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Wnioski: 
1. Urzędnicy i ich kultura osobista są oceniane przez interesantów dobrze – 81 

pozytywnych odpowiedzi, przy 45 negatywnych. 
2. Sprawy załatwiane są szybko – 81 pozytywnych opinii, przy 45 negatywnych. 
3. Jest możliwe uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy – 81 

pozytywnych, przy 45 negatywnych. 
4. Istnieje dobry dostęp do informacji i formularzy – 87 pozytywnych, 39 negatywnych. 
5. Najsłabiej wypada opinia o warunkach lokalowych Urzędu – 70 opinii pozytywnych, 

56 opinii negatywnych. 
 
 
 
OPINIĘ o pracy samorządu badały pytania 6-11: 
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OKŁADKA:
W ostatni przedświąteczny week-
end w lubelskim Skansenie odbył się 
Lubelski Jarmark Wielkanocny. Wśród 
80 wystawców z całej Lubelszczyzny 
znalazła się również Bychawa. 

fot. Marek Matysek/Bychawa

Wesołej Wielkanocy! 

zyczy Gmina Bychawa .

�� Jakub Tudrujek laureatem konkursu plastycznego Wielkanoc 2016
Do XX już edycji konkursu wpłynęło 358 projektów 
świątecznych kartek ze wszystkich szkół podstawo-
wych, przedszkoli, świetlic, gimnazjów i szkół śred-
nich w gminie Bychawa. Głównym zwycięzcą zo-
stał Jakub Tudrujek, ucz. kl. II Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczy-
ciel – Barbara Jargiełło). Gratulujemy!
Komisja przyznała również 25 wyróżnień niżej wy-
mienionym uczestnikom:
�» Natalii Podolak z Samorządowego Przedszkola nr 1 

w Bychawie (nauczyciel Beata Sprawka, Ewa Sprawka)
�» Idze Kowalskiej z gr. „Myszki” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie (nauczyciele Agnieszka 
Sobaszek)
�» Weronice Kuropewskiej z gr. „Krasnale” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (na-
uczyciel Marzena Różycka)
�» Aleksandrze Ścierzyńskiej z gr. „Pszczółki” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (na-
uczyciel Mirosława Spust)
�» Zuzannie Chanaj z gr. „Biedronki” z Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej (nauczyciel Justyna Orszulska)
�» Przemysławowi Samborskiemu, lat 4 ze świetli-

cy w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce (nauczyciel Justyna Paszkowska)
�» Sebastianowi Madejowi z gr. „Motylki” w Osowie 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (na-
uczyciel Bożena Sorek)
�» Kamilowi Makule, lat 5 ze Świetlicy Wiejskiej „Tęczowy 

Zakątek” w Gałęzowie (opiekun Ilona Fijołek-Mituła)
�» Amelii Prącik z kl. I b Szkoły Podstawowej w Bychawie 

(nauczyciel Z. Fijołek)
�» Sebastianowi Migrytowi z kl. I Szkoły Podstawowej 

w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Joanna 
Łukasik-Tworek)

�» Annie Gierak z kl. II Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel Barbara 
Jargiełło)
�» Karolowi Ziętkowi z kl. II c Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (nauczyciel Dorota Drążek)
�» Aleksandrze Łukasik z kl. II Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)
�» Ewie Chrzanowskiej z kl. II ze Szkoły Podstawowej 

w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Monika Korpysa)
�» Mateuszowi Sopoćko z kl. II Szkoły Podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce (nauczyciel Jolanta 
Maksim)
�» Bartoszowi Piskorkowi z kl. II a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (nauczyciel Sławomira Wrzesińska)
�» Amelii Matysek z kl. III a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (nauczyciel Anna Rymarz)

�» Janowi Barszczowi z kl. IV Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Konradowi Łysiowi z kl. IV Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)
�» Paulinie Furgał z kl. IV Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)
�» Aleksandrze Imgront z kl. IV a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)
�» Weronice Kasperek z kl. V Szkoły Podstawowej 

w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Beata Szmit)
�» Agacie Dębskiej z kl. V Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)
�» Damiana Lenarta z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie (nauczyciel Agnieszka Daśko)
�» Annie Pastusze z kl. III a Gimnazjum w Zespole Szkół 

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (nauczyciel 
Leszek Asyngier).

Wesołego Alleluja!
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
przepełnionych radością, miłością i wiarą.
Niech te święta wniosą do serc wiosenną 
radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, 
ciepło i nadzieję.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Grzegorz Szacoń

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
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�� XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
W dniu 2 marca 2016 r. Zarząd 
Oddziału Miejsko Gminnego 
Związku OSP RP Bychawie 
zorganizował eliminacje gminne 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Przygotowano 60 pytań trochę trudniejszych i bar-
dzo szybko okazało się, kto jest faworytem, a kto 
przejdzie do finału. Dwóch uczestników w drugiej 
grupie wiekowej (gimnazjalnej) miało po 52 punk-
tów, po dogrywce wygrała Jagoda Pałubska, któ-
ra zajęła 3. miejsce, drugie miejsce Luiza Frączek – 
54 pkt., 1. miejsce zajęła Angelika Wielgus – 55 pkt.
Zawodniczki Jagoda i Luiza reprezentowa-
ły Gimnazjum nr 1 w Bychawie im. Obrońców 
Ojczyzny, natomiast Angelika reprezentowała 
Zespół Szkół im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie.
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) również 
odbyła się dogrywka o 1. miejsce pomiędzy dwo-
ma uczniami Szkoły Podstawowej w Bychawie: 
Adrianem Dziadoszem a Izabelą Bednarczyk, obo-
je zdobyli po 42 pkt. Po dogrywce wygrał Adrian 
zdobywając 43 pkt., drugie miejsce i 42 pkt. 

zdobyła Izabela Bednarczyk, trzecie miejsce za-
jął Rafał Nowakowski – 37 pkt. reprezentujący 
Szkołę Podstawową w Woli Gałęzowskiej im. Zofii 
Przewłockiej.
W trzeciej grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjal-
ne) wygrała Anna Stanicka, reprezentantka Zespołu 
Szkół im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie, zdoby-
wając rekordową ilość 59 pkt. i pierwsze miejsce. 
Rafał Sulowski z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
mjra H. Dobrzańskiego zdobył 58 pkt., i tym sa-
mym znalazł się na drugim miejscu, natomiast trze-
cim miejsce z wynikiem 57 pkt. otrzymała Emilia 
Popławska z Zespołu Szkół im. ks. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.
Finaliści otrzymali ciekawe nagrody oraz słodkości 
ufundowane przez Burmistrza Bychawy.
Troje uczestników konkursu z terenu gminy 
Bychawa zakwalifikowało się do etapu powiatowe-
go, który odbędzie się w Lublinie w dniu 17 marca 
2016 r.

Paweł Winiarczyk/UM

�� Czym jest 
Powiatowe 
Centrum Edukacji 
i Pomocy 
Psychologiczno-
Pedagogicznej?

1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Bychawie została połączo-
na z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
nr 7 w Lublinie, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Bełżycach oraz z Powiatowym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 
w zespół placówek o nazwie: Powiatowe 
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie. Stało się to uchwałą 
Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2015 r.
Celami Centrum są m.in.: organizowanie i pro-
wadzenie doskonalenia oraz doradztwa meto-
dycznego dla nauczycieli szkół i placówek z te-
renu powiatu lubelskiego, udzielanie dzieciom 
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia 
przez młodzież oraz monitorowanie wyników 
nauczania.
Funkcję dyrektora Centrum pełni mgr Wioletta 
Błaziak, wicedyrektora – mgr Irena Śmiech.

�� Program Rodzina 500 plus, czyli świadczenie 
wychowawcze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane 
od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od 1 do 8 kwietnia 2016 r. zostanie uruchomiony kilkustanowiskowy punkt przyjęć interesanta 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie (parter). Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki 
i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00.
Począwszy od 11-04-2016 r. obsługa wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie 
odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w poniedziałki i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we 
wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00, zaś od 1-05-2016 r. wnioski przyjmowane będą 
w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00.
Wnioski będzie można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 
Empatia, e-PUAP, udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE), banków krajowych 
świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnie-
niu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
Wnioski wraz z załącznikami są już dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w Dziale Świadczeń 
Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

starszy inspektor Katarzyna Chęć

�� W ostatni 
przedświąteczny 
weekend w Skansenie 
odbył się Lubelski 
Jarmark Wielkanocny. 
W sobotę, wśród 80 
wystawców z całej 
Lubelszczyzny znalazła 
się również Bychawa.

Oprawę artystyczną Lubelskiego Jarmarku 
zapewnił nasz niezastąpiony Klub Seniora, 
który pod kierunkiem p. Marcina Mączki 
z BCK wspaniale rozgrzał zmarzniętą publicz-
ność. Na naszym stoisku można było spró-
bować pierogów w różnych smakach i do-
stać upominki – kartki świąteczne i krówki 
bychawskie. Swoje produkty na odzielnym 

promocja

Bychawa w Muzeum Wsi Lubelskiej
stoisku reklamowała również bychaw-
ska Spółdzielnia Mleczarska.
Choć na jarmarku nie brakowało wszel-
kich regionalnych przysmaków i na-
turalnych produktów, stoisk prezentu-
jących tradycyjne świąteczne wędliny, 
babki, wielkanocne palmy, stroiki, pi-
sanki, to niestety, z racji wietrznej i zim-
nej pogody, zabrakło zwiedzających 
i kupujących. 
Burmistrz dziękuje za udział w jarmar-
ku przede wszystkim Klubowi Seniora, 
zaś za pomoc w organizacji wyjaz-
du wszystkim osobom zaangażowa-
nym, przede wszystkim p. Agnieszce 
Sawickiej z Restauracji „U Saszy” za pie-
rogi oraz p. Ilonie Fijołek-Mitule i dzie-
ciom ze świetlicy „Tęczowy Zakątek” 
w Gałęzowie za przygotowanie świątecz-
nych dekoracji namiotu promocyjnego.

��W sprawie 
powołania Gminnej 
Rady Seniorów
W czwartkowe popołudnie 
17 marca w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyło się 
kolejne spotkanie w sprawie 
powołania w naszej gminie 
Gminnej Rady Seniorów. 

Na zaproszenie inicjatora powołania rady, 
Burmistrza Bychawy Janusza Urbana w spotka-
niu wzięli udział reprezentanci organizacji dzia-
łających na rzecz seniorów, a także radni Rady 
Miejskiej w Bychawie, sołtysi Gminy Bychawa 
oraz mieszkańcy Bychawy.
Głównym przedmiotem rozmów było dopraco-
wanie projektu uchwały i statutu w sprawie po-
wołania Rady, który na jednej z najbliższych sesji 
przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej.
- Powołanie Gminnej Rady Seniorów to inicja-
tywa, która daje możliwość działania seniorów 
w naszej rzeczywistości lokalnej, aby głos starsze-
go pokolenia mógł być bardziej słyszalny w tym 
wszystkim co się w naszej małej ojczyźnie dzieje. 
Wzmocnienie instytucjonalne aktywności środo-
wiska seniorskiego jest tym czego potrzebują lo-
kalne społeczności nie tylko bychawska ale i wie-
le innych. W naszym środowisku coraz więcej jest 
osób w starszym wieku, tym bardziej powinni-
śmy zwracać uwagę na potrzeby, na aspiracje na 
możliwość funkcjonowania tych osób w naszej 
społeczności – powiedział burmistrz.
Następne spotkanie – wyborcze odbędzie się 
w pierwszej połowie czerwca, o terminie i miej-
scu poinformujemy w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

Agnieszka Chemperek
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��Wnioski z badań satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie
W dniach od 9 kwietnia do 31 
grudnia 2015 r. przeprowadzono 
wśród klientów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie badanie 
ankietowe, którego celem 
było poznanie opinii o pracy 
samorządu oraz jakości usług 
świadczonych przez Urząd 
Miejski w Bychawie. 

W badaniach udział wzięło 126 respondentów. 
Dostęp do formularzy ankietowych w formie pa-
pierowej zapewnili i ankiety wręczali pracownicy 
Urzędu oraz ankieta w formie elektronicznej została 
zamieszczona w postaci interaktywnego formularza 
na oficjalnej stronie internetowej  www.bychawa.pl.

Interpretacja wyników 
badań
Oceniano jakość pracy w dwóch obszarach: pozna-
nie opinii interesantów na temat jakości usług świad-
czonych przez Urząd Miejski w Bychawie oraz opinii 
o pracy samorządu. 
OPINIĘ o jakości usług świadczonych przez Urząd 
Miejski w Bychawie badały pytania 1-5 (wykres 1).

Wnioski: 
�» Urzędnicy i ich kultura osobista są oceniane przez an-

kietowanych dobrze – 81 pozytywnych odpowiedzi, 
przy 45 negatywnych.
�» Sprawy załatwiane są szybko – 81 pozytywnych opinii, 

przy 45 negatywnych.
�» Jest możliwe uzyskanie pełnej informacji na te-

mat załatwienia sprawy – 81 pozytywnych, przy 
45 negatywnych.
�» Istnieje dobry dostęp do informacji i formularzy – 

87 pozytywnych, 39 negatywnych.
�» Najsłabiej wypada opinia o warunkach lokalo-

wych Urzędu – 70 opinii pozytywnych, 56 opinii 
negatywnych.

OPINIĘ o pracy samorządu badały pytania 6-11 (wy-
kres 2).

Wnioski:
�» Ankietowani są niezadowoleni z realizowanych przez 

samorząd zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 
czystości i porządku: 68 opinii negatywnych przy 
58 pozytywnych. W porównaniu do 2014 roku – duży 
spadek oceny.
�» Większość ankietowanych jest niezadowolona ze 

stanu dróg i chodników: 85 ocen negatywnych, 
41 pozytywnych.
�» Ocena o jakości gminnych szkół i przedszkoli jest do-

bra: 81 opinii pozytywnych przy 45 negatywnych.
�» Ankietowani są zadowoleni z inwestycji realizo-

wanych na terenie miasta: 77 opinii pozytywnych, 
59 negatywnych.
�» Ankietowani są niezadowoleni z inwestycji prowa-

dzonych na terenie gminy: 81 opinii negatywnych, 
45 pozytywnych.
�» Opinia o gminnych imprezach i wydarzeniach i ich 

jakości jest dobra – 75 zadowolonych mieszkańców, 
przy 51 niezadowolonych.

