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OKŁADKA:
Zespół NA TAK z Bychawki Drugiej 
to finalista 11. edycji programu 
Must Be The Music (8.05.2016). 
Występowali przed całą Polską, teraz 
zobaczymy ich w Bychawie. Wieczorem 
w sobotę 28 maja będą główną gwiazdą 
imprezy na stadionie. 
Fot. Marek Matysek/2016

Na skróty

Wnioski o dopłaty do 15 czerwca
»» Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu 

do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków 
o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży 
złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szansę 
zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy 
roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą po-
mniejszane o 1 proc. Lepiej się pospieszyć...

Dominika Frant – Najsympatycz-
niejszą Miss Lubelszczyzny 2016
»» W środę 19 maja w Centrum Spotkania Kultur odbyła 

się gala finałowa wyborów Miss Polski Lubelszczyzny 
2016. O koronę walczyło 30 dziewcząt z wojewódz-
twa lubelskiego. Tytuł Najsympatyczniejszej Miss 
trafił do bychawianki – Dominiki Frant. To kolejna 
Miss z naszej ziemi bychawskiej, urodzajnej w piękne 
i sympatyczne dziewczyny. Jedną z jurorek była nasza 
Aleksandra Ogłaza – Miss Polski 2006.

Pamiątka z Bychawy
»» Taki oto drewniany magnes z rysunkiem z 1888 r. 

E. Andriollego będzie można zakupić na wspólnym 
stoisku promocyjnym Gminy Bychawa i Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego w czasie najbliższej im-
prezy pierogowej (28-29 maja). To nowy pomysł na 
upominek lub pamiątkę z Bychawy. Oprócz tego bę-
dzie można zakupić bychawskie Znaczki Turystyczne 
oraz praktyczne bawełniane torby na zakupy. 
Dla dzieci przewidziano bezpłatne baloniki, dla doro-

słych foldery i zakładki do książek. 
»»

Z życia Akademii Młodzieżowej
»» 4 czerwca w Bychawskim Centrum Kultury odbędzie 

się Festiwal Teatralny zorganizowany przez bychaw-
ską Akademię Młodzieżową. Wystąpią cztery grupy 
teatralne:  Bychawy, Końskowoli, Jastkowa i Łęcznej 
(z miejsc, gdzie działają Ośrodki AM). Tematem spek-
takli będzie Miłosierdzie Boże. Młodzież zaprasza! 

Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski

Bychawa połączy smaki 
trzech regionów
»� Swoje siły dla 
promocji regionalnych 
kulinariów połączyły 
województwa 
lubelskie, 
podkarpackie 
i podlaskie. Efektem 
tej współpracy 
jest festiwal „Na 
kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”, 
który odbędzie się 
w dniach 28 i 29 maja 
w Bychawie.

Pierwsza edycja festiwalu „Na kulinarnym szla-
ku wschodniej Polski” będzie połączona z na-
szym bychawskim świętem W Krainie Pierogów. 
Celem nowego festiwalu, który przyjmie charak-
ter plenerowego festynu, jest prezentacja kuli-
narnego bogactwa oraz kultury stołu, a także rę-
kodzieła oraz innych form tradycyjnej aktywno-
ści kulturalnej Podkarpacia, Lubelszczyzny oraz 
Podlasia. W organizację tego dwudniowego wy-
darzenia zaangażował się oprócz władz Bychawy 
i Bychawskiego Centrum Kultury, również Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Cech 
Rzemiosł Spożywczych. Na stu regionalnych sto-
iskach będzie można kupić nasze produkty: pierogi 
z Bychawy, cebularz lubelski, nabiał OSM, pieczywo 
GS Samopomoc Chłopska.
Tegoroczną gwiazdą Festynu będzie zespół Strachy 
na Lachy. Dla wzbogacenia programu – oprócz lo-
kalnych zespołów amatorskich – wystąpią także 
Akcent i Long &Junior oraz w sobotę zespół NA TAK.

»� Kolejna szansa, by dzieci rolników 
wspominały radosne wakacje

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 
16. roku życia (ur. po 1 stycznia 2000 r.), których 
rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun 
podlega ubezp. społecznemu rolników KRUS lub 
pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Koszt całego turnu-
su to 390,00 zł + koszt tansportu. Turnus trwa dwa 
tygodnie. 

Planowane są cztery turnusy w terminach:
»» 26.06.2016 - 9.07.2016
»» 10.07.2016 - 23.07.2016
»»  24.07.2016 - 6.08.2016
»» 7.08.2016 - 20.08.2016

Kontakt: Mariusz Gołębiowski,  Związek Zawodowy 
Rolników "Ojczyzna" tel: 82 576 14 16

cebularz lubelski z piekarni M. i G. juryckich

pierogi z Bychawy produkcji A. i M. Sawickich

masło śmietana i twarogi z oSM w Bychawie

bułki z piekarni GS w Bychawie  
©
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»� Sprawozdanie z pracy Burmistrza Bychawy 
»» 4 kwietnia 2016 r. – spotkanie z przedstawicielami 

