w naszym szpitalu znajduje się 16 rannych partyzantów. Przyjechali więc obej-
rzeć wszystkich chorych.
Nie byłem bez grzechu w pojęciu Niemców. W chwili obecnej leżał w małej se-
paratce młody człowiek z partyzantki, którego przyjąłem na prośbę Janka M. 
Przytrafiło się mu nieszczęście: pistolet wypalił w kieszeni, raniąc udo. Rana 
znajdowała się w dolnej 1/4 uda na przedniej powierzchni ponad stawem 
w obrębie mięśni. Umówiliśmy się z chorym, że ranę wlotu i wylotu kuli bę-
dziemy tłumaczyć następstwami wypadku w młynie, uchwyceniem kolan 
w tryby maszyny. Podobnej treści zaświadczenie ranny posiadał od doktora 
K. z Zakrzówka. Na innej sali leżał trochę starszy mężczyzna z przestrzałem płu-
ca, który przy zbieraniu anamnezy podał, że strzał padł nocą z okna. Chory leżał 
już parę dni i czuł się dość dobrze. O jego pobycie za zgodą pacjenta powiado-
miłem miejscowy posterunek policji granatowej.
Rozpoczął się przegląd chorych. Niemcy w mojej asyście chodzili od salki do 
salki, ściągali z chorych koce i oglądali kończyny, szukali ran i bandaży. Każdego 
chorego chirurgicznego trzeba było rozbandażować, a dowódca szczegółowo 
oglądał ranę. Gdy doszliśmy do młodego z przestrzałem uda, wybuchła pierw-
sza awantura. Niemiec wysłuchał moich objaśnień, obejrzał ranę i patrząc mi 
w oczy powiedział: „Doktor, das ist Schusswunde!” To jest rana postrzałowa! 
Ja pokręciłem przecząco głową i najpewniejszym tonem powiedziałem: „Nein, 

das ist kein Schusswunde”. Niemiec podniósł glos i powtórzył swoje zdanie. 
Mnie nic innego nie pozostało, jak podnieść również głos i również swoje po-
wtórzyć. Niemiec zaczął tupać nogami, ja również tupnąłem nogą i uparcie po-
wtarzałem, swoje „kein Schusswunde”. Po niemiecku nie umiałem. Sklecenie 
zdania, które powtarzałem, uważałem za genialny przebłysk mojej inteligen-
cji. Niemiec pokręcił wreszcie głową i powiedział, że rannego zabiorą ze sobą. 
Zbadają go inni lekarze i jeśli okaże się, że jest to rana postrzałowa, ja za to 
odpowiem.
Druga awantura wybuchła przy chorym z przestrzelonym płucem. Gdy wyjaśni-
łem, że jest to rana postrzałowa płuca, w oczach żandarma zobaczyłem błysk 
satysfakcji. Podparł się pod boki i zapytał, dlaczego ten ranny nie został za-
meldowany. Odpowiedziałem, że owszem zameldowanie o tym chorym zosta-
ło natychmiast po jego przybyciu złożone w miejscowym posterunku policji. 
Niemiec zsiniał z pasji i zaczął wrzeszczeć, że obowiązuje meldowanie w żan-
darmerii, a nie w policji polskiej. Następnie chwycił za słuchawkę telefonu i we-
zwał do natychmiastowego stawienia się komendanta policji. W międzyczasie 
wydawano rozkazy o zabraniu obu rannych. Nie pomogły nasze oświadczenia, 
że chorzy nie mają ubrań, bo rodziny zabrały je do domu. Ranni mieli wobec 
tego jechać w bieliźnie. Nadbiegł zasapany policjant. W mojej obecności zapy-
tano, czy chory z przestrzałem płuca był meldowany. Komendant potwierdził, 
co doprowadziło do ponownego wybuchu złości żandarma. Wrzeszczał, że po-
licja powinna wiedzieć, że jej obowiązkiem było przesłanie powiadomienia do 
żandarmerii w Niedrzwicy. Zarówno komendant policji, jak i ja znaliśmy oczywi-
ście doskonale zarządzenia niemieckie, ale w naszych planach leżało udawanie 
głupich. Ostatecznie chorych zapakowano w słomę i koce szpitalne i zabrano ze 
sobą. Pawilonu zakaźnego i tym razem nie sprawdzano.

