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OKŁADKA:
Medal zdobyty w ubiegłorocznych 
biegach przełajowych Bychawa na 
3-GO!. Kolejna edycja biegów od-
będzie się również w tym roku 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 
Zapraszamy! 

fot. Marek Matysek/2015

Na skróty

Kobiety Lubelszczyzny – mobilna 
wystawa przyjechała do Bychawy
»» 15.04.2015 p. Małgorzata Kruszyńska 

ze Stowarzyszenia BONA FIDES przywiozła do BCK 
fotografie kobiet Lubelszczyzny. Mobilną Wystawę, 
która od września ubiegłego roku jest eksponowana 
w ośrodkach kultury woj lubelskiego, w Bychawskim 
Centrum Kultury będzie można zwiedzać przez mie-
siąc. Zapraszamy!

„Głos Ziemi Bychawskiej” 
skończył dwadzieścia lat
»» 18 kwietnia 1996 roku pojawił się w Bychawie pierw-

szy numer nowej gazety pod tytułem „Gazeta ?”. 
Wydawcą drugiego w Bychawie pisma (obok „Gazety 
Bychawskiej”) był samorząd gminy Bychawa, a pierw-
szym naczelnym Eugeniusz Góra. Do tematu historii 
naszej lokalnej prasy wrócimy jeszcze w tym roku, 
podczas planowanej na początek grudnia konferencji 
naukowej.

W kwietniu rozpoczęła się 
bezpłatna nauka pływania 
dla dzieci
»» Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” pozyskał 

na ten cel 13 500 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Z bezpłatnej nauki pływania skorzysta w tym roku 
37 uczniów klas I, 47 uczniów klas II i 51 uczniów 
klas III. Zajęcia nauki pływania odbywać się będą 
na bychawskim basenie w 9 grupach po 15 osób. 
Kurs będzie trwał 20 godzin (każda grupa) i wezmą 
w nim udział chętni uczniowie z czterech szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Bychawa (Bychawa, Wola 
Gałęzowska, Bychawka, Stara Wieś Druga).

W Bychawie w parku miejskim 
za kościołem może powstać 
siłownia napowietrzna
»»  

W województwie lubelskim może powstać taka jedna 
siłownia. Głosowanie potrwa do 6 lipca 2016 r. 
Szczegóły na stronie www.bychawa.pl.
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»� Zapraszamy do wzięcia udziału 
w Gminnych Obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja, połączonych z obchodami 
1050. rocznicy Chrztu Polski

Godz. 9.00 Zbiórka przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego
Godz. 9.15 Przemarsz do kościoła z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Godz. 9.30 Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie
Godz. 10.00 Msza święta w intencji Ojczyzny
Godz. 11.00 Przemarsz pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Godz. 11.15 Przemówienie Burmistrza Bychawy
Godz. 11.30 Złożenie wieńców
Godz. 12.00 Zakończenie uroczystości oficjalnych pod pomnikiem
Godz. 12.30 Rozpoczęcie III Biegu Bychawa na 3-GO!. Zapisy od godz. 11.00

Zapraszają: Burmistrz Bychawy, Rada Miejska w Bychawie, Bychawskie Centrum Kultury

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nie-
ruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do oddania 
w najem.

obraz Chrzest Polski (1963 r.) pędzla prof. tadeusza Korpala znajdujący się w prezebiterium 
kościoła parafialnego w Bychawie
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»� Co robi burmistrz w pracy
Wynotowane ze sprawozdania 
z pracy Burmistrza Bychawy 
w okresie od 29 stycznia do 30 
marca.

»» 1 lutego – spotkanie z przedstawicielami Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz 
Firmy Voyager w sprawie publicznego transportu 
zbiorowego; 
»» 3 lutego – spotkanie z przedstawicielem Firmy Apiss 

reprezentującej doradztwo projektowe ze środków UE 
oraz spotkanie z kierownictwem i związkami zawodo-
wymi Urzędu Miejskiego w sprawie uzgodnienia zmia-
ny regulaminu pracy,
»» 4 lutego – spotkanie z Kołem Wędkarskim w sprawach 

bieżących Koła,

»» 5 lutego – spotkanie z dyrektorem Gimnazjum nr 1 
w Bychawie w sprawie wymiany międzynarodowej 
młodzieży gimnazjalnej z młodzieżą z La Chapelle sur 
Erdre oraz udział w posiedzeniu wspólnej komisji inwe-
stycyjnej i komunalnej na której została przedstawiona 
oferta oświetlenia ulicznego – ledowego przez firmę 
ELPIE,
»» 8 lutego – dyskusja z kierownictwem na temat zmian 

lokalowych związanych z wdrożeniem i realizacją usta-
wy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przez 
OPS w Bychawie,
»» 9 lutego – spotkanie z naczelnikiem Wydziału Edukacji, 

Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Lublinie w sprawie doskonalenia nauczycieli oraz na-
rada z kierownictwem Urzędu Miejskiego i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w sprawie Programu Rodzina 500+,

»» 16 lutego – posiedzenie Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina”,
»» 17 lutego – uczestnictwo w konsultacjach społecz-

nych dotyczących mapy zagrożeń w rejonie działania 
Komisariatu Policji w Bychawie;
»» 19 lutego – wizyta Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie 

– wywiad na temat promocji bychawskich Znaczków 
Turystycznych, udział w imprezie promocyjnej,
»» 20 lutego – udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Dzieci 

Żołnierzy Wyklętych w Bychawskim Centrum Kultury,
»» 25 lutego – spotkanie z dyrektorami szkół oraz dy-

rektorem Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie w sprawie 
współpracy z Centrum,
»» 17 marca – spotkanie konsultacyjne ze środowiskami 

skupiającymi seniorów na terenie naszej gminy w spra-
wie powołania Gminnej Rady Seniorów,

»» 18 marca – podpisanie umowy w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim na budowę ciągu dróg 
przy ul. Dąbrowskiego, Fredry, Słowackiego, 
Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej,
»» 21 marca – spotkanie z przedstawicielami Lubelskiego 

Związku Hodowców Koni w sprawach organizacyjnych 
XI Pokazu Koni i Kuców w Bychawie;
»» 22 marca – objazd dróg gminnych pod kątem rozdy-

sponowania kruszywa,
»» 23 marca – wręczenie nagród laureatom w konkur-

sie na kartkę wielkanocną. Ponadto udział w posie-
dzeniu, w którym przyjęte zostały projekty uchwał 
w sprawach:
»� realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Bychawa, 

»� Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Bychawa w 2016 roku,
»� obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 
144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości 
Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieru-
chomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (ob-
ręb 1 Bychawa Miasto),
»� wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości,
»� zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opła-
ty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności, wysokości stawek opłaty targo-
wej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, 
»� powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie 
Bychawa oraz nadania jej Statutu,
»� zmian wieloletniej prognozy finansowej,

»� zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
»» 24 marca – druga część posiedzenia, na którym za-

poznałem się z informacją na temat funkcjonowa-
nia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie oraz 
Kalendarzem Imprez 2016, jak również rozpatrzenie 
podań w sprawie sprzedaży działek: nr 419/1 o pow. 
0,0147 ha położonej w Bychawie, nr 1098, 1099, 1100, 
1102, 1103, 1105 położonych w Gałęzowie, nr 109/1 
o pow. 0,39 ha położonej w Romanowie, nr 17 o pow. 
0,11 ha położonej w Bychawce Drugiej-Kolonii, nr 500 
i 497 położonych w Bychawie.
»» Ponadto udział w zebraniach sprawozdawczo-wy-

borczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
Bychawce Pierwszej, Woli Dużej, Starej Wsi Trzeciej, 
Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej, Woli Dużej, 
Zaraszowie-Kolonii, Gałęzowie oraz Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej.

Jak wygląda u nas realizacja 
programu Rodzina 500 Plus?
Janusz Urban: Program ten u nas wdrażany jest bar-
dzo sprawnie. Udało się przezwyciężyć problemy na-
tury organizacyjnej, znaleźliśmy dodatkowe lokale 
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby moż-
na było wygodnie przyjmować interesantów. Urząd 
był również przygotowany do pomocy. Na szczęście 
nasi mieszkańcy wykazali duże zrozumienie, składa-
nie wniosków odbywało się płynnie, dzięki czemu 
nie było wielkich kolejek. Na dzień wczorajszy zosta-
ło złożonych około 670 wniosków, co mniej więcej 
odpowiada ponad 1100 dzieciom z naszego terenu. 
Oczywiście oczekujemy, że jeszcze trochę wniosków 
wpłynie, ale zasadnicza większość uprawnionych 
mieszkańców już to zrobiła.
Jesteśmy również gotowi do wypłaty świadczeń. 
Wiele decyzji jest już napisanych, po prostu czeka na 
realizację finansową. Nie możemy jednak tego zrobić 
do czasu, kiedy władze państwowe nie uporządkują 
kwestii systemu informatycznego.

W marcu br.  firma zewnętrzna 
zbadała wydatki gminy na 
oświatę. Jakie są wnioski 
z audytu?
W świetle audytu sytuacja naszej oświaty jest po-
dobna do wielu samorządów w Polsce. Naszym głów-
nym wrogiem jest demografia. Drastycznie mniejsza 
liczba dzieci przedkłada się na wielkość subwencji 
oświatowej jaką otrzymujemy. To oznacza koniecz-
ność wydatkowania znacznie większych środków 
z budżetu Gminy i dopłacania do funkcjonowania 
oświaty. Dziś jest kwota blisko 4,5 mln złotych, któ-
re Gmina dokłada do subwencji. Niestety, prognozy 
audytorów mówią, że bez reform nie da się tego sys-
temu poprowadzić dalej, gdyż wielkość dokładanych 
środków przekroczyłaby za kilka lat ponad 6 mln zło-
tych, na co Gminy przy jej strukturze dochodów nie 

będzie stać. To oznacza oczywiście, że liczba dzieci 
przypadających na jeden etat nauczycielski jest sta-
nowczo za niska.
Na pewno reformy, które będziemy chcieli przepro-
wadzić będą ewolucyjne, tak, aby całość systemu 
zbilansować. Żeby nie ucierpiała jakość prowadzo-
nej pracy dydaktyczno-wychowawczej i by, w miarę 
możliwości, utrzymać kadrę, choć tutaj wnioski au-
dytorów są bezwzględne: w najbliższych latach ist-
niejącej skali zatrudnienia w bychawskiej oświacie 
w stu procentach utrzymać się nie da!

Jakie są najbliższe plany 
inwestycyjne Gminy?
Są bardzo bogate, zarówno na ten rok, jak i na przy-
szły, gdyż w przypadku zadań inwestycyjnych reali-
zowanych ze środków zewnętrznych, można mówić 
o dwuletnim cyklu planowania.
Na początku chciałbym się podzielić bardzo do-
brą wiadomością, którą dostaliśmy 19 kwietnia. 
Otrzymaliśmy od Zarządu Województwa Lubelskiego 
950 tys. złotych na przeprowadzoną już inwestycję 
termomodernizacji szkół, przedszkola i urzędu, taki 
zwrot części kosztów. Refundacja po pierwsze uren-
towni tę inwestycję, po drugie pozwoli na częściową 
redukcję wielkości zadłużenia Gminy, zaciągniętego 
między innymi na termomodernizację. Jest to kwo-
ta bardzo znacząca z punku widzenia funkcjonowa-
nia budżetu.
Jeżeli chodzi o programy drogowe, to przede wszyst-
kim złożyliśmy trzy wnioski do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, dwa na wspólną z Powiatem 
Lubelskim modernizację ciągów dróg powiatowych: 
relacji od Bychawy w kierunku Piotrkowa i w kierun-
ku Olszowiec – Romanów – Lewandowszczyzna oraz 
jeden na samodzielną modernizację drogi gminnej 
Romanów – Kosarzew Dolny-Kolonia. Proces rozpa-
trywania wniosków trwa.

I kolejna dobra informacja, też z ostatniej chwili. 
Razem ze Starostą podjęliśmy inicjatywę współfi-
nansowania modernizacji fragmentu drogi powia-
towej Krzczonów i Wysokie. Będzie to odcinek drogi 
poza granicami miasta, od ul. Reymonta do skrzyżo-
wania ze Skawinkiem (tzw. Kobyli Dół). Przetarg na 
zadanie został już rozstrzygnięty, termin realizacji tej 
inwestycji to koniec lipca br. Mam nadzieję, że Rada 
Miejska zatwierdzi potrzebną kwotę wsparcia tej in-
westycji z budżetu gminy – ponad 242 tys. zł.
Osobiście marzyłem o tym, żeby Bychawa miała 
wszystkie drogi wyjazdowe w dobrym standardzie 
i cieszę się, że proces ten jest już bardzo zawansowa-
ny. Warto zaznaczyć, że realizacja tego pierwszego 
etapu pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów 
przy składaniu wniosku w roku następnym na dalszą 
modernizację tej drogi.
Już wkrótce rozpoczniemy modernizację dróg 
w osiedlu Nad Doliną i łączącą to osiedle 

Burmistrz Janusz Urban o aktualnych sprawach Gminy Bychawa

z drogą wojewódzką modernizację drogi przy ulicy 
Żeromskiego. Jest to bardzo poważny projekt drogo-
wy, na który otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Wykonujemy dalszą modernizację ulicy Grota-
Roweckiego i kończymy ulicę Kopernika. Ponadto, 
w tym roku udało nam się bardzo wcześnie przepro-
wadzić przetarg na dostawę kruszywa na uzupełnie-
nie ubytków w drogach gminnych i dzięki dobremu 
wynikowi finansowemu tego przetargu uzyskaliśmy 
dużą ilość materiału. Prace już się zaczęły, planujemy 
je zakończyć w maju, także na pewno nasi mieszkań-
cy dużo wcześniej odczują rezultaty działań Urzędu 
na gminnych drogach.
Myślę, że jeszcze takim rodzynkiem w cieście jest 
kwestia naszej wspólnej decyzji, mojej i Rady, o za-
kupie kolejnego środka transportu – 17-osobowego 
busa marki Renault. Zakup wynika z potrzeby dowo-
żenia dzieci niepełnosprawnych, których jest coraz 
więcej, pozwoli również nieco zracjonalizować koszty 

i organizację transportu w ramach dowożenia dzieci 
do szkół.
Trwają końcowe prace nad wnioskiem w zakresie od-
nawialnych źródeł energii, czyli kolektorów słonecz-
nych i kotłów na biomasę. Potrzeby naszych miesz-
kańców przerosły oczekiwania, bo złożono ponad 
800 wniosków na kolektory oraz ponad dwieście na 
piece. Myślę, że mając bardzo duże doświadczenie 
w tego typu wnioskach wyniesione z poprzedniej ka-
dencji, postaramy się niemal wszystkim wnioskodaw-
com umożliwić instalację tego typu urządzeń. Prace 
nad wnioskiem trwają.
Złożyliśmy też wniosek na stworzenie programu re-
witalizacji części miasta, tych szczególnie zaniedba-
nych, nie ukrywam, że chodzi tutaj o obszary w dziel-
nicy Podzamcze, jak również w centrum miasta i przy 
ulicy Piłsudskiego przy komisariacie policji. Marzymy 
o tym, żeby w Bychawie zbudować dworzec z praw-
dziwego zdarzenia, bo o tym tylko mówimy od lat. 
Jest to bardzo potrzebna inicjatywa.
Wspólnie z naszą spółką komunalną czekamy na roz-
strzygnięcia w zakresie wniosku dotyczącego gospo-
darki wodno-ściekowej, bo jest sporo odcinków, któ-
re chcielibyśmy zmodernizować. Również na unowo-
cześnienie czekają niektóre elementy oczyszczalni 
ścieków. To są bardzo drogie inwestycje, które bez 
finansowania zewnętrznego są niemożliwe do samo-
dzielnego zrealizowania przez Gminę. Z tego co wiem, 
szanse na powodzenie tego wniosku są bardzo duże. 
Chcemy również zrealizować w najbliższym czasie 
bardzo potrzebny dla mieszkańców obiekt, mianowi-
cie przystanek na ulicy Podwale dla busów jadących 
od strony Lublina. Ze względu na bardzo dużą koszto-
chłonność inwestycji, nie udało się zbudować przy-
stanku przy ulicy Lubelskiej, w związku z tym odstą-
piliśmy od tego zamierzenia i będziemy samodzielnie 
realizować przystanek przy naszej drodze gminnej.