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego na omó-
wienie audytu informatycznego, który został prze-
prowadzony w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
»» 5 kwietnia 2016 r. – spotkanie wewnętrzne z pra-

cownikami Urzędu w sprawie ostatecznego zakre-
su projektu solarnego oraz spotkanie z Zarządem 
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie podziału 
środków finansowych oraz funkcjonowania jedno-
stek OSP.
»» 7 kwietnia 2016 r. – spotkanie z dyrektorem 

Bychawskiego Centrum Kultury i dyrektorem Teatru 
NN Brama Grodzka w Lublinie w sprawie Festiwalu 
Śladami Singera. Ponadto narada z dyrektorami 
szkół i przedszkola w sprawie wstępnych założeń do 
arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny.
»» 12 kwietnia 2016 r. – spotkanie z rodzicami uczniów 

Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej w spra-
wie rekrutacji dzieci do klas pierwszych oraz udział 

w posiedzeniu komisji oświatowej, na której zostały 
przedstawione wyniki audytu oświatowego;
»» 13 kwietnia 2016 r. – spotkania indywidualne z dy-

rektorami szkół w sprawie organizacji pracy na rok 
szkolny 2016/2017 oraz spotkanie ze związkami za-
wodowymi Gimnazjum nr 1 w Bychawie;
»» 14–15 kwietnia 2016 r. – wyjazd studyjny do par-

ku przemysłowego Stare Miasto Park sp. z o.o. 
w Wierzawicach zajmującego się gospodarką odpa-
dami komunalnymi;
»» 18 kwietnia 2016 r. – uczestnictwo w posiedze-

niu komisji inwestycyjnej, na której Fundacja 
Rewitalizacji Oświetlenia „ATON” przedstawiła ofer-
tę oświetlenia ulicznego;
»» 20 kwietnia 2016 r. – spotkanie z właścicielami 

działek sąsiednich, przylegających do działek gmin-
nych w miejscowości Romanów i Bychawka Druga 
w celu rozważenia możliwości przeznaczenia ich 

do sprzedaży. Spotkanie z sołtysem i radą 
sołecką Gałęzowa w celu rozważenia moż-
liwości sprzedaży stawów położonych 
w sołectwie;
»» 21 kwietnia 2016 r. – spotkanie z pro-

boszczem Parafii Rzymskokatolickiej 
w Bychawce w sprawach organizacji Święta 
Floriana. Ponadto spotkanie organizacyjne 
w sprawie organizacji 3 Maja oraz udział 
w imprezie literacko-kulinarnej „Danie dla 
Mola”.
»» Ponadto posiedzenie, podczas którego zo-

stała przyjęta informacja na temat Analiza 
stanu dróg gminnych” oraz zostały przyjęte 
projekty uchwał w sprawach:
»� szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, 
»� zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,

»� udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy 
finansowej Powiatu Lubelskiego.
»» 22 kwietnia 2016 r. –   posiedzenie kierow-

nictwa Urzędu Miejskiego w Bychawie, na 
którym został przyjęty raport z funkcjo-
nowania systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2008. Ponadto udział w obchodach 
1050. rocznicy Chrztu Polski zorganizowa-
nych przez Wojewodę Lubelskiego oraz 
w uroczystym wręczeniu certyfikatu ISO 
9001:2008 dla SPZOZ w Bychawie w zakre-
sie świadczenia usług medycznych;
»» 25 kwietnia 2016 r. – udział w konferencji 

„Energetyka obywatelska szansą rozwoju 
obszarów wiejskich”;
»» 27 kwietnia 2016 r. – spotkanie z przed-

stawicielami Urzędów Marszałkowskich 
z trzech województw: lubelskiego, podla-
skiego i podkarpackiego w sprawie organi-
zacji majowego festiwalu „Na kulinarnym 
szlaku wschodniej Polski”.

»�WYNIKI III BIEGU 
BYCHAWA NA 3–GO!