Ciąg dalszy wspomnień doktora w następnym numerze.
Przedruk fragm. książki „Wspomnienia” T. Zajączkowski Lublin 2015 

�� Ogrodzenia w kulturze regionalnej Bychawy i okolic – tradycja 
i współczesność

część II  – formy współczesne
Głównym budulcem dawnych ogrodzeń okalających 
domostwa w okolicy Bychawy – opisanych w pierw-
szej części cyklu artykułów – jest drewno. Jak wynika 
z materiałów zebranych podczas badań terenowych, 
formy nowsze, w których podstawowym materia-
łem jest metal zaczęły upowszechniać się począwszy 
od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przedtem 
ze stopu wykonywano jedynie niewielkie elementy 
konstrukcyjne, głównie zawiasy i gwoździe, które na 
wsi zaczęły rozpowszechniać się w ostatnich latach 
pierwszej połowy XX stulecia: … metal to wszed do-
piero przed pierwszą, przed drugą wojną światowo, 
ale to już bardzo krótko, bardzo przed drugo wojno 
światowo, bo już było więcej metalu, prawda na da 
tego, już byli troszeczke ludzie zamężnie…, za zabo-
gatsi tak i to, to, to już tego prawda. (J.G.; Bychawa).
Jako pierwsza krajobraz wokół Bychawy zdomino-
wała tzw. siatka. Jej głównym atutem jest niska cena 
oraz łatwy montaż. Tutaj zasada samowystarczalno-
ści, która występowała przy wznoszeniu ogrodzeń 
dawniejszych zanika. Chcąc zabezpieczyć swoją po-
sesję należy najpierw zakupić m.in. siatkę, słupki 
i inne komponenty konstrukcyjne. Następnym kro-
kiem jest budowa, którą w większości przypadków 
realizuje się już samodzielnie, na co wpływ mają 
niewątpliwie czynniki ekonomiczne: …kto tam daje 
radę sam postawić, jest taniej… (M.D.; Olszowiec). 
Niektórzy zakotwiczają elementy nośne w betono-
wym fundamencie: Pierwsze były wkopane słupy 
i cementem zalane, potem ten murek i na końcu siat-
ka była rozciągnięta. (A.B.; Bychawa). Później należy 
rozciągnąć siatkę na drutach umocowanych w słup-
kach. Częstym zabiegiem jest umieszczanie na górnej 
krawędzi ogrodzenia lamp solarnych.
Kolejną grupę stanowią ogrodzenia metalowe skła-
dające się ze słupków (zamocowanych w betono-
wym fundamencie lub czopie, bądź bezpośrednio 
w ziemi) i przęseł: ogrodzenie z elementów meta-
lowych (M.H.; Zaraszów). Cechują się one ogromną 
różnorodnością wzornictwa. Wierzchołki pionowych 
prętów często są zakończone szpicami, które nie 
tylko zdobią, ale też mają utrudniać intruzom prze-
kroczenie granicy działki. Co istotne – są tanie i ła-
twe w montażu. W wielu przypadkach stawia się je 
w przedniej części domostwa, a po bokach i z tyłu 
wznosi się, np. siatkę.
Podobnie rzecz ma się z lokalizacją ogrodzenia w któ-
rym między murowanymi słupami umieszcza się 
przęsła, zwane też panelami. Uwarunkowane jest 
to głównie kosztem tego rodzaju płotu. Najdroższe 
są kute elementy metalowe zamawiane w zakładzie 
kowalskim. Tańszą i lżejszą alternatywą jest zakup 