Bychawa, 2015-03-04
Raport opracowała Monika Głazik

projekt

Gorące informacje na temat kotłów
�� 50 ton żywności dla potrzebujących
W dn. 8-16 marca 2016 
do Bychawskiego Centrum 
Kultury dostarczono cztery 
dostawy żywności z Banku 
Żywności dla potrzebujących 
mieszkańców. Przy rozładunku 
pomagało wiele dobrych osób, 
między innymi grupy OSP Wola 
Duża, Bychawka Pierwsza, 
Gałęzów, Stara Wieś Druga 
i Olszowiec. Dziękujemy!

Lista osób uczestniczących w rozładunku „Dar 
Żywności”: 
�» OSP Wola Duża – Roman Augustynowicz, Stanisław 

Znój, Łukasz Korba,
�» OSP Bychawka Pierwsza – Piotr Kuśmirek, Waldemar 

Surma, Mirosław Krusiński, Zbigniew Słowiński,
�» OSP Olszowiec – Michał Pawlak, Rafał Grzesiak, 

Ireneusz Kostruba,
�» OSP Gałęzów – Sywester Tudrujek, Sławomir 

Tudrujek, Paweł Jaworski, Rafał Kowalczyk,

�» OSP Stara Wieś Druga – Tomasz Dudka, Sławomir 
Kotuła,
�» OSP Kosarzew Dolny – Mirosław Malec, Mirosław 

Sprawka,
�» Urząd Miejski w Bychawie – Jerzy Kryk, Wiesław 

Zonik, Paweł Winiarczyk.
�» Dziękujemy również panu Markowi Krasoniowi 

z OSM Bychawa za pomoc przy rozładunku wózkiem 
widłowym. 

 
 

Wnioski: 
1. Urzędnicy i ich kultura osobista są oceniane przez interesantów dobrze – 81 

pozytywnych odpowiedzi, przy 45 negatywnych. 
2. Sprawy załatwiane są szybko – 81 pozytywnych opinii, przy 45 negatywnych. 
3. Jest możliwe uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy – 81 

pozytywnych, przy 45 negatywnych. 
4. Istnieje dobry dostęp do informacji i formularzy – 87 pozytywnych, 39 negatywnych. 
5. Najsłabiej wypada opinia o warunkach lokalowych Urzędu – 70 opinii pozytywnych, 

56 opinii negatywnych. 
 
 
 
OPINIĘ o pracy samorządu badały pytania 6-11: 
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Wnioski: 
1. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni z realizowanych przez samorząd zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej, czystości i porządku: 68 opinii negatywnych przy 58 
pozytywnych. W porównaniu do 2014 roku – bardzo duży spadek oceny. 

2. Ogromna większość mieszkańców jest niezadowolona ze stanu dróg i chodników: 85 
ocen negatywnych, 41 pozytywnych. 

3. Ocena o jakości gminnych szkół i przedszkoli jest dobra: 81 opinii pozytywnych przy 
45 negatywnych. 

4. Mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji realizowanych na terenie miasta: 77 opinii 
pozytywnych, 59 pozytywnych. 

5. Mieszkańcy są niezadowoleni z inwestycji prowadzonych na terenie gminy 81 opinii 
negatywnych, 45 pozytywnych. 

6. Opinia o gminnych imprezach i wydarzeniach i ich jakości jest dobra – 75 
zadowolonych mieszkańców, przy 51 niezadowolonych. 
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do ZoBACZENIA
WWW.YoutuBE.CoM/uSEr/BychaWaPL

�� 19 marca 2016 r. 
w Bychawskim 
Domu Kultury 
odbyło się spotkanie 
informacyjne dla 
mieszkańców, który 
zadeklarowali 
udział w projekcie 
dotyczących wymiany 
kotłów c.o. na opalane 
biomasą.

Na spotkaniu gościliśmy przedstawiciela fir-
my EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka 
z o.o. w Krośnie, który zapoznał uczestników 
z zasadami i kosztami eksploatacji tego rodza-
ju kotłów. Jak powiedział p. Marek Pęk, koszt 
wymiany kotła będzie wynosił 13-16 tys. zł, 
a wobec tego udział mieszkańca będzie wyno-
sił odpowiednio ok. 1300–1600 zł. Ostateczne 
kwoty będą znane po wyłonieniu wykonawcy 
w postępowaniu przetargowym.

W chwili obecnej trwają prace polegające na 
przygotowaniu danych oraz wymaganych do-
kumentów do złożenia wniosku aplikacyjnego 
o środki unijne.
Każdy mieszkaniec, który zadeklarował wolę 
uczestnictwa w projekcie OZE przygotowywa-
nym przez Gminę Bychawa na wymianę ko-
tłów c.o. jest zobowiązany do 31 marca 2016 r. 
dokonać przedpłaty w kwocie 540,00  zł na 
rachunek Gminy Bychawa nr 34 8685 0001 
0017 3892 2000 0030. Kwota ta będzie 

zarachowana na poczet udziału własnego po 
rozliczeniu kosztów projektu lub w przypadku 
braku dofinansowania ze środków unijnych 
zostanie zwrócona wpłacającemu.
Brak wpłaty na wskazane konto do 31 marca 
2016 r. będzie skutkował wykreśleniem z listy 
oczekujących na wymianę kotłów.
Przedpłatę można wpłacać w Rejonowym 
Banku Spółdzielczego w Bychawie bez żad-
nych dodatkowych kosztów bankowych.

�� Azbest jest 
passe. Wkrótce 
ruszy kolejny 
nabór wniosków 
na jego usunięcie
Wnioski o demontaż 
azbestowych dachów można 
składać w dn. 18-29 kwietnia 
2016 w naszym Urzędzie.

Informujemy, iż w związku z posiadaniem przez 
Urząd Marszałkowski w Lublinie niewykorzy-
stanych środków na utylizację wyrobów azbe-
stowych przeprowadzony zostanie nabór uzu-
pełniający wniosków o udzielenie dofinanso-
wania na pokrycie kosztów związanych z usu-
waniem wyrobów zawierających azbest zlokali-
zowanych na dachach oraz posesjach. Prosimy 
o osobiste wypełnienie wniosku w pokoju nr 10 
(tel. 81 56 60 004 wew. 43) Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. 
W związku z klasyfikacją wydatkowanych środ-
ków powyższy nabór dotyczy jedynie wnio-
sków od osób fizycznych. 
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mieszkańcy mieszkańcy

��Wspólne spotkania

23 lutego Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie, dzięki życzliwości dyrekcji Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego zorganizował wyjazd na halę sportową.
Nie zabrało rozgrywek w koszykówkę, piłkę siatkową i nożną. Uczestnicy chętnie podejmowali aktyw-
ność w formie rywalizacji sportowej. Wszyscy zawodnicy po odbyciu meczów odczuwali radość i za-
dowolenie. Rozgrywka miała również tło terapeutyczne, szczególnie dla osób, które miały trudności 
z aktywnością w Ośrodku.
Dwa dni później uczestnicy mogli skupić się na męce Pana Jezusa poprzez swój osobisty wkład w rozwa-
żania Drogi Krzyżowej w bychawskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela, a także mogli zawierzyć swoje 
troski, kłopoty i zmartwienia Panu Jezusowi obecnemu w Relikwii Krzyża Świętego.
W tak uroczystym stylu zakończyliśmy tydzień nie tylko pełen zabaw, ale i osobistych refleksji.

uczestnik Andrzej Nachtman

�� Przysypiałeś na 
lekcjach historii? 
Historia to nuda? 
Usiądź wygodnie 
w fotelu, zapnij pasy 
i włącz „Historię 
bez cenzury”. Czeka 
Cię ostra jazda bez 
trzymanki. Dowiesz 
się o rzeczach, 
o których nauczyciele 
historii nawet nie 
pomyśleli, aby Ci o nich 
opowiedzieć…

Tak reklamują się twórcy jednego z najbar-
dziej popularnych kanałów popularnonau-
kowych w świecie polskiego YouTube. I robią 
świetną robotę, bo program w tej chwili ma po-
nad 280 tys. subskrybentów, a odcinki odno-
towują po kilkaset tysięcy do ponad miliona 

wyświetleń każdy. Telewizja może o takich wy-
nikach pomarzyć. To pokazuje, że można hi-
storię pokazać w sposób „zjadliwy”, ciekawy, 
oraz, co najważniejsze, atrakcyjny dla mło-
dzieży! Program prowadzony jest lekko, z dow-
cipem, nafaszerowany jest ciekawostkami, ale 

Dajcie suba!

Wojtek Drewniak i „Historia bez cenzury” w Bychawie

znakomicie udokumentowany. Dzięki możliwo-
ści wyświetlania filmów na telefonach program 
jest ogólnodostępny – nowy odcinek „Historii bez 
cenzury” można obejrzeć w każdej chwili, nawet 
w przerwie między lekcją historii a polskiego.
Twarzą programu jest prowadzący – Wojtek 
Drewniak: charyzmatyczny (barwny głos), 

charakterystyczny, ale też znakomicie mery-
toryczny, nic dziwnego – absolwent historii 
UMCS. Pomysłodawcą i twórcą programu jest 
Tomasz Okoń z agencji Movie-Box. Panowie ra-
zem współtworzą program „Historia bez cenzu-
ry”, w którym odczarowują niektórych bohate-
rów polskiej historii, ale innym oddają należną 
chwałę i cześć!
By oddać klimat programu wystarczy podać 
kilka tytułów: Polacy – zajebisty naród! „Dzban 
w koronie” – Zygmunt III Waza, Cnotliwy kok-
su – Zawisza Czarny, Łomot po poznańsku – 
Powstanie Wielkopolskie, Niedorobieni agenci 
– Szpiedzy PRL-u. Władca z jajami – Bolesław 
Chrobry, Bigamista Wielki – Kazimierz Wielki 
i kilkadziesiąt innych o równie frapujących ty-
tułach :)
Uwierzcie, robią to znakomicie, a ja pochwalę 
się, że jestem ich „widzką” już od grubo ponad 
roku.
Więcej o całym zespole programu można dowie-
dzieć się z filmu „Historia bez cenzury” na ka-
napie. Wojtek w jednym z internetowych wywia-
dów przyznaje, że od pewnego czasu jest osobą 
rozpoznawaną na ulicach. A co będzie po publi-
kacji w naszej gazecie? 

Co z tym wszystkim wspólnego 
ma Bychawa?
Kilkanaście dni temu, ekipa programu 
„Historia bez cenzury” zawitała do Bychawy 
i swój najnowszy odcinek na temat Władysława 
Warneńczyka Władca bez głowy zrealizowa-
ła w naszych ruinach. Nie spodziewała się, że 
będą się one prezentowały aż tak malowniczo. 
Twórcy zaproponowali nam współpracę przy re-
alizacji kolejnych odcinków oraz reklamę mia-
sta na kanale YouTube i Facebooku. Po progra-
mie napisali do nas: Ruiny w Bychawie z pew-
nością będą stanowiły scenerię jeszcze niejed-
nego naszego odcinka, gdyż wprowadzają do 
programu niepowtarzalną atmosferę.
Jak Bychawa wypadła? Zobaczcie: YouTube/
kanał Historia bez cenzury/odcinek Władca 
bez głowy.
I na koniec OSTRZEŻENIE! Program „Historia 
bez cenzury” zawiera treści nieodpowiednie 
dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. 
Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem, zre-
zygnuj z oglądania… chociaż pewnie będziesz 
żałować.

Monika Głazik/UM

�� O znaczku 
turystycznym 
raz jeszcze

Wreszcie mamy swoje oryginalne i niepowtarzalne 
materiały promujące naszą małą ojczyznę – są to 
znaczki turystyczne. Małe drewniane krążki przed-
stawiają nasze najbardziej charakterystyczne miej-
sca – ruiny zamku w Bychawie i najbardziej znaną, 
bo jedyną kamienicę z zegarem w mieście.
Dzięki wydaniu dwóch nowych znaczków turystycz-
nych Bychawa znalazła się w gronie najciekawszych 
miejsc w Polsce, które zaznaczone są na specjalnej 
mapie znaczkowych miejsc turystycznych. Stało się 
to dzięki zaangażowaniu Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego (koordynatora projektu) oraz Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.
Niestety, Lubelszczyzna jako region z wieloma atrak-
cjami turystycznymi jest bardzo uboga jeśli chodzi 
o tego typu formę promocji turystyki, sam Lublin nie 
posiada żadnego miejsca oznaczonego znaczkiem 
turystycznym.
Chciałbym zachęcić wszystkich lubiących podró-
żowanie i zwiedzanie do zaznajomienia się z tą ak-
cją, ponieważ kolekcjonowanie znaczków pozwala 
poznać nowe, nieznane dotąd miejsca, często bar-
dzo ciekawe. Jest to wspaniała przygoda turystycz-
na, ponieważ z jednej strony to świetna pamiątka, 
a zarazem zachęta do odwiedzenia określonych 
miejsc oraz potwierdzenie pobytu tam. W żadnym 
innym miejscu nie można kupić dwóch identycz-
nych znaczków. Dodatkowo czasami, aby je zdobyć 
trzeba włożyć wiele wysiłku, ponieważ bywa tak, 
że znaczki znajdują się w miejscach nietypowych 
i trudnodostępnych.
Zaraz po premierze, do Bychawy przyjechało już kil-
ku turystów z Lubelszczyzny i Śląska w celu zakupu 
znaczka. Być może z tej okazji spróbowali naszych 
pierogów, krówek lub wyśmienitych wyrobów mle-
czarskich... Zainteresowanie znaczkami w Bychawie 
było tak wielkie, że w ciągu miesiąca wyczerpał się 
pierwszy nakład znaczków.
Myślę, że znaczki te mogą być świetnym prezentem 
pamiątkowym dla rodziny, znajomych, którzy miesz-
kają daleko od Bychawy a są związani z tym miej-
scem. Jak również dla gości przyjeżdżających do na-
szego miasta w celach biznesowych czy służbowych.
Zachęcam wszystkich do zakupu i kolekcjonowania.