Co ciekawego w gminnym 
kalendarzu imprez 2016?
W Bychawie cały czas dzieje się bardzo dużo. Już mie-
liśmy sporo imprez, ale skoncentrowałbym się na 
sezonie, który 1 maja otwiera nowość w kalendarzu 
– Kolarski Wyścig Tandemów Hetman Tandem Cup 
z mistrzynią świata, bychawianką Iwoną Podkościelną 
w roli głównej. Obchody 3 Maja chcemy połączyć 
z akcentem 1050. rocznicy Chrztu Polski, będzie to 
okazja do spojrzenia na naszą historię przez pryzmat 
wieków i religii chrześcijańskiej. Oprócz tego trady-
cyjnie tego dnia w parku odbędą się biegi przełajowe. 
8 maja pokaz koni, impreza, która zdobywa coraz wię-
cej zwolenników, w tym roku będzie to czempionat 
ogólnopolski pod patronatem Ministra Rolnictwa.
I hit maja, czyli największe wyzwanie całego sezo-
nu – festyn W Krainie Pierogów. W tym roku będzie 
to impreza dwudniowa, połączona z festiwalem Na 
Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej. To impreza 
promocyjna trzech wschodnich województw: podla-
skiego, lubelskiego i podkarpackiego, pierwsza tego 
typu w Polsce. Jest więc dużym wyróżnieniem dla 
Bychawy, dowodem zaufania i wiary w nasze możli-
wości organizacyjne. Przez dwa dni będziemy gościć 
ponad sto stoisk produktów regionalnych, prezentu-
jących wszystko co Polska Wschodnia ma najlepsze 
w kuchni. Wszystkiemu towarzyszyć będą występy 
zespołów folklorystycznych z trzech województw, jak 
również naszych gości z Białorusi i Ukrainy.
Na początku czerwca, oczywiście powrót kolejnej 
edycji wyścigu kolarskiego lekarzy, pod koniec dwie 
rowerowe imprezy turystyczne, w tym jedna dedy-
kowana dzieciom, no i w lipcu, w nieco zmienionej 
formule, Festiwal Singera, który obejmie już dziesięć 
miejscowości Lubelszczyzny. My jesteśmy kolejnym 
przystankiem tej międzynarodowej imprezy. Później, 
tradycyjnie – dożynki gminne, powiatowe, może 
i wojewódzkie. A więc będzie się działo! 

Monika Głazik, współpraca Bożena Gumienniak
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»� Ściana w pokoju Iwony 
Podkościelnej jest 
pełna trofeów: puchary, 
medale, dyplomy, 
statuetki. Jednak 
najbardziej cenne są 
dla niej trzy tęczowe 
koszulki zdobyte na 
Mistrzostwach Świata 
w Szwajcarii (2015) 
i Kanadzie (2013) 
oraz kryształowa 
statuetka, którą Iwona 
przywiozła z RPA za 
generalne zwycięstwo 
całego cyklu Pucharu 
Świata 2015.

Z Iwoną spotkałyśmy się w jej rodzinnym domu 
w Bychawie, tuż po jej powrocie ze zgrupowa-
nia na Cyprze. Opalona, zachwyca piękną karna-
cją i kipi energią. Wydaje się być znakomicie przy-
gotowana do nadchodzącego sezonu kolarskie-
go. A on rozpoczyna się w Polsce już 30 kwietnia. 
Pierwszą imprezą jest Hetman Tandem Cup 2016, 
czyli Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów 
o Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Dzięki Iwonie, 

jeden z etapów tego trwającego trzy dni wielo-
etapowego wyścigu, odbędzie się 1 maja na na-
szych bychawskich szosach (patrz plakat na ostat-
niej stronie, przyp. red.). Zostanie rozegrany 
o Puchar Burmistrza Bychawy. Iwona obiecuje, że 
w Bychawie wystąpi w swojej tęczowej koszulce 
mistrza świata.
Od 2008 roku jeździ w Kolarskim Klubie 
Tandemowym „Hetman” Lublin. Trenuje 

Mamy mistrzynię świata, możemy mieć olimpijkę!

codziennie, jej całe życie jest podporządkowane 
kolarstwu, systematycznym treningom, wyścigom 
i zgrupowaniom. Przeciętny jej trening na trenaże-
rze trwa nawet cztery godziny dziennie. Gdy zdarza 
się dzień wolny na odpoczynek czy regenerację po 
zawodach, wtedy znajduje czas na czytanie książek; 
lubi zwłaszcza kryminały.
A wszystko zaczęło się od jazdy turystycznej.

– To była taka dobra zabawa, która z czasem, po-
przez chęć rywalizacji w wyścigach, systematyczną 
jazdę i profesjonalne treningi nabrała charakteru 
wyczynowego i zawodowego – opowiada Iwona.
Kolarstwo tandemowe jest o tyle specyficzne, że 
oparte jest na zaufaniu i wymaga ścisłej współpra-
cy. Musi to być duet, który gra ze sobą tę samą me-
lodię. Od 2010 roku pilotką Iwony jest Aleksandra 
Wnuczek (ob. Stecław) z Bydgoszczy, która z kolar-
stwem zawodowym związana jest od 13. roku życia. 
Przez pewien czas była zawodniczką kadry narodo-
wej w rowerach solowych. W 2008 roku odeszła 
z kolarstwa solowego i od 2010 r. jeździ w kolar-
stwie tandemowym. Dziewczęta jeżdżą razem od 
mistrzostw w Belgradzie w 2010 roku, gdzie zajęły 
II miejsce. Od 2011 roku są regularnymi mistrzynia-
mi Polski we wszystkich konkurencjach torowych 
i szosowych.
Zwłaszcza 2015 rok był niezwykle udany dla tego 
duetu. W Mistrzostwach Świata w Szwajcarii wy-
walczyły dwa złote medale. O ich sukcesie roz-
pisywały się entuzjastycznie gazety i portale: 
Aleksandra Wnuczek i Iwona Podkościelna potwier-
dzają w Szwajcarii, że są obecnie najlepszym, ko-
biecym tandemem na świecie! Żeńskie załogi tan-
demów musiały pokonać 77,5 kilometra na ciężkich 
rundach wokół Nottwil. Mistrzynie świata w jeź-
dzie indywidualnej na czas, zdobyły też tęczowe 
koszulki w wyścigu ze startu wspólnego! Pokonały 
Nowozelandki i Holenderki!

Trenerem Iwony i Oli jest olimpijczyk na rowerach 
solowych – Kamil Kuczyński, trenerem kadrowym – 
Mirosław Jurek.
Niewiele brakowało, by kolarski duet: Aleksandra 
Wnuczek i Iwona Podkościelna zdobył tytuł 
Sportowca Roku 2015 w plebiscycie prowadzonym 
przez „Dziennik Wschodni”. Dziewczyny wygrały 
głosowanie w rankingu SMS-owym, jednak w osta-
tecznym wyniku rankingu, po zliczeniu głosów od-
danych za pośrednictwem Internetu i kuponów, 
ustąpiły miejsca mistrzowi świata w rzucie młotem 
– Pawłowi Fajdkowi oraz Janowi Świtkowskiemu, 
brązowemu medaliście w pływaniu. 
Marzeniem dziewcząt jest eliminacja do Letnich 
Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. To ma-
rzenie, które może się spełnić, dziewczyny na to 
ciężko pracują, od trzech lat zbierają punkty. Po 
zwycięstwach w Kanadzie i Szwajcarii mają na to 
duże szanse. Iwonę czekają jeszcze kolejne badania 
okulistyczne, by spełnić wymagania paraolimpijskie 
(Iwona ma wrodzoną, poważną wadę wzroku). 
Wierzymy, że Iwonę i Olę zobaczymy na olimpia-
dzie. Polski Komitet Paraolimpijski poda skład re-
prezentacji w lipcu 2016. Trzymamy kciuki!
Szkoda, że na naszym bychawskim podwórku jest 
jeszcze tak cicho o Iwonie, a jest zawodniczką bar-
dzo dobrze znaną w kolarskim środowisku. Mamy 
nadzieję, że ten artykuł to zmieni :)

Monika Głazik
Dziękuję Iwonie za bardzo interesującą rozmowę 
oraz p. Janowi Krusińskiego z Bychawy za kontakt.

»� Siatkarski sezon pełen sukcesów
Mimo braku ligowych rozgrywek w tym sezonie drużyna ZS KWIATEK GRANIT 
BYCHAWA nie narzekała na nudę. Graliśmy szereg turniejów. O niektórych mogli-
śmy już przeczytać na łamach naszej gazety. Pragnę poinformować sympatyków 
siatkówki o ostatnich osiągnięciach. 
W styczniu odbył się Turniej o Puchar Prezesa BLKS GRANIT BYCHAWA. Po bardzo 
zaciętym finale zajęliśmy II miejsce uznając wyższość AKS-u Żyrzyn. 
Marzec i kwiecień to miesiące w których Powiat Lubelski razem z Lubelską 
Grupą Działania zorganizował II Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Drużyn 
Amatorskich. Do rozgrywek zgłosiło się (co mnie osobiście bardzo cieszy) 23 dru-
żyny. Turnieje eliminacyjne miały wyłonić sześciu uczestników finału. Zwycięzcą 
turnieju rozgrywanego w Bychawie okazali się gospodarze pokonując w finale KS 
ISKRĘ. Turniej finałowy rozgrywany w Niemcach stał na naprawdę wysokim po-
ziomie. Emocjonujący finał ponownie z KS ISKRA zakończył się zwycięstwem ZS 
KWIATEK GRANIT BYCHAWA w stosunku 2:1. Tytułem MVP finałów został uhono-
rowany nasz zawodnik Jaku Gutek. Wywiad z nim oraz inne informacje możemy 
znaleźć na internetowej stronie Powiatu Lubelskiego. 
Wygranie II Mistrzostw Powiatu dało nam przepustkę do udziału w V Turnieju 
Przyjaźni o Puchar Starosty Lubelskiego, który był rozgrywany 16.04.2016 
w Wojciechowie. Brały w nim udział dwie drużyny z Ukrainy i cztery z Polski. 
Po pięciu godzinach zmagań w finale spotkały się nasz ZS KWIATEK GRANIT 
BYCHAWA oraz zespół reprezentujący Powiat Lubelski. Po emocjonujący spo-
tkaniu, w którym Powiat osiągał dużą przewagę na początku każdego seta a my 

uparcie goniliśmy wynik mecz zakończył się naszą wygraną 2:1. Była to pierwsza 
wygrana zespołu z Polski od początków imprezy. Tym razem MVP zawodów został 
wybranych (chyba z racji wieku) Jarosław Pawłowski. Oto skład zespołu który grał 
w tych turniejach. Kamil Gutek i Jakub Gutek pełniący naprzemiennie funkcje ka-
pitana oraz Grzesiek Kmieć – libero, Mateusz Włodarczyk, Sławek Krzysiak, Dawid 
Kaproń, Rafał Pelc, Mirek Gutek, Sebastian Pałubski, Michał Pawłowski oraz pi-
szący te słowa szczęśliwy trener Jarosław Pawłowski. Gratulując chłopakom chcę 
serdecznie podziękować dyrektorowi KWIATKA Henrykowi Dudziakowi, jak i za-
rządowi GRANITU za wsparcie naszej sekcji.

Jarosław Pawłowski

Dziękuję mieszkań-
com Woli Dużej

Grzegorzowi Piędzi, Markowi Piędzi, Romanowi 
Balawenderowi, Adamowi Augustyniakowi, 
Romanowi Augustynowiczowi, Stanisław 
Znojowi za pomoc w wymianie pokrycia dacho-
wego remizy OSP.

sołtys wsi Stanisław Dyś

»� 55 ton jabłek dla naszych mieszkańców
Od 20 do 22 kwietnia dla 
potrzebujących rodzin z gminy 
Bychawa wydawane były 
jabłka pozyskane nieodpłatnie 
w ramach współpracy 
z Lubelskim Bankiem 
Żywności. 

Dzięki współpracy z Bychawskim Stowarzyszeniem 
Kobiet Aktywnych, sołtysów i rad sołeckich zosta-
ły w krótkim czasie rozdysponowane do poszcze-
gólnych miejscowości, a następnie bezpośrednio 
do potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Mieszkańcy miasta Bychawy mogli odbierać pro-
dukty przy Bychawskim Centrum Kultury. Akcja 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców. Udział w akcji był możli-
wy dzięki zaangażowaniu wielu naszych miesz-
kańców, w szczególności pań ze stowarzyszenia 

Kobiet Aktywnych, sołtysów, rad sołeckich, pra-
cowników Urzędu Miejskiego oraz p. Andrzeja 
Bieleckiego, który udostępnił sprzęt transporto-
wy do rozładunku. Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w akcję Burmistrz Bychawy bardzo ser-
decznie dziękuje.
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Dossier

Iwona Podkościelna
ur. 1988 r. w Bychawie
Wykształcenie:
• 1995–2001 Szkoła Podstawowa 

w Bychawie
• 2001–2004 Gimnazjum nr 1 w Bychawie
• 2004–2007 XVII Liceum Ogólnokształcące 

w Lublinie dla Niewidomych 
i Niedowidzących

• 2007–2012 Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie  – studia w zakre-
sie pedagogiki specjalnej o specjalności 
tyflopedagogika

Kluby:

• od 2008 r. Kolarski Klub Tandemowy 
„Hetman” Lublin

• Reprezentacja Polski

Największe osiągnięcia: potrójny mistrz 
świata

• 2013 r. Kanada Mistrzostwach Świata, zło-
ty medal ze startu wspólnego

• 2015 r. Szwajcaria Mistrzostwa Świata, 
złoty medal ze startu wspólnego i złoty 
medal w jeździe indywidualnej

 
©

M
on

ika
 G

łaz
ik

Aleksandra Wnuczek i Iwona Podkościelna
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»� Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci
I nie spoczniemy, póki waszym kościom

 Wciśniętym w doły nie wrócim godności.
Tak nam Bóg dopomóż.

Dziś idziemy po Was bośmy się od Was uczyli 
wolności.

Ten fragment wiersza Gdzie jesteś autorstwa Beaty 
Popławskiej-Walusiak pochodzi z książki Józefa 
Bandzo pt. Tak było, najlepiej oddaje klimat festiwalu 
„Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci”. 
Lubelska „Retrospektywa” – to jeszcze jedna z inicja-
tyw mających na celu przybliżenie nam historii naj-
nowszej. W jednym miejscu gościły wybitne osobo-
wości ze świata kultury i nauki oraz uczestnicy wy-
darzeń historycznych, które ukształtowały naszą 
współczesność. 
Dlaczego o tym piszę? 
Ogromnym i miłym dla nas zaskoczeniem było wrę-
czenie medalu „Pro Patria” dla mieszkańca Bychawy 
Pana Józefa Stanickiego. Minister J. J. Kasprzyk pod-
kreślił, że jest to wyróżnienie „dla tych, którzy bu-
dują dumę narodową”. Odznaczenie p. Józefa jest 
sygnałem, że działalność „pro publico bono” podej-
mowana w małych, lokalnych społecznościach jest 
doceniana na szczeblu ministerialnym. 