rocznik 2003 – 2006 
dziewczęta:
I miejsce – Kinga Polańska, Lublin, 2’38”. 
II miejsce – Wiktoria Wiśniewska, SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 2’51’’. 
III miejsce – Oliwia Korba, SP w Bychawie, 2’52”. 
IV miejsce – Natalia Wolska, SP w Bychawie, 3’07”. 
V miejsce – Milena Jakubowska, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’17”. 
VI miejsce – Zuzanna Małek, SP w Bychawie, 3’21”. 
VII miejsce – Sylwia Wójcik, SP w Bychawie, 3’23”. 
VIII miejsce – Weronika Wiśniewska, SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 3’24”. 
IX miejsce – Weronika Winiarczyk, SP w Bychawie, 3’25”. 
X miejsce – Martyna Chyżewska, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’26”. 
XI miejsce – Wiktoria Legendzka, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’51. 
XII miejsce – Nina Pietrzak, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’52”. 
XIII miejsce – Małgorzata Krusińska, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’58”. 
XIV miejsce – Magdalena Zielińska, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 4’25”. 
XV miejsce – Klaudia Migryt, SP w Bychawie, 5’17”.
chłopcy:
I miejsce – Daniel Juchna, SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 2’33’’. 
II miejsce – Emilian Gajur, SP w Bychawie, 2’42’’. 
III miejsce – Michał Pawelec, SP w Bychawie, 2’45’’. 
IV miejsce – Szymon Staniec, SP w Bychawie, 2’57”. 
V miejsce – Jakub Kulpa, SP w Zaraszowie, 3’11”. 
VI miejsce – Rafał Wąsik, SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 3’17”. 
VII miejsce – Krystian Dejnek, SP w Bychawie, 3’18”. 
VIII miejsce – Kacper Piechota, SP w Bychawie, 3’29”. 
IX miejsce – Patryk Klimek, SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 3’37”. 
X miejsce – Damian Stachyra, SP w Bychawie, 3’38”. 
XI miejsce – Kamil Wójcik, SP w Bychawie, 3’40”.
rocznik 2000 – 2002 
dziewczęta:
I miejsce – Luiza Frączek, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 6’20’’. 
II miejsce – Julia Pietrzak, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 7’11”. 
III miejsce – Barbara Wiśniewska, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 7’22”. 
IV miejsce – Sandra Skrzypczak, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 7’56”.
chłopcy:
I miejsce – Łukasz Krzysztoń, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 5’42’’. 
II miejsce – Ernest Multan, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 6’42’’. 
III miejsce – Patryk Kostrzewa, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 7’34’’.
rocznik 1999 i starsi 
kobiety:
I miejsce – Edyta Frant, Bychawa, 9’38’’.
mężczyźni:
I miejsce – Albert Rachwał, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 5’53”. 
II miejsce – Dominik Łoś, Bychawa, 5’58”. 
III miejsce – Mateusz Gajur, Biskupiak – Lublin, 6’23”. 
IV miejsce – Adrian Dolecki, Bychawa, 6’25”. 
V miejsce – Artur Kozak, ZSTR Piotrowice, 6’44”. 
VI miejsce – Jakub Kuna, Bychawa, 7’02”. 
VII miejsce – Jakub Rolek, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 7’52”. 
VIII miejsce – Tomasz Kryk, Bychawa, 8’15”. 
IX miejsce – Grzegorz Łapiński, Bychawa, 8’29”.

»� W całym kraju odbyły 
się uroczystości 
upamiętniające 225. 
rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 
Były msze święte, 
występy artystyczne, 
przemówienia 
polityków oraz władz 
samorządowych, 
barwne korowody, 
a także pikniki. A jak 
3 Maja wyglądał 
w Bychawie?

Pogoda dopisała, delegacje sztandarowe też, a na 
wielu bychawskich domach, zwłaszcza przy ulicy 
Piłsudskiego, pojawiła się Biało-Czerwona! To do-
brze, bo ostatnio zauważyliśmy mniej flag i jakąś 
dziwną niechęć bychawian do ekspozycji symboli 
narodowych. A przecież w naszym kraju wywiesze-
nie flagi państwowej jest oznaką, że dzieje się coś 
ważnego.
Uroczystego charakteru bychawskim obchodom 
nadał udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 
bardzo bogata część artystyczna w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, która 
była połączeniem poezji i muzyki nawet z elemen-
tami tańca (dzieci wykonały w kościele poloneza!). 

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Kuś, 
homilię wygłosił o. jezuita Krzysztof Łaszcz.
W trzeciomajowych uroczystościach wzięły udział 
delegacje ze sztandarami: Związku Armii Krajowej, 
Związku Kombatantów RP, Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny, Zespołu Szkół im. mjr. H. Dobrzańskiego, 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olszowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gałęzowie.
Wieńce pod pomnikiem Marszałka złożyła również 
delegacja władz Bychawy z burmistrzem Januszem 
Urbanem, skarbnik Elżbietą Dworak i przewodni-
czącym Rady Grzegorzem Szaconiem. Burmistrz 

Majowa rocznica

3 Maja w Bychawie. Było patriotycznie i sportowo

w przemówieniu przybliżył okoliczności 
uchwalenia tej najsłynniejszej w historii 
Rzeczypospolitej Ustawy Rządowej oraz 
nawiązał do obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.
Wieńce oprócz delegacji ze szkół złoży-
li również przedstawiciele służb mundu-
rowych (Komisariatu Policji w Bychawie, 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Bychawie), zakładów pracy (Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej, Bychawskiego 
Centrum Kultury, Spółdzielni 
Mieszkaniowej), organizacji społecznych 
(Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego) 

i partii politycznych (Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości).
Kolejnym punktem uroczystości była tra-
dycyjna kawa i ciastko w Złotej Lirze, a na-
stępnie obchody majowej rocznicy prze-
niosły się do parku za kościołem, bo prze-
cież Bychawa od dwóch lat biega.
Tegoroczny III Bieg Bychawa na 3-GO! był 
imprezą udaną, która zgromadziła 43 za-
wodników; zainteresowanie biegami 
było zatem nieco większe niż w ub. roku. 
Organizacją zawodów tradycyjnie zajął się 
Urząd Miejski w Bychawie oraz partne-
rzy: Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna, 
Bychawskie Centrum Kultury oraz Ośrodek 
Kuratorski nr 1 w Bychawie, który ufundo-
wał medale. Nad przebiegiem biegu, któ-
ry odbył się w trzech grupach wiekowych 
z podziałem na dziewczęta i chłopców, czu-
wał sędzia główny zawodów – p. Andrzej 
Miszczak, konferansjerkę poprowadził rad-
ny p. Mateusz Wróblewski. Nagrody – ko-
szulki z nadrukiem Wyjątkowy mieszkaniec 
Bychawy. Jem. Śpię. Biegam wręczyli bur-
mistrz Bychawy J. Urban oraz p. A. Płaza, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Monika Głazik

PS. Przepraszamy czytelników za wyjątko-
wo paskudną literówkę, której dopuściliśmy 
się w ostatnim numerze „GZB”. Ze wstydu 
nie jej nie podajemy. Naszemu czytelniko-
wi – p. Markowi gratulujemy bystrego oka!