Karol Tudrujek

�� Mol z wizytą u Kopernika!
Toruń, 17-18 marzec 2016. I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pod tytułem: Człowiek-
Biblioteki. Książki. Media. Organizator: Studencko-
Doktoranckie Koło Naukowe ePrint, Instytut 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Konferencja pomyślana jako konfrontacja teorii z praktyką, wywodów nauko-
wych z konkretnym działaniem. W pierwszym dniu referaty wygłaszali przedsta-
wiciele środowisk naukowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
UMCS w Lublinie, uniwersytetów: łódzkiego i wrocławskiego, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugi dzień upłynął pod znakiem dobrych prak-
tyk. Tym razem to bibliotekarze dzielili się tym co w ich bibliotekach najlepsze, 
najciekawsze i wyjątkowe. Dzień ubrany w ramy gry pod tytułem „Nieszablonowe 
akcje biblioteczne” według koncepcji Marcina Karwowskiego, sekretarza konfe-
rencji. Wśród 10 stanowisk z propozycjami dobrych praktyk i inspirujących pro-
jektów, ulokowanych na terenie Collegium Humanisticum, znalazł się nasz by-
chawski Mol. Uczestnicy gry w bezpośredniej rozmowie poznawali pomysły, z po-
wodzeniem realizowane w różnych bibliotekach. Literacko-kulinarne wydarzenie 
tj. Danie dla Mola, czyli czytanie podniebieniem zaintrygowało a Molik wykona-
ny przez Ewę Sprawkę według projektu graficznego Marka Matyska, oczarował 
wszystkich. Ciekawość wzbudzała Molowa książka kucharska, oglądana na stro-
nie internetowej biblioteki. Bardziej dociekliwi dopytywali o praktyczną stronę 
przedsięwzięcia a także o samą Bychawę. Niektórzy, nie wiem jak to możliwe (?), 

nawet nie wiedzieli o istnieniu naszego miasta. Teraz już wiedzą. Uczestnicy kon-
ferencji zwrócili uwagę na konieczność zastrzeżenia we właściwym urzędzie 
nazwy „Danie dla Mola”, sugerowali także uruchomienie produkcji „molików” 
oraz innych gadżetów reklamowych. Niektórzy wręcz zażądali informowania ich 
o kolejnych edycjach wydarzenia i zadeklarowali chęć udziału.

Barbara Cywińska
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mieszkańcy mieszkańcy

Daniel Siepietowski
Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

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
numer KRS: 0000452057

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

numer KRS 0000037904
informacje uzupełniające:

6147 Barszcz Jan Karol

Kornelia Sowiło
Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

 numer KRS 0000037904
informacje uzupełniające:
10197 Kornelia Weronika 

Sowiło

Dariusz Dolecki
Fundacja FUGA MUNDI

numer KRS: 0000106416
cel szczegółowy: 
Dariusz Dolecki

„Granit” Bychawa
Fundacja Studencka 
„Młodzi – Młodym” 

numer KRS: 0000270261 
informacje uzupełniające: 

BLKS „Granit” 1508

Szkoła w Zaraszowie
Fundacja Studencka 
„Młodzi Młodym” 

numer KRS: 0000270261 in-
formacje uzupełniające: 

Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie 431

Zuzia Mazurkiewicz
Fundacja Serce Dziecka im. 

Diny Radziwiłłowej,
numer KRS: 0000266644
informacje uzupełniające: 

Zuzanna Mazurkiewcz

�� Zostaw 1 procent 
w Bychawie

�� Akademia 
Młodzieżowa 
działa przy parafii 
w Bychawie od 
roku. Liczy sobie 
12 osób w wieku 
gimnazjalnym.

AM działa też przy pięciu innych parafiach 
w Archidiecezji Lubelskiej: w Lublinie, Jastkowie, 
Końskowoli, Łęcznej i Krasnymstawie. Akademia 
dzieli się na dwie grupy: teatralną i medialną. 
Teatralna zajmuje się wystawianiem przedsta-
wień o tematyce religijnej, a medialna nagry-
wa je, tworzy reportaże na ciekawe tematy oraz 
magazyny telewizyjne pokazujące co dzieje się 
we wszystkich Ośrodkach Akademii.
Na razie w Bychawie działa tylko grupa teatral-
na, ale mamy nadzieję, że w przyszłości powsta-
nie też medialna. Oto krótka rozmowa z liderka-
mi grupy.
��Co robicie w Akademii ?

– W Akademii przede wszystkim zajmujemy 
się teatrem. Właśnie poprzez teatr chcemy 

ewangelizować innych ludzi i przekazywać im 
życiowe prawdy, dlatego każde spotkanie roz-
poczynamy od modlitwy i krótkiej katechezy. 
My jako liderki grupy jeździmy również na szko-
lenia liderskie. Dzięki nim w przyszłości będzie-
my umiały dobrze zarządzać grupą ludzi i róż-
nymi przedsięwzięciami. Te umiejętności na 
pewno nam się przydadzą. W Akademii są też 
organizowane obozy letnie i zimowe, na których 
jeszcze bardziej możemy pogłębiać swoją wia-
rę, rozwijać umiejętności teatralne i integrować 
z członkami Akademii z innych ośrodków.

z życia parafii

Akademia Młodzieżowa – ewangelizacja przez teatr

��Co daje Akademia?
– Dzięki Akademii pogłębiamy swoją wiarę 
w Pana Boga, poznajemy nowych ludzi i inte-
grujemy się z nimi. Wiemy, że zawsze możemy 
im zaufać. Jesteśmy jak rodzina. Uczymy się 
też pracy w grupie. To bardzo ważne.
��Jak  byście  zachęciły  innych 
do Akademii?

– W Akademii panuje świetna atmosfera. 
Można tu spędzić miło czas, odrywając się od 
szkoły. Każdy jest tu wesoły. Jeżeli ktoś lubi 

teatr i ma zdolności aktorskie, to jest to miej-
sce dla niego.
��Co robiłyście w ubiegłym semestrze?

– W ubiegłym semestrze wystawiałyśmy 
przedstawienie pt. Król Wschodzącego 
Słońca. Spektakl opowiada o walce między 
dobrem a złem i o oczekiwaniu człowieka 
na Boga. W naszym wykonaniu można było 
też zobaczyć jasełka. Przygotowałyśmy rów-
nież wieczornicę patriotyczną z okazji Święta 
Niepodległości, na która zaprosiłyśmy na-
szych rodziców. Uczestniczyłyśmy również 
w wydarzeniach z innymi Ośrodkami Akademii 
np. rekolekcjach adwentowych, Orszaku 
Świętego Mikołaja w Lublinie, Balu Akademii 
Młodzieżowej.
��Jakie  macie  plany  na  najbliższy 
semestr?

– W najbliższym semestrze mamy zamiar wy-
stawiać Króla Wschodzącego Słońca w innych 
parafiach. Rozpoczęłyśmy też pracę nad ko-
lejnym przedstawieniem pt. Sąd Ostateczny. 
Można będzie je zobaczyć po Świętach 
Wielkanocnych. Chcemy też zorganizować na-
bór, aby pozyskać nowe osoby do grupy.

Paweł Ożga

Kasia o Akademii: 
Akademia jest dla 
mnie czymś naprawdę 
ważnym. jest dla mnie 
miejscem, w którym 
czuję się dobrze, są tu 
świetni ludzie, każdemu 
można zaufać i z każdym 
dobrze się dogaduję. 
dzięki Akademii 
zyskałam pewność 
siebie i mogę rozwijać 
swoją pasję, czyli teatr. 
W Akademii cenię sobie 
najbardziej rodzinną 
atmosferę, to że na 
każdego można liczyć 
i że każdy jest dla siebie 
przyjacielem.

ola o Akademii: 
Akademia jest dla 
mnie miejscem, 
w którym mogę 
się spotkać 
z przyjaciółmi poza 
szkołą. Możemy 
razem rozwijać 
swoje pasje 
i integrować się ze 
sobą. Miło spędzam 
tu czas. poprzez 
teatr mogę lepiej 
poznać innych.

�� Kruszyny z życia i historii 
Narodu Polskiego

*
„Bo być Polakiem to żyć bosko 
i szlachetnie”

*
† I nic nad Boga †

*
A Bóg mój żywot jest 
i zmartwychwstanie
i to jest wszystek cel, choć 
przez konanie.

*
Nie zna śmierci Pan Żywota…

*
To Ojców naszych śpiew…

*
Ciemne dnie,
Wicher dmie,
Z chmur wypada grom.
Zdrada chce
Nająć mnie
W służbę panom dwom!

Cóż mi więc zostaje?
Idę tam,
Kędy mam
Wiekuisty dom.

Mówią: Stój!
Na nic bój
Przeciw hufcom stom !
Mówię sam:
Jakże mam
Służyć panom dwom ?

Cóż mi więc zostaje ?
Idę tam,
Kędy mam
Wiekuisty dom.

Rad, nie rad,
Nie chcę zdrad,
Na pohybel łzom,
Wolej  krzyż
Przyjąć, niż
Służyć panom dwom

Cóż mi więc zostaje ?
Idę tam,
Kędy mam
Wiekuisty dom.

Bo tam blask
Bożych łask
Świeci wiecznym dniom.
W świetle cnót
Boży lud
Widzi chwałę swą;

Cóż mi więc zostaje?
Idę tam,
Kędy mam
Wiekuisty dom.

Gdzieżbym śmiał
Rajski dział
I do niebios prom
Stracić przez
Grzeszny kres
Służbę panom dwom!

Cóż mi więc zostaje ?
Idę tam,
Kędy mam
Wiekuisty dom.

*
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej, 
racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, 
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego, na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie 
powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

*
A gdy ukląkłszy w kościele, nie czujesz w sobie 
należnego podniesienia,
pozostań przynajmniej w pokorze i skrusze.

*
Prawda jest jedna i nieśmiertelna
a jest umiłowanym dzieckiem Boga

*
Miłosierdzie Boże w tym,
gdy nam łzy wyciska, gdy nam łzy ociera.

*
Ostrożnie stąpaj, gdy idziesz do domu bożego,
lepiej jest podejść blisko i słuchać,

niż składać bezmyślne ofiary.
Nie mów prędko i niechaj serce twoje,
zbyt pośpiesznie nie wypowiada słów
przed Obliczem Pana, bo Pan jest 
w Niebiesiech,
a ty jesteś na ziemi, dlatego  mało używaj słów.

*
I gdy nadejdzie czas:
„Niech dziś z naszych serc i dusz,
wyrwie się do wiecznych wzgórz,
przed Jezusa serca tron, naszych pień potężny 
tron…”

*
CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ !
z odzewem
PRAWDZIWIE  ZMARTWYCHWSTAŁ

Autorzy:
Św. bp. Szczęsny Feliński, Wincenty Pol, 
Cyprian Kamil Norwid, Franciszek Karpiński, 
Juliusz Słowacki, o. jezuita Piotr Skarga, Adam 
Mickiewicz, św. Rafał Kalinowski, Ks. Władysław 
Wojtoń...

przypomniał, miejscowy parafianin
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Brawo „Dziadki”! 
5.03.2016 r. w Ludwinie 
koło Łęcznej odbył się Halowy 
Turniej w Piłce Nożnej 
Weteranów. 

Do zawodów zostały zaproszone dwie drużyny 
z Bychawy. Niestety, z przyczyn niezależnych mógł 
pojechać tylko jeden zespół – „Dziadki”, który tre-
nuje amatorsko dwa razy w tygodniu w hali Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej (dzięki uprzej-
mości p. dyr. Mirosława Stoczkowskiego).
Mimo nieobecności kapitana drużyny – p. Wiesława 
Mazurka, który nie mógł tym razem wspierać swo-
jego zespołu, piłkarze z Bychawy stanęli na wy-
sokości zadania. Drużyna „Dziadków” wystąpiła 
w następującym składzie: Andrzej Miszczak – kapi-
tan, Piotr Gęba – bramkarz, Piotr Rzucidło, Janusz 
Rybaczek, Andrzej Pietrzak, Piotr Kamiński.
W turnieju wzięły udział cztery drużyny. Dwie 
z Łęcznej, jedna z Ludwina i jedna z Bychawy. 
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym” dwa razy po 10 minut. Każda ekipa składa-
ła się z czterech zawodników w polu i bramkarza. 
Wszystkie spotkania, z wyjątkiem pierwszego, kie-
dy to nasz zawodnik Janusz Rybaczek został brutal-
nie sfaulowany, rozgrywane były zgodnie z zasadą 
fair play. Sport to zdrowie, oczywiście pod warun-
kiem, że nikt nie będzie kontuzjowany;)
Pierwsze spotkanie z Ludwinem wygraliśmy 4:1, 
drugie 3:0. Ostatni mecz rozegraliśmy z drużyną 

z Łęcznej, która również miała dwa zwycięstwa. 
Tym razem zremisowaliśmy 2:2. O końcowym wy-
niku zdecydowała lepsza różnica bramek i to wła-
śnie „Dziadki” z Bychawy zajęli pierwsze miejsce, 
zdobywając tym samym piękny puchar. Po uroczy-
stej dekoracji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na obiad do zajazdu w Puchaczowie, gdzie w miłej 
atmosferze mogliśmy jeszcze raz analizować i prze-
żywać wspaniałą sportową imprezę.

Andrzej Miszczak

��Warsztaty 
palmiarskie 
W okresie przedświątecznym 
w świetlicach wiejskich 
w Bychawce Pierwszej, 
Woli Dużej i w Olszowcu zostały 
zorganizowane artystyczne 
warsztaty palmiarskie.

�� 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Kiedyś o depresji nie pisało się 
wcale, w pokoleniu naszych 
dziadków nikt nie słyszał o takiej 
chorobie. Teraz w mediach, 
internecie, potocznych 
rozmowach można spotkać się 
z wieloma wypowiedziami na 
temat depresji.

 W rezultacie słowo to jest nadużywane do tego 
stopnia, że sprawia wrażenie jakby nie znaczy-
ło nic, bagatelizujemy to zjawisko. Obecnie mamy 
duży dostęp do informacji, ale nie interesujemy się 
tym, bo każdy uważa, że mnie to nie dotyczy, cho-
rują znani artyści, ale nikt nie spodziewa się tego 
u siebie.
Tymczasem na depresję w Polsce choruje ponad 
10 % populacji. Część ludzi nawet sobie tego nie 
uświadamia, mozolnie zmagając się z jej objawami, 
a wiele osób nie chce o tym mówić bo się wstydzi 
otoczenia, dlatego zbyt późno trafiają do lekarza 

bądź wcale. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
depresja znajduje się obecnie na czwartej pozy-
cji na liście problemów zdrowotnych na świecie. 
W 2020 roku znajdzie się na drugiej pozycji (po cho-
robach układu krążenia) wśród chorób będących 
zagrożeniem dla cywilizacji. Dotyka ona wszystkie 
grupy społeczne bez względu na rodzaj wykony-
wanej pracy, płeć czy wiek. Obecnie coraz częściej 
ujawnia się także wśród młodzieży. Jest więc coraz 
bardziej prawdopodobne, że w którymś momencie 
życia może doświadczyć każdego z nas. Zdarza się 
bowiem, że reakcja na stres wynikający z konflik-
tów, problemów, obowiązków, osamotnienia, czy 
choroby jest tak silna, że może prowadzić do depre-
sji... Jest to szczególnie istotne, gdyż depresja wiąże 
się z problemem samobójstw.