Bychawa zaistniała jeszcze z innego powodu. 
Prawdziwą furorę zrobiły produkty Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej, którymi p. prezes Zofia 
Popławska częstowała uczestników festiwalu. Nasze 
lokalne przysmaki były rozchwytywane. 
Tego wieczoru ambasadorka bychawskiej marki Katy 
Carr (brytyjska wokalistka zafascynowana historią 
Polski, śpiewa moją ulubioną piosenkę Mała Little 
Flower) zachwycała się oferowanym poczęstunkiem, 
a w szczególności smakiem chleba z masłem. Ten 
miły i niespodziewany gest jeszcze bardziej poprawił 
nam humory na resztę wieczoru. 
Gościem honorowym był p. Józef Bandzo ps. Jastrząb, 
partyzant „Szczerbca” w 3. Brygadzie Wileńskiej AK 
i w 5 – „Brygadzie Śmierci”. Państwu Bandzo sma-
kowały cebularze p. Juryckiego, które stały się pre-
tekstem do rozmowy. Nasz bohater wspominał 
Lubelszczyznę, „Zaporę” i mieszkańców Bychawy.
W kuluarach przekonaliśmy się, że wiele osób z sym-
patią wspomina I Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych i gościnne progi Bychawy. Z sentymentem 
wspominali nasze miasteczko i zapowiedzieli, że z ra-
dością skorzystają z ponownego zaproszenia. Relacją 
ze Zjazdu „Wilcząt” zainteresowani byli panowie 

Tadeusz M. Płużański (prezes fundacji „Łączka”, syn 
Tadeusza Płużańskiego bliskiego współpracowni-
ka rotmistrza Pileckiego) i Sławomir Górski (reż. fil-
mu WIN ostatnia nadzieja. Wyrazili chęć odwie-
dzin Bychawy i otrzymali egzemplarze „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”, w którym zamieszczona została relacja 
z przebiegu uroczystości.
Mam nadzieję, że dzięki naszym władzom, współ-
pracy z Fundacją Niepodległości i zaangażowa-
niu środowisk patriotycznych niektóre wydarzenia 
„Retrospektywy” dotrą i do Bychawy.
Może obcowanie z kulturą wysoką zmusi nas do 
przemyśleń i refleksji.
Sprzeczajmy się, dyskutujmy o historii i polity-
ce. Stawiajmy trudne pytania i szukajmy odpowie-
dzi. Tym wszystkim, którzy wierzą w sens działań 
„Pro Patria” dedykuje fragment wiersza M. Hemara 
Rozmowa z żołnierzem:
 …I po coście się bili?” – potrząsali głową.
  A żołnierz odpowiedział: „Bośmy dali słowo.
  A jesteśmy z takiego narodu, co słowa – choćby 
zdychał – nie złamie. 
 Szczeźnie, a dochowa.

Monika Kaproń

»� W dniach 3-5 
kwietnia 2016 r. 
publiczność lubelska, 
i nie tylko, miała 
okazję uczestniczyć 
w Festiwalu Filmowym 
„Retrospektywa” 
zorganizowanym 
w Chatce Żaka 
przez Fundację 
Niepodległości. 

Sztandarowe hasło festiwalu brzmiało „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci 1939-1989. Przywracamy 
Pamięć”.
Były to trzy dni wrażeń i patriotycznych wzru-
szeń oraz refleksji. Pokazane filmy dokumental-
ne, m.in. Kochankowie z lasu w reż. Arkadiusza 
Gołębiewskiego, WIN ostatnia nadzieja w reż. 
Sławomira Górskiego, Urodzona na Zamku 
w reż. Bogdana Rawicza (bohaterkę filmu poznaliśmy 
w Bychawie podczas I Zjazdu „Wilcząt” 20 lutego); to 
nowe spojrzenie na historię okresu II wojny świato-
wej i czasów powojennych.
Po powitaniu i przedstawieniu gości Pan Minister 
do spraw Kobatantów i Osób Represjonowanych 

Jan J. Kasprzyk odznaczył osobiście medalem „Pro 
Patria” (z łac. dla/za Ojczyznę) osoby szczególnie 
zasłużone w działalności patriotycznej i upowszech-
nianiu wiedzy historycznej w swoich lokalnych spo-
łecznościach. Wśród tak uhonorowanych znalazł 
się bychawianin p. Józef Stanicki, co jest miłym ak-
centem zwłaszcza dla mieszkańców naszego mia-
sta. Panu Stanickiemu dziękowała też publicznie i ze 
wzruszeniem prezes Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych za zorganizowanie Zjazdu w Bychawie, 
o którym informowaliśmy wcześniej w „GZB”. 
Wręczyła mu też duży pamiątkowy portret głównych 
gości – reprezentantów „Wilcząt” przechowywany 
obecnie w Bychawskim Centrum Kultury.
Pan Józef, jak dało się zauważyć, jest już znany 
wśród różnych organizacji patriotycznych, zainte-
resowanych działalnością ruchu kombatanckiego; 
są to m.in. „Młodzi Patrioci Chełm”, „Patriotyczna 
Radecznica”, „WIN Zaporczycy” czy wcześniej wy-
mieniona już Fundacja Niepodległości. Nawiązał też 
kontakty z przedstawicielami ww. Urzędu do spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, co jak za-
kłada, pozwoli mu rozwijać działalność o tym samym 
profilu w naszym środowisku. W kuluarach rozma-
wiał również z twórcami filmów i uzyskał zgodę na 
ich bezpłatną projekcję w Bychawie. Część ze współ-
twórców i żyjących jeszcze bohaterów filmów zade-
klarowała chęć przybycia do nas z tej okazji.
Warte podkreślenia, że p. Józef otrzymał też zgodę 
naszych władz lokalnych, pozostało więc teraz jesz-
cze uzgodnić terminy. Liczy na zainteresowanie tym 
tematem starszego pokolenia, na aktywną pomoc 
organizacyjną bychawskiej młodzieży oraz na me-
rytoryczne poparcie nauczycieli, przede wszystkim 
historyków. 
Uwzględniając fakt ograniczonej liczby godzin histo-
rii w programie nauczania, młodzież powinna mieć 
i inne możliwości poznania prawdy i zrozumienia za-
wiłości polskiej rzeczywistości okresu od 1939 do 
czasów późnego PRL-u.
Dobrze więc, by taka wiedza, m.in. poprzez film była 
dostępna. Bo odkrywa prawdę, a tylko prawda nas 
wyzwoli – słyszy się to często i w bieżącym życiu pu-
blicznym. Żeby tę prawdę zrozumiało również mło-
de pokolenie wskazana jest pomoc osób kompetent-
nych. Kogoś, kto objaśni realia i determinację konty-
nuowania walki konspiracyjnej, partyzanckiej także 
po zakończeniu wojny i ustaniu walk frontowych. 
Kogo można by nazwać przewodnikiem po historii 
ojczystej.
Panu Józefowi Stanickiemu serdecznie gratulujemy 
odznaczenia, życząc pomyślności i dobrej współpra-
cy środowiska w realizacji tych ambitnych zamierzeń.

Maria Dębowczyk

Pro Patria»� Z kalendarza imprez kulturalnych i turniejów sportowych
niedz. 2016-05-01
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa 
– Puchar Starosty Powiatu 
Lubelskiego
12:00 – 15:00 HETMAN 
TANDEM CUP 2016 /Mię-
dzynarodowy Kolarski Wy-
ścig Tandemów o Puchar 
Marszałka Lubelszczyzny, 
III etap - Bychawa

wt. 2016-05-03
11:00 – 15:00 Gminne od-
chody Święta Konstytucji 3 
Maja; Bychawa na 3–Go! – 
Biegi przełajowe

czw. 2016-05-05
11:00 – 15:00 Obchody Dni 
Godności Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną 
w ruinach zamku w Pod-
zamczu 

niedz. 2016-05-08
10:00 – 14:00 Krajo-
wy Czempionat Kuców 
Felińskich – wydarzenie 
plenerowe
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
Wojewódzkie

pon. 2016-05-23
Gminny Turniej Dzikich 
Drużyn w piłkę nożną

sob. 2016-05-28
Poznaj bogactwo smaków 
wschodnich – kiermasz 
produktów tradycyjnych 
i regionalnych w Bychawie

niedz. 2016-05-29
Poznaj bogactwo smaków 
wschodnich – kiermasz 
produktów tradycyjnych 
i regionalnych w Bychawie 
(28–29 maja 2016 r.)
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bycha-
wa – Puchar Burmistrza 
Bychawy
13:00 – 24:00 Festyn 
W Krainie Pierogów

pon. 2016-05-30
Gminny Turniej Dzikich 
Drużyn w piłkę nożną

niedz. 2016-06-05
Zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży z okazji 
Dnia Dziecka
10:00 – 13:00 Zawody 

strzeleckie LOK Bychawa 
– Puchar Sekretarza LOK 
Bychawa

pon. 2016-06-06
Gminny Turniej Dzikich 
Drużyn

pt. 2016-06-10
16:00 – 19:00 Bene Me-
ritus 2016 – Wieczór z ks. 
Antonim Kwiatkowskim

sob. 2016-06-11
Gminny Rodzinny Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Bychawy (klasy 
IV-VI) na boisku Orlik

niedz. 2016-06-12
Zawody Spławikowe Koła 
PZW Bychawa – Mistrzo-
stwa Koła
10:00 – 16:00 Dolina 
Bystrzycy i Kosarzewki 
– wycieczka krajoznaw-
cza w okolice Strzyżewic 
i Bychawy (ok. 60 km)

wt. 2016-06-21
Lato, lato, lato czeka – 
spotkanie integracyjne 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w ruinach 
zamku w Bychawie

sob. 2016-06-25
18:00 – 22:00 Noc Świę-

tojańska nad zalewem 
Podzamcze

niedz. 2016-06-26
10:00 – 16:00 Familijny 
rajd rowerowy na początek 
wakacji „Poznaj okolice 
Bychawy”

pt. 2016-07-01
14:00 – 19:00 Dziecięca 
Bychawa 2016

czw. 2016-07-11
Jubileusz Środowiskowe-
go Domu Samopomocy 
połączony z zakończeniem 
inwestycji dotyczącej roz-
budowy budynku ŚDS

2016-07-23 i 24
Festiwal Śladami Singera

niedz. 2016-07-31
Zawody Spiningowe Koła 
PZW Bychawa – Mistrzo-
stwa Koła

niedz. 2016-08-14
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
z okazji 28 lat istnienia Koła 
LOK Bychawa

niedz. 2016-08-28
Zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży na za-
kończenie wakacji

09:00 – 22:30 Dożynki 
Gminne w Bychawie
09:00 – 16:00 Turniej 
Sołectw w Piłkę Nożną
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa

niedz. 2016-09-11
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bychawie

sob. 2016-09-17
Gminny Rodzinny Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Bychawy (klasyI–III) 
– Orlik

niedz. 2016-09-18
Zawody wędkarskie na 
zakończenie sezonu spławi-
kowego Koła PZW Bychawa
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
Puchar Dyrektora Bychaw-
skiego Centrum 
Kultury

pt. 2016-09-23
Mistrzostwa Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 
w Biegach Przełajowych

sob. 2016-09-24
Piłkarski Turniej Zakładów 
Pracy o Puchar Burmistrza 
Bychawy – Orlik

pon. 2016-09-26
Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych

czw. 2016-09-29
Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w Sztafeto-
wych BiegachPrzełajowych

pt. 2016-09-30
16:00 – 19:00 Danie dla 
Mola

niedz. 2016-10-02
Zawody Spiningowe Koła 
PZW Bychawa – zakończe-
nie sezonu spiningowego
10:00 – 16:00 Rajd rowe-
rowy po Gminie Bychawa 
– zamknięcie sezonu
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa

sob. 2016-10-08
Gminny Rodzinny Siatkarski 
Turniej o Puchar Burmi-

strza Bychawy (dla uczniów 
gimnazjum) – hala sporto-
wa Gimnazjum nr 1

niedz. 2016-10-09
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
Wojewódzkie

pon. 2016-10-10
Mistrzostwa Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 
w Tenisie Stołowym w kat. 
indywidualnej

czw. 2016-10-20
Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stoło-
wym w kat.indywidualnej

pt. 2016-11-11
Gminne Obchody Święta 
Niepodległości

sob. 2016-11-19
Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w pływaniu

niedz. 2016-11-27
10:00 – 13:00 Zawody 
strzeleckie LOK Bychawa – 
Andrzejki 2016

pon. 2016-11-28
Mistrzostwa Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie Mini 
Piłce Siatkowej kl. IV–VI

sob. 2016-12-03
Zjazd Regionalistów 
Lubelszczyzny połączony 
z promocją książki „Ślada-
mi Koźmianów...”

niedz. 2016-12-04
Zjazd Regionalistów 
Lubelszczyzny w Bychawie, 
dzień II 

sob. 2016-12-10
Rodzinny Turniej w Tenisa 
Stołowego – Szkoła Podsta-
wowa w Bychawie

śr. 2016-12-14
Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stoło-
wym w kat. drużynowej

pt. 2016-12-16
Gminne Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w Mini Piłce 
Siatkowej kl. IV–VI
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mieszkańcy

O lokalnym żołnierzu, który zginął pod Monte Cassino…

Bronisław Rubaj (1916-1944)
»� W maju będziemy 
obchodzić kolejną, 
już 72. rocznicę 
zdobycia wzgórza 
Monte Cassino. Bitwa 
jest bliska sercom 
wszystkich Polaków, 
która zwycięstwem, 
mimo ogromnych strat, 
niosła wielką nadzieję. 

Dlatego do tego tematu nieraz wracamy na łamach 
naszej gazety, m.in. szukając lokalnych wątków.  
Zainteresowanych odsyłam do artykułu Michała 
Mączki z 2014 roku: Droga na Monte Cassino moje-
go pradziadka Michała Choiny („GZB” 5/2014) oraz 
do wspomnień Antoniego Budzyńskiego z Bychawki 
W 60-tą rocznicę bitwy o Monte Cassino („GZB” 
8/2004), do których nasza gazeta planuje w przyszło-
ści jeszcze powrócić.
Na naszej lokalnej mapie walczących o Monte 
Cassino i tych, którzy oddali najwyższą daninę w 
czasie II wojny, pojawiła się nowa postać. Kilka mie-
sięcy temu do naszej redakcji zgłosił się pan Henryk 
Chrzanowski z Starej Wsi, który zapoznał nas  z nie-
znaną nam do tej pory osobą brata swojej babci, 
Bronisława Rubaja oraz pokazał rodzinne pamiątki.

Bronisław Rubaj urodził się 15 stycznia 1916 r. 
w Karolinie (koło Starej Wsi) w rodzinie chłopskiej 
Rubajów, pradziadków p. Henryka Chrzanowskiego.
 Przed wojną służył w Chełmie. Po inwazji sowieckiej 
aresztowany i trafił do niewoli. Był więźniem sowiec-
kich obozów. 
Wraz z żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 
utworzonych i dowodzonych przez generała 
Władysława Andersa, przez Persję, Irak, Palestynę 
dotarł do Egiptu. 

Wraz z 5 Kresową Dywizją Piechoty (5 KDP) 2 Korpusu 
Polskiego (II KP) wziął udział w kampanii włoskiej i bi-
twie pod Monte Cassino, w której zginął w dn. 10 
maja 1944 r.  Pochowany na Polskim Cmentarzu  
Wojennym na Monte Cassino.

Oprac. M. Głazik

Pamiątka rodzinna Chrzanowskich – udekorowany 
odznaczeniami przedwojenny portret B. rubaja. 
Pierś Bronisława zdobią trzy polskie odznaczenia: 
Krzyż Walecznych (Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie), Krzyż  Pamiątkowy Monte Cassino 
(przyznany pośmiertnie), odznaka Pamiątkowa 5 
Kresowej dywizji Piechoty oraz cztery brytyjskie 
medale i gwiazdy kampanijne:  defence Medal 
(Medal obrony), the War Medal 1939-1945 (Medal 
Wojny),  1939-45 Star (Gwiazda za wojnę 1939–1945) 
i Italy Star (Gwiazda Włoch).  Po śmierci rubaja 
wszystkie pamiątki zostały dostarczone rodzinie 
przez Polski Czerwony Krzyż. 
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2012-06-26 Bene Meritus w Bychawskim Centrum 
Kultury

2012-05-08  Społeczna akcja sprzątania 
rezerwatu Podzamcze

2013-11-22 Warsztaty stolarskie w starowiejskiej 
bibliotece

2014-01-23 W bychawskiej bibliotece w trakcie 
nagrywania programu dla itVl lublin

2015-06-25 Wręczenie nagrody 
za upowszechnianie kultury

Jesteś
w migawkach uśpionych źrenic
w milknącym echu
wypowiedzianych wczoraj słów
w przyjacielskim uścisku
niewidzialnych dłoni
w uśmiechu
uwięzionym przez uparte, nieme wargi
i choć Cię nie ma…
 – Jesteś

Żegnaj Przyjacielu!
Wiesław Boguta, rodowity 
bychawianin, sercem i duszą 
oddany naszemu miastu, zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie 
w dn. 13 kwietnia 2016 r. 
w Bychawie.