gotowych przęseł w sklepach z artykułami budow-
lanymi. To czy ogrodzenie murowane z przęsłami 
wykonamy sami, czy zlecimy to profesjonalistom 
(dawniej był to, np. murarz, obecnie istnieją wyspe-
cjalizowane firmy), zależy już wyłącznie od naszego 
życzenia. Przebieg budowy omówił w przystępny 
sposób jeden z moich rozmówców: Szalunek, cegła 
z zewnątrz, a pręty stalowe wylane w środku beto-
nem (…). Najpierw mur zbudowano, potem wstawio-
no przęsła. (…) Słupek, za pomocą śrub przymocowa-
ne łaty. (M.G.; Wandzin). Ostatnim murowanym ele-
mentem ogrodzenia są okapy które od góry chronią: 
Żeby woda nie spływała bezpośrednio na mur. (M.G.; 
Wandzin). Bogactwo wariantów ogrodzeń jest tu-
taj praktycznie nieograniczone. Dla przykładu przę-
sła mogą być wykonane zarówno z tworzyw sztucz-
nych (przeważają panele metalowe), materiałów po-
chodzenia naturalnego (zrobione z drewnianych łat 
do których przybite są deski), jak i kombinacji tych 
dwóch (m.in. drewniane sztachety przymocowane 
do metalowej konstrukcji nośnej, która z kolei przy-
twierdzona jest do słupków).
Kolejnym rodzajem jest ogrodzenie betonowe (ce-
mentowe). Procedura wznoszenia tej popularnej 
obecnie formy jest w pewnym sensie tożsama stoso-
wanej dawniej metodzie sumikowo-łątkowej, za po-
mocą której budowano m.in. chałupy, ale też i pło-
ty. Dawniej należało sumiki umieścić w łątkach, dziś 
natomiast przęsła umieszcza się we frezach: Słupki 
z frezami, dwa metry przęsło ma długości i wpusz-
czone so w te frezy, te przęsła. (Marian T.; Bychawa). 
Ogrodzenia te dzielą się na dwie podstawowe gru-
py: pełne i ażurowe. Firmy wykonujące elementy 
konstrukcyjne oferują niezliczoną gamę wzorów. 
Dodatkowo istnieje możliwość pomalowania betonu, 
tak aby np. motyw konara jak najwierniej przypomi-
nał autentyczną roślinę. Ważnym atutem w przypad-
ku tego ogrodzenia jest jego wytrzymałość na uszko-
dzenia mechaniczne, a także na działanie warunków 
atmosferycznych.
Żywopłoty sadzono od dawna. Przed laty tworzono 
je z: bzu, leszczyny, lipy, smrodyny (K.K.; Wola Duża), 
czy sakłaku: A to sakłak, sakłak. To był. To bo z grabu 
nie, to już jak grab to (…) grab to ji krowa jadła, ji te 
już sie, a sakłak to już nie, już kolki miał, to nie ruszało. 
(A.Ł.; Zaraszów). Obecnie roślinną zaporę stanowią 
głównie tuje i świerki: Tam świerkami łod zachodu, 
bo przeważnie zachodnie wiatry so. (Cz.Sz.; Gałęzów 
Kolonia Druga). Sadzi się je między domem a drogą: 
Od jezdni, żeby kurz na dom, na ten, no po prostu 
takie zabezpieczenie. (K.K.; Wola Duża). Żywopłoty 
z tui często stanowią dopełnienie ogrodzeń z siatki, 

pomagając stworzyć atmosferę intymności na dział-
ce, którą otaczają: Siatka, to tuje sie zasadzi. (M.D.; 
Olszowiec). Kilkuletnie tuje posadzone w niedużych 
odstępach tworzą jednolitą powierzchnię, która cał-
kowicie uniemożliwia dostrzeżenie tego co się dzieje 
po jej drugiej stronie.
W kolejnej części opowiem o funkcjach płotu – tych 
bardziej i mniej oczywistych, zwyczajach i wierze-
niach z nimi związanymi oraz o miejscach mediacyj-
nych w ogrodzeniach.

Sylwia Stachyra

Ogrodzenie murowane z drewnianymi przęsłami

Ogrodzenie metalowe (w narożniku 
przymocowana lampa solarna)

Ogrodzenie betonowe (cementowe)

dawny żywopłot

pawilon zakaźny przy starym szpitalu w Bychawie. Został rozebrany w latach 60. XX w. W czasie wojny niejednokrotnie był miejscem ukrycia rannych 
partyzantów leczonych w szpitalu
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Wspomnienia Stanisława Sprawki spisała Maria Dębowczyk