Po czym poznać, że zaczyna się 
dziać coś niedobrego?
Na obecność zaburzeń depresyjnych mogą wska-
zywać następujące objawy i cechy: długo utrzymu-
jące się uczucie obniżonego nastroju, niemożność 

odczuwania przyjemności, zaburzenia snu, spowol-
nione ruchy, myślenie, męczliwość, częste uczucie 
zmęczenia, brak motywacji do jakichkolwiek ak-
tywności, unikanie towarzystwa, ludzi. Często obja-
wom tym towarzyszą również: dolegliwości fizyczne 
(bóle głowy, brzucha, w klatce piersiowej), trudności 
z koncentracją uwagi, pamięcią, obniżona samooce-
na, lęk, niepokój, czasami objawy paniki, płaczliwość, 
chwiejność emocjonalna, brak energii, zaniedbany 
wygląd zewnętrzny, uboga mimika twarzy. Osoby 
cierpiące na depresję tracą zainteresowania, które 
dotychczas ich cieszyły, z trudem wykonują codzien-
ne obowiązki, bądź z czasem zupełnie je zaniedbują, 
mają negatywne myśli o sobie samych jak również 
o otoczeniu, pesymistycznie widzą przyszłość, nie-
kiedy pojawiają się także myśli samobójcze.
Jeśli ww. objawy utrzymują się przez minimum dwa 
kolejne tygodnie, dolegliwości te są znacznie nasilo-
ne i prowadzą do dezorganizacji funkcjonowania, to 
należy zgłosić się do lekarza. Ważne jest więc uświa-
domienie zarówno osobie chorej jak i otoczeniu, że 
depresja to nie katar i nie przejdzie sama po kilku 
dniach. Jest to schorzenie, które należy leczyć i o 

którym należy jak najwięcej wiedzieć. Najgorsze co 
może zrobić chory i jego bliscy to zaprzeczać istnie-
niu choroby.
Jest dużo ulotek, psychotestów, ale nie można trak-
tować tego jak diagnozy, bo jeden czy dwa z wyżej 
wymienionych objawów mogą być tylko chwilową 
chandrą, albo może jest to uzasadniona reakcja na 
konkretne wydarzenia (np. żałoba), dlatego ostatecz-
na diagnoza powinna być postawiona przez lekarza. 
Podstawową metodę leczenia depresji stanowią leki 
przeciwdepresyjne. Dobór właściwego leku zale-
ży od lekarza prowadzącego. Ważne, aby systema-
tycznie je przyjmować. Leczenie trwa kilka tygodni. 
Depresja jest chorobą uleczalną, chociaż w przyszło-
ści może nawracać, ale to że objawy jakiejś choroby 
mogą powrócić nie powinno być przyczyną zaniecha-
nia leczenia.

Co można zrobić dla bliskiej oso-
by, która ma depresję?
Bliscy i rodzina mogą bardzo pomóc osobie chorej. 
Często chęć udzielania takiej pomocy jest bardzo 
duża, jednak bliscy nie bardzo wiedzą co mogliby 

zrobić. Jedni pytają lekarza inni podejmują działa-
nia chaotycznie w dobrej wierze, ale nie koniecznie 
z pożytkiem dla chorego. Najbardziej pomagamy 
będąc blisko, rozumiejąc w cierpieniu, pomagając 
w codziennych czynnościach. Nie ma łatwych sposo-
bów pomagania i wymaga to wysiłku, więc jeśli nas 
na to nie stać, to przynajmniej nie dobijamy chore-
go sloganami, które nie mają sensu. Banalne „weź 
się w garść” nie tylko nie pomaga, ale wręcz jesz-
cze bardziej przygnębia i świadczy o niezrozumie-
niu. Najbardziej pomagamy będąc blisko, rozumie-
jąc w cierpieniu, pomagając w codziennych czynno-
ściach. Dobrze jest nakłonić do wizyty u lekarza, nie 
bać się zgłaszać wszelkie niepokojące sygnały, np. 
myśli samobójcze, pilnować systematycznego przyj-
mowania leków, wspierać rozmową, a czasami po 
prostu wystarczy być, towarzyszyć w chorobie.
Jeśli szukasz pomocy, informacji bądź wsparcia, bo-
rykasz się z chorobą natury psychicznej u siebie bądź 
osoby bliskiej zachęcamy do kontaktu pod adre-
sem: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 
ul. Pileckiego 20, tel. 81 566 11 50, 81 566 02 66.

Justyna Siek-Jacak

�� Tenis stołowy – dyscyplina dla każdego
W dzisiejszych czasach coraz 
większą wagę przywiązuje 
się do wyglądu i sprawności 
fizycznej. Najlepiej, gdy idą 
one w parze z inteligencją. 
Jaki jest jednak sposób na 
połączenie rozwoju fizycznego 
i umysłowego?

Naukowcy są tu wyjątkowo zgodni – należy grać 
w tenisa stołowego! Zaskakujące? Pewnie dla 
większości laików tak, bo z czym kojarzy się tenis 
stołowy przeciętnemu Kowalskiemu? Większość 
ludzi pamięta go ze szkolnych lekcji wychowania 
fizycznego. Popularny ping-pong nie jest jednak 
zwykłym wypełniaczem godzin lekcyjnych, jak nie-
słusznie uważa część osób. Należy się zastanowić, 
dlaczego stół do ping-ponga znalazł się w szkol-
nej sali gimnastycznej. Przede wszystkim dlate-
go, że jest to dyscyplina dla każdego. Nie trzeba 
mieć określonych predyspozycji, jak ma to miejsce 
w wielu innych sportach. Z powodzeniem w teni-
sa stołowego mogą grać dzieci, młodzież, dorośli 
i osoby starsze, niezależnie od płci. To również je-
den z niewielu sportów, który niepełnosprawni 
mogą uprawiać na takich samych zasadach jak oso-
by zdrowe. Przykładem może tu być znana polska 
zawodniczka – Natalia Partyka. Ta dyscyplina jest 
niezwykle pomocna w integracji dzieci w klasie. 
Dodatkowo tenis stołowy nie jest obciążeniem fi-
nansowym dla szkół. Sprzęt jest stosunkowo tani 

i trwały, więc korzystać może z niego wiele osób 
przez długie lata. Istnieją jednak inne pozytywne 
strony grania w ping-ponga, które nie dla wszyst-
kich są oczywiste. Tenis stołowy zdaniem świato-
wej sławy naukowców pomaga w rozwijaniu inte-
ligencji, poprawia koordynację ruchową i świado-
mość własnego ciała.
To właśnie z tych powodów 25 lutego można 
było sprawdzić swoje umiejętności w tej dyscypli-
nie sportowej, ponieważ w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbył się Turniej w Tenisie Stołowym 
o Puchar Dyrektora BCK w Bychawie. Zawody roz-
grywane były w trzech kategoriach wiekowych, 
bez podziału na kobiety i mężczyzn. Ogółem w roz-
grywkach wzięło udział 19 uczestników. Tenisiści 
grali systemem „do dwóch przegranych” spotkań, 
a każdy pojedynek grany był do dwóch wygranych 
setów.

Wyniki

szkoła podstawowa:
1. Patryk Kmieć – Bychawa
2. Dawid Adamiak – Giełczew
3. Szymon Wolski – Bychawa
gimnazjum – szkoła średnia:
1. Konrad Rożenek – Bychawa
2. Jakub Wolski – Bychawa
3. Damian Lenart – Bychawa
open:
1. Andrzej Miszczak – Bychawa
2. Radosław Adamiak – Giełczew
3. Kamil Błaszczak – Giełczew

Andrzej Miszczak Gminny Organizator Sportu
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Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

śp. Zygmunta Salasy
radnego Rady Miejskiej w Bychawie

w latach 1994-2002
  składają

burmistrz, radni, kierownictwo i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Rodzinie
z powodu śmierci

Zygmunta Salasy,
wieloletniego członka naszego stowarzyszenia,

szczere i serdeczne wyrazy współczucia
składa Zarząd 

Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 3 (113) 2016

�� Żegnaj Mistrzu nauczycielskiego kunsztu 
i Przyjacielu młodzieży!

Gdy przez życie podążasz utrudzoną drogą,
spójrz z życzliwością na tych,
którzy za Tobą nadążyć nie mogą
Podaj wówczas swą ciężko spracowaną dłoń
a staniesz się najcudowniejszym lekiem na wszelki 
trud i wszelakie zło.

Drogi Kolego i Przyjacielu Zygmuncie!
Dziś jeszcze, choć minęły lata, czuję w mym sercu 
tą serdeczną, przyjacielską, spracowaną, ale wiel-
ce życzliwą dłoń pedagogicznego mistrza skierowa-
ną do mnie jako młodego, mało jeszcze wtedy do-
świadczonego adepta nauczycielskiego trudu.
A dziś tak licznie gromadzimy się przez ołtarzem 
pańskim wokół Twojej trumny skrywającej Twoje 
ziemskie prochy, by w wielkiej powadze i z ogrom-
nym szacunkiem złożyć Ci hołd i zadumać się nad 
twoją piękną służbą jako niezwykle cenione-
go pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń mło-
dzieży, i by prosić Najwyższego Stwórcę i Matkę 
Przenajświętszą o radość, spokój duszy i szczęście 
wieczne w niebie przy tronie Ojca.

Wspólnie z koleżankami i kolegami z tamtych lat 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, którzy mie-
li to ogromne szczęście codzienną wspólną pracą 
dydaktyczno-wychowawczą tworzyć współcze-
sną historię oświaty w naszej małej bychawskiej 
Ojczyźnie – stajemy dziś przy Tobie, by dumnie za-
świadczyć o Twojej niezwykłości, prostej ludzkiej 
życzliwości, rzadko spotykanej skromności i wiel-
ce owocnej pracowitości, stajemy – by wyrazić 
ogromną wdzięczność za wieloletnią szlachetną 
posługę i misję pedagogiczną, jaką w czasie ziem-
skiego pielgrzymowania z pożytkiem dla drugiego 
człowieka spełniałeś.
W naszych sercach i umysłach na zawsze pozosta-
niesz jako piękny wzór mistrza nauczycielskiego 
kunsztu, serdecznego i wielce oddanego przyjacie-
la młodzieży, jako osoba w swym wymiarze szla-
chetna, zawsze życzliwa, pogodna i uśmiechnięta, 
a nade wszystko tytan dydaktyczno-wychowaw-
czej pracy, jako wzór człowieka-patrioty.

…jeśli poszedł do nieba – (a wierzę, że tak)
może chodzi teraz
na długich promieniach
odzianych w szare spodnie od garnituru
z książką w szczupłych dłoniach
i dobrotliwym uśmiechem
na kreskach warg…

Kiedy stałam na cmentarzu w dzień pogrze-
bu Śp. Zygmunta Salasy, przypomniał mi się 
wiersz Z. Herberta Pan od przyrody. Miałam 
nieodparte wrażenie, że stoi przede mną taki 
sam Pan, ale od polskiego, więc parafrazując 
poetę, ułożyłam strofę zamieszczoną wyżej.
Otoczona przez znajomych, rodzinę, byłych 
uczniów i nauczycieli przeniosłam się na 
chwilę wspomnieniami do roku 1970. Właśnie 
skończyły się wakacje, moja klasa (V a, na 
zdjęciu) „osierocona” w czerwcu przez panią 
Stanisławę Mudę, czekała na korytarzu na 
nowego wychowawcę. Został nim nauczyciel 
języka polskiego Zygmunt Salasa. Zmierzał 
ku nam wysoki, szczupły, dystyngowany. 
Staliśmy przed nim onieśmieleni, nieco wy-
płoszeni, a w oczach mieliśmy same znaki 
zapytania. Musiał je zauważyć, bo nagle się 

uśmiechnął, tak ciepło, z błyskiem porozumie-
nia w oczach i… tym uśmiechem nas „kupił”.
Na zajęciach zawsze panowała cisza, potrafił 
nas zaciekawić tematem. Z zaangażowaniem 
dyskutowaliśmy nad poczynaniami literac-
kich bohaterów. Siadał wtedy przed nami na 
krześle, zakładał nogę na nogę, prawą rękę 

wspomnienie

To był nasz Kochany Wychowawca...

trzymał przy policzku i jakby od niechcenia 
rzucał właściwe słowo, podgrzewając atmos-
ferę. Zawiłości polskiej gramatyki i znienawi-
dzone ortograficzne pułapki pokonywaliśmy 
dzięki niemu prawie bezboleśnie. Dziś ze wzru-
szeniem patrzę na pisane czerwonym długopi-
sem komentarze i oceny w moim zeszycie pod 

wypracowaniami. Drobne, smukłe litery, lekko 
pochylone, eleganckie.
Rzadko podnosił głos, wystarczyło przenikli-
we spojrzenie, uniesiona brew. Nie prawił nam 
długich „kazań”. Jasno wytyczał granice i kon-
sekwentnie tępił w zarodku wszelkie przeja-
wy niewłaściwego zachowania. Stawaliśmy na 
środku klasy z pochylonymi głowami i nawet 
wbrew sobie „spowiadaliśmy się” przed nim 
z naszych szkolnych grzeszków. Na opornych 
miał „swoje sposoby” (Pamiętacie chłopaki? 
Już widzę, jak kiwacie głowami i uśmiechacie 

się pod wąsem). Na zakończenie roku klas 
ósmych wręczyliśmy „Naszemu Panu” orygi-
nalny prezent. Pomogła nam go wykonać p. 
Zofia Grudzień, mama jednego z kolegów, pra-
cująca w szkole jako stomatolog. Był to album, 
w którym znalazły się zdjęcia oraz wymyślone 
przez nas wierszyki – słowne portreciki cha-
rakteryzujące nas wszystkich. Chcieliśmy, aby 
pamiętał o nas jak najdłużej.
Po latach, już jako nauczycielka języka pol-
skiego, wdawałam się z moim byłym wy-
chowawcą w „belferskie rozmowy” na temat 
współczesnej szkoły. Ze spokojem i uwagą słu-
chał moich gorących wywodów, tonował, łago-
dził i, jak zwykle, mądrze doradzał. Brałam 
jego uwagi do serca. Jestem wdzięczna loso-
wi, że dane mi było go poznać, najpierw jako 
nauczyciela i wychowawcę, a potem jako mo-
jego wujka. Zawsze pozostanie dla mnie i mo-
ich kolegów niedościgłym wzorem i wielkim 
autorytetem.