W tegorocznych obchodach majowej rocznicy bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy

Grzegorz  łapiński i jakub Kuna w barwach narodowych

Na pierwszym planie jakub Kulpa

Znakomita luiza frączek 

»� Promocja projektu 
O projekcie modernizacji 
infrastruktury szkolnej 
i sportowej na terenie miasta 
Bychawa.

29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą 
Bychawa a Województwem Lubelskim zosta-
ła zawarta umowa o dofinansowanie projek-
tu pt. Modernizacja infrastruktury szkolnej 
i sportowej na terenie miasta Bychawa w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na Lata 2007-2013, 
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, 
działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.
Całkowita kwota wydatków projektu wynosi 
3 655 731,36 zł. w tym kwota wydatków kwa-
lifikowanych 1 183 027,55 zł. natomiast kwota 
dofinansowania wynosi 946 422,04 zł.
Zadanie realizowane było od 2007 roku i obej-
mowało zagospodarowanie terenu oraz ter-
momodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Bychawie, jak również budowę 
ogrodzenia i modernizację budynku socjalnego 
stadionu sportowego.

W części kosztów 
kwalifikowanych przedmiot 
projektu obejmuje:
»» Budowę obiektu sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Bychawie – placu zabaw dla naj-
młodszych dzieci;
»» Na stadionie sportowym wykonane zosta-

ło ogrodzenie z siatki stalowej z bramami 
i furtkami.

Termomodernizacja 
budynków Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
obejmowała:
»» ocieplenie przegród zewnętrznych budynku 

szkoły,
»» izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie piwnic,
»» zmiana kolorystyki elewacji,
»» wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ko-

tłowni z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego 
na olej opałowy,
»» budowę ciągów pieszych‚
»» wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych,
»» remont pokrycia dachu,
»» remont wentylacji i kominów.
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»� Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
Aby zaprzeczyć obiegowej 
i niesprawiedliwej opinii 
o tenisie stołowym, że 
to bardzo prosta gra, 16 
kwietnia o godz. 9.00 w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
stawiło się wielu amatorów tej 
gry.

Były to pierwsze rozgrywki, w których nie doko-
nano podziału na kategorie wiekowe oraz płeć. 
Wszyscy tenisiści rywalizowali w jednej grupie. Do 
turnieju zgłosiło się 26 zawodników (w tym nieste-
ty tylko dwie dziewczynki) z Bychawy, Starej Wsi, 
Giełczwi, Kosarzewa oraz Bychawki Drugiej. Różnica 
wieku między najmłodszym i najstarszym graczem 
była duża, lecz nie przeszkodziło to w sportowej ry-
walizacji i dobrej zabawie. Turniej rozgrywano sys-
temem „do dwóch przegranych”, tzn. zawodnik, 
który przegrał dwa spotkania, kończył rywalizację. 

Okazało się jednak, że górą było doświadczenie, 
opanowanie i duże umiejętności. 

Oto oficjalne wyniki:
»� I miejsce – Daniel Rak – Bychawa
»� II miejsce – Radosław Adamiak – Giełczew
»� III miejsce – Andrzej Makuch – Stara Wieś
»� IV miejsce – Krzysztof Rybaczek – Bychawa
»� V miejsce – Dawid Adamiak – Giełczew
»� VI miejsce – Kacper Duma – Giełczew
»� VII miejsce – Grzegorz Wieczorkiewicz – Bychawa

»� VIII miejsce – Rafał Rozdzialik – Bychawa
»� IX miejsce – Damian Lenart, Adrian Skowronek, 
Patryk Kmieć, Mariusz Szmit
»� XIII miejsce – Jacek Kusy, Rafał Kula, Robert 
Nawrocki, Łukasz Marzec
»� XVII miejsce – Kamil Osmoliński, Jarosław Lech, Eryk 
Kula, Kamil Szymański, Michał Szmit, Wiktoria Kusy, 
Kacper Baran
»� XXIV miejsce – Magdalena Zielińska, Paweł Prącik, 
Mateusz Skrzypek.

A. Miszczak
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»� ISO dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
W piątek 22 kwietnia 
w Dworku Jabłonna odbyło się 
uroczyste wręczenie władzom 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie certyfikatu Systemu 
Zarządzania Jakością w oparciu 
o wymagania międzynarodowej 
normy ISO 9001:2008. 

Jednostką certyfikacyjną była firma Dekra z siedzibą 
we Wrocławiu, która w połowie lutego br. przepro-
wadziła audyt certyfikacyjny systemu zarządzania 
jakością w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń 
pielęgnacyjnych, opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej, 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transpor-
tu sanitarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, re-
habilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego oraz 
diagnostyki.