Bychawski młyn z czasów mojego 
dzieciństwa

odcinek drugi ostatni
Wieści z przymłyńskiego placyku
Zawsze stało tu kilka, a w dni wtorkowego targu kilkanaście furmanek z workami 
zboża, ewentualnie z zakupami, których dokonywano w mieście. To tu spotykali 
się znajomi, mieszkający niekiedy w dość dużej, nawet kilkunastokilometrowej 
odległości, to tu, oczekując na swoją kolej do przemiału zboża wymieniano poglą-
dy i nowinki, pożartowano a czasem dokonywano nawet drobnych handlowych 
sąsiedzkich transakcji. Bywało, że i butelka z mocniejszą zawartością własnej pro-
dukcji dyskretnie krążyła… W takim nastroju przedmiotem żartów stali się dwaj, 
jakże różniący się zewnętrznie rolnicy – ok dwumetrowy Marcin Mróz i mierzący 
niewiele ponad metr Fijołek, zwany z tej racji „Fijołeckiem”, który znosił żarty 
Marcina i jego kibiców, ale do czasu. Zapowiedział, że kiedyś mu za to odpłaci 
spoliczkowaniem, co wywołało powszechną wesołość. „Weź tylko ze sobą wy-
soką drabinę, bo nie dosięgniesz”- kpił Marcin. Między panami doszło nawet do 
kilku zakładów. Minął czas jakiś, zdawało się, że sprawa ucichła. Pewnego przed-
południa Fijołecek wjechał na plac bardzo zdenerwowany, milczał markotny, nie 
odpowiadając na zaczepki i sprawiał wrażenie bardzo zastraszonego. Wreszcie 
wyszeptał rozglądając się trwożliwie: „chodźta tu Marcinie, powim wam, co mi 
się przydarzyło po drodze. Duży i silny z was chłop, to może coś zaradzita.” Marcin 
zbliżył się do siedzącego na furze, nachyliwszy się nad nim, a ten trzask-prask 
z obydwu stron wymierzył mu dwa siarczyste policzki. Cały placyk śmiał się długo, 
a Fijołecek miał już odtąd święty spokój.

Duch w młynie
Przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej, dawnej Turobińskiej mieszkał Czech Frantisek 
Henzel (ożenił się potem z bychawianką Słowikowską), człowiek o pogodnym 
usposobieniu, skory do żartów. Przez jakiś czas udawało mu się niepostrzeże-
nie zostawiać w młynie na pokrytej mącznym pyłem podłodze ślady niby bosych 
stóp. Byli tacy, co wierzyli, że nocą duchy straszą w młynie. Podejrzenia padły na-
wet na konkurencję, którą już wcześniej posądzano o inne złośliwości, m.in. ktoś 
puścił w obieg plotkę, że mąka przybrała dziwny kolor, że wrzucono do ziarna „ko-
piowy” ołówek, który w zetknięciu z wodą zabarwiał ciasto.

„Królikowski się przewrócił”
Wokół było kilka wiatraków, wiadomo konkurencyjnych, chociaż w mniejszym 
stopniu.
Pewnego razu nocą rozszalała się nad Bychawą burza. Wczesnym rankiem, jesz-
cze o świcie, ktoś stuka do okien rodzinnego domu Sprawków, którego właściciel 
pracował w młynie i słychać Żyda Abrama: „Panie Sprawki, ja pana nie budzić, 
niech pan spać, ja mu chciał tylko powiedzieć, że Królikowski się przewrócił.” I z tą 
radosną nowiną Abram pognał dalej. Wyjaśniło się wszystko wkrótce. Oto wia-
trak należący do Królikowskiego przewróciła tej nocy burza. A Abram, być może 
dorywczo zatrudniony w młynie, wcale się tym nie zmartwił

Placyk niemym świadkiem historii
Wojna i okupacja nie przerwały pracy młyna, choć na pewno wymuszały przesto-
je w produkcji. Na placyku – bywało – stały furmanki, ale dotychczasowe nastroje 
gospodarzy przyćmiły teraz zdarzenia dramatyczne. Po wywiezieniu większości 