Od lat społecznie pracował w Zarządzie 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. 
Był wiernym Przyjacielem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie. Obdarzony fenomenalną, 
niemal fotograficzną pamięcią zainicjował na ła-
mach „Głosu Ziemi Bychawskiej” cykl artykułów 
pt. Wspomnienia małego łobuziaka. Fascynowały 
Go epizody z codziennego życia bychawian. 
Współpracował z Radiem Lublin, Telewizją 
Lublin i Internetową Telewizją Lokalną, promu-
jąc przeszłość i teraźniejszość ukochanego mia-
sta. Pomagał przy realizacji projektów: Wirtualna 
Bychawa, Odczarować 2013, Zasmakuj w tradycji, 
Śladami Singera, Sztafeta Pamięci i wielu innych. 
Współpracował przy powstawaniu publikacji o re-
gionie. Za działalność na rzecz naszej małej ojczy-
zny otrzymał w 2015 roku Nagrodę Gminy Bychawa 
za upowszechnianie kultury. Bezinteresownie po-
magał każdemu, kto takiej pomocy potrzebował. 
Robił to dyskretnie, z życzliwością, bez szumu wo-
kół swojej osoby. I takim Go zapamiętamy!

Wiesławie, Wieśku, Wiesiu...
Będzie nam Ciebie brakowało, ale wierząc, że się 
kiedyś spotkamy, nie mówimy Ci żegnaj, mówimy 
Ci do widzenia.
Trudno uwierzyć… trudno pogodzić się z faktem, że 
od dzisiaj będziemy Cię spotykać tylko w naszej pa-
mięci, rozmawiać z Tobą tylko w myślach…
Nie usiądziesz już z nami przy stole, nie obdarzysz 
ciepłym, rozbrajającym uśmiechem, nie dodasz 
otuchy w chwilach zwątpienia, nie rozbawisz żar-
tem, ploteczką z bychawskiej ulicy.

Spacer z Tobą ulicami współczesnego miasta nie 
otworzy już drzwi do dawnej Bychawy: z Domem 
Ludowym, kinem „Uciecha”, kawiarnią „Kukułka”, 
barem „Zachęta” i sklepikami z mydłem i powi-
dłem…   Bez pamięci zakochany w Bychawie i jej 
mieszkańcach nie zarazisz nikogo więcej pasją od-
krywania tego, co minęło.
Nie wypijemy już z Tobą kawy, słodzonej opowie-
ściami, anegdotami, wspomnieniami, których tyl-
ko część zdążyliśmy zapisać w pamięci komputera.
Telefon do Ciebie nie będzie już kołem ratunko-
wym, gdy zabraknie w naszej pamięci nazwiska, 
daty, faktu, szczegółu...
Czytelnicy nie poznają dalszego ciągu historii 
Małego Łobuziaka. Pozostały niedokończone te-
maty, zalążki historii, stare fotografie bez opisów, 
niezapisane kartki…

Przyjaciele z Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie z powodu śmierci 

Wiesława Boguty
składają 

Burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Wyrazy głębokiego współczucia 
pani Justynie Pawlik
z powodu śmierci Ojca

Wiesława Boguty
składają wychowankowie klasy VI a

Szkoły Podstawowej w Bychawie 
wraz z Rodzicami 
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Bronisław rubaj w brytyjskim 
battle-dressie

Szczere wyrazy współczucia
dla Rodziny Michalczaków

z powodu śmierci

Damiana Michalczaka
składają

Prezes i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Dużej
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Mój ojciec był 
przodownikiem 
Policji 
Państwowej...
Bychawa to miasto mojej młodości. Często 
wracam myślami do tych lat, chociaż były róż-
ne, lepsze i gorsze, jak w życiu. Jestem absol-
wentką Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie – ma-
tura 1950 roku. Wielkim sentymentem da-
rzę szkołę. Do dzisiaj spotykam się z koleżan-
kami i kolegami ze szkoły przynajmniej raz 
w roku. Najbliższą moją przyjaciółką z tam-
tych lat jest Aleksandra Kawałowa z domu 
Guziak. W 1950 r. wzięłam ślub z Marianem 
Królikowskim, moim szkolnym kolegą. Z tego 
małżeństwa mam dwoje wspaniałych dzieci – 
córkę Renatę Annę i syna Krzysztofa. Dzieci są 
dla mnie największą radością i oparciem. 
Były też gorsze chwile: nie dostałam się na 
studia farmaceutyczne, bo byłam córką po-
licjanta. W Bychawie, w starym szpitalu 
w 1969 roku, mimo troskliwej opieki dr. Jana 
Michalskiego zmarł mój ojciec.
Może teraz trochę o moich rodzicach i rodzinie. 
Mama moja Helena Zofia Piechocka (używa-
ła drugiego imienia – Zofia) i tata Władysław 
Cholszewski, ur. w Serebryszczach, uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej, przed wojną 
przodownik Policji Państwowej, wzięli ślub 
w Bychawce w grudniu 1928 roku. Po ślubie 

przenieśli się do Lublina. Tata pracował w ko-
misariacie przy ul. Lubartowskiej, a póź-
niej przy ulicy Zielonej aż do września 1939 
roku. Początkowo rodzice mieszkali w wynaj-
mowanym mieszkaniu przy ul. Północnej. Ja 
przyszłam na świat w 1930 roku, a mój brat 
Brunon w 1937 roku. W 1934 roku rodzi-
ce kupili działkę przy ul. Drobnej i z pomocą 
rodziców mamy wybudowali dom. Dziadek – 
Władysław Piechocki był mistrzem ciesielskim 
i prowadził budowy dachowe szkół, kościołów 
i gorzelni, babcia Jadwiga z synem Tadeuszem 
zajmowała się 23-morgowym gospodarstwem 
rolnym w Bychawce.
Życie nasze w Lublinie płynęło w bardzo cie-
płej atmosferze. Rodzice byli piękną parą, bar-
dzo się kochali. Dom był pełen miłości i zgo-
dy. Tatuś zwracał się do mamy „Zosieńko”, 
a mama do taty „Władeczku”, nigdy się nie kłó-
cili. Ojca zapamiętałam jako bardzo dobrego 
człowieka, wielkiego patriotę. W domu mówi-
ło się o Józefie Piłsudskim. Już mając pięć lat 
wiedziałam, że żona marszałka Piłsudskiego 
miała na imię Aleksandra, córki to Wanda 
i Jadwiga. Pamiętam gazetę ze zdjęciami z po-
grzebu Marszałka. Za trumną szła pogrążo-
na w smutku wdowa prowadzona przez gen. 

Władysław Cholszewski (1896-1969)

Edwarda Rydza-Śmigłego. W domu były książki 
o policji, pamiętam jeden z tytułów Pani Służba.
Mieliśmy piękny dom z ogrodem pełnym kwiatów 
i drzew owocowych. Po alejkach ogrodu przemy-
kał mój ulubiony kotek. W sierpniu 1939 roku 
byłam na kolonii w Ośrodku Rodziny Policyjnej 
w Adamowie k. Potoczka. 
Ojciec z racji wykonywanego zawodu przeczuwał, 
że zbliża się wojna. Aby nas zabezpieczyć, na koń-
cu ogrodu wykopał schron w kształcie litery Z, 
w którym kilkakrotnie chroniliśmy się w czasie 
nalotów. Zaopatrzył nas w artykuły żywnościowe 
- mąkę, kaszę, miód, suche kiełbasy.
Pamiętam bombardowanie Lublina 9 września 
1939 roku, wstrząsy i huk bomb. Siedzieliśmy 
w schronie. Bardzo się bałam. Szyby pękały 
w oknach i drzwi otwierały się, mimo iż były za-
mknięte na zamki. 
We wrześniu 1939 roku mój ojciec trafił do eskor-
ty dowódcy Wojska Polskiego, marszałka Rydza-
Śmigłego. Wraz z nim dotarł do polsko-rumuń-
skiej granicy. Eskortowani przekroczyli ją, a tata 
postanowił wrócić do Lublina. Jego powrót trwał 
ponad dwa miesiące. W ubraniu cywilnym wędro-
wał pieszo, zatrzymując się i pracując u gospoda-
rzy. Zmizerniał i dla bezpieczeństwa zmienił wy-
gląd i zapuścił wąsy.
Pamiętam dzień powrotu taty. Był późny grudnio-
wy wieczór 1939 roku. Nagle usłyszałam w przed-
pokoju rozmowę mamy. Wybiegłam i zobaczyłam 
człowieka, który nie przypominał mojego taty. 
Tata kojarzył mi się zawsze z mundurem, a teraz 
wyglądał inaczej. Mama ze szczęścia płakała, ale 
ja nie rozumiałam wtedy tych łez. 
30 października 1939 roku ukazała się ode-
zwa Dowódcy SS i Policji w Generalnym 
Gubernatorstwie do wszystkich urzędników 

i oficerów Policji Polskiej, że mają stawić się do 30 
XI 1939 roku w najbliższym urzędzie Policji nie-
mieckiej. Tych, którzy nie zastosują się do nakazu 
miała spotkać najsurowsza kara. Ojciec nie zasto-
sował się do tego wezwania i zaczął się ukrywać.
W związku z niebezpieczną sytuacją dla ojca, 
który nie chciał służyć Niemcom, rodzice posta-
nowili, że przeniesiemy się do Bychawki do rodzi-
ców mamy, zostawiając dom w Lublinie obcym 
ludziom. Przyjęli nas, ale warunki były trudne, 
bo oprócz dziadków mieszkał jeszcze brat mamy 
Tadeusz Piechocki z żoną Władysławą, a były tyl-
ko dwa pokoje i kuchnia. Stanowiliśmy ośmio-
osobową rodzinę. Mama otrzymała od rodziców 
8 mórg ziemi i wtedy rodzice moi kupili nowy 
drewniany dom i złożyli go na tym polu. Później 
pobudowali budynki gospodarcze i zaczęła się 
praca na roli. Tata nigdy wcześniej nie pracował 
jako rolnik, ale był jeszcze młody i zdolny i szybko 
się nauczył. Mama kochała wieś i zarządzała pra-
cą. Była bardzo wrażliwa, pisała wiersze, w któ-
rych opisywała piękno przyrody, patriotyzm i wal-
kę o pokój, wspominała nawet Genewę.
Zamieszczam dwa wiersze mamy. Pierwszy to 
Tren napisany po śmierci mojego ojca, drugi 
Samotność.
Jest rok 1944. Ojciec w dalszym ciągu nie zgła-
sza się do pracy, bo nie chce być komunistycz-
nym milicjantem. Ja kończę szkołę podstawo-
wą w Bychawce i rodzice postanawiają, że będę 
się uczyła w Lublinie w Liceum Unii Lubelskiej. 
Zdałam egzamin i zostałam przyjęta do szkoły. 
Dyrektorką szkoły była pani Janina Mally. Była 
bardzo wymagająca, ale przyjazna młodzieży. Nie 
był to dobry okres dla mnie, bo bardzo tęskniłam 
za rodziną i wiedziałam, że rodzicom trudno było 
opłacać stancję i utrzymać mnie w Lublinie. Szkoła 

SAMOTNOŚĆ
Przyszło raz ludzkie serce, stanęło u proga
Zmęczone, bo niełatwa jest serc ludzkich 
droga.
Chciało kątek malutki dla siebie uprosić
Ale go nie przyjęto. Serc już mamy dosyć.
Takieś marne i takie niepozorne przecie, 
Jest wiele serc piękniejszych, mocniejszych na 
świecie.
Pomyślało, że niewielkie tylko miało anty,
Że ma perły, a także maleńkie brylanty.
Nic nie rzekło, samotne poszło pustą drogą
I szło przez las nie spotkało z przyjaciół nikogo.
Był kot co polną myszkę po ściernisku gonił.
Przystanął, liże łapkę, głowę nisko kłoni
I mówi: patrzcie jakieś serce idzie drogą,
Patrzcie, lecz kto miał patrzeć?
Nie było nikogo.

TREN
Nie wrócisz z dróg zasypanych śniegiem
To tylko myśl odnawia dni, których już nie ma
Nic nie uleczy łez, co próżno stoją.
Tęsknotę moją tylko ja znam.
Gdyby choć jeden raz przeżyć wspomnienia
Zamienić słowa w ból
Co tak świat zmienił.
Lecz próżno szukać dróg, co wiodły w szczęście,
Nie złożysz z części zamku, co zburzył los
Zostało mi tylko Twe drogie imię
A sercu tak się śni, że jesteś przy mnie.
W pustynię zmienił świat
Twych ust zamilkły ślad.
I lęk przed pasmem dni
Co idą ku mnie.

Bychawka 1969

»�Wernisaż wystawy 
1 kwietnia br. w Bychawskim Centrum Kultury 
otworzona została wystawa „Z dziejów Policji 
Państwowej II RP” prezentująca sylwetkę przodow-
nika PP Władysława Cholszewskiego. 
W spotkaniu udział wzięła rodzina Wł. 
Cholszewskiego, przedstawiciele instytucji kul-
tury, zastępca burmistrza M. Kostruba, zastępca 
Komendanta Policji w Bychawie G. Szacoń, regiona-
liści, mieszkańcy Bychawy i Bychawki.
Na pierwszym zdjęciu widoczni są goście z Lublina: 
Renata Filipiak (wnuczka Władysława), Benon 
Bujnowski (wicedyrektor MDK nr 2 w Lublinie) oraz 
córka Cholszewskiego – Janina Kaniewska, autorka 
artykułu.

Władysław Cholszewski z córką 
janiną. lublin, Krakowskie 
Przedmieście 1938 rok.

Władysław z dziećmi – 
janiną i Brunonem
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Helena Zofia Piechocka, 
fotografia Hanaja, Bychawa 
1927 r.

Helena i Władysław  Cholszewscy, 
grudzień 1928 janina z rodzicamiWładysław  Cholszewski
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początkowo mieściła się przy ul. Archidiakońskiej 
(obecnie dom opieki). Później częściowo u Urszulanek 
przy obecnym Placu Kochanowskiego, a następ-
nie w budynku przy ulicy Narutowicza, gdzie te-
raz znajduje się Wydział Pedagogiki i Psychologii. 
Szczęśliwa byłam, kiedy wracałam na wakacje i ferie 
świąteczne do Bychawki. W trzeciej klasie, po świę-
tach Bożego Narodzenia oświadczyłam, że nie pojadę 
więcej do Lublina. Był to wielki kłopot dla rodziców. 
Tatuś pojechał do Lublina dowiedzieć się, czy może 
mam jakieś problemy w szkole, ale nic takiego nie 
miało miejsca. Dyrektorka prosiła, żebym wróciła. 
Rodzice mnie nie zmuszali. Mama poszła do dyrek-
tora liceum w Bychawie, p. Antoniego Rubaja, wiel-
kiego przyjaciela młodzieży i zapisała mnie do nowej 
szkoły. Takim sposobem znalazłam się w Bychawie. 
Byłam szczęśliwa, że mieszkałam w domu, chociaż 
do szkoły chodziłam piechotą trzy km przez piękne 
łąki i groble. Nie było łatwo, szczególnie zimą, tata 
wtedy odwoził mnie saniami.
Wspominam czasem wieczory w Bychawce. 
Siadaliśmy na schodkach w domu i śpiewaliśmy całą 
czwórką. Tatuś pochodził z okolic Chełma i bardzo 
lubił śpiewać dumki. Śpiewał tenorem, mama śpie-
wała sopranem i grała na mandolinie. My z bratem 
również jesteśmy muzycznie uzdolnieni.
Po wyjściu za mąż przeniosłam się z mężem do 
Lublina. Ja pracowałam w budownictwie, a mąż mój 
studiował historię na KUL-u. Mieszkaliśmy na stan-
cji, było ciężko. Dom nasz był zajęty przez obcych lu-
dzi. Po niedługim czasie mąż przerwał studia. Został 
powołany do wojska aż do Szczecina. Tata jak za-
wsze znalazł wyjście. Po dwóch latach, kiedy mąż 
wyszedł z wojska, tata wykończył na strychu miesz-
kanie i mogliśmy zamieszkać we własnym upragnio-
nym domu.
W 1954 roku mój ojciec zaczyna chorować. Najpierw 
na żołądek – operacja w szpitalu przy ul. Staszica – 
po kilku latach choroba nowotworowa. Znowu ope-
racja, tym razem węzłów chłonnych. Zmagał się z ra-
kiem przez kilka lat. Zmarł w 1969 r. w Bychawie. 
Pochowany jest w Lublinie przy ul. Unickiej.
Po śmierci ojca mama sprzedała posiadłość i zabra-
łam ją do siebie do Lublina.
Na skutek wywłaszczenia z ul. Drobnej w 1979 r. 
dom nasz przestał istnieć, a my dostaliśmy mieszka-
nia w dzielnicy Czechów. Bałam się, że mama bar-
dzo przeżyje wywłaszczenie z domu, ale była dzielna 
i pogodziła się z tym. Była razem z nami do śmierci 
w 1994 r. Jest pochowana razem ze swoim mężem. 
Pamięć o moim ojcu jest pielęgnowana i trwa w ro-
dzinie. Przechowujemy z troską pamiątki po nim 
i stare fotografie. Moje dzieci i wnuki są dumne z bo-
haterskiej postawy Dziadka. 