Wdzięczna uczennica Teresa Tracz 
z domu Krusińska

rok szkolny 1970/71, bychawska szkoła podstawowa, 
klasa V A – wychowawca Zygmunt Salasa
od góry, od lewej: I rząd (Krzysztof Nawłatyna, 
Marian Nawłatyna, Bogusław jakubowski, Wiesław 
Martyna, Wiesław Guz, jacek Garbalski, Andrzej 
Wrona, Marek Grudzień, Marian Wójcik), II rząd 
(Grzegorz doroszewski, Stanisław Sobczak, Andrzej 
Hanaj, Zygmunt Guz, Andrzej Wójcik, jan perestaj, 
Marek Chrzanowski (już nieżyjący), Mieczysław Madej, 
tadeusz jachacz), III rząd (renata Kawała, Bożena 
Guz, Elżbieta tracz, Elżbieta Muda, jolanta Sawecka 
(nieżyjąca), joanna Michalczak, Maria Mazur, Ewa 
Baran, jolanta Machnik joanna Zemszał), IV rząd (Ewa 
pyszniak, Bogumiła Wziątek, Małgorzata Michalska, 
Alina dyjak, Maria daśko, urszula Cajzer, Alicja 
Skraińska, Ewa Sprawka, teresa Krusińska (autorka 
artykułu), Grażyna Wach)

Sens życia i pracy polega na tym, aby cieszyć się 
z niego i czynić go codziennie piękniejszym dla każ-
dej ludzkiej istoty, nieść dobro, czynić proste i wiel-
kie rzeczy dla innych, niestrudzenie i nieustannie za 
pomocą szlachetnych czynów wyzwalać swe siły, 
całą szlachetność swojej duszy, swoje życie czynić 
wzniosłym a odchodząc zostawić za sobą ślady swo-
ich stóp na piaskach czasu.
Śp. Zygmunt powodowany dobrocią serca, wielką 
charyzmą umysłu, tytaniczną wręcz pracą, wiedzio-
ny szlachetnością i ogromną życzliwością przez całe 
swoje życie dobroć, ciepło i miłość wlewał w ludz-
kie serca. Bez reszty swoje talenty, uzdolnienia, pa-
sje i zamiłowania oddał naszej małej bychawskiej 
Ojczyźnie – tworząc i dopisując do przebogatej hi-
storii oświaty nowe ogniwa nauki i pracy. Za nim 
stoją szlachetne czyny, wielki entuzjazm, profesjo-
nalizm i pedagogiczne mistrzostwo a dziś ogrom-
na wdzięczność i żywe wspomnienia tak licznie nas 
zgromadzonych. Jego piękno, jako niezwykłego czło-
wieka, tkwiło w samym środku Jego duszy.
Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to, co do-
czesne, zaś Bóg czasu jest łagodnym bogiem 

bogatym w miłosierdzie, który wszystko leczy – 
niech zatem najbliższym – Żonie, Córkom, Zięciom, 
Wnukom, Bratu i całej Rodzinie pozwoli dzielnie 
znieść rozłąkę i da nadzieję na ponowne spotkanie 
ze śp. Zygmuntem w przyszłości u bram raju.
Przyjmijcie Szanowni serdeczne wyrazy żalu 
i współczucia a także zapewnienie o żywej pamięci 
Zygmunta, który swoim prawym życiem udowodnił, 
iż żyć warto było, pracować warto było i czynić dla 
innych warto było.

Henryk Dudziak
fragm. ostatniego pożegnania 

Dossier

Zygmunt Salasa
syn Stefana i Leontyny z domu Szwałek, 
ur. 23 lipca 1936 r. w Gałęzowie, zmarł 3 mar-
ca 2016 r. w Bychawie.

Wykształcenie:

• W 1952 r. ukończył roczny Kurs 
Nauczycielski

• W 1973 r. uzyskał tytuł magistra polo-
nistyki na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w Lublinie

Praca zawodowa:

• Pracę rozpoczął 15.08.1953 r. na stano-
wisku nauczyciela Szkoły Podstawowej 
w Jawidzu, pow. Lubartów

• Po odbyciu zasadniczej służby wojsko-
wej, 15 lipca 1958 r. podjął pracę w Szkole 
Podstawowej w Olszowcu

• W latach 1960-1964 pracował jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej i LO w Bychawie

• Od 1.09.1964 r. do 31.08.1984 r. był 
nauczycielem Szkoły Podstawowej 
w Bychawie.

• Jako emeryt jeszcze przez 11 lat uczył ję-
zyka polskiego w wymiarze ½ etatu, naj-
pierw w szkole bychawskiej, a od 1986 r. 
do 1997 r. w Szkole Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej.

Inne osiągnięcia:

• 22.07.1984 r. Uchwałą Rady Państwa zo-
stał odznaczony Medalem 40-lecia Polski 
Ludowej

• 3.09.1986 r. Uchwałą Rady Państwa zo-
stał uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Państwa za 30-let-
nią szczególnie wyróżniającą pracę 
pedagogiczną

Był nie tylko nauczycielem i wychowaw-
cą, spełniał się też jako lokalny patriota 
i prawy obywatel: od 1987 r. był członkiem 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 
a w latach 1994-2002 przez dwie kadencje był 
radnym Rady Miejskiej w Bychawie.

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.
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Wędrówki okupacyjne lekarza Tadeusza Zajączkowskiego 1911-1992,  
dyrektora bychawskiego szpitala w latach 1943-1944

„Burza” i „wyzwolenie”
odcinek III

Bombardowanie Lublina
Bychawa, osiemnastego maja 1944 roku. Nocą z 12 
na 13 maja zostaliśmy obudzeni rozgwarem w mie-
ście. Ludzie mimo nocy wylegli na ulice, rozprawia-
jąc z podnieceniem i spoglądając w niebo. Gdy się 
ubrałem i wyszedłem na balkon, zobaczyłem na 
północnej stronie jasność. Jakby lampiony o bar-
dzo silnym świetle wisiały nad Lublinem. Z ciemnej 
głębi nieba od czasu do czasu dochodził pomruk 
motorów samolotowych. Ponieważ wiedziałem, iż 
są zapowiedziane w naszej okolicy zrzuty broni dla 
partyzantów, byłem pewien, że dane mi jest być 
świadkiem tej podnoszącej serca chwili. Nie mo-
głem zrozumieć tylko, dlaczego to dzieje się w spo-
sób tak jawny. Na domiar wszystkiego od czasu do 
czasu widać było kolorowe paciorki jakiejś broni 
naziemnej przecinającej nieboskłon. Skąd artyleria 
przeciwlotnicza?
Odpowiedź na te wątpliwości nadeszła rano ze 
smutną wieścią o bombardowaniu Lublina przez 
Armię Radziecką. Oglądana nocą wspaniała ilumi-
nacja to był Lublin oświetlany lampami na spado-
chronach. Lecące górą, bardzo wysoko samoloty 
zrzucały swój śmiercionośny ładunek na dzielnicę 
sąsiadującą z obozem śmierci na Majdanku. Dom, 
w którym mieszkała moja rodzina, został częścio-
wo uszkodzony, siostra ranna odłamkami szkła, 
a sąsiad po drugiej stronie ulicy zabity. Oto list, jaki 
otrzymałem 13 maja od siostry Haliny:

Kochani!
Żyjemy wszyscy, chociaż uważamy, że to cud tyl-
ko. Wokół naszego domu 3-4 bomby bardzo bli-
sko. Uratowała nas piwnica, chociaż zawaliła się na 
nią część strychu. Pan Zdanowski zginął. Odłamek 
i podmuch urwały mu głowę. Była to piekielna noc, 
a barwa czerwona tych rakiet oświetlających mogła 
wprawić w szał. Panów naszych nie ma. Nie wrócili 
z Warszawy, choć mogli już dwa dni temu wrócić. 
Martwimy się ogromnie, bo trudno bez nich po-
wziąć jakąś decyzję. Irenę i Mamusię chcemy wy-
słać do Was. A my pragniemy na razie albo umocnić 
jeden pokój i rów wykopać i tu zostać chodząc na 
noc na wieś, albo gdzieś starać się o nowe mieszka-
nie, bo to jest bez strychu i cale porysowane, szyby 
ani jednej. Chodziliśmy wczoraj na wieś spać, bo tu 
straszno, ale dom bez opieki, okna pozabijane tylko 
deskami. Rzeczy częściowo spakowane. Chciałam 
wczoraj dzwonić, ale nie było połączenia. Ja mam 

ranę na kolanie i prawej ręce. Widocznie szkło lecą-
ce albo potłuczone butelki w piwnicy. Na werandzie 
– kufer rozbity, odłamki na podłodze itp.
Całuję i niech Bóg ma Was w swej opiece
Halka
Lublin, 13 V 44 r.

Natychmiast po otrzymaniu tych wiadomości wy-
słałem konie po rodzinę do Lublina. Przyjechały 
matka i siostra Irena z dzieckiem. Siostra Halina 
ranna i brat pozostali w Lublinie. Przybyłe wypo-
czywają po przeżyciach i uspokajają się.
Na pociechę nadeszły świeże wieści z Włoch. 
Zwycięska ósma armia posuwa się naprzód. Na 
ruinach klasztoru Monte Cassino zawisł polski 
sztandar.

W oczekiwaniu wielkich 
zdarzeń
Bychawa, dwudziestego czerwca 1944 roku. 
Znamy już szczegóły lądowania sprzymierzonych 
we Francji. Dnia szóstego czerwca o godz. 9.30 
rano główna kwatera generała Eisenhowera ogło-
siła swój komunikat wojenny nr 1. W parę go-
dzin później niemiecki komunikat wojenny po-
dał, że lądowania sojusznicze trwają u ujścia rzeki 
Sekwany oraz pomiędzy dwoma portami Le Havre 
i Cherbourgh. A więc stało się. Zbliża się chwila 

wyzwolenia. Oczekiwaliśmy jej długo, tak długo, że 
w umysłach naszych zakrzepła w jakiś fantastyczny 
kształt. Z tym, że naprawdę sie zbliża, że to jest re-
alne i już bliskie, trzeba się prędko oswajać, bo la-
wina wypadków pędzi, każdy dzień przynosi coś no-
wego. Nasze zmartwienia i radości, klęski i tryumfy 
miejscowe, bychawskie, zaczynają trochę blednąć. 
Jest to zrozumiałe. Wieje wiatr historii.
Nasze grupy leśne coraz zuchwalej pojawiają się 
za dnia na ulicach miasteczka. Uzbrojeni ludzie już 
się nie przemykają bocznymi uliczkami, lecz powo-
li, w poczuciu własnej wartości, chodzą po ulicach. 
Nie widać władzy niemieckiej, wydaje się, że jej nie 
ma już i w dzień. Któregoś ranka byliśmy bardzo 
rano świadkami poświęcenia w kościele sztandaru 
jakiegoś oddziału. Cala grupa umundurowanych 
ludzi stała w zwartym czworoboku w głównej 
nawie kościoła, a młody ksiądz celebrował mszę Św. 
Szczytem wszystkiego była jednak koncentracja sił 
zbrojnych Polski Podziemnej, zakończona defila-
dą przez ulice Bychawy. Cała ludność miasteczka 
wyległa. Byliśmy przyzwyczajeni do widoku grup 
partyzanckich, ale to, co zobaczyliśmy tego dnia, 
oszołomiło nas. Oglądaliśmy wielką rzecz. Szło licz-
ne, doskonale uzbrojone polskie wojsko, spokoj-
ne, poważne, pełne poczucia godności. Szli i szli, 
młode ramiona uginały się pod nigdy niewidzianą 
jakąś fantastyczną bronią, mundury pochodzenia 

rosyjskiego, amerykańskiego, niemieckiego, a nam 
serca miękły jak wosk, gardło coś ściskało, a oczy 
przesyłały młodym ludziom ciepłe spojrzenia i mó-
wiły, że jesteśmy z nich dumni i że jesteśmy z nimi 
związani nierozerwalną wspólnotą.
Gdy oddziały przeszły, zrobiło się jakoś cicho i smut-
no w miasteczku. Przez chwilę zdawało się nam, że 
już nie ma Niemców, że koszmar wojny poza nami. 
Jednak powracające myśli ostrzegały, że zbliżają się 
ciężkie chwile. Nad naszymi głowami musi się prze-
walić walec frontu. Armie radzieckie szykowały się 
do kolejnej ofensywy. Może ta właśnie ofensywa 
da nam wyzwolenie? Coraz szerzej rozchodziły się 
wiadomości, że pomiędzy oddziałami partyzancki-
mi Armii Krajowej a oddziałami Gwardii Ludowej 
istnieje już porozumienie.
Dwa dni temu spotkała moją żonę przykra przygo-
da, która mogła się smutno skończyć. Ukończywszy 
udzielanie porady lekarskiej partyzantowi, który 
podjechał konno pod mój dom, wyszliśmy na miasto, 
aby się przejść. Gdy byliśmy na rynku, z tylu usłysze-
liśmy tętent pędzącego galopem konia. W ogrom-
nym pędzie zbliżał się zbrojny kawalerzysta, jechał 
wprost w naszym kierunku. Przystanęliśmy, chcąc 
przepuścić jeźdźca. Znajdowaliśmy się w fatalnym 
miejscu. Linia domów znajdowała się po drugiej 
stronie ulicy, koło nas nie było żadnej osłony, żad-
nego drzewa, pod którym by się można było scho-
wać. Przycisnąłem dziecko do piersi i w następnym 
momencie zobaczyłem żonę pod kopytami rozpę-
dzonego zwierzęcia. Dzielny wojak nawet się nie 
obejrzał. Podniosłem żonę. Okazało się, że jakimś 
cudem doznała tylko obrażenia prawego barku. 
Zebrał się tłum współczujących i gapiów. Wkrótce 
znaleźliśmy się w pobliskiej aptece. Komentarzom 
do wieczora nie było końca.