Żydów, z Bychawy, co ostatecznie następowało od roku 1942, przejściowo do 
Bełżyc, a stąd do obozów koncentracyjnych (Bełżec, Sobibór, Majdanek) i innych 
miejsc kaźni. Pozostało niewielu, którym udało się jakoś ukryć i przetrwać. Nie na 
długo. Oto jeden z dni: Niemcy pędzą pod bronią gromadkę nieszczęśników przez 
miasto w kierunku pól, w stronę kopców z okresu I w. św., odcinając im jednocze-
nie drogę ucieczki prowadzącą do Gałęzowa, a z drugiej, lewej, od strony zabudo-
wań gospodarskich przy dzisiejszej ulicy AK. Strzelają do nich jak na polowaniu. 
Wszyscy zabici zostają wrzuceni do kamieniołomu na polu.
Po klęsce Niemców i przejęciu władzy przez Sowietów dochodziło do tragedii 
o zgoła innym podłożu politycznym. „Oto w stronę Gałęzowa biegnie uciekają-
cy mężczyzna, prawdopodobnie polski partyzant. Strzały mężczyzna upada, nie-
ruchomieje. Strzelający dochodzą do leżącego i przewróciwszy przekręcają kop-
nięciem. Sprawdzają czy dobrze trafili. Odchodzą pewni, że rozkaz wykonany 
spośród stojących nieopodal podchodzi po chwili Pan Kwiecień z ul. dzisiejszej 
Partyzantów i pochyliwszy się odchyla szary sweter, spod którego z brzucha wy-
pływają skłębione jelita, rozlewając się obok wokół kałużą krwi. Ten obraz prześla-
duje mnie ilekroć wspominam swoje bychawskie lata tużpowojenne (z Bychawy 

wyjechałem w 1995 r.). A na ulicy, a także w mojej szkole wśród uczniów słyszy się 
szeptaną wiadomość, że „Koło młyna… że z rozkazu „resortu” zginął „bandyta” 
o pseudonimie „Mucha”. Jaki powojenny resort, kogo i dlaczego nazywał „ban-
dytami” – wiadomo to od dawna. Jednak czytelników powyższych wspomnień na 
pewno interesowałoby, kim był Mucha. Może wyjaśni to ktoś ze starszych miesz-
kańców, z rodziny, znajomych pamiętających późne lata 40. XX w.?
Po wejściu Sowietów odbudowana została część linii elektrycznej, na odcinku od 
młyna do domu Feliksa Grudnia, zniszczona wcześniej, potem rozgrabiona przez 
„chętnych”, którym przydały się miedziane druty, wyłączniki itp. W murowanym 
budynku własności pana Grudnia mieściło się NKWD, gdzie zapadały wyroki na 
młodych mężczyzn, skazanych za działalność NSZ czy AK, jak się mówiło zsyłanych 

na „białe niedźwiedzie” – do tajgi na Syberię do ciężkiej, nadludzkiej pracy (wśród 
zesłańców znalazł się sąsiad z naszej ulicy Stanisław Kaziród).

Koniec młyńskiej historii bez happy endu
Bychawski młyn przy ul. Partyzantów pracował kilkadziesiąt lat dla potrzeb i ku 
zadowoleniu nie tylko okolicznych mieszkańców. Władza ludowa w PRL młyn, jak 
i wiele innych prywatnych własności upaństwowiła. Zdemontowano motor i za-
stąpiono go silnikiem elektrycznym. Młynem zarządzała teraz Rada Narodowa, 
rezultat był mierny, więc młyn przekazano pod zarząd spółdzielni „Jedność”, ta 
jednak po pewnym czasie zmuszona była młyn zamknąć. Byli właściciele zaczęli 
domagać się zwrotu swojej własności drogą prawną, ale nie po ich stronie stało 
prawo. Pan W. Kryska przeżywał w związku z tym prawdziwy dramat osobisty (był 
to temat jednego z programów telewizyjnych red. E. Jaworowicz) i nie doczekał 
się sprawiedliwości. Młyn, a właściwie to co po nim zostało, sprzedano. I to był 
koniec młyńskiej historii.
Smutnym epizodem zamykającym tę historię była rozbiórka budynku dawnego 
drewnianego i zabytkowego młyna, w miejsce którego powstał supermarket Ot, 
signum temporis (znak czasów).
Ale razowca żal… Ach, żal!

Wspominał Stanisław Sprawka
Spisała i opracowała Maria Dębowczyk

Walne Zebranie BTR
30 marca 2016 r. o godz. 17.00 

w Bychawskim Centrum Kultury 
rozpocznie się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Bychawskiego 

Towarzystwa Regionalnego. 
Zapraszamy wszystkich członków 

i sympatyków stowarzyszenia.

Sprostowanie

W poprzednim fragmencie wspomnień mylnie i nie-
zgodnie z prawdą podano narodowość przy nazwisku 
p. J. Ingrunta, za co bardzo przepraszam Rodzinę tegoż 
Pana oraz Czytelników.