Janina Kaniewska z d. Cholszewska

hierarchia władzy w szpitalu naszym jest inna. 
Wyczuwało się tendencję do wprowadzania w życie 
jakiegoś podziału zwierzchnictwa, który miałby po-
legać na tym, że administracja gospodarstwa szpi-
talnego i szpitala miały być pod władzą pielęgniar-
ki, a leczenie chorych – oczywiście pod władzą leka-
rza. Ten podział ról nie był nowy na terenie tutejsze-
go szpitala. Za czasów mego poprzednika szpitalem 
rządziła niepodzielnie siostra Janina, która odeszła. 
Obecne usiłowania były dalszym ciągiem nawyków 
z niedalekiej przeszłości.
Sytuację pogarszały pewne cechy charakteru siostry 
Wilhelminy. Była to kobieta ambitna z dużym zaso-
bem wrodzonej dumy, której ewangeliczne nakazy 
pokory i posłuszeństwa przychodziły z trudem i mu-
siały kosztować dużo walki wewnętrznej. Stąd pewna 
nierówność jej nastrojów, częste zmiany w podejściu 
do problemów, jakie nasuwało życie. Kompetencje 
administracyjne posiadała duże.
Początkowy zupełnie pozytywny i życzliwy stosunek 
siostry do mnie zaczął się stopniowo zmieniać, sko-
ro uświadomiła sobie, że moja koncepcja hierarchii 
władzy na terenie szpitala jest inna i że twardo będę 
pilnował nowych zasad. Jak się manifestowała ta róż-
nica poglądów w życiu codziennym szpitala? Przede 
wszystkim starano się mnie nie wtajemniczać w pro-
blemy ekonomiczne szpitala, w sprawy gospodar-
stwa, a na moje zapytania w tych sprawach udziela-
no niepełnych, niechętnych odpowiedzi. Za typowy 
przykład tych relacji niech posłuży zdarzenie sprzed 
paru dni. Pojechałem końmi szpitalnymi do Lublina 
w jakiejś sprawie do lekarza powiatowego. W dro-
dze powrotnej tuż pod Bychawą usłyszałem świst 
kul nad głową, konie zaczęły się szarpać, a my obaj 
z furmanem zeskoczyliśmy do rowu przydrożnego 

i przypadliśmy do ziemi. Gdy strzelanina ustała, po-
czekaliśmy jakiś czas, a później furman podkradł się 
na wzgórze i zorientował w sytuacji. Okazało się, że 
panowie partyzanci w biały dzień urządzili sobie po-
lowanie na zające. Gdy siadaliśmy na wóz, zauważyli-
śmy, że z brzucha jednego z koni cieknie strużka krwi, 
był ranny. Uświadomiliśmy sobie wówczas, jak mało 
brakowało, aby jedna z kuł tej maszynowej broni do-
stała się któremuś z nas. Noga za nogą dojechaliśmy 
do szpitala. Tu nas obstąpiono, zajęto się rannym ko-
niem, sprowadzono weterynarza.
Tegoż wieczoru doszło do ostrej wymiany zdań po-
między mną a siostrą. Ku mojemu zdumieniu i zgor-
szeniu nie tylko nie wyrażono mi współczucia z po-
wodu ciężkiego przeżycia i groźby śmierci, która się 
o mnie otarła, ale wręcz rzucono mi w twarz niema-
jące nic wspólnego z miłością bliźniego oskarżenie: 
„Zmarnował mi Pan konia”. Tak, siostra nazywała 
konie szpitalne swoimi końmi i nigdy mi nie mogła 
darować, że wydając dyspozycje jazdy do Lublina nie 
zwracałem się z petycją w tej sprawie do niej. W od-
powiedzi mój gniew przerwał wszystkie tamy i zo-
stało wypowiedzianych wiele słów prawdy w sposób 
ostry i taki, jakiego bym nigdy nie mógł użyć, gdy-
bym nie był dotknięty do żywego owym brakiem 
współczucia i nietaktownym zwróceniem się do 
przełożonego.
Następnego dnia zgłosiły się do mnie wszystkie trzy 
siostry: Zofia, Zonia i Marysia i z grobowymi minami 
zakomunikowały, że siostra Wilhelmina ma zamiar 
odejść ze szpitala, a skoro ona to uczyni, to one pra-
gną zrobić to samo. Odpowiedziałem, że sprawi mi 
to prawdziwą przykrość, bo jestem z ich pracy zado-
wolony, ale nikogo nie mam prawa siłą zatrzymywać 
i zrobią, co zechcą, pod warunkiem, że będzie zacho-
wany miesięczny termin wypowiedzenia. Prosiłem, 
by o swej decyzji powiadomiły mnie za tydzień.
Po tygodniu Marysia zakomunikowała mi, że zostaje 
wszystko po staremu. Przewidziałem, że sprawa tak 
się skończy. Wiedziałem o tym, widząc złagodniałe 
oczy Wilhelminy. Wysoka fala podnieconych nastro-
jów mijała, a ja patrzyłem w przyszłość z ufnością, 
pewien, że moje postulaty jedności władzy znajdą 
zrozumienie z drugiej strony. W gruncie rzeczy wie-
rzyłem w inteligencję siostry Wilhelminy i, co tu dużo 
mówić, szanowałem jej zmagania z własną dumą 
i ambicjami, nieraz będąc świadkiem zwycięstwa sił 
pozytywnych. Byłem tego tym bardziej pewien, że 
zarówno ona, jak i ja wyczuwaliśmy, że zbliżają się do 
nas wydarzenia końca wojny, a sprawy takie wyma-
gają jedności.

Trochę cyfr
Bychawa, siódmego maja 1944 roku. Dzisiaj trochę 
cyfr. Moja księga chorych gabinetu prywatnego jest 
prowadzona od kwietnia 1940 roku i zawiera notatki 
ściśle lekarskie, ale fakt, że przy każdym chorym jest 

podane miejsce zamieszkania, wiek, data przyjęcia 
oraz rozpoznanie, sprawia, że jest ona nie tylko ka-
lendarzem dziejów mego osobistego życia, ale rów-
nież ciekawym materiałem medycznym.
W dniu dzisiejszym numer bieżący tej księgi wy-
nosi 5851. W czasie przebywania w Wysokiem 
w okresie 2 lat i 5 miesięcy zarejestrowanych zo-
stało 4289 chorych. Podlęż w czasie 7 miesię-
cy dał ich 348, Zemborzyce w czasie 3 miesięcy 
– 216. Siedmiomiesięczna dotychczasowa praca 
w Bychawie dala 1000 chorych.
Postanowiłem zadać sobie nieco trudu i przeanalizo-
wać na podstawie przyjęć chorych w okresie od listo-
pada 43 r. do maja 44 r. liczebność zgłaszających się 
pacjentów z każdej dziedziny patologii. Otóż zgłosiło 
się chorych w odsetkach: z dziedziny interny 40,3 %, 
z dziedziny pediatrii 25%, z dziedziny chirurgii 11 %, 
z dziedziny ginekologii i położnictwa 8,1%, z dziedzi-
ny chorób skórnych 6,4%, z dziedziny laryngologii 
4,7%, z dziedziny neurologii 2,4%, z dziedziny wene-
rologii 1,4%, z dziedziny okulistyki 0,7%, razem 100%
Ze zgłaszających się 81 przypadków chorób kobie-
cych naliczyłem: 1 poród, 3 interwencje połogowe 
z powodu przyrosłego łożyska, 8 poronień, 69 różne-
go rodzaju spraw ginekologicznych. 
110 przypadków chorób chirurgicznych można roz-
bić na: 12 przypadków pobicia umyślnego, 32 ura-
zów i zranień, 29 ropni i zastrzałów, 37 innych cho-
rób chirurgicznych. 
Wśród 403 przypadków zakwalifikowanych jako we-
wnętrzne wyodrębniłem: 2 sprawy nowotworowe, 
gruźlicy 40, chorób wewnętrznych różnych 361.
Spośród omawianego tysiąca chorych skierowałem 
do szpitala w Bychawie 8 %, w Lublinie 2 %.
Wizyty domowe i wyjazdy w teren stanowiły 8,7% 
zapisanych w książce chorych. Z chorób zakaźnych 
ujętych w grupie chorych internistycznych uwa-
gę zwracały oprócz tyfusu plamistego dość liczne 
przypadki świnki u młodych mężczyzn z komplikacją 
w postaci zapalenia jądra. 
Na zakończenie tych notatek podaję spis nazwisk 
najczęściej spotykanych na terenie Bychawy i oko-
lic: Kołtun, Rakuś, Mączka, Batyra, Szacoń, Misztal, 
Mendykowski, Breś, Korba, Szwałek, Gumieniczak, 
Tudrujek, Luterek.

odcinek IV, ostatni

Bychawa, piętnastego kwietnia 1944 roku. Nie 
było żadną tajemnicą, że zatrudnione w szpita-
lu siostry należą do stowarzyszenia zakonnego 
bezhabitowego. Nazywano je herbaciarkami. Ta 
popularna i nieoficjalna nazwa nic mi nie mó-
wiła. Zacząłem się dopytywać, myślałem, że to 
jest jakaś odmiana lubelskich zytek, podano mi 
jeszcze jedną popularną nazwę: gospodzianki. 
Wreszcie dowiedziałem się, że prawdziwa nazwa 
stowarzyszenia brzmi Służebniczki Najświętszej 
Marii Panny. Ten zakon kobiecy obrał sobie za 
teren działalności jadłodajnie, gospody, stąd na-
zwy, którymi te kobiety obdarzano. W Bychawie 
stowarzyszenie posiadało własny dom i urządzo-
ną w nim gospodę. Drugim terenem działalności 
„herbaciarek” bychawskich był szpital.
Nigdy nie miałem nic przeciwko pracy sióstr za-
konnych w szpitalach. Praca przy chorych w szpi-
talach jest ciężka i, o ile ma być rzetelna, wyma-
ga pełnego poświęcenia. Kanon miłości chrze-
ścijańskiej, odpowiedzialnej pracy przy chorym 
człowieku, jest w zasadniczej zgodzie z reżi-
mem życia szpitalnego. I dobrze jest, że znajdu-
ją się kobiety, które z ideowych czy religijnych, 
a nie merkantylnych pobudek pragną pracować 
w szpitalach.
Życie zakonne, życie choćby szarytek, ma to do 
siebie jednak, że niepostrzeżenie zaburza u nie-
których osób harmonię, jaka powinna istnieć 
pomiędzy życiem uczuciowym a dziedziną ro-
zumu na korzyść tego pierwszego, lub prowa-
dzi do konformistycznego skostnienia. Niekiedy 
ze szczytnych haseł i idei pozostają żałosne ge-
sty i piękne słowa na ustach. Czasem skostnia-
ła w rzekomej pobożności i bezduszna już siostra 
przestaje widzieć cierpiącego człowieka, a czy-
nami swymi neguje naczelną zasadę miłości każ-
dego bliźniego i zaczyna chorych dzielić według 
wyznania, ilości przewinień i grzechów czy umie-
jętności zginania karku.
W szpitalu bychawskim na nic podobnego uskar-
żać się nie było można. Przede wszystkim siostry 
tutejsze mało przypominały siostry zakonne. Nie 
chodziły w habitach, nie miały ściśle przewidzia-
nego harmonogramu zajęć czy dostrzegalnych 
w czasie pracy szpitalnej godzin modłów, kon-
templacji. Żyły po gospodarsku i każda starała się 
dobrze i z pogodną twarzą wypełniać ciążące na 
niej obowiązki. Siostra Zofia królowała w kuchni, 

miała do pomocy jeszcze dwie siły. Gotowała, 
piekła, smażyła i pokazywała zawsze spokojną, 
poważną lub uśmiechniętą twarz. Siostra Zonia 
miała pieczę nad pralnią, a ponadto pełniła obo-
wiązki miejscowej położnej i niejedną noc prze-
pędziliśmy z nią przy łóżkach rodzących kobiet. 
Swoje obowiązki wypełniała w pogodzie ducha. 
Siostra Marysia była gospodynią naszego wiej-
skiego gospodarstwa. Krowy, konie, świnie, ich 
porody, ich choroby stanowiły wieczny temat 
jej zmartwień. Była bardzo wesoła, rozmowna, 
podśpiewywała przy pracy. Wszystkie te trzy 
siostry nie były pielęgniarkami w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, nawet Zonka była tylko przy-
uczoną akuszerką. Lubiłem je i miałem wrażenie, 
że i one odpłacały mi wzajemnością.
Właściwą pielęgniarką, znającą swój zawód, 
była siostra Wilhelmina. Zofia, Zonia i Marysia 
były jej ślepo posłuszne, ona traktowała je 
z góry i nazywała po imieniu. Moje zatargi 
z siostrą Wilhelminą miały podłoże zasadni-
cze. Uważałem, że władza na terenie szpitala 
zwanego Szpitalem Powiatowym, szpitala po-
wstałego dzięki ofiarności miejscowego spo-
łeczeństwa i podległego finansowo Związkowi 
Samorządowemu, należała niepodzielnie do dy-
rektora szpitala, w jego kompetencji pozostawa-
ły zatem wszystkie działy tego organizmu: dział 
pracy lekarskiej, dział administracji szpitala wła-
ściwego i dział gospodarstwa szpitalnego. Do 
pomocy dyrektor posiadał główną pielęgniarkę 
i administratorkę w osobie siostry Wilhelminy.
Moja paromiesięczna obserwacja zachowania 
się pielęgniarki szpitalnej utwierdzała mnie co-
raz bardziej w przekonaniu, że w jej mniemaniu 

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

Herbaciarki

>>>>>>

Zainteresowanych cało-
ścią wspomnień doktora 
odsyłamy do jego książ-
ki. Dostępna w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Bychawie. 
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część III
Przekraczając ogrodzenie przechodzimy przez 
bramkę, nazywaną również furtką, bądź drzwiczka-
mi, przejeżdżamy na ogół natomiast bramą. Wraz 
ze zmianami form ogrodzeń, przeobrażały się także 
miejsca umożliwiające ich przekraczanie.
Początkowo w najdawniejszych rodzajach płotów: 
Takie jakieś gdzieś przejście było bez jałowcu i… 
(M.Ż.; Gałęzów) Dziura taka. (K.G.; Gałęzów). 
Później zaczęto wykonywać bramki plecione z ki-
jów, które mocowano do słupka za pomocą skó-
rzanych rzemyków, gum, drutów lub sznurków: Tak 
plecione było, łoj to było, bramka do słupka, tu te-
raz su zawiasy, to kiedyś pamintom to było ze śnur-
ków takich. Drut był taki, albo i nawet sznurek taki 
mocny konopny sznurek, trzymoło to. Słupek był 
taki i słupek drugi koło kupy, i to było złapane jedno 
do drugiego, o do dołu i to sie tak łotwierała tako 
bramka, bo to nie było takie jak, jak tera ło, że tam 
sie trzymało, że to, nie, tylko to tak sie otwierało, 
ło. (R.S.; Wierciszów). Bramy wjazdowe wykonywa-
no tą samą techniką: Dwupołówkowa brama, taka 
sama z tych kiji, tylko dwupołówkowa, a wejściowa 
bramka, no to była jedna połówka. (J.W.; Gałęzów 
Kolonia Druga). Zamykano je przy pomocy pętli 
wykonanych m.in. ze sznurków, którymi sczepiano 
dwa sąsiadujące ze sobą słupki. 
W drewnianym parkanie brama zyskiwały solid-
niejszą konstrukcję. Bezpośrednio do niej przylega-
ła bramka dla pieszych. Początkowo zawieszano je 
na drewnianych zawiasach, potem do ich budowy 
coraz powszechniej zaczęto wykorzystywać metal, 
głównie gwoździe. Dokładny opis tej konstrukcji po-
dał jeden z informatorów: Tak z desek zrobiona, do 
kupy ścisna żeby widać nie było, prawda, ji no jak 
brama każda jedna. O, połówka bramy, tutaj dru-
ga połówka, na zawiasach drewnianych jeszcze. 
Drewniane, o tutaj dzieś takie były prawda, to tam 
tego za długo nie ma, nie przyglądałem sie temu to, 
o. Tutaj był taka, no taka listwa, a tu był zamek na te 
listwe. Jak sie to otworzyło, to sie otworzyło brame, 
jak zamykało sie, to sie też zamknęło. Drewniane 
było coś takiego, no. Tylko że ło ta brama, jak tutaj 
deski, bo jak to było przecież ło tu musiały być deski 
przybite, nie, to miały łod słupków, o jak tu słupki 
były, to jeszcze położoną deskę żeby nie kapało na 
nich, deszcz żeby bardzo nie zalewał, o. Tak nad bra-
mą, tylko że przymocowana do słupków tych, żeby 
sie odkręcała, otwierała razem z, z  połówką bramy. 
Tutaj taka szponga, bo tu pierwsze musiało, musiał 
być zrobiony taki kwadrat, żeby do tego przybić, 
prawda, i od tego kwadratu szed słupek tutaj jeden, 