Audytorzy jednostki certyfikacyjnej Dekra wysoko 
ocenili stopień wdrożenia systemu zarządzania ja-
kością w SPZOZ Bychawa, czego potwierdzeniem bez 
wątpienia jest uzyskany certyfikat. Jest to obiektyw-
ny dowód, że system odpowiada międzynarodowym 
normom i podlega ciągłemu doskonaleniu. Był i jest 
to olbrzymi wysiłek organizacyjny, czasowy oraz fi-
nansowy. Sprawnie działający system zarządzania 
jakością to nic innego jak jego ciągłe doskonalenie, 
zwiększanie efektywności pracy, poziomu zadowole-
nia pacjentów i pracowników oraz lepsze zarządza-
nie zasobami, polepszanie komunikacji i ciągły roz-
wój, czego namacalnym dowodem jest zwiększanie 
jakości i kompleksowości świadczonych usług i dzia-
łań, których najlepszym przykładem są m.in.: rozbu-
dowa SPZOZ-u w oparciu o środki unijne, moderni-
zacja infrastruktury technicznej, wdrożenie systemu 
informatycznego, doposażenie oddziałów w nowo-
czesny sprzęt medyczny, co bez wątpienia przyczynia 
się do poprawy warunków hospitalizacji pacjentów 
oraz warunków pracy personelu.
Warto podkreślić, że system zarządzania jako-
ścią w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Bychawie obejmuje całą strukturę or-
ganizacyjną, tj. łącznie 13 lokalizacji. Atutem jednost-
ki jest to, iż posiada ona pierwszy na Lubelszczyźnie 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który uzyskał certyfi-
kat ISO.
Uzyskanie Certyfikatu nie byłoby możliwe bez za-
angażowania kierownictwa szpitala z dyrektorem 
Piotrem Wojtasiem na czele i pełnomocnikiem ds. 
Systemu zarządzania jakością Dominiką Migryt. Była 
to jednak też praca zespołowa wszystkich pracowni-
ków szpitala.

»� W dniach 18-22 
kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Starej 
Wsi odbył się Tydzień 
głośnego czytania, 
podczas którego 
każdą klasę odwiedził 
specjalny gość, aby 
poczytać uczniom 
wybrany przez siebie 
utwór z kanonu 
literatury dziecięcej. 

Byli to głównie rodzice, ale nie tylko. W jed-
nej z klas gościliśmy p. Ewę Nieściór, pracow-
nika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie 
(Filia w Starej Wsi), oddział przedszkolny odwie-
dził zaś ks. Dariusz. Gościem honorowym akcji 
była p. Magdalena Kostruba, zastępca burmistrza 
Bychawy, która oprócz książki przywiozła ze sobą 
słodkie upominki. Pani Magda przeczytała całej 
społeczności szkolnej polską baśń pt. O dobrym 
przewoźniku i dwóch siostrach rusałkach. Wszyscy 
słuchali w skupieniu i z ogromnym zainteresowa-
niem. Spotkanie to było doskonałym sposobem na 

uczczenie, obchodzonego 23 kwietnia, Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich.
Tydzień głośnego czytania był podsumowaniem, 
trwającej od września, akcji Cała szkoła czyta, 
w czasie której nauczyciele regularnie czytali dzie-
ciom w ramach lekcji, zajęć świetlicowych oraz bi-
bliotecznych. Organizowali także spotkania, pod-
czas których uczniowie klas starszych czytali swoim 
młodszym kolegom. Wszystkie te działania miały 
na celu promowanie idei głośnego czytania oraz 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Miały tak-
że obudzić w dzieciach zamiłowanie do sięgania po 

Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i my!

książki, sprawić by czytanie stało się dla nich praw-
dziwą przyjemnością. Mamy nadzieję, że ukształto-
wany w ten sposób model spędzania wolnego cza-
su przez dzieci i młodzież zaprocentuje w ich do-
rosłym życiu – nawyk czytania nie zniknie, a wręcz 
przeciwnie – zostanie przekazany innym.
Serdecznie dziękujemy p. M. Kostrubie, 
p. E. Nieściór oraz rodzicom za to, że znaleźli czas, 
by odwiedzić naszą szkołę i poczytać dzieciom.

Ewa Baran, 
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej

»� Realizacja programu Rodzina 500 Plus
W gminie Bychawa realizacja 
programu Rodzina 500 Plus 
przebiega bardzo sprawnie. 
Obsługą zajmuje się Ośrodek 
Pomocy Społecznej – Dział 
Świadczeń Rodzinnych, 
Funduszu Alimentacyjnego 
i Świadczeń Wychowawczych. 
Według przewidywań naszego 
Ośrodka programem tym 
zostanie objętych co najmniej 
1500 dzieci.