Maria Dębowczyk
autorka opracowania
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szkoły szkoły

�� Z cyklu „Znani bychawianie czytają dzieciom”
Szkoła Podstawowa w Bychawie 
włączyła się w realizację 
projektu „Znani bychawianie 
czytają dzieciom” w ramach 
programu „Książki naszych 
marzeń”. 

3 lutego w klasie drugiej SP w Bychawie odbyło 
się sympatyczne spotkanie z zastępcą burmistrza 
Bychawy, p. Magdaleną Kostrubą.

Najpierw pani Magda pokazała dzieciom swoje ulu-
bione książki z dzieciństwa. W gronie najbliższych 
sercu znalazły się m.in. Karolcia, Plastusiowy pamięt-
nik, Kubuś Puchatek, Dzieci z Bullerbyn, Cudaczek-
Wyśmiewaczek, Awantura o Basię oraz cykl przygód 
Mikołajka. Jednak, jak się chwilę później okazało, tą 
najbardziej ukochaną książką jest… (oczywiście!) 
Ania z Zielonego Wzgórza oraz sequele przygód tej 
chyba najsłynniejszej na świecie rudowłosej dziew-
czynki. Swoją drogą, ta książka ma już ponad 100 
lat!
Pani Burmistrz przeczytała dzieciom jedną z baśni 
ze swojego dzieciństwa – Kwiat paproci ze zbio-
ru baśni z całego świata Bajarka opowiada, któ-
rej dzieci z uwagą i zaciekawieniem posłuchały. 
Potem zasypały p. burmistrz mnóstwem pytań 
dotyczących nie tylko czytanych przez nią książek, 
ale i innych tematów, np. tego co robi w pracy, czy 

lubi swoją pracę, czy spotyka dzieci w urzędzie? 
Zapytały też o to, czy chciała kiedyś zostać nauczy-
cielką? Jakiego przedmiotu chciała uczyć? W co ba-
wiła się, gdy była mała?
Ta nietypowa lekcja z gościem specjalnym zakoń-
czyła się wręczeniem prezentów – p. Magda otrzy-
mała od dzieci bukiet róż oraz ogromny dyplom 
z własnoręcznymi podpisami wszystkich pierwszo-
klasistów, dzieci zaś słodycze, zakładki do książek 
oraz pamiątkowe przypinki „bychawianie czytają”.

mg/UM
28 stycznia uczniowie kl. II c wraz z wychowawczy-
nią przygotowali i zorganizowali spotkanie ze „zna-
ną bychawianką” – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie p. Barbarą Cywińską, któ-
ra za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracę na 
rzecz rozwoju czytelnictwa, podejmowanie z suk-
cesami wielu nowatorskich przedsięwzięć kultural-
nych została laureatką konkursu na Bibliotekarza 
Roku 2014 w województwie lubelskim.

Pani Basia przeczytała dzieciom dwa fragmenty 
swoich ulubionych książek z literatury dziecięcej, 
tj.: Dynastia Miziołków J. Olech i baśni Królowa 
Śniegu H.Ch. Andersena. 
Uczniowie najpierw zaśmiewali się z przygód 
Miziołka i jego rodziny – Mamiszona, Papiszona 
oraz młodszego rodzeństwa, Kaszydła i Małego 
Potwora, potem z zapartym tchem słuchali opo-
wieści o przyjaźni Gerdy i Kaja, która przez Królową 
Śniegu została poddana wielkiej próbie.
Po wysłuchaniu i omówieniu przeczytanych frag-
mentów książek, uczniowie mieli wiele pytań do 
gościa. Pani Basia z ogromnym wdziękiem i swobo-
dą odpowiadała na wszystkie pytania, czym zaskar-
biła sobie sympatię i zaufanie drugoklasistów. 
Podczas spotkania uczniowie w parach pokoloro-
wali rysunki nawiązujące do wysłuchanej baśni. 
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzy-
mały śliczne, kolorowe podkładki pod kubek rekla-
mujące Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie, 
a p. Basia otrzymała pisemne podziękowanie i laur-
ki od wszystkich uczniów. Wesoła atmosfera spo-
tkania sprawiła, że zapewne na długo pozostanie 
ono w pamięci uczestników.