Wyzwolenie
Bychawa, pierwszego sierpnia 1944 roku. Moja 
księga w dniach od 24 VII do 29 VII wykazuje zu-
pełny brak zapisów pacjentów. Zamiast notowań 
chorych od nr 6156 do nr 6168 jest luka, widać na-
tomiast kilkanaście rozmaitego kształtu i wielkości 
kartek z chaotycznymi notatkami, pisanymi ołów-
kiem. Komu było w głowie w tych dniach coś zapi-
sywać? Żyło się chwilą, w każdym momencie grozi-
ła śmierć, a ręce były pełne roboty.
Ale zacznijmy od początku. Od połowy lipca wi-
dać było niewątpliwe oznaki zbliżania się fron-
tu. Najpierw zobaczyliśmy na drogach kolumny 
wozów z ludnością cywilną i dobytkiem, ciągnące 
ze wschodu na zachód. Byli to prawdopodobnie ko-
loniści niemieccy z Ukrainy. Szli i jechali przez jakieś 
dwa dni. Później było parę dni przerwy i zobaczy-
liśmy pierwsze kolumny taborów konnych i samo-
chodów wojskowych. Cala ta masa pojazdów prze-
jeżdżała przez Bychawę, kierując się ku Niedrzwicy. 

Jechały spokojnie, bez większego pośpiechu, nie za-
trzymując się jednak w miasteczku.
Zanim jednak przejdę do opisu bieżących zdarzeń, 
muszę się cofnąć nieco do okresu poprzedzające-
go ukazanie się pierwszych formacji taborowych 
cofającej się armii niemieckiej. Głuche wieści o po-
ważnym przełamaniu frontu przez zmasowane dy-
wizje radzieckie już do nas dotarły. Dwudziestego 
lipca, przy drogach jeszcze pustych, rano o godz. 8 
przywieziono dwu rannych partyzantów z od-
działu Nerwy. Potyczka z Niemcami miała miejsce 
w Pawlinie pod Bełżycami. Obaj ranni mieli strza-
skane kości ramieniowe. U jednego z nich lekarskie 
zabiegi rokowały zachowanie kończyny. Ułożyliśmy 
złamane ramię na szynie-samolocie z wyciągiem 
i chory poszedł do łóżka.
Z drugim chłopcem była cięższa sprawa. Ubytek 
kości był tak duży, rana tak rozległa, że o zachowa-
niu ramienia nie mogło być mowy. Prawidłowo za-
łożona opaska Esmarcha nie doprowadziła do du-
żego wykrwawienia i chory nie był we wstrząsie 
pourazowym. Należało dokonać amputacji ramie-
nia. Operacji tej nie robiłem sam nigdy, a oglądać 
ją miałem okazję tylko raz w szpitalu przed wojną. 
Trzeba było jednak działać. Wybrałem narzędzia do 
amputacji, które na szczęście były wśród instru-
mentarium szpitalnego, wydałem odpowiednie 
zarządzenia dotyczące przygotowania do opera-
cji, a sam zacząłem studiować podręcznik chirurgii, 
który mi zdążyła przynieść żona. Po przygotowaniu 
do operacji chorego i sali przystąpiłem do ranne-
go. Zabieg poszedł nadspodziewanie gładko i szyb-
ko mimo konieczności bardzo wysokiej amputacji. 
Dalszy przebieg pooperacyjny i następnie gojenia 
przebiegał również gładko, a zgrabna linia kikuta 
cieszyła moje lekarskie oko.

Tymczasem jednak od wschodu zaczęły nas docho-
dzić głuche pomruki. Z godziny na godzinę nabie-
raliśmy większej pewności, że to rzeczywiście huk 
dział, a nie burza z grzmotami. Przez Bychawę pły-
nęła teraz rzeka samochodów i ludzi w zakurzo-
nych, brudnych mundurach. Trzy dni i trzy noce ma-
szerował Wehrmacht. Huk armat był coraz bliższy, 
nocami widać było od wschodu łuny. Stopniowo 
jednak ta masa motorów zaczęła się rwać. Między 
oddziałami artylerii czy kolumnami samochodów 
były coraz dłuższe przerwy. Zaczęliśmy sobie nawet 
żartować, że nie taki straszny ten odwrót niemiecki. 
Niestety najtrudniejsze chwile miały dopiero na-
dejść. Niemało w tym było zresztą naszej, miejsco-
wej winy. Szły teraz z przerwami drobne formacje 
czołgów. Zaczęły krążyć wieści, że Chełm jest już 
wolny, co więcej, że w samym Lublinie trwają walki.
W tym stanie rzeczy krew w piersiach partyzanc-
kich zaczęła żywiej krążyć. Trzeba coś robić, mówio-
no, jedni byli za tym, drudzy odradzali. Drogą mię-
dzy miastem a szpitalem kręcił się jakoś nieporad-
nie od dłuższego czasu niemiecki czołg. Ustawiono 
za kościołem karabin maszynowy i ostrzelano go. 
Ku radości partyzantów czołg cofnął się i bez strza-
łu umknął w kierunku wschodnim. Tryumf był jed-
nak krótki. Nie minęła godzina, a miasto zostało 
otoczone przez kolumnę czołgów i rozpoczął się 
niemiecki odwet. Działa tygrysów zaczęły na oślep 
mierzyć do domów, odezwały się ogłuszającym ja-
zgotem masy karabinów maszynowych, wybuchły 
w mieście pożary. Czołgi jak jakieś apokaliptyczne 
bestie w kłębach dymu kręciły się po drogach i oko-
licznych polach. Dostało się również szpitalowi. Od 
kul karabinów maszynowych podziurawione zosta-
ły drzwi wejściowe i okna. Wreszcie nastała cisza. 
Słychać było tylko odleglejszy huk dział. Czołgi nie 
opuściły jednak miasteczka. 
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Z żelaznych potworów powychodzili Niemcy. Dwu 
z nich weszło do szpitala i rzuciło chorym dwie gar-
ści cukierków.
Niebawem zaczęli napływać ranni. Były to głów-
nie ofiary granatów wrzuconych do piwnic, w któ-
rych schronili się mieszkańcy pobliskich domów. 
Przyprowadzono również miejscowego weteryna-
rza ze strzaskanym przedramieniem. Rozpoczęła 
się dla mnie i dla kolegów Leona i kol. Lalki ciężka 
robota lekarska, która trwała do wieczora.
Gdy się przemknąłem do domu, stwierdziłem, że 
wszystko, co żyje, opuszcza miasto z węzełkami 
na plecach. Po krótkiej naradzie postanowiliśmy, 
że żona z dzieckiem z moją pomocą również zro-
bi to samo. Najcenniejsze rzeczy spakowaliśmy 
w tobół i schowaliśmy w piwnicy. Dom zamknęli-
śmy uważnie i zaczęliśmy ostrożnie posuwać się 
ku kościołowi. W dole, przy moście, stał czołg i od 
czasu do czasu oddawał strzał. Na plebanii zasta-
liśmy wiele osób. Naszym zamierzeniem jednak 
było przedostanie się do wsi Grodzany. Dopóki po-
suwaliśmy się ukryci za masywem kościoła, droga 
nie przedstawiała niebezpieczeństwa. Trzeba było 
jednak za kościołem wejść w dolinę rzeki Gałęzówki 
i przez łąki i kładkę na rzeczce przedostać się do li-
nii domów wsi. Niosłem na rękach dziecko, żona 
dźwigała zawiniątko z najniezbędniejszymi rzecza-
mi Halusi. Musieliśmy zaryzykować. Okolicznością 
sprzyjającą był zapadający zmrok. Zaczęliśmy sku-
leni biec ku kładce. W pewnym momencie zaczęły 
nam bzykać kule nad głowami. Strzelano widocznie 
z czołgu na moście. Przycupnęliśmy w trawach i za-
częliśmy się czołgać, byle prędzej osiągnąć zbaw-
cze chałupy. Udało się. Dalsza podróż była już spo-
kojniejsza. Byliśmy niewidoczni w cieniu domów 
i mogliśmy się prędko posuwać. Trzeba było od-
dalić się od linii szosy. Wieś ciągnęła się na dużej 
przestrzeni. Gdy już uznaliśmy, że iść dalej nie ma 
sensu, otwarliśmy furtkę najbliższego obejścia. Ze 
zdziwieniem zobaczyliśmy, że koczuje tu dużo ta-
kich jak my uciekinierów. Przyjęto nas gościnnie 
i udzielono miejsca w stodole.
Postanowiłem resztę nocy spędzić z rodziną, 
a wczesnym rankiem udać się do chorych w szpita-
lu. Uważałem, że jest to moim obowiązkiem. Byłem 
teraz jedynym starszym lekarzem w Bychawie. 
Janek M. wyjechał z rodziną do krewnych już po-
przedniego dnia. Wczesnym rankiem, jeszcze przed 
wyruszeniem w drogę, nasza grupa uchodźców 
najadła się strachu. Polami na przełaj zbliżali się ja-
cyś Niemcy. W miarę jednak jak nadchodzili, uspo-
kajaliśmy się coraz bardziej. To byli znękani, zrezy-
gnowani ludzie, niektórzy pobandażowani, ranni. 
Zaszli do naszej zagrody i poprosili o mleko. Dostali 

je i po krótkim odpoczynku ruszyli dalej na zachód 
połami.
W szpitalu zastałem nowych rannych. Okazuje sie, 
że na jedną ze wsi, odległą o 6 km, spadły szrap-
nele. Niebawem zaczęto zwozić dalszych. Przybyli 
teraz bardzo ciężko ranni. Pewna młoda dziew-
czyna miała ranę odłamkową przebijającą jamę 
brzuszną i jelita były na wierzchu. Młodemu wiej-
skiemu chłopakowi odłamki odarły skórę z całego 
podudzia i uda. Co można było zrobić w szpitalu by-
chawskim z raną postrzałową jamy otrzewnowej? 
Nie było żadnej możliwości przeprowadzenia ope-
racji brzusznej. Nie było narzędzi, nie było bielizny 
operacyjnej. Można było zaciskać pięści z bezsilnej 
wściekłości i żalu i patrzeć, jak ludzkie życie gaśnie. 
Spośród przywiezionych w ciągu ostatnich dni i go-
dzin 22 rannych, zmarły w szpitalu 4 osoby.
Cały ten dzień pracowaliśmy w pocie czoła we troje, 
amputując strzaskane kończyny, zszywając poszar-
pane członki, wzmacniając słabnące serca. W całej 
tej krzątaninie nie mieliśmy czasu na obserwację 
drogi i otoczenia szpitala. Ze zdumieniem wieczo-
rem zobaczyliśmy, że mostu na naszej rzeczce już 
nie ma. Został wysadzony w powietrze. Niemców 
też nie było widać. Na drogach nie było nikogo, jeśli 
się ukazywała jakaś furmanka, oznaczało to przyby-
cie nowego rannego.
Huk dział słychać było teraz naokoło. Nikt z nas nie 
wiedział, jaka jest sytuacja. Z trudnością uświada-
mialiśmy sobie, jaki mamy dzień. Pasmo zdarzeń, 
pracy, wrażeń roztapiało granice pomiędzy po-
szczególnymi dniami. Noc, która następowała, peł-
na była znowu troski o życie naszych rannych.
Nastał kolejny dzień dziwnej ciszy na drodze. 
Podniecenie nasze wzrosło, gdy koło południa 
z okien szpitala zobaczyliśmy dziwne sylwetki na 
maleńkich koniach. Jeźdźcy krzyczeli i wymachiwali 
czapkami. Za chwilę już ich nie było, skręcili gdzieś 
w bok, w pola. Czyżby to był podjazd kozacki? Nasze 
rozmyślania znów przerwał huk czołgów. Były nie-
mieckie i rzeczkę przebywały omijając ruiny mostu. 
Przejechały obok szpitala nie zatrzymując się. I zno-
wu była noc pełna niepokoju żonę i dziecko.
Wreszcie ranek wstał promienny i ciepły. W pew-
nej chwili wywołano nas przed szpital. Od stro-
ny miasteczka niosły się jakieś śpiewy chóralne. 
Niebawem ukazały się pierwsze samochody peł-
ne rozśpiewanych i wiwatujących żołnierzy. Do 
Bychawy wkraczała armia radziecka. Co za radość!
Stanęły mi przed oczyma długie cztery lata ocze-
kiwań na tę chwilę. Czekałem na nią w Wysokiem, 
czekałem w Podłężu Zemborzycach. Czekałem 
w Bychawie. Wspomniałem swe pierwsze kroki 
na terenie tego szpitala i drogę, którą przebyłem 
w ciągu 10 miesięcy na tej placówce.

Szpital otworzył swoje podwoje dla rannych party-
zantów. Nie odszedł żaden bez pomocy lekarskiej 
takiej, na jaką stać było taki mały szpital. W tym 
okresie leczyło się 120 chorych chirurgicznych. 
Wykonano szereg operacji z zakresu małej i śred-
niej chirurgii, w warunkach trudnych i wiele razy 
improwizowanych. Przeżyło się ciężko tych parę 
wypadków śmierci, jakie się zdarzyły w szpitalu. 
Przeżyło się radośnie 68 porodów, jakie się od-
były w tym okresie. Było wśród nich 7 porodów 
nieprawidłowych, trzykrotnie dokonałem zakoń-
czonych pomyślnie dla matki i dziecka obrotów 
wewnątrzmacicznych przy położeniach poprzecz-
nych. Uratowanych zostało wiele kobiet przyby-
łych z septycznymi poronieniami. 39 razy łyżeczki 
wykonywały zabieg opróżniania macicy z resztek 
jaja płodowego. Wielu chorych internistycznych 
z chorobami nerek i serca odjechało w spokoju 
i weselu do swoich domów. Nasza troskliwa opie-
ka nad chorymi na tyfus plamisty potrafiła prawie 
wszystkich przeprowadzić szczęśliwie przez ciężkie 
dni. Ileż dzieci chorych na dyzenterię i biegunkę za-
kaźną zawdzięcza swe życie zastosowaniu po pio-
nierskim na szeroką skalę cibazolu w zastrzykach 
i diecie bogatej w składniki pokarmowe.
Wyniki takie można było osiągnąć dzięki harmo-
nijnej pracy całego zespołu pracowników szpitala. 
Moje życzliwe i ciepłe myśli pobiegły do dzielne-
go koleżeństwa Leona i Elżbiety, zawsze rzetelnych 
i lojalnych, skromnych i kochanych, zatrzymały się 
też na zasłużonych, niestrudzonych i pogodnych 
siostrach szpitalnych.
Rozmyślania moje przerwał gwar w przedsionku 
szpitalnym. Wojsko radzieckie przywiozło dziew-
czynę w mundurze żołnierza. Musi zostać w szpita-
lu z powodu krwotoku z dróg rodnych. Życie szpi-
talne nie może mieć przerw, trzeba zająć się chorą.
Maria Ewelina z Linkowskich i Tadeusz Zajączkowscy, 
Lublin 25 kwietnia 1942 r.