ji tutaj było, to już, już było jednolite do słupka ji 
tego jednolite, prawda, takie coś tego, i do tego były 
poprzybijane deski ji w ten sposób. A jak słupek był, 
słupek musiał być wyższy troszeczke, nie za dużo, ji 
tutaj to jak, jak był krótszy to coś nabijało sie, i tu-
taj sie deseczke dawało, tako żeby nie kapało. Na 
jednej połówce, i na drugiej. (J.G.; Bychawa). Furtki 
wykonywano z ładniejszego materiału, większą 
uwagę zwracając na szczegóły. Pracę rozpoczynano 
od zrobienia ramki do której później przymocowy-
wano deski. Całość montowano za pomocą zawia-
sów do słupka ogrodzenia i zamykano zaszczypką 
(tak samo robiono bramki ze sztachet). Niekiedy dla 
wzmocnienia konstrukcji przytwierdzano dodat-
kową belkę – jej nazwa ma kilka wariantów: łuko-
śnik/ podpórka/ rygiel/ skos/ skośniak/ wzmocnie-
nie. Tzw. wypusty – jednoprzęsłowe bramy znajdu-
jące się w tylnej części gospodarstwa, którymi na 
ogół wypuszczano krowy na pastwisko, budowano 
mniej staranniej, blokując je zasuwami. 
W ogrodzeniach nowszego typu mamy do czynienia 
z dużą różnorodnością form miejsc umożliwiających 
ich przekraczanie. Jednak można stwierdzić, że tu-
taj również funkcjonuje zasada według której, ma-
teriał z jakiego wykonana jest brama, ma swoje od-
zwierciedlenie w budulcu płotu. Najlepiej widać to 
w ogrodzeniach murowanych, w których dla przy-
kładu i przęsła i brama są metalowe. Współcześnie 
furtki mocuje się wyłącznie na zawiasach. Z bie-
giem lat nastąpiła ogromna zmiana w sposobach 
zamykania. Dawniej wystarczyło założyć pętle, tyl-
ko po to, aby podmuch wiatru nie otworzył bram-
ki. Dziś mamy różnorakie zasuwy z kłódkami, zamki 
na klucz, dzwonki, domofony i kamery. Coraz czę-
ściej możemy spotkać także swoiste przestrzenne 
konstrukcje, które osłaniają bramki swoimi dacha-
mi. Od kilku lat utrzymuje się także tendencja do 
montowania tzw. bram automatycznych: …na pi-
lota… (A.B.; Bychawa). Jak twierdzą informatorzy, 
bardziej wytrzymałe są te przesuwane równolegle 
do ogrodzenia – dwuskrzydłowe natomiast częściej 
ulegają usterkom. 

Istotnym aspektem wydaje się, także zagadnienie 
lokowania miejsc umożliwiających przekraczanie 
ogrodzenia. Dawniej większość gospodarstw posia-
dało bramkę przed domem, główną bramę wjazdo-
wą, dwie furtki w płotach sąsiadujących z przylega-
jącymi zagrodami – No. I to z jednej i z drugi stro-
ny bramki były, żeby do sąsiada można było wejść. 
Jak był dobry ko…, sąsiad, jak sie nie kłócił. (J.G.; 

Bychawa) – oraz wypust umiejscowiony gdzieś z tyłu 
podwórka, koło stodoły. Wskazuje to na fakt otwar-
tości społecznej, jaka dawniej niewątpliwie panowa-
ła. Obecnie tego rodzaju układy są spotykane spora-
dycznie. Dziś bramki w ogrodzeniu między sąsiedni-
mi posesjami możemy spotkać niezwykle rzadko. Na 
posesję prowadzi zazwyczaj okazała brama wjazdo-
wa, obok której znajduje się bramka dla pieszych. 

Funkcje ogrodzeń
Ogrodzenie ma za zadanie wydzielać przestrzeń. 
Oddzielać naszą własność od otoczenia, ale i wyod-
rębniać w jej wnętrzu indywidulane strefy. Dawniej 
płotami z kijów okalano przydomowe ogródki kwia-
towe, czy warzywne: No różnie to było tam, jakieś 
tam takie łogródki były na takie, na takie jakieś wa-
rzywa, ło te ło chruściane tyż jeszcze, to było tam 
dzieś za stodołu, do stodoły jakiś, czy obory łogródek 
taki. Za stodoło dzieś takie ło było to. I to było grodzu-
ne. Bo tam takie rozsady, no bo tam kury były, kury 
rozgrzebywały, to taka rozsada, to ło na kapuste pa-
mintum jak było, to tam za stodoło było tam ogro-
dzone kawałeczek taki i to było tam te rozsady kapu-
ściano, czy tam co siały. No ło takie coś było. (R.S.; 
Wierciszów). Parkanem otaczano podwórze. Dziś 
mamy do czynienia z tą samą zasadą. Obecnie tak-
że oddziela się te bardziej rekreacyjne części domo-
stwa, od tych gospodarskich: Odgradza sie podwórko 
od tej części przed domem, żeby było ładniej. (K.K.; 
Wola Duża). Płoty zlokalizowane na granicy sąsied-
nich posesji właściciele zazwyczaj wznoszą wspólnie: 
Do spółki z sąsiadem to metalowe ogrodzenie. (J.Ł.; 
Wola Duża Kolonia).
Prymarną funkcją ogrodzenia jest obrona otoczone-
go obszaru przed niebezpiecznymi czynnikami ze-
wnętrznymi: Żeby nikt obcy sie nie wtaranił, zabez-
pieczenie. (Marian T.; Bychawa). Płot okalający nasze 
domostwo ma zapewniać nam poczucie bezpieczeń-
stwa i prywatności: …ale tu były parkany po prostu 
postawione i ten sąsiad nie zaglądał, ten sąsiad nie 
zaglądał, ja tam do sąsiada nie zaglądałem. (J.G.; 
Bychawa). Dziś informatorzy niejednokrotnie pod-
kreślają, że powinien on gwarantować jak najwyższą 
intymność: Żeby mieć troche intymności, żeby nie-
pożądane osoby nie przychodziły. (A.W.; Olszowiec). 
W czasie badań kilkakrotnie spotkałam się także 
z tym, że powodem wzniesienia płotu było posiada-
nie psów, którym ze względów bezpieczeństwa trze-
ba było ograniczyć wybieg.
Dawniej ogrodzenie spełniało typowo praktyczno-
-gospodarcze role. Przede wszystkim miało uniemoż-
liwiać zwierzętom hodowlanym wydostanie się poza 

obręb podwórka: …o te płoty, to stawiały po to żeby 
było, troszecke było łosłona mieszkania i żeby kury 
nie wyłaziły. Bo to przeważnie robiło sie ogrodze-
nia wszelkiego rodzaju, to sie robiło tylko przeciwko 
stworzeniu, żeby jak wyjdzie świnia, krowa tego żeby 
nie uciekła do sąsiada, tylko żeby tutaj była w tym 
ogrodzeniu. (J.G.; Bychawa). Częstym zwyczajem 
było wieszanie na przydomowym płocie mokrego 
prania albo garnków (co niekiedy jest praktykowane 
także współcześnie).
Reprezentacyjna rola ogrodzenia uwypukla się w lo-
kalizacji jego danej formy na określonym obszarze 
domostwa. Zazwyczaj: …łod drogi, to było trocha za-
wsze jakieś lepsze zrobiune (…). (R.S.; Wierciszów). 
Widać to też obecnie, kiedy we frontowej części 
podwórza stoi nowoczesne murowane ogrodzenie, 
z dekoracyjnie kutymi przęsłami, a z tyłu, za budyn-
kami gospodarczymi można dostrzec dawny, drew-
niany płot sztachetowy. Informatorzy motywują to 
zazwyczaj podążaniem za rozwojem cywilizacyj-
nym i zmieniającą się modą: W dwudziestym pierw-
szym wieku trzeba podciągać nowoczesność. (M.T.; 
Bychawa). Niewątpliwie to jakim płotem ogradzamy 
swój dom świadczy o naszym wyczuciu gustu, zmyśle 
estetycznym, stopniu zamożności ale i podejściu do 
świata – czy jesteśmy ludźmi otwartymi, czy wolimy 
izolować się od otoczenia.
Rolą jaką od pewnego czasu spełniają ogrodzenia 
jest informacja. Obowiązkiem każdego właściciela 
posesji jest wywieszenie w miejscu widocznym, naj-
lepiej koło bramki, tabliczki z numerem domu i na-
zwą ulicy. Dodatkowo właściciele psów zobligowa-
ni są do umieszczenia szyldu oznajmiającego, że na 
działce znajduje się zwierzę. Skrzynki pocztowe do-
pełniają tego zestawu.

Podróżując przez okalające Bychawę wsie już tylko 
gdzieniegdzie możemy dostrzec drewnianą ławkę 
stojącą pod płotem. Dawniej stanowiły one swoiste 
centra spotkań sąsiadów, którzy po dniu przepraco-
wanym w pocie czoła, wieczorami zbierali się licznie 
aby porozmawiać i odpocząć. Informatorzy z nostal-
gią w głosie wspominają te czasy, kiedy to jeszcze 
ludzie cieszyli się przebywaniem w swoim gronie: 
Siadali sobie gospodarze, gospodynie, jak miały czas, 
przeważnie w niedziele, ji tam było wszystko wypo-
wiedziane, wspomniane, wszystko jak tego na tych 
ławkach. A my młodzi to proszę Panią, ja sie nauczy-
łem tam śpiewać, ja sie nauczyłem tam tańczyć. To 
było wszystko boso, bo butów nie było. Na trawie, 
na trawie. Myśmy wieczorem to, o Boże kochany, 
przyszło takie lato, maj tego przecież to nikt butów 

nie miał, nie tego, tylko boso, nie ji tego to wyśpie-
waliśmy sie, wytańczyliśmy sie. No tylko wieczora-
mi, przyszed, w polu sie orobiło nie wiem jak trzeba 
było, musowo było robić. Przyszed wieczór, dzie zdro-
wy poszed holender. (…) Były ciężkie, ale bardzo we-
sołe. (J.G.; Bychawa). Obecnie zwyczaj ten zanika: 
Siedzimy na jakie trochę schadzki troszke tu, wieczo-
rem o tu przychodzi Korbino, pierw więcej przycho-
dziło, ale wymarły baby te. (K.W.; Gałęzów Kolonia 
Druga). 
Swoistym reliktem przeszłości są też unikalne już 
studnie lokalizowane na granicy sąsiadujących ze 
sobą domostw. W trakcie badań tylko raz spotka-
łam tak umiejscowione ujęcie wody. Jednak informa-
torzy potwierdzili, że dawniej było to dosyć częstą 
praktyką. 

Zwyczaje i wierzenia związane 
z budową ogrodzenia
Rozmówcy pytani o dawne wierzenia związane 
z ogrodzeniami w większości przypadków odpowia-
dali, że nic takiego nie pamiętają. Podejście współ-
czesnych mieszkańców wsi cechuje się dużym stop-
niem racjonalności. Jednak nawet pomimo tego 
wszechobecnego pragmatyzmu udało mi się poznać 
dwa interesujące zwyczaje. 
Nie wolno było płotów stawiać w Wielkim Tygodniu, 
bo zagradza się deszcz (…). W  Wielkim tygodniu żeby 
nie poprawiać płotów, nie przybijać sztachet do pło-
tu. (C.W.; Podzamcze). Wzniesienie, czy naprawianie 
ogrodzenia w określonym czasie – jakim jest Wielki 
Tydzień – ma powodować susze. Jest to nawiązaniem 
do tzw. magii Alkmeny – zamknięcie wody spowo-
dowane wybudowaniem ogrodzenia skutkuje klęską 
żywiołową.  
Takie opowieści z dawna, z dawnych lat słyszałam, 
że jak sie dziecko małe kąpie, w wieczór przeważ-
nie, to sie nie wylewa tej wody z kąpieli w wieczór, 
tylko sie wylewa rano, na żywy płot, jakiś wsadzony 
żywy płot, ten płot rośnie i to dziecko jest zdrowe i ro-
śnie. (J.F.; Podzamcze) Mamy tu do czynienia z ma-
gią przenośną – jej koncepcję opracował jako pierw-
szy James George Frazer. Polega ona na wierz, że na 
dany obiekt można oddziałać magicznie przez użycie 
rzeczy do niego podobnej lub wcześniej pozostają-
cej z nim w styczności. W bezpośrednim kontakcie 
z dzieckiem była woda, którą później wylano na ży-
wopłot. Nie bez znaczenia jest tutaj także czas – ra-
nek – moment, kiedy świat budzi się do życia.  

CDN 
Sylwia Stachyra

Ogrodzenia w kulturze regionalnej Bychawy i okolic – tradycja i współczesność

Miejsca umożliwiające przekraczanie ogrodzenia

A na miedzy studnia

Brama w dawnym parkanie

Bramka do sąsiada

Miejsce spotkań

u Kargula garnki i koszule... 
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szkołyhistoria
»� Pierwszy dzień wiosny

21 marca to pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny. Tego 
dnia zgodnie z tradycją żegnamy 
zimę. Dawniej nasi przodkowie 
tworzyli słomianą kukłę zwaną 
Marzanną, Śmiertką lub 
Śmiercichą i wrzucali ją do rzeki 
lub strumienia, aby nurt jak 
najszybciej zabrał ją ze sobą 
do morza.

 

Obecnie, zamiast topienia Marzanny, dzieci urzą-
dzają Święto Wiosny. To głównie zabawa dla dzieci 
i młodzieży. Jest to też świetna okazja do wyjścia 
ze szkoły. Już bardzo tęsknimy za słońcem i ciepły-
mi dniami, kiedy będzie można spacerować, grać 
w piłkę i jeździć na rowerze.
Klasa I a ze Szkoły Podstawowej w Bychawie ruszyła 
więc barwnym korowodem przez miasto w poszu-
kiwaniu wiosny. 
 Nasza wędrówka zakończyła się w parku w pobli-
żu szkoły, gdzie postanowiliśmy spalić Marzannę 
przygotowaną przez nas. Mimo głośnych okrzyków 
i nawoływań, wiosny nie spotkaliśmy. Mamy jed-
nak nadzieję, że tak przygotowani, lada dzień do-
czekamy się upragnionej, najpiękniejszej pory roku. 

M. Grabczyńska

»� Pisanki w Szkole 
Podstawowej 
w Bychawie
Po raz kolejny nasi uczniowie 
zadbali o świąteczną atmosferę 
w szkole. Już od pierwszych 
dni marca uczniowie przynosili 
pisanki wykonane na konkurs, 
który zorganizowali katecheci. 

126 pisanek wykonanych w sposób tradycyjny jak 
i nowoczesny uczniowie przygotowali na konkurs. 
Pisanki wyróżniały się wielkością, kolorami i tech-
niką wykonania. Po rozstrzygnięciu konkursu naj-
piękniejsze pisanki wraz z życzeniami świątecz-
nymi uczniowie podarowali miejscowym insty-
tucjom. Dziękujemy wszystkim uczniom , którzy 
wzięli udział w konkursie.