Program Rodzina 500 Plus to wsparcie rodzin wy-
chowujących drugie i kolejne dzieci w wieku do 
ukończenia 18. roku życia nieopodatkowaną kwotą 
500 zł miesięcznie na dziecko – bez limitu dochodu, 
a także na pierwsze dziecko, jeśli dochód netto nie 
przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł netto, jeśli jest 
to dziecko niepełnosprawne.
Od 1 kwietnia do 12 maja do Ośrodka Pomocy 
Społecznej wpłynęło 784 wniosków o przyznanie 
świadczenia (z czego 54 w wersji elektronicznej) na 
1325 dzieci, wydano 550 decyzji o wypłacie świad-
czenia, a pierwsze przelewy zostały zrealizowane 
jeszcze w miesiącu kwietniu.
O kolejności wypłat decyduje w dużej mierze kolej-
ność złożenia wniosków, jednak spora ich część wy-
maga jeszcze uzupełnienia bądź korekty. Ponadto 
wnioski z kryterium dochodowym opracowywane 

są nieco dłużej, ponieważ wymagają sprawdzenia 
podanych informacji finansowych.
Przewiduje się, że na podstawie dotychczas wyda-
nych decyzji zostaną wypłacone świadczenia (wy-
równanie za miesiąc kwiecień i bieżąca wypłata za 
maj) na łączną kwotę ok. 637 tys. zł.
Ośrodek przypomina wszystkim zainteresowanym, 
że wnioski o przyznanie świadczenia można składać: 
osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu 
Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych 
(I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.15 – 15.15, za pośrednictwem poczty oraz drogą 
elektroniczną.
Aby uzyskać świadczenie z wyrównaniem za mie-
siąc kwiecień należy złożyć wniosek do dnia 1 lipca 
2016 r., po tym okresie świadczenie będzie przysłu-
giwało od miesiąca złożenia wniosku.
Wszelkich informacji na temat uprawnień do świad-
czenia wychowawczego udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie – Dział 
Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego 
i Świadczeń Wychowawczych pod numerem telefo-
nu (81) 56 60 127 w. 5.

Teresa Szopa,
kierownik OPS w Bychawie

»� Gmina realizuje 
duży projekt 
drogowy w osiedlu 
Nad Doliną

Informujemy, że Gmina Bychawa realizuje za-
danie pod nazwą Budowa ciągu dróg gmin-
nych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, 
ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z prze-
budową ul. Żeromskiego w Bychawie (dro-
gi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 
112530L). Zadanie jest współfinansowane przez 
Wojewodę Lubelskiego ze środków finansowych 
Budżetu Państwa w wysokości 293 038,32 zł 
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
Umowa z wykonawcą została podpisana w dn. 
23 marca br. i obecnie w tym rejonie trwają in-
tensywne prace.
Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania 
wynosi 586 075,32 zł.
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mieszkańcy mieszkańcy
»� Starosta docenił 
najlepszych 
uczniów 
i sportowców
21 kwietnia br. na XX sesji 
Rady Powiatu w Lublinie 
zostały wręczone stypendia 
Starosty Lubelskiego 
dla najlepszych uczniów 
i sportowców.

Podczas uroczystości wręczone zostały również 
nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
sportu. Wśród laureatów znalazła się bychawian-
ka – Iwona Podkościelna z kadry narodowej ko-
biet w paraolimpijskiej dyscyplinie – kolarstwie 
tandemowym. Pretenduje do udziału w tego-
rocznej olimpiadzie w Rio de Janeiro. Gratulacje!
Wśród dziesięciu najlepszych uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez powiat lubelski znalazło się trzech 
uczniów z bychawskich szkół. Są to Marcin 
Dziadosz i Marcin Wolski, uczniowie Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
oraz Arkadiusz Paluch z Technikum w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie. Stypendia oraz 
nagrody wręczyli Starosta Lubelski Paweł 
Pikula oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Lublinie Konrad Banach.

»�Wielka ryba 
w bychawskim 
zalewie pływa!

Pan Janusz Kośka z bychawskiego Koła PZW wycią-
gnął taaakiego karpia z naszego zalewu. Stało się to 23 
kwietnia 2016 r. o godz. 8.30. Karp waży 12 kilogramów 
i mierzy 82 cm. Waży i mierzy, bo rybka trafiła z powro-
tem do wody! Na pokuszenie bychawskich wędkarzy…

»� Niedzielny wyścig 
w Bychawie w południe 
1 maja to jeden 
z czterech etapów 
odbywającego się już 
po raz 19. Hetman 
Tandem Cup, czyli 
Międzynarodowego 
Kolarskiego 
Wyścigu Tandemów 
o Puchar Marszałka 
Lubelszczyzny. Cała 
sportowa impreza 
trwała trzy dni.

Na bychawskich szosach ścigało się 17 tandemów 
z klubów z całej Polski. Wyścig odbył się ze startu 
wspólnego – panie miały wykręcić 62 km, pano-
wie 72 km, co wynosi odpowiednio – 10 i 12 pę-
tli (Bychawa – Leśniczówka – Bychawa). Silną 
reprezentację stanowił lubelski Kolarski Klub 
Tandemowy Hetman, w barwach którego jeździ by-
chawianka – Iwona Podkościelna.
Zmaganiom kolarzy z zaciekawieniem i spo-
rym zaskoczeniem przyglądali się mieszkańcy 
Bychawy. Kibicowali oczywiście naszej zawodnicz-
ce – Iwonie oraz jej pilotce – Oli Tecław. Dziewczyny 

odpłaciły się popisowym występem i przepiękną 
formą. O poziomie wyścigu niech świadczy choćby 
osiągnięta przez dziewczyny zdumiewająca średnia 
prędkość całego wyścigu – 40,9 km/ha! Iwona do-
trzymała słowa danego w naszej gazecie i wystąpi-
ła w Bychawie w tęczowej koszulce mistrza świata 
(co można podziwiać na zdjęciach). Wiele znaków 
na niebie wskazuje, że Iwona może być olimpijką.
Na czas Hetman Tandem Cup został ograniczony 
ruch w Bychawie. Przysporzyło to kierowcom tro-
chę kłopotów, ale trzeba pamiętać, że drogi mogą 