Uwaga od redakcji: 
Czytając powyższe fragmenty, prosimy pa-

miętać, że wspomnienia zostały spisane przez 
T. Zajączkowskiego w 1959 r.  na konkurs ogłoszo-

ny przez MON.

Ostatnia część wspomnień będzie dotyczyła funk-
cjonowania bychawskiego szpitala. 

Przedruk fragm. książki „Wspomnienia” 
T. Zajączkowski Lublin 2015

�� Młodzi o miłości, czyli Poetycki Konkurs Walentynkowy
10.02.2016 w Zespole Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie został rozstrzygnięty 
Poetycki Konkurs Walentynkowy 
zorganizowany przez nauczycielki 
języka polskiego: Martę 
Kloc-Kusy oraz Magdalenę 
Stacharską-Szwałek.

Wzięło w nim udział 23 uczniów reprezentujących 
naszą szkołę, Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach, 
Technikum Samochodowe w Piotrowicach, gimna-
zjum w Mętowie i Wilkołazie. Zadaniem konkurso-
wym było napisanie w języku polskim utworu po-
etyckiego o tematyce miłosnej. Jury pod kierownic-
twem p. Haliny Wydrych wyłoniło dwóch zwycięz-
ców w kategorii liceum i gimnazjum oraz wyróżniło 
sześć wierszy. Wszyscy uczestnicy reprezentowali 
bardzo wysoki poziom i udowodnili, że młodzi ludzie 
są wrażliwi na poezję. Nastoletni twórcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni na-
grody książkowe. Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie dziękujemy oraz gratulujemy odwagi i talentu!

ZWYCIĘZCA W KATEGORII LICEUM: 
ALBERT RACHWAŁ KL II C LO W BYCHAWIE

SAMOTNOŚĆ
Nie słyszałem kroków, kiedy wychodziłaś,
Nie wiem po co cień swój obok zostawiłaś.
Nie wiem też dlaczego ciągle za mną kroczy,
By być ze mną co noc gdy zamykam oczy.
Niegdyś patrzeć w niebo czymś cudownym było,
Jednak twe spojrzenie wszystko odmieniło.
I choć nie zostało mi nic po nim teraz,
To budząc się widzę twoje oczy nieraz.
Jak błędy naprawić wciąż się zastanawiam,
A widząc znów gwiazdy, życzenie ponawiam.
By zacząć od nowa bez tego co było,
Co by od zniszczenia świat nasz uchroniło.
Przekazując kartkom mego serca krwotok,
Z oczu towarzyszył mu wciąż słony potok.
A każda łza daje mi do świadomości,
Że lepiej stracić tlen niż żyć w samotności.

MARTA RACHWAŁ III B GIMNAZJUM 
W WILKOŁAZIE

TYLKO DWA SŁOWA
„Kocham Cię”
Dwa proste słowa.
Tylko dziewięć liter.
I tylko tyle potrzeba,
Abyś mógł powstać.
Abyś zobaczył, że z tego
Labiryntu życia
Jest wyjście.
„Kocham Cię”
I już rozplątuje się tom

Co dotąd było zagmatwane.
I sztorm w twoim sercu nagle ustaje.
I nawet największa przeszkoda nagle się kurczy.
Bo drugi człowiek jest obok.
Trzyma za rękę
I choćby sam miał spaść z tobą na
Dno przepaści,
Nie puści twej dłoni.
Kochanie kogoś to nie stan.
To cecha, najpiękniejsza ze wszystkich.
Ona uskrzydla.
Dodaje sił.
Nadaje istnieniu sens.

DIANA STACHARSKA KL. II A
LUDZIE MÓWIĄ…

Ludzie mówią
Że nie ma przeznaczenia
I że pierwsze spojrzenia w oczy
Nie mają znaczenia
Mówią, że prócz zauroczenia…
Młody duch nie może poczuć nic więcej
Dlaczego więc w mych marzeniach wciąż mocno 
trzymamy się za ręce
Jak dawniej…
I śmiejemy się wreszcie w twarz tej żałosnej 
udręce
Patrząc jak ucieka…
Dlaczego więc wciąż nie słucham Ludzi
A mimo wszystko nadal słucham Ciebie
Nie zapominając choć na chwilę o tym
Jak Wtedy patrzyliśmy w gwiazdy na sierpniowym 
niebie
Co miały spełniać sny…
I choć nie mówisz „nie”
To nie mówisz też „tak”
A ja wciąż czekam
Czekam na twój znak
I walczę wciąż w tym wirze zdarzeń
I w wirze moich własnych marzeń
W wirze pełnym trudnych wrażeń…
W wirze wiary i nadziei
Więc się głupio nie odwracaj
Tęsknię, wracaj…

ANNA STANICKA KL. I C LO
16 WIOSNA

Patrzę zza żelaznych krat
Na niebo – chciałam być wolna
Nieznośne przerwy między spotkaniami
Cisza ciągnąca się wiekami – tak mi się zdaje
Ty jesteś moją wolnością
Dajesz mi skrzydła
Nareszcie mogę pofrunąć ku Słońcu
Dumnie
Patrzę zza żelaznych krat
Siedzę tu już szesnaście wiosen
Nic nie zrobiłam panie sędzio
Na szczęście ty jesteś moim szczęściem
Nocami nie śpię za dnia czuwam
Czekam na twój powrót
Obiecujesz że kiedyś uciekniemy
Ale stąd się nie da uciec zrozum
Jestem przywiązana do tego więzienia
Ciemne wilgotne ciche – straszne
Przyleć znów
Jutro albo we wtorek – nieważne byle prędko
Daj radość
Przytul raz jeszcze
To już ostatnie co chciałam powiedzieć
Czekam na twój powrót
Pani Sikorka

NATALIA DUDA KL. I A GIM.
OCZEKIWANIE

Jak ryba czysty strumień
Jak trawa krople rosy,
Jak kłosy słońca promień
Uwielbiam twoje oczy.
Jak dzieci Mikołaja,
Jak żeglarz gwiazd na niebie,
Jak Syzyf odpoczynku,
Tak ja wyglądam Ciebie.
Jak sójka na pisklęta,
Jak gniazda na bociany,
Jak na wędrowca szlaki,
Czekam na Ciebie Kochany.

M.K.-K.

dokończenie >>>>>
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szkoły szkoły

�� Obecnie coraz 
bardziej zacieśnia 
się współpraca 
między uczelniami 
wyższymi i szkołami 
ponadgimnazjalnymi. 
Szkoły chcą coraz lepiej 
przygotować swoich 
uczniów do tego, 
aby bez większych 
kłopotów dostali się 
oni na wymarzone 
kierunki studiów. 
Również uczelnie 
coraz więcej uwagi 
przykładają do tego, 
aby w dobie dużej 
konkurencji i szerokiej 
oferty kształcenia 
na poziomie studiów 
wyższych pozyskać 
studentów.

Kierując się tymi względami, w ubiegłym roku 
podpisano porozumienie o współpracy pomię-
dzy Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie a Wyższą 
Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Z ramie-
nia uczelni porozumienie podpisała Kanclerz WSEI 

w Lublinie mgr Teresa Bogacka a z ramienia ZSZ nr 1 
w Bychawie dyrektor mgr Jerzy Sprawka.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zobowiązała 
się w szczególności do udostępniania szkole mate-
riałów edukacyjnych, zapraszania przedstawicieli 
naszej szkoły na organizowane przez uczelnię kon-
ferencje, uczestniczenia w przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez szkołę oraz obejmowania swoim 
patronatem niektórych wydarzeń. Natomiast ZSZ 
nr 1 zobowiązał się m.in. do udziału w przedsię-
wzięciach organizowanych przez lubelską uczelnię 
oraz do prezentowania na terenie szkoły informacji 
na temat WSEI i jej oferty edukacyjnej.
Rodzaj i forma realizacji zajęć w „Hubalu" ma słu-
żyć podnoszeniu efektywności kształcenia, co ma 
niewątpliwe mieć w przyszłości odzwierciedle-
nie w uzyskiwanych przez uczniów wynikach ma-
tur i egzaminach potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe.
Pierwszym etapem współpracy była nasza wizy-
ta w Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa 

perspektywy

Uczniowie „Hubala” bliżej lubelskich uczelni...

Transportu WSEI, której celem było poznanie spo-
sobów i metod badań prowadzonych w ramach 
tego Centrum. W czasie pięciogodzinnego poby-
tu w laboratoriach przeszliśmy badania aparatem 
Piórkowskiego, aparatem krzyżowym, miernikiem 
czasu reakcji i tablicami Poppelrentera. Zostaliśmy 
poddani testom psychologicznym: EPQ-R, MSEI, 
COPE i RAVEN. Dodatkowo przeprowadziliśmy 
Wiedeński system testów – PP tzw. spostrzeganie 
peryferyjne.
Trzykrotnie uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych, 
poszczególnych wydziałów WSEI.
19 stycznia uczniowie klas maturalnych wzię-
li udział w Dniach Otwartych Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii. Uczestniczyli w specjalistycznych mo-
dułach z zakresu psychologii, pedagogiki, pielęgniar-
stwa i zdrowia publicznego.
10 lutego byliśmy na Dniu Otwartym Wydziału 
Administracji i Ekonomii. Wydział ten przygotował 
dla nas szereg spotkań, warsztatów i laboratoriów 
obejmujących zagadnienia związane z rynkiem pracy 

i orientacją zawodową – „Co ze sobą zrobić po matu-
rze/po studiach?”, wykorzystywaniem najnowocze-
śniejszych technologii – „Wykorzystanie wariografu 
w procesie selekcji”, a także z wyzwaniami współcze-
snego świata –„Prywatność w sieci” i radzeniem so-
bie w życiowych sytuacjach „Nie walcz z ludźmi lecz 
rozwiązuje konflikty – jak się porozumieć mimo róż-
nicy interesów?”.
Jako ostatni z wydziałów WSEI, w dniu 9 marca, 
zaprezentował swoją ofertę Wydział Transportu 
i Informatyki. „Badanie własności mechanicz-
nych kompozytów” – laboratorium wytrzymałości, 
„Badanie sieci szerokopasmowych – laboratorium 
informatyki, „Jak rzeźbić części maszyn? – laborato-
rium obrabiarek CNC czy też „Biznes internetowy” 
– to tematyka zajęć, w których braliśmy udział. Były 
również pokazy i prelekcje, z wykorzystaniem najno-
wocześniejszego sprzętu, jakim uczelnia dysponuje. 
Największe zainteresowanie i entuzjazm wzbudził 
pokaz pracy obrabiarki CNC do obróbki skrawaniem.

Ponadto, dzięki tej współpracy, w naszej szkole po-
wstaje Szkolny Ośrodek Diagnozy i Terapii WSEI. 
Pracownicy i studenci uczelni będą prowadzili kon-
sultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców, lek-
cje wychowawcze, warsztaty, szkolenia dla rady 
pedagogicznej i rodziców. Nauczyciele będą mogli 
doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w wy-
kładach otwartych, Wykładach Mistrzów, prowadzo-
nych w uczelni. Szkoła będzie mogła korzystać z bazy 
dydaktyczno – wychowawczej uczelni np.: uczestni-
czyć w zajęciach w laboratoriach uczelni.
Obecnie jesteśmy w trakcie finalizowania umo-
wy o współpracy z Wydziałem Mechanicznym 
Politechniki Lubelskiej. 28.01.2016 r. uczniowie klas 
maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawi-
cielami uczelni: dr inż. Jakubem Szabelskim i mgr inż. 
Łukaszem Sobaszkiem (absolwentem naszej szkoły, 
na zdjęciu). Poznali ofertę edukacyjną uczelni oraz 
uczestniczyli w wykładach na temat technik skano-
wania i druku 3D.
W efekcie współpracy z lubelskimi uczelniami, 
uczniowie będą przygotowani do tego, co czeka ich 
na studiach. Zostaną wyrównane szanse edukacyjne 
młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapozna-
wanie uczniów „Hubala’’ ze specyfiką studiowania. 
Współpraca z uczelniami to szansa dla młodzieży na 
poszerzenie wiedzy, poznawanie nowinek technicz-
nych, zasad funkcjonowania uczelni, uatrakcyjnienie 
zajęć poprzez korzystanie z dobrze wyposażonych 
laboratoriów.
Wzajemna współpraca między szkołą a uczelniami 
pozwoli jeszcze skuteczniej kształcić w naszej szko-
le przyszłych techników i wpłynie na dalszy rozwój 
szkoły. Z ramienia naszej szkoły koordynatorami 
współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie są – p. Jolanta Szpytma i p. Janusz Sagan.

�� Co dalej z gimnazjami?
W sobotę 12 marca 2016 r. w sali 
konferencyjnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
nauczyciele Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
wzięli udział w XV Ogólnopolskiej 
Konferencji Nauczycieli 
i Wychowawców pt. W trosce 
o kształt polskiej edukacji.