 M. Ziętek

»� „Uśmiechnięty święty”– sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie

Diecezjalny Konkurs Literacki „Uśmiechnięty świę-
ty” adresowany był do uczniów ze szkół podstawo-
wych Lubelszczyzny, a organizowany przez Szkołę 
Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Pamięci Majdanka w Lublinie we współ-
pracy z Ks. Proboszczem parafii pod wezwa-
niem Św. Maksymiliana M. Kolbe w myśl słów 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Nie gaście ducha 
Ojca Maksymiliana”.
Uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie pod opieką p. Anny Mazurek pisali pra-
ce literackie w dowolnej formie (wiersz, opowiada-
nie, list, kartka z pamiętnika itp.) inspirowane posta-
cią Ojca Maksymiliana Kolbe, wartościami, którymi 
kierował się w życiu i męczeńską śmiercią. 
Spośród wielu prac napisanych przez naszych 
uczniów, do Lublina zostały wysłane dwie – i obie 
zostały nagrodzone: Mateusz Skoczylas z klasy VI 
zdobył pierwsze miejsce za wiersz pt. ,,Życie za ży-
cie...”, a Adrianna Mazurek z klasy V, drugie miejsce 
za list do św. Maksymiliana. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

Życie za życie... 
Święty Maksymilianie
Modlę się do Ciebie
Każdego dnia i nocą
Przyjdź mi z pomocą
Choć moja modlitwa
Jest zwyczajna i prosta
Bardzo Ciebie proszę
Nigdy mnie nie zostaw!
Urodziłeś się, by służyć
Naszemu Niebieskiemu Panu
On był zawsze przy Tobie
W cierpieniu i konaniu
Jakże mamy Ci dziękować 
I brać z ciebie przykład
Gdy swe życie oddałeś za bliźniego
 Aby on mógł przetrwać 
W moim małym świecie
Zawsze mam czas dla Ciebie
Pragnę, abyś Ty także
Wspierał mnie tam, w niebie 
Nie zapominaj o mnie

W najgorsze wichry, w najgorszą burzę
Zsyłaj na mnie swe łaski
W chwilach odpoczynku oraz w podróży 

Autor: Mateusz Skoczylas 
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Podzwonne 

Z historii Narodu Ochrzczonego
Bogarodzico, Dziewico, Dziewico,
Usłysz nas Matko Boga, usłysz nas

To Ojców naszych śpiew…

Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał imienia,

Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia,
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

I imię Twoje już zatarł w pamięci…

Marsz, marsz me serc, pobudkę biją,
Czytaj modlitwy, a chwal Maryją,
Bo u Maryi jesteś w komendzie,

Mocniejszej nad Nią w świecie nie będzie.
*

Stań do parolu, odbierz go śmiało,
By to w mym sercu na wieki trwało,

Parol jest Jezus, hasło Maryja,
Niech to w mym sercu na wieki sprzyja.

Hasło: „Jezus, Maryja – umrzeć lub zwyciężyć”

Błękitne rozwińmy sztandary,
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń

Niech w sercach zagorze znicz wiary!
I gromka niech ozwie się pieśń!

*
Spod znaku Maryi rycerski my huf!

Błogosław nam, Chryste, na bój!
Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów!

My Polska, my Naród, lud Twój!
*

Już świta! Już grają pobudki!
Już Jezus przybliża się k’nam!

Żyj, święta radości! Precz smutki!
Pan idzie i pierzcha w cień kłam!

Pan idzie! Słoneczność rozlewa się w krąg!
Pan idzie na świata siąść tron!

Drży szatan, wysuwa się berło mu  z rąk!
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!

*
Spod znaku Maryi rycerski my huf…

*
O, Bogarodzico Dziewico!

Tchnij siły w mariański ten zew!
Z otwartą stajemy przyłbicą!

I serca Ci niesiem i krew!
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot!

W zwycięski Ty powiedź nas szlak!
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak,

Do nieba pokieruj nasz lot!
*

Spod znaku Maryi rycerski my huf…

Stawam na placu z Boga ordynansu,
Rangę porzucam dla nieba wakansu.

Dla wolności ginę , wiary swej nie minę,
Ten jest mój hazard, ten jest mój hazard

*
Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem,
W marszu zostaję, choć i padnę trupem.
Nie zważam, bo w boju, dla duszy pokoju
Szukam w Ojczyźnie, szukam w Ojczyźnie.

*
Krew z ran wylana dla mego zbawienia,

Utwierdza żądzę, ukaja pragnienia.
Jako katolika, wskroś serce przenika,

Prawego w wierze, prawego w wierze.
*

Boć nie nowina Maryi puklerzem,
Zastawiać Polskę, wojować z rycerzem.

Przybywa w Osobie, sukurs dawać Tobie,
Miła Ojczyzno, miła Ojczyzno.

*
W polskich patronach niepłonne nadzieje,

Zelantów serce niechaj się nie chwieje.
Gdy ci przy swej pieczy, miecze do odsieczy,

Dadzą Polakom, dadzą Polakom.
*

Niech nas nie ślepią światowe ponęty,
Dla Boga brońmy wiary Jego świętej.

A za naszą pracą, wszystką będzie płacą,
Żyć z Bogiem w niebie, żyć z Bogiem w niebie.

Przeciw nadużyciom w Liturgii1

oraz „władzuni”2

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,

Słudzy Maryi!
Więc choć świat spęka, choć i zadrży słońce,

Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,

Nas nie zatrwożą.
Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce;
Wszak póki On był z naszymi ojcami,

Byli zwycięzce!
Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,

Nie uklękniemy przed mocarzy władzą,

1 Nasz Dziennik, nr 86 (5534).

2 Jak mawiał w kazaniach, gromkim, siarczystym i piętnują-
cym głosem śp. Ks. Proboszcz Zygmunt Kopa o „władzuni”, 
prześladującej Kościół i Ojczyznę, a „władzunia” odpłaciła 
księdzu.

Wiedząc, że nawet, grobowce nas same,
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy,
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy,

Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu,
I szedł na święte kraju werbowanie,

Ten de profundis z ciemnego kurhanu,
Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki On z nami, całe piekła pękną!

Ani ogniste smoki nas ustraszą,
Ani ulękną.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy,

Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
Na Jego żołdy.

A pod baldachimem,
NAJŚWIĘTSZA z dotykalnych i niedotykalnych na 

świecie,
RZECZY I ISTOT,

KRUSZYNA OBECNOŚCI BOŻEJ
szła

o Panie Boże Ojcze nasz,
w Opiece Swej nas miej,

harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
dopomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę,

miłując chcemy żyć,
harcerskim prawom w życia dniach, 

wiernymi zawsze być.

Wstaje dzień, brzaski zórz,
Z ponad gór, z ponad pól, z ponad mórz,

Płoszą cień, zbudź się już.
Bóg jest tuż, Bóg jest tuż.

Przypomniał
Rzymski katolik 

tutejszy parafianin

Bychawa koniec lat 60. Zdjęcie z procesji – 
ks. dominik Maj z Monstrancją
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szkoły szkoły

»� 7 kwietnia w siedzibie 
Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie odbyła 
się uroczysta gala, na 
której rozstrzygnięto 
konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych 
z województwa 
lubelskiego „Szkoła 
Innowacji”. 

Jest to jedna z ważniejszych inicjatyw edukacyj-
nych w województwie lubelskim. Dotychczas, pod-
czas trzech edycji konkursu, uhonorowanych zo-
stało 49 szkół z Lubelszczyzny. Wyróżnione zosta-
ły placówki, które realizują nowatorskie pomysły, 
wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność 
uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizo-
wana jest współpraca międzynarodowa oraz po-
dejmowane są wszelkie niestandardowe i inno-
wacyjne działania. Nad przebiegiem procesu cer-
tyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz samo-
rządowych, wyższych uczelni, szkół oraz mediów. 
Najlepsi otrzymali certyfikaty i nagrody. Jest nam 
bardzo miło, że Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie otrzymał certy-
fikat „Szkoła Innowacji 2016”. Jest to dla nas duże 

wyróżnienie i dowód na to, że innowacje prowa-
dzone w naszym Zespole Szkół zasługują na uzna-
nie szerokiego gremium. 

Szkoła  posiada :
»» specjalistyczne pracownie zawodowe wypo-

sażone w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne i sprzęt multimedialny, trzy pracownie 
komputerowe,
»» dobrze wyposażone warsztaty szkolne 

z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów,
»» Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich zawo-

dów, w których szkoła prowadzi kształcenie,
»» - Ośrodek Szkolenia Kierowców - uczniowie 

uczący się w zawodzie technik pojazdów samo-
chodowych mogą za darmo odbyć kurs prawa 
jazdy kategorii B,

Innowacyjny „Hubal” 

»» bibliotekę z centrum informacji – uczniowie mają 
do dyspozycji 12 stanowisk komputerowych, 
drukarkę, skaner, xero,
»» wyremontowaną salę gimnastyczną i siłownię,
»» internat z dostępem do Internetu i stołówkę 

szkolną,
»» gabinet pielęgniarki szkolnej.

Szkoła oferuje:
»» możliwość odbywania zagranicznych staży za-

wodowych oraz wyjazdów w ramach projektów 
unijnych. Obecnie uczniowie przygotowują się 
do wyjazdu na staż do Włoch w ramach projektu 
Erasmus +. Rozpoczęte zostały prace nad kolej-
nymi projektami dzięki którym młodzież odbę-
dzie staże zawodowe w Portugalii oraz wyjedzie 

do zaprzyjaźnionych szkół z Chorwacji, Bułgarii, 
Grecji, Rumunii i Portugalii.
»» darmowe oryginalne oprogramowanie oraz sys-

temy operacyjne firmy Microsoft Windows na 
domowych komputerach w ramach subskrypcji 
DreamSpark Premium.
»» możliwość zdobywania dodatkowych kwalifika-

cji, organizując na terenie szkoły kursy i szkolenia 
np.: spawacza, wózka jezdniowego, magazyniera 
oraz szkolenia wyjazdowe.
»» możliwość rozwijania zainteresowań uczniów 

oraz pomoc w przygotowaniu do egzaminów 
maturalnych, potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Ponadto szkoła: 
»» współpracuje z uczelniami: Wyższą Szkołą 

Ekonomii i Innowacji, Politechniką Lubelską, z or-
ganizacją studencką AISEC – uczniowie uczestni-
czą w pokazach, zajęciach organizowanych przez 
uczelnie, Dniach Otwartych, wykładach prowa-
dzonych przez pracowników uczelni w szkole. 
W ramach współpracy z WSEI powstanie w szko-
le Szkolny Ośrodek  Diagnozy i Terapii.
»» bierze udział w licznych projektach i progra-

mach np.: IT Szkoła, WF z klasą, Junior Media, 
Transplantacja jestem na tak, Wygraj życie dzięki 
marzeniom.
»» posiada certyfikaty: Szkoła Innowacji 2016, 

Akademia CISCO, ECDL- Europen Computer 
Driving, WF z klasą, DreamSpark Premium, 
Mądre żywienie –zdrowe pokolenie.
»» organizuje międzyszkolne konkursy dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej, IT Hubal – konkurs wiedzy infor-
matycznej dla gimnazjalistów, Międzyszkolny 

Turniej Gier Komputerowych CS: GO, 
Międzyszkolny Turniej Ringo.
»» uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, olim-

piadach i zawodach sportowych np.: Olimpiadzie 
Wiedzy Samochodowej.
»» organizuje wyjazdy branżowe: Konferencja Check 

IT w Lublinie, Targi motoryzacyjne w Poznaniu, 
pokazy, konkursy fryzjerskie.
»» organizuje imprezy dla społeczności lokalnej 

i aktywnie uczestniczy w jej życiu – Karnawałowy 
Zawrót Głowy – pokaz fryzur i mody.
»» dba zdrowie, aktywność fizyczną  i prawidłowy 

rozwój młodych ludzi  organizując zajęcia, po-
kazy, festyny dotyczące zdrowego odżywiania, 
szkolne  zawody sportowe, rajdy rowerowe.
»» redaguje szkolna gazetkę Hubalnews.
»» dba o poszanowanie tradycji i wartości patrio-

tycznych – uczestniczy w uroczystościach patrio-
tycznych, współpracuje ze szkołami noszącymi 
imię majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym 
im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
uczestniczy w uroczystościach związanych 
z miejscami i wydarzeniami związanymi 
z Patronem szkoły.
»» włącza się w akcje charytatywne
»» współpracuje z Wojskowym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ 
w Lublinie. W szkole organizowane są akcje 
Honorowego Oddawania Krwi.

Zapraszamy uczniów gimnazjów do podejmowania 
nauki w naszej szkole. Dołączcie do nas! My nie spra-
wiamy zawodu, my dajemy zawód. Więcej informacji 
na temat życia szkoły, kierunków kształcenia i rekru-
tacji można uzyskać na stronie www.zsz.bychawa.pl 
oraz w sekretariacie szkoły.

»� Zajęcia z „czarodziejką pisanek”
Dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Bychawie z grupy 
„Nutki” bardzo sumienie 
przygotowywały się do świąt 
Wielkanocnych. 

Razem z florystką – panią Marzeną Tylec zrobi-
ły cudowne pisanki z bazi. Pracę poprzedził pokaz 
wydrapywania pisanek i przygotowywania ozdób 
świątecznych. Dzieci w skupieniu słuchały i po-
magały w niektórych czynnościach przy wydrapy-
waniu. Całe zajęcia bardzo podobały się uczniom, 
a na zakończenie spotkania nazwały panią Marzenę 
„czarodziejką pisanek”. Wykonane ozdoby pięknie 
komponowały się w świątecznym koszyku.

wychowawca grupy „Nutki”

Oferta edukacyjna 
Zespołu Szkół Zawo-
dowych Nr 1 im. mjr. 
H. Dobrzańskiego 
w Bychawie na rok 
szkolny 2016/2017:
Technikum (nauka trwa 
4 lata):
»» technik informatyk z innowacją grafika 

i gry komputerowe NOWOŚĆ!
»» technik usług fryzjerskich z innowacją wi-

zaż i stylizacja NOWOŚĆ!
»» technik pojazdów samochodowych
»» technik teleinformatyk
»» technik mechanik
»» technik gazownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(nauka trwa 3 lata):
»» mechanik pojazdów samochodowych
»» elektromechanik pojazdów 

samochodowych
»» fryzjer

Policealna  Szkoła Zawodowa 
dla dorosłych:
»» technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

(nauka trwa 3 semestry)
»» technik informatyk (nauka trwa 

4 semestry)

»� Dni otwarte w Szkole Podstawowej w Bychawie
14 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Bychawie odbyło 
się spotkanie informacyjne 
połączone z prelekcją na temat 
„Sześciolatek i siedmiolatek 
w szkole” dla rodziców dzieci 
6 i 7-letnich, które we wrześniu 
rozpoczną naukę w klasie I.

Dzień Otwarty Szkoły jest wpisany w tradycję naszej 
placówki. Ideą jest zapoznanie rodziców przyszłych 
uczniów klas pierwszych  z ofertą dydaktyczną oraz 
wychowawczo-opiekuńczą szkoły.
Spotkanie miało charakter informacyjny. Przybyłych 
rodziców powitała p. dyrektor Małgorzata Tudrujek. 
Zapoznała ona  obecnych ze strukturą pracy szkoły 
i planowaną organizacją pracy w klasach pierwszych 

w przyszłym roku szkolnym. Poinformowała rodzi-
ców o pracy świetlicy szkolnej, a także o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na 
terenie szkoły. 
Następnie głos zabrała p. Małgorzata Guellard me-
todyk z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie i   zapozna-
ła  rodziców z elementami, które decydują o tym czy 
dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w I klasie szko-
ły podstawowej. Chodzi między innymi o dojrzałość 
poznawczą, samodzielność, sprawność  fizyczną czy 
rozwój społeczny. Dzięki temu rodzice wiedzą na co 
zwrócić uwagę przed zapisaniem dziecka do szkoły.
Ofertę edukacyjną naszej szkoły przedstawiła 
p. Małgorzata Grabczyńska, posiłkując się przygoto-
waną przez siebie prezentacją multimedialną. 
Prezentacja zawierała  wybrane treści dotyczące np.: 

»» metod pracy z uczniami w klasach I – III, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na naukę poprzez 
zabawę, 
»» organizacji zajęć pozalekcyjnych (przede wszyst-

kim zajęć nieodpłatnych), 
»» organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej, 
»» podręcznika i materiałów pomocniczych dla 

młodszych uczniów (w tym możliwości wykorzy-
stywania nowoczesnych technologii informacyj-
nych w edukacji), 
»» warunków nauki i zabawy, 
»» organizacji zajęć szkolnych, w tym czasu przewi-

dzianego na zabawę, odpoczynek i posiłki. 
Po spotkaniu zainteresowani rodzice mieli możliwość 
obejrzenia sal lekcyjnych przygotowanych na przyję-
cie przyszłych pierwszoklasistów.