Iwona i Ola górą

HTC w Bychawie, czyli Kolarski Wyścig Tandemów

być wykorzystywane w sposób specjalny. Do ta-
kich sytuacji bardzo często dochodzi w dużych mia-
stach, które są organizatorami maratonów i wyści-
gów. W Bychawie zdarza się to bardzo rzadko.
Władze Bychawy reprezentował p. Artur Płaza, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie, 
który wręczył puchary zwycięzcom bychawskiego 
etapu oraz upominki. Na kilka godzin zagościła też 
u nas w Bychawie telewizja. Były nagrania, wywia-
dy, zdjęcia na ściance, jednym słowem: wielki spor-
towy świat zawitał na chwilę do Bychawy.

Co miłe, dziewczyny – Ola i Iwona wygrały wszyst-
kie etapy Hetman Tandem Cup 2016 i następnego 
dnia, 2 maja zdobyły na wyścigu w Lublinie głów-
ny Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Bychawa jest 
z Was dumna, dziewczyny!
To, że jeden z etapów tego wyścigu odbył się 
w Bychawie, to zasługa przede wszystkim dwóch 
osób – prezesa Klubu Tandemowego Hetman 
z Lublina adw. Andrzeja Góździa, któremu tą drogą 
składamy serdeczne podziękowania – oraz oczywi-
ście naszej Iwony. 
Dziękujemy również gorąco Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starej Wsi Drugiej z prezesem 
Zdzisławem Blachą za zabezpieczenie imprezy.

Wyniki III etapu HTC 2016, 
wyścig o Puchar Burmistrza 
Bychawy:
Kobiety
»» I miejsce (10 pkt) Podkościelna Iwona 

Tecław Aleksandra (KKT Hetman)
»» II miejsce (6 pkt) Duzikowska Anna 

Morytko Natalia (OKS Warmia i Mazury)
»» III miejsce (2 pkt) Strulak Izabela 

Pyciarz Lidia (OMEGA Łódź)
Mężczyźni
»» I miejsce (10 pkt) Polak Marcin 

Ładosz Michał (KKT Hetman)
»» II miejsce (6 pkt) Brzozowski Adam Bala Tomasz (KKT 

Hetman)
»» III miejsce (2 pkt) Soćko Piotr Klucznik Bartłomiej 

(OKS Warmia i Mazury)

»� Dziadki znowu na pudle!
8 maja 2016 roku na boisku Orlik odbył się towarzyski turniej 
w piłce nożnej weteranów „40 plus”.

W zawodach wzięły udział drużyny z Łęcznej, Batorza i Bychawy. Mecze rozgrywane były systemem każdy 
z każdym 2 x 20 minut. Drużyny liczyły po sześciu zawodników, pięciu w polu i szósty bramkarz. Wszystkie 
spotkania odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadą fair play. Czasami niektórym piłka-
rzom brakowało sił, ale do końca turnieju dotrwali wszyscy. Na szczęście obyło się bez kontuzji. Chociaż 
zmęczeni, to jednak uśmiechnięci i zadowoleni sportowcy zakończyli bez urazów zawody. I miejsce za-
jęła drużyna z Bychawy (4  pkt), II miejsce drużyna z Łęcznej (3 pkt), III miejsce drużyna z Batorza (1 pkt). 
Oto wyniki poszczególnych spotkań: 1. Batorz – Łęczna 3:5, 2. Dziadki – Łęczna 6:3, 3. Dziadki – Batorz 2:2. 
Drużyna „Dziadków” wystąpiła w następującym składzie: Andrzej Miszczak – kapitan, Piotr Frączek – 
bramkarz, Piotr Rzucidło, Andrzej Pietrzak, Piotr Kamiński, Ryszard Grudzień, Wojciech Czapla, Mariusz 
Ponieważ.

Andrzej Miszczak

»� Integracja w plenerze
5 maja to oficjalna data obchodów Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

Dzień ten ustanowiono w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. Data ta jest nieprzypadkowa, bowiem w całej 
Europie jest to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W naszej 
społeczności lokalnej obchody te miały miejsce w ruinach pałacu bychawskie-
go i zostały zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie. 
Miały one charakter integracyjny, bowiem zaproszono osoby niepełnosprawne 
z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Załuczu i Bystrzycy oraz Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Matczynie. Swoją obecnością zaszczyciły nas także władze 
Bychawy p. J. Urban i p. M. Kostruba oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy 
Społecznej w Bychawie i Strzyżewicach.
Dla uczestników obchodów przewidziany był plener plastyczny prowadzony przez 
instruktorów ŚDS oraz warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Romana 
Rusinka, któremu bardzo dziękujemy za fachowy wykład i poświęcony czas. 
Oprócz tego odbyły się zajęcia integracyjne z chustą Klanzy i tańce przy muzy-
ce, w które włączyły się również dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie, dzięki czemu spotkanie przybrało jeszcze bardziej 

integracyjny charakter. Okazało się być fajną majówką na świeżym powietrzu 
w malowniczej okolicy ruin i zalewu bychawskiego.
Organizatorzy spotkania (dyrekcja, pracownicy i uczestnicy ŚDS) składają ser-
deczne podziękowania właścicielom Zakładu Mięsnego Krzczonów oraz sieci skle-
pów „Biedronka” za nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych, z których 
przygotowany został poczęstunek dla osób niepełnosprawnych. 