Dorota Drążek wychowawczyni klasy II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

Gośćmi takich lekcji byli również inni znani bycha-
wianie: okulistka p. Mirosława Dudzik-Szalewska 
oraz strażak p. Sławomir Różycki.

�� W ostatnią niedzielę 
stycznia, każdego 
roku obchodzony 
jest Światowy 
Dzień Trędowatych 
ustanowiony przez 
nieżyjącego już Raoula 
Follereau, francuskiego 
myśliciela, podróżnika 
dziennikarza, 
a przede wszystkim 
niezmordowanego 
orędownika ludzi 
dotkniętych trądem. 

W Polsce od wielu lat funkcjonuje Fundacja Polska 
Raoula Follereau, która między innymi zajmu-
je się wspieraniem polskich placówek misyjnych 

dla ludzi trędowatych na różnych kontynentach. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie od 
pięciu lat współpracują z fundacją, włączając się 

Trąd – zapomniana choroba, zapomniani ludzie

w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz ludzi 
trędowatych. 31 stycznia 2015 roku, uczniowie klasy 
II A w kościele parafialnym przekazywali zebranym, 

informacje na temat: historii trądu, charakterysty-
ki tej choroby, liczby chorych i obszarów występo-
wania trądu na świecie oraz osób zaangażowanych 
w opiekę nad chorymi, aktualnych potrzeb i wyzwań 
w walce z trądem. Po każdej mszy świętej dzieci pro-
wadziły kwestę na potrzeby polskich placówek mi-
syjnych dla ludzi chorych na trąd. Wysiłek wolonta-
riuszy i wrażliwość ofiarodawców, przyniosła owo-
ce w postaci imponującej zebranej kwoty – 3060 zł. 
Bychawska ofiara będzie wsparciem dla ośrodków 
misyjnych w Afryce, które sprawują bezpośrednią 
opiekę nad trędowatymi. 
Z najnowszych danych Światowej Organizacji 
Zdrowia z 2015 r. wynika, iż nowe zarejestrowane 
przypadki trądu, ciągle liczy się w setkach tysięcy. 
Warto więc raz w roku wesprzeć tych, o których na 
co dzień świat nie chce pamiętać. Wszystkim, którzy 
okazali akt współczucia ludziom trędowatym, w po-
staci przekazanych w trakcie kwesty pieniędzy – ser-
decznie dziękujemy!
Powodzenie prowadzonej przez uczniów ak-
cji, możliwe było dzięki poparciu dyr. Szkoły 
Podstawowej w Bychawie p. Małgorzaty Tudrujek 

oraz ks. proboszcza Andrzeja Kusia, p. Mariana 
Nawłatyny, który zainstalował towarzyszącą akcji 
mini foto-wystawę, a także rodzicom młodych wo-
lontariuszy, którzy towarzyszyli i wspierali uczniów 
podczas podsumowania i rozliczenia akcji.
Na uznanie zasługuje wspaniała postawa uczniów 
– wolontariuszy (ośmiolatków), którzy wykazali się 
odpowiedzialnością, odwagą i wytrwałością. Wśród 
nich znaleźli się: Piotr Augustynowicz, Anna Boczek, 
Alicja Dyguła, Zuzanna Górska, Michał Jarosiewicz, 
Patrycja Kondracka, Julia Korba, Wiktoria Kosidlak, 
Szymon Lipiński, Paweł Mańkowski, Agata Nowak, 
Aleksandra Pawlak, Bartłomiej Pawlak, Igor Szafran 
oraz Zuzanna Nowak – pięciolatka – przyszła uczen-
nica naszej szkoły. 
Niezwykłe zaangażowanie wymienionych uczniów, 
napawa nadzieją, iż wyrosną spośród nich aktywni 
społecznicy. 

S. Wrzesińska 

�� Konkurs wiedzy 
informatycznej 
ITHubal
11 lutego 2016 roku w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie odbyła się druga 
edycja konkursu wiedzy 
informatycznej „ITHubal”. 

Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informa-
tycznych oraz przygotowanie młodzieży do funk-
cjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej 
– składającej się z 20 pytań testowych zamknię-
tych oraz praktycznej – 15 zadań z zakresu obsłu-
gi i konfiguracji systemu Windows, konfiguracji 
pakietu Microsoft Office w szczególności Word, 
Excel i Power Point oraz zmiany kodu strony www 
w HTML.
Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z 5 gimna-
zjów: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie, 
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie, Gimnazjum 
w Tarnawce, Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie 
oraz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie.
Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim pozio-
mem wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycz-
nej. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: 
najlepszy, po raz drugi z rzędu, okazał się uczeń 
Michał Goch z Gimnazjum w Tarnawce, drugie miej-
sce zajął Jakub Burzak z Gimnazjum Publicznego 
w Piotrkowie, trzecie Karolina Sawicka z Gimnazjum 
Publicznego w Jabłonnie. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy na-
grodzonym, dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie, a nauczycielom za rozwija-
nie zainteresowań uczniów i przygotowanie ich do 
konkursu.

Do zobaczenia we wrześniu w „HUBALU” oraz za 
rok na następnej edycji konkursu wiedzy informa-

tycznej „IT HUBAL”.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, 

szczególnie właścicielowi sklepu komputerowego 
LEGE.PL za ufundowanie nagród rzeczowych.

�� Pierwszy Międzyszkolny Turniej Gier 
Komputerowych CS:GO. 
W dn. 18-19 lutego w czasie ferii w Zespole Szkół Zawodowych nr 
1 odbył się pierwszy Międzyszkolny Turniej Gier Komputerowych 
CS:GO. 

Do rywalizacji przystąpiło 12 pięcioosobowych drużyn (9 drużyn z gimnazjów: z Piotrkowa, 
Tarnawki, Krzczonowa i Bychawy oraz 3 drużyny z naszej szkoły, wspierane przez kolegów z ze-
wnątrz). Drużyny zostały, w drodze losowania, podzielone na 4 grupy (po 3 drużyny każ-
da). Mecze w grupach rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Do dalszej części roz-
grywek, rozgrywanej systemem pucharowym, awansowały dwie najlepsze drużyny z grupy.  
Klasyfikacja ogólna przedstawia się następująco: I miejsce drużyna „Oddział szajbusów” w składzie: Karol 
Styk, Rafał Lipiński, Krzysztof Moczybroda, Wojciech Hawryluk oraz Kamil Olesiński, II miejsce : „x17GA-
MING” w składzie: Rafał Bednarz, Patryk Małek, Michał Reszka, Kacper Tylus, Michał Golan, III miejsce: 
„CatShot” w składzie: Michał Kryk, Mateusz Witek, Gabriel Cajzer, Łukasz Madej, Hubert Bukowski.  
Klasyfikacja drużyn gimnazjalnych: „x17GAMING” przed „CatShot” oraz drużyną „Zwalisty warzywnik”. 
Wszystkie drużyny z podium otrzymały, poza dyplomami, drobne upominki.  Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom .Uczniów klas trzecich zapraszamy od września do „HUBALA”, a miłośników 
gier komputerowych na następny turniej!
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Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie

www.biblioteka.bychawa.pl

Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

7 marca pon. 09:00 – 12:30  

�� I Regionalny Konkurs Recytatorski 
Twórczości Kajetana Koźmiana

Szkoła Podstawowa w Bychawce

16 marca śr. 11:00 – 13:00  

�� Anioły są wśród nas! – promocja książki 
i wystawa prac Moniki Madejek

Biblioteka w Starej Wsi

20 marca niedz.

�� Kiermasz Wielkanocny 

�� Przegląd Dziecięcych Talentów

Bychawskie Centrum Kultury

8 marca wt. 19:00–20:30

�� Dzień Kobiet w Kawiarni Artystycznej 
„Złota Lira”

Bychawskie Centrum Kultury

19 marca sob.

�� Promocja Gminy Bychawa na Lubelskim 
Kiermaszu Wielkanocnym

Muzeum Wsi Lubelskiej

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

23 marca śr. 10:00 – 11:00

�� Wręczenie nagród w XX edycji konkursu 
plastycznego na świąteczną kartkę 
pocztową Wielkanoc 2016

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie

pełny kalendarz 2016 do zobaczenia na stronie 
www.bychawa.pl

kalendarz można mieć zawsze pod ręką, 
dodając go do swojego telefonu lub tabletu 

kalendarz imprez kulturalnych

podane daty i godziny mogą ulec zmianie
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