M. Grabczyńska
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szkoły szkoły

Natalia Rachwał laureatką 
„ITALIADY”, czyli 
Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Włoszech
8 kwietnia odbyło się podsumowanie IV edycji 
„ITALIADY” – Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 
o Włoszech dla gimnazjalistów z województwa lu-
belskiego. Uczennica naszej szkoły – Natalia Rachwał 
z kl. III a gimnazjum znalazła się wśród nagrodzonych 
uczestników. Celem konkursu jest zainteresowanie 
młodzieży tematyką związaną ze słoneczną Italią, 
zgodnie z mottem: „Sztuka nauczania nie polega tyl-
ko na zdobywaniu wiadomości, lecz też na rozbudza-
niu ciekawości.” Konkurs sprawdza wiedzę z geogra-
fii, historii i kultury Włoch. Z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością wśród młodzieży, której 
nie zniechęca duża ilość materiału do opanowanie 
i wysoki poziom trudności.
Zgromadzona na wręczeniu nagród publiczność mia-
ła okazję wysłuchać wykładu dr Anny Kucharskiej 
z Instytutu Filologii Romańskiej KUL, która zapro-
siła na wspólny spacer po Rzymie. Opowiedziała 

o najbardziej znanych zabytkach wiecznego miasta, 
przedstawiła ciekawostki dotyczące włoskiej stolicy.
Całe spotkanie uświetniła część artystyczna przygo-
towana przez młodzież ze szkoły tańca „Zamek” oraz 
szkolny chór „Cantino”.

Małgorzata Butryn, nauczycielka języka włoskiego

Kamil Piskorz został finalistą 
Centralnej Olimpiady Policyjnej
Ogólnopolska Olimpiada Policyjna organizowana 
jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie od 2010 
roku. Co roku przedsięwzięcie to umożliwia uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych zdobycie upragnionego 
indeksu na wybranym kierunku studiów pierwsze-
go stopnia w szczycieńskiej Uczelni. 1 kwietniu 2016 
roku miał miejsce kolejny – VII już finał policyjnej 
Olimpiady. Do tegorocznej edycji przystąpiło 150 
osób z 43 szkół ponadgimnazjalnych. Po sprawdze-
niu prac napisanych przez uczestników do kolejne-
go etapu zakwalifikowano 142 uczniów. Test wiedzy, 
który nie należał do najłatwiejszych, wyłonił najlep-
szą trzydziestkę w kraju. Już samo zakwalifikowanie 
się do grona 30 finalistów etapu centralnego jest 

dużym osiągnięciem. W tym doborowym towarzy-
stwie znalazł się uczeń klasy III d Zespołu Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie o profilu po-
licyjnym Kamil Piskorz, uzyskując w finale Olimpiady 
95% wynik punktowy.
Ostatecznie nasz reprezentant zajął 18 miejsce. Tym 
razem nie wygrał indeksu, ale uzyskał tytuł uczest-
nika finału Centralnej Olimpiady Policyjnej. Do olim-
piady ucznia przygotowywał nauczyciel elementów 
wiedzy o policji Zygmunt Sitarski, nauczyciel histo-
rii i wos-u Marek Krzysztoń oraz nauczyciel w-f – 
Konrad Maciejczyk. 
Od 2010 r. każda edycja Olimpiady Policyjnej cie-
szyła się dużym zainteresowaniem uczniów z całej 
Polski. Możliwość wcześniejszego dostania się na 
studia w Wyższej Szkole Policji – bez udziału w pro-
cesie rekrutacji – skłaniała wiele osób do spróbo-
wania swoich sił w Olimpiadzie. Indeks WSPol cie-
szył tym bardziej, jeśli wzięło się pod uwagę ograni-
czoną liczbę miejsc i liczbę chętnych. Przez siedem 
edycji Olimpiady uczniowie Zespołu Szkól im. ks. 
A. Kwiatkowskiego wielokrotnie docierali do finału 
krajowego Olimpiady Policyjnej, często będąc jedy-
nymi przedstawicielami województwa lubelskiego. 
Od 2010 roku 10 uczniów Kwiatka było uczestnika-
mi centralnego etapu olimpiady, trzech zdobyło in-
deksy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Wydział 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji: Ilona 
Zasada – indeks, V miejsce; Natalia Chyża – indeks, 
VII miejsce; Karolina Fedorczuk, Patrycja Iżycka 
(2010); Elżbieta Kowalska – indeks, II miejsce; Żaneta 
Szarama, Magdalena Resztak , Krzysztof Galiński 
(2011) , Katarzyna Kryk (2015), Kamil Piskorz (2016). 
Uczniowie naszej szkoły pokazali, że to, co pozornie 
wydaje się trudne do osiągnięcia, poprzez trud i po-
święcenie staje się możliwe. Wystarczy odrobina za-
pału, ambicji i pracy.

Marek Krzysztoń

»� Natalia, Marcin i Kamil 
są wizytówką szkoły.

Marcin Wolski – zwycięzcą 
kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych z fizyki 
i matematyki

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne są organizo-
wane z myślą o uczniach zdolnych. Nielicznym uda-
je się dotrzeć aż do etapu wojewódzkiego. Aby zo-
stać zakwalifikowanym do kolejnego etapu, należy 
zdobyć 90 % na etapie szkolnym, 80 % na etapie 
rejonowym, natomiast laureat – co najmniej 80 % 
całości punktów.
Ciężką i systematyczną pracą osiągnął to uczeń 
klasy III b Gimnazjum nr 2 – Marcin Wolski. Został 
on laureatem wojewódzkiego konkursu przedmio-
towego z fizyki. Uczeń na ostatnim etapie uzyskał 
40 punktów na 40 możliwych do zdobycia i tym sa-
mym uplasował się na pierwszym miejscu w woje-
wództwie wraz z trzema innymi uczestnikami kon-
kursu. Począwszy od pierwszej klasy gimnazjum 
Marcin mógł się pochwalić ocenami bardzo do-
brymi z fizyki. Każde zadanie, które rozwiązywał, 
traktował jak poważne wyzwanie. Przygotowania 
do konkursu w szkole i w domu były długie i pra-
cochłonne. Znalezienie się w czołówce nie należało 
do najłatwiejszych zadań, co niewątpliwie świadczy 
o doskonałym przygotowaniu do zmagań.
Marcin interesuje się mechaniką, matematyką, 
astronomią i szeroko pojętymi naukami ścisłymi. 
W ubiegłym roku uzyskał tytuł TAONA w Polsko-
Ukraińskim Konkursie z Fizyki „Lwiątko”.
Laureatowi konkursu przysługuje wiele przywile-
jów. Osiągnięcie zostanie wpisane na świadectwie 
szkolnym, tuż obok celującej oceny z fizyki. Uczeń 
zwolniony jest też z części egzaminu gimnazjal-
nego z przedmiotów przyrodniczych – otrzymuje 
wówczas maksymalną liczbę punktów. Poza tym, 

osiągnięcie to zapewnia, że Marcin zostanie przyję-
ty do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależ-
nie od kryteriów określonych w jej statucie.
To nie jedyne tak wspaniałe osiągnięcie Marcina. 
2 kwietnia 2016r., w siedzibie Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od-
był się finał pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów klas III gimnazjum. 
Do konkursu przystąpiło około dwóch tysięcy mło-
dych ludzi interesujących się matematyką, pragną-
cych sprawdzić siebie, swoją wiedzę i zdobyć nowe 
doświadczenia. Po dwóch etapach, odbywających 
się w szkołach w dniach 29 lutego i 7 marca, do fi-
nału zakwalifikowało się 44 uczniów z całej Polski, 
w tym również finaliści konkursów kuratoryjnych. 
Wśród nich znalazł się Marcin Wolski, przygoto-
wywany przez panią Annę Sionkowską. Po 90 mi-
nutach zmagań i godzinie oczekiwania na wyniki 
okazało się, że Marcin nie tylko stanął na konkurso-
wym podium, ale zdobył I miejsce uzyskując 100% 
możliwych punktów. Serdecznie gratulujemy tak 
spektakularnych sukcesów!

Monika Kubina, nauczycielka fizyki

Spektakularne sukcesy uczniów „Kwiatka”

»� Planowane klasy pierwsze w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
w roku szkolnym 2016/1017 

Technikum
 Klasa Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym
Przedmioty 

uzupełniające
Nauczane 

języki obce
Przedmioty punktowane 

w procesie rekrutacji

I a
Technik geodeta

fizyka
matematyka

historia 
i społeczeństwo

j. angielski
j. niemiecki

j. polski
matematyka
j. angielski*
fizyka

Ib
Technik ekonomista 
(rachunkowość 
i finanse, bankowość)

geografia
matematyka

historia 
i społeczeństwo

j. angielski
j.hiszpański

j. polski
matematyka
j. angielski*
geografia

* - jeżeli absolwent gimnazjum nie będzie miał na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej oceny z języka angielskiego, 
będzie brana pod uwagę ocena z innego języka obcego nowożytnego

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany układu języków obcych w przypadku problemów organizacyjnych

Liceum Ogólnokształcące
Klasa Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym
Przedmioty 

uzupełniające
Nauczane języki 

obce
Przedmioty punktowane 

w procesie rekrutacji
I a
Humanistyczno-
językowa

język polski
język angielski
historia

przyroda j. angielski
j.hiszpański

j. polski
j. angielski*
historia
matematyka

I b
Ratownictwo-medyczne 
+ Straż pożarna

biologia
chemia
j. angielski

historia 
i społeczeństwo

j. angielski
j. niemiecki

j. polski
biologia
chemia
j. angielski

Ic
Matematyczno-
informatyczna

matematyka
informatyka
fizyka

historia 
i społeczeństwo

j. angielski
j. włoski

j. polski
matematyka
informatyka
fizyka

Id
Klasa mundurowa
(policyjna, wojskowa, 
straż graniczna)

geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
 

historia 
i społeczeństwo, 
ekonomia w praktyce

j. angielski
j. niemiecki lub 
hiszpański

j. polski
geografia
wiedza o społeczeństwie
j. angielski*

I f
Medialna
(NOWOŚĆ od 2016)

język angielski
język polski
informatyka

przyroda j. angielski
j. hiszpański

j. polski
j. angielski
informatyka

Gimnazjum
 Klasa Nauczane 

języki obce
Proponowane 

innowacje
I a j. angielski „English In Songs”

I b j. angielski „Hala, basen i boisko - tu dla 
Ciebie mamy wszystko”

»� Spotkanie z Panią 
Moniką Madejek, 
autorką książek 
dla dzieci
Już po raz drugi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej gościli w Filii 
Biblioteki Publicznej w tejże 
miejscowości na spotkaniu 
z autorką książek dla dzieci p. 
Moniką Madejek.

Wizyta rozpoczęła się od wspólnego przygo-
towania „ciasteczek kokosowych z wiśnią” we-
dług przepisu Pani Moniki, który można znaleźć 
w jej najnowszej książce pt. Wakacje Kajtka. O tej 
właśnie publikacji opowiadała autorka, jak zwy-
kle dając słuchaczowi do zrozumienia, że pisanie 
to jedna z jej pasji. Ta skromna i przesympatycz-
na osoba przejawia wiele talentów, które rozwi-
ja. Jednym z nich jest rękodzieło. Jej prześliczne 
aniołki z masy solnej były wspaniałą dekoracją 
podczas wizyty w bibliotece. Uczniowie mogli za-
kupić je na pamiątkę. Można było również zaopa-
trzyć swoją prywatną biblioteczkę w egzemplarz 
książki „Wakacje Kajtka” ze specjalną dedykacją 
od autorki. 
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu mieli moż-
liwość przygotowania własnoręcznie zakładki do 
książek, posłuchania fragmentów najnowszego 
dzieła Pani Moniki czytanego przez samą autor-
kę, która przygotowała także niespodziankę dla 
uczniów w postaci magnesów na lodówkę z prze-
pisem na czekoladę. Aby otrzymać taki prezent, 
należało napisać na kartce swoje marzenie oraz 
sposób na jego spełnienie. Pisarka zachęcała, by 
realizować marzenia i nie rezygnować z nich. 
 W ciągu całej wizyty towarzyszył nam cudowny 
zapach piekących się ciasteczek kokosowych, któ-
re na koniec spotkania uczniowie z wielkim apety-
tem degustowali. Czas spędzony w bibliotece mi-
nął nam szybko i przyjemnie.
Bardzo gorąco dziękujemy pracownikom Filii 
Biblioteki Publicznej W Starej Wsi za organizowa-
nie tak sympatycznych spotkań.

Monika Korpysa
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III etap HTC 2016 odbędzie się 
1 maja 2016 w Bychawie 

XIX HETMAN TANDEM CUP 2016 (Międzynarodowy 
Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka 
Lubelszczyzny) odbędzie się w dniach 30 kwiet-
nia – 2 maja 2016 r., na drogach województwa 
lubelskiego. Wyścig składać będzie się z czte-
rech etapów, w tym trzech etapów wyścigu ze 
startu wspólnego, jednego etapu jazdy indywidu-
alnej na czas. Łączny dystans zawodów, to około 

220 km. Tegoroczną imprezę rozegramy w Lublinie  
i Bychawie.
W imprezie wezmą udział kolarskie załogi tande-

mowe, złożone z pełnosprawnego przewodnika 
i osoby niewidomej lub słabowidzącej. Zawody 
rozgrywane będą w dwóch konkurencjach: 

osobno w klasyfikacji męskiej i żeńskiej.

i

»» Godz. 12.00 – III etap 
(wyścig ze startu wspólnego 
w Bychawie (parking 
koło przedszkola), wyścig 
punktowany o Puchar 
Burmistrza Bychawy, 72 km 
dla mężczyzn, 60 km dla 
kobiet) 

»» Godz. 13.50 – zakończenie 
etapu i wręczenie nagród

XIX HETMAN TANDEM CUP 2016

Międzynarodowy Kolarski Wyścig 
Tandemów o Puchar Marszałka 

Lubelszczyzny

Organizatorzy III etapu HTC w Bychawie: 
»» Kolarski Klub Tandemowy „Hetman”
»» Gmina Bychawa


	Jakub Tudrujek laureatem konkursu plastycznego Wielkanoc 2016
	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. 
	Bychawa w Muzeum Wsi Lubelskiej
	W ostatni przedświąteczny weekend w Skansenie odbył się Lubelski Jarmark Wielkanocny. W sobotę, wśród 80 wystawców z całej Lubelszczyzny znalazła się również Bychawa.
	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.
	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.
	Czym jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej?
	O znaczku turystycznym raz jeszcze
	Wojtek Drewniak i „Historia bez cenzury” w Bychawie
	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 opowi
	Wspólne spotkania
	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.
	Zostaw 1 procent w Bychawie
	Akademia Młodzieżowa – ewangelizacja przez teatr
	Akademia Młodzieżowa działa przy parafii w Bychawie od roku. Liczy sobie 12 osób w wieku gimnazjalnym.
	Kruszyny z życia i historii Narodu Polskiego
	Warsztaty palmiarskie 
	W okresie przedświątecznym w świetlicach wiejskich w Bychawce Pierwszej, Woli Dużej i w Olszowcu zostały zorganizowane artystyczne warsztaty palmiarskie.
	Brawo „Dziadki”! 
	5.03.2016 r. w Ludwinie koło Łęcznej odbył się Halowy Turniej w Piłce Nożnej Weteranów. 
	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.
	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?
	To był nasz Kochany Wychowawca...
	Żegnaj Mistrzu nauczycielskiego kunsztu i Przyjacielu młodzieży!
	„Burza” i „wyzwolenie”
	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.
	Dzieci oszczędzają
	W 160. rocznicę śmierci poety Kajetana Koźmiana
	Uczennica ze SP w Zaraszowie laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
	Integracja pokoleń w Zaraszowie
	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.
	Z dziejów Policji Państwowej II RP. Sylwetka przodownika PP Władysława Cholszewskiego
	Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny
	Planowane klasy pierwsze w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie w roku szkolnym 2016/1017 
	Spektakularne sukcesy uczniów „Kwiatka”
	Spotkanie z Panią Moniką Madejek, autorką książek dla dzieci
	Zajęcia z „czarodziejką pisanek”
	Innowacyjny „Hubal” 
	Dni otwarte w Szkole Podstawowej w Bychawie
	Pisanki w Szkole Podstawowej w Bychawie
	„Uśmiechnięty święty”- sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
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