Jakiej reformy potrzeba szkole?” W spotkaniu uczest-
niczyła Minister Edukacji Narodowej – pani Anna 
Zalewska, Lubelska Kurator Oświaty – pani Teresa 
Misiuk, wojewoda lubelski, dyrektorzy oraz nauczy-
ciele województwa lubelskiego.
Z założeń i planów reformy przedstawionych przez 
panią minister, zmienić mają się zasady funkcjono-
wania oświaty, przede wszystkim podstawa progra-
mowa kształcenia ogólnego, podręczniki, ale rów-
nież zasady organizacji doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Ponieważ zmiany mają się rozpocząć 
od września 2017 roku, poprzedzą je ogólnopolskie 
konsultacje.
Jak powiedziała pani minister – najbliższe lata to 
weryfikacja i zmiana systemu, aby dostosować 

subwencję oświatową do dramatycznego niżu de-
mograficznego. Zostały przedstawione cele na 2017 
rok: podwyższenie wieku realizacji obowiązku szkol-
nego oraz ochrona małych szkół, które są jedynymi 
ośrodkami kultury na wsiach, ponadto po to, aby 

małe dzieci nie musiały dojeżdżać po kilka lub kilka-
naście kilometrów.
Lubelska Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk powie-
działa, że punktem wyjścia do debaty musi być głę-
boka analiza obecnego ustroju szkolnego, wpisanego 
w ogólny system edukacji. Bardzo słabym ogniwem 
tego systemu jest podstawa programowa kształce-
nia ogólnego – to powinno stanowić początek dal-
szych zmian i debaty, podobnie jak potrzeba czte-
roletniego liceum, ale także to, że podporządkowa-
liśmy uczenie dzieci uczeniu pod testy.
Następnie p. Małgorzata Sagan – nauczyciel poloni-
sta Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie przed-
stawiła zjawiska niesprzyjające efektywnej pra-
cy nauczyciela: jarzmo biurokracji, dysfunkcyjność 

wychowawcza, wzrastająca przemoc wśród uczniów, 
o której niesłusznie stwierdzono, że to gimnazja ge-
nerują zjawisko przemocy. Przemoc wynika z tego, że 
wcześniej odebrano nauczycielom narzędzia dyscy-
plinujące, które są niezbędnie do reagowania w sy-
tuacjach trudnych. Ponadto wychowywanie mło-
dego człowieka sprowadza się do przestrzegania 
procedur i regulaminów. Kolejnym zjawiskiem nie-
sprzyjającym oświacie jest niski poziom weryfikacji 
wiedzy – 30 procentowy próg zdawalności matury 
obniża rangę tego egzaminu, a egzamin gimnazjal-
ny bez progu zdawalności niczemu nie służy. Według 
p. Małgorzaty Sagan nauczyciel powinien być au-
torytetem dla ucznia, partnerem dla rodzica, który 

szanuje nauczyciela i dzięki temu razem powinni sta-
nowić o dziecku.
Zarówno minister edukacji p. Anna Zalewska, jak 
i Lubelska Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk nie od-
powiedziały na pytanie, od którego rozpoczęliśmy 
nasz artykuł, nie złożyły jednoznacznej deklaracji, 
co do likwidacji lub dalszego funkcjonowania gimna-
zjów. Podkreśliły, że należy pamiętać, iż każda zmia-
na w systemie edukacji to „operacja na żywym orga-
nizmie” i dlatego należy bardzo dokładnie przeanali-
zować jej skutki, zarówno finansowe, jak i społeczne.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

�� Międzyklasowy 
Turniej Wiedzy 
Historycznej 
w Gimnazjum nr 1

8 marca 2016r. w naszej szkole odbył się III turniej 
historyczny wiedzy o starożytności klas pierwszych. 
Miał on na celu popularyzację tematyki historycznej 
wśród uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy 
historycznej. Twórcza rywalizacja i zaangażowanie 
uczniów wzmacniało również więzi klasowe i speł-
niało ważną funkcję wychowawczą.
Turniej adresowany był do uczniów klas pierwszych, 
którzy wystawili drużyny klasowe rywalizujące 
w różnorodnych kategoriach sprawdzających znajo-
mość tematyki historii antycznej.
W turnieju finałowym wzięło udział 9 uczniów, 
wyłonionych w eliminacjach klasowych odbytych 
w pierwszym półroczu.
Za udział w finale uczniowie zostali nagrodzeni oce-
nami z przedmiotu, a klasy dostały pamiątkowe dy-
plomy za zdobyte miejsce i udział w turnieju. 
W przeprowadzenie turnieju zaangażowany był 
nauczyciel historii przy wsparciu bibliotekarza, na-
uczyciela plastyki oraz wychowawców klas. Duży był 
również udział uczniów z klasy III d, którzy dołoży-
li starań w celu sprawnego przeprowadzenia tego 
przedsięwzięcia podczas finału.
Motto turnieju zawarte w sentencji Non scho-
lae, sed vitae discimus – Uczymy się nie dla szkoły, 
lecz dla życia przyświecało wszystkim uczestnikom 
turnieju.
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szkoły szkoły
�� Dzieci oszczędzają

Chcesz mieć tamto?
Chcesz mieć to?

Zbieraj kasę w SKO!
to zwycięskie hasło w konkursie Szkolnej Kasy 
Oszczędnościowej w Szkole Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej. 
Od 2010 roku nasza szkoła współpracuje z PKO 
BP prowadząc SKO. Kasa ma w tym momencie 50 
członków i niemal 13 000 zł oszczędności naszych 
uczniów.
W marcu uczniowie mieli okazję wziąć udział w cy-
klu konkursów promujących przedsiębiorczość. 
Dzieci współzawodniczyły w trzech kategoriach:
�» na najciekawszą skarbonkę
�» na plakat zachęcający do oszczędzania w SKO
�» w konkursie wiedzy dotyczącym pojęć banko-

wych oraz funkcjonowania SKO w szkole.
Prac było mnóstwo, ale jury najbardziej zachwy-
ciła świnka-skarbonka oraz skarbonka – Myszka 
Minnie, obie wykonane przez dzieci z klasy ze-
rowej wraz z rodzicami. Hasła na plakatach były 
równie ciekawe, np. „Marzenia spełniamy, gdy 
w SKO oszczędzamy” czy „Oszczędzaj w SKO, bę-
dziesz miał kasy, że ho ho”. Bartosz Baran, Kinga 
Tworek i Basia Sadło wykazali się dużą wiedzą 
w zakresie bankowości. Wszyscy otrzymali atrak-
cyjne nagrody, w części ufundowane przez PKO 
BP w Bychawie. Oprócz nagród, dzieci zyskują coś 
ważniejszego – co przyda im się w dorosłym życiu, 
umiejętność oszczędzania i posługiwania się kon-
tem internetowym.

opiekunowie SKO:
Katarzyna Dalmata, Magdalena Kotarska-Sędłak

„Szukajcie szczęścia drugich, a znajdziecie swoje.”
K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie, Pieśń IV

Pod tym hasłem, 7 marca br. w Szkole Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce odbył się 
I Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości 
Kajetana Koźmiana pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Bychawy. Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich.
Głównym celem konkursu było popularyzowanie 
utworów Kajetana Koźmiana w roku 160. rocznicy 
śmierci poety, pamiętnikarza, publicysty, męża sta-
nu, urodzonego w Gałęzowie, zamieszkałego i two-
rzącego w Piotrowicach, pochowanego na cmenta-
rzu w Bychawce, blisko związanego więc z naszym 
regionem.
 Ponadto udział w konkursie dał możliwość rozwi-
jania uzdolnień recytatorskich dzieci i młodzieży, 
upowszechniał kulturę żywego słowa i integrował 
uczniów ze szkół z najbliższego regionu. Dzięki re-
cytatorom odkryliśmy piękno utworów naszego 
Rodaka i rozpoczęliśmy cykliczne spotkania z twór-
czością Kajetana Koźmina.
W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół:
SP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli, 
SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 

SP w Starej Wsi, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, ZSZ nr 1 im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Bychawie oraz z naszej 
szkoły – SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.
Uczniowie wybrali do recytacji następujące utwo-
ry Kajetana Koźmiana: fragmenty Ziemiaństawa 

konkurs

W 160. rocznicę śmierci poety Kajetana Koźmiana

Polskiego, pieśń nabożną Dla dzieci ze Szkoły 
Elementarnej w Bychawce, wiersze: Kogut i ko-
koszki, Do Zofii Przewłockiej, Prośba wieśniaka do 
fortuny, Na odpust w Bychawce,  Do kochanki,  Do 

księżnej Stanisławowej Jabłonowskiej, Do Ignacego 
Potockiego, Do Andrzeja Zamojskiego.
Występy uczniów oceniało jury w składzie: Anna 
Otrocka (polonistka, regionalistka), Barbara Gąbka 
(instruktorka kultury żywego słowa w Centrum 
Kultury i Promocji w Piotrowicach), Barbara 
Cywińska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie), Monika Głazik (inspektor Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, regionalistka).
Decyzją jury laureatami Konkursu Twórczości 
Kajetana Koźmiana zostali: Bogumiła 
Słomianowska, Kinga Szewczyk, Martyna Rubaj, 
Małgorzata Krusińska, Emilia Tanikowska, Karolina 
Regmunt, Oskar Mituła.
Jury przyznało również wyróżnienia dla: Karoliny 
Szabelskiej, Julii Sopoćko, Kingi Kłos, Miłosza 
Tylusa. Pozostali uczestnicy otrzymali podzięko-
wania, jak również nauczycielki przygotowujące 
uczniów do konkursu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów 
i zapraszamy za rok.

Opr. A. Bartnik i Z. Maksim

�� Integracja pokoleń w Zaraszowie

Tradycyjnie zimą, Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie gości w swoich progach Babcie 
i Dziadków najmłodszej grupy szkolnej, czyli dzie-
ci z oddziału przedszkolnego. W tym roku szkol-
nym, miłych Seniorów zaprosiły dwie grupy dzieci 
3-4 letnie z grupy „ Misie” oraz 5-6 letnie z gru-
py „Rybki” wraz ze swoimi wychowawczyniami p. 
Jolą Flis i Anną Sadowską.
Licznie przybyłych, Szanownych Gości powi-
tała Pani Dyrektor B. Koziej. Następnie odbyła 

się uroczysta akademia, podczas której Babcie 
i Dziadkowie mieli możliwość powrócenia w spo-
sób retrospektywny do lat dzieciństwa i młodo-
ści. Pomimo sporej dozy humoru zaprezentowa-
nego przez młodych aktorów w programie arty-
stycznym, nie obyło się bez wzruszeń i ogrom-
nych emocji. Wspaniała publiczność ze wzrusze-
niem oglądała i gromko oklaskiwała swoje uko-
chane wnuki, które pięknie recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki.

�� Konkurs piosenki 
9 marca 2016 r. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie, 
odbył się po raz kolejny szkolny 
konkurs piosenki. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas 4-6, którzy 
prezentowali jedną piosenkę 
w języku ojczystym.

Przygotowania do konkursu rozpoczęły się w po-
łowie stycznia od wyboru repertuaru dla każdego 
uczestnika. Brano pod uwagę między innymi: moż-
liwości skali głosu ucznia do ambitusu danej melo-
dii, tekst, który powinien być dostosowany do wieku 
wykonawcy oraz temperament ucznia i jego umie-
jętności sceniczne. Ostatnie dwa tygodnie przed 
konkursem były czasem intensywnych ćwiczeń z mi-
krofonem. Mamy nadzieję, że dźwięki wydobywają-
ce się w czasie prób z nagłośnieniem, nie utrudni-
ły zbytnio innym uczniom zdobywania wiedzy, a ich 
nauczycielom prowadzenia zajęć w klasach sąsiadu-
jących z salą muzyczną.
Do pracy w jury w tym roku zostali zaproszeni: pan 
Mieczysław Tracz (TRACZ BAND) oraz Martyna 
Marek i Oskar Mituła – laureaci wielu konkur-
sów wokalnych na szczeblu powiatowym i wo-
jewódzkim. W komisji oceniającej zasiadła rów-
nież Zuzanna Małek – przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego.
Jury miało trudny wybór, aby sprawiedliwie wyło-
nić laureatów, spośród wszystkich wykonawców. 
Wyniki prac, komisja konkursowa podała w obec-
ności pani dyrektor szkoły – Małgorzaty Tudrujek:
�» 1. miejsce (ex aequo): Eliza Kusy i Miłosz Widerlik
�» 3. miejsce: Natalia Grabowska
�» wyróżnienia: Oliwia Asyngier, Wiktoria 

Drzewosz, Aleksandra Imgrond.
Ogłoszeniu wyników towarzyszyło wiele emocji, od 
radości do smutku. Niestety, wszyscy nie mogli zająć 
miejsc na podium. Wszyscy jednak zasłużyli na wiel-
kie brawa! Serdecznie dziękujemy rodzicom za ufun-
dowanie nagród dla każdego uczestnika konkursu, 
a jurorom za owocną pracę.
Miło nam poinformować, że Eliza z Miłoszem na-
grają swoje konkursowe piosenki w profesjonalnym 
studiu nagrań Dźwiękownia Trzecia Kolonia.

Krzysztof Mendykowski

�� Uczennica ze SP w Zaraszowie laureatką 
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego zor-
ganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 
odbywał się w trzech etapach: szkolnym, w którym 
Malwina Sarzyńska, uczennica SP w Zaraszowie 
uzyskała maksimum punktów, dzięki czemu zakwa-
lifikowała się do II etapu konkursu.
Etap okręgowy odbywał się w Lublinie tuż na po-
czątku grudnia. Nasza wybitna szóstoklasistka zna-
lazła się w gronie trzech uczniów, którzy napisali 
ten konkurs najlepiej (100 % poprawnych odpo-
wiedzi) i tym samym przeszła do ostatniego etapu 
konkursu.
W etapie wojewódzkim wzięło udział 146 uczniów 
z całego województwa lubelskiego. Miło nam po-
informować, że Malwina została laureatką przed-
miotowego konkursu z języka angielskiego, co po-
zwala na zwolnienie jej z drugiej części sprawdzianu 
w klasie VI. Tytuł laureata jest jednoznaczny z uzy-
skaniem 100 % pkt. w części sprawdzianu z języ-
ka angielskiego oraz celującą ocenę roczną z tego 
przedmiotu. Malwinie oraz jej Rodzicom składa-
my serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukce-
sów w szkole i w życiu osobistym. Żeby przybliżyć 

sylwetkę tej zdolnej i ambitnej uczennicy poprosili-
śmy, by napisała kilka słów o sobie.

Justyna Pawlik, nauczycielka języka angielskiego

Nazywam się Malwina 
Sarzyńska i mam 12 lat. 
Chodzę do VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. 
W wolnym czasie lubię słu-
chać muzyki, uprawiać gim-
nastykę i biegać. Podobnie 
jak większość młodzieży lu-
bię oglądać telewizję, grać 
na komputerze i telefonie, 

a wieczorami czytam książki przygodowe.
Uwielbiam spędzać czas ze swoimi koleżankami 
z klasy i rodziną, a szczególnie z kuzynami.
Moje ulubione przedmioty w szkole to matematyka, 
przyroda, historia i języki obce.
U ludzi cenię szczerość.
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1 kwietnia 2016 godz. 17.00 galeria BCK
wstęp wolny

Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

Wernisaż wystawy

Z dziejów Policji Państwowej II RP. 
Sylwetka przodownika PP 
Władysława Cholszewskiego

Organizatorzy:
• Bychawskie Centrum Kultury
• Galeria Po 111 Schodach przy MDK nr 2 w Lublinie 
• Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
• Rodzina Władysława Cholszewskiego
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