Justyna Siek-Jacak, Renata Krusińska

MIESZKAŃCY 
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mieszkańcy mieszkańcy

»� Jak zwykle, gdy pełnia 
wiosny, Bychawa 
rozbrzmiewa „rżeniem 
koni i tętentem 
kopyt”. Nie inaczej 
i tym razem – 8 maja 
2016 r. Na błoniach 
wokół stadionu 
miejskiego miał 
miejsce XI już Przegląd 
Koni Użytkowych 
oraz IV Czempionat 
Kuców zorganizowany 
przez bychawskie 
Stowarzyszenie 
Użytkowników Koni. 
Dopisały konie – 
ogółem 50 koni 
różnych ras, maści 
i kalibru.

Dopisali goście: hodowcy z Lubelszczyzny i spoza 
niej. Był nawet gość z Mazur. Specjaliści z UP Lublin 
z prof. dr hab. Ryszardem Kolstrungiem oraz 
dr Michałem Plutą. Członkowie Polskiego Związku 
Hodowców Koni, władze Powiatu Lubelskiego ze 
starostą Pawłem Pikulą oraz sekretarzem staro-
stwa Grzegorzem Szaconiem. Władze miejskie 
w osobie sekretarz UM p. Jolanty Cajzer. Wśród 
gości honorowych znaleźli się także p. Wojciech 

Jachymek – prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, 
prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie p. Zofia 
Popławska, Paweł Jachymek – bychawski „zakli-
nacz koni”. Gospodarzy reprezentował p. Leszek 
Gumienniak, prezes bychawskiego oddziału 
Stowarzyszenia stojący na czele ekipy miłośników 
koni zaangażowanych w organizację imprezy.
Pośród zaprezentowanych zwierząt dominowały 
rasy rodzime: kuc feliński wyhodowany pod egidą 
UP w Lublinie oraz koń małopolski – odmiana an-
gloaraba, hodowana dawniej na potrzeby wojska, 
sportów jeździeckich oraz rolnictwa. Wystąpiły 
także osobniki bardziej egzotyczne: zaprzęg koni 
śląskich (rosłe karosze), kilka dużych koni zimno-
krwistych – „w typie belgijskim” jak określił spe-
cjalista – z misternie zaplecionymi grzywami, 

Czekoladowa „Hulanka”, niehebanowy „Heban”

maleńkie kucyki szetlandzkie oraz! piękny siwek 
rasy kuc connemara. Tu sięgnijmy do literatury. 
Connemara to hrabstwo w zach. Irlandii, a hodo-
wane pośród wrzosowisk koniki mają w żyłach krew 
koni arabskich, berberyjskich, hiszpańskich, pełnej 
krwi angielskiej i oczywiście miejscowych kucyków. 
Charakteryzują się szlachetną sylwetką, dużą wy-
trzymałością i inteligencją.
Częścią imprezy najistotniejszą dla hodowców 
jest ocena zaprezentowanych koni, w ramach 
Czempionatu Kuców. Oceniano w grupach wieko-
wych 3-5 oraz pow. 6 lat osobno ogiery i klacze. 
Przypomnijmy: Kryterium oceny są typ rasowy, po-
krój (czyli budowa konia) chody w stępie i kłusie 
oraz kondycja, pielęgnacja i przygotowanie konia do 
przeglądu. Łączną ocenę konia daje suma punktów 
przyznanych za poszczególne elementy. Oceniało 
jury z PZHK w składzie: panowie Janusz Lawin, Jerzy 
Łukomski oraz p. Joanna Szulowska (bychawianka).
Wszyscy to doświadczeni specjaliści i praktycy ho-
dowli koni.
I – uprzedzimy fakty – nie rozpieszczało zawodników. 
Uzyskać pow. 35 pkt. na 50 możliwych było niezwy-
kle trudno. Krótkie komentarze uzasadniające ocenę 
oraz opisujące mocne i słabe strony koni przedsta-
wiał p. Janusz Lawin. Całokształt wydarzeń komen-
tował prof. Kolstrung, przystępnie poszerzając wie-
dzę uczestników na temat koni. Konferansjerkę pro-
wadziła p. Joanna Kolstrung, z dużym ożywieniem 
i znajomością tematyki, przedstawiając uczestników 
i poszczególne etapy imprezy. A oto wyniki czempio-
natów w poszczególnych klasach:
»» ogiery 3-5 lat – „Emaus” (kf) przed „Riko” (kf)
»» ogiery pow. 6 lat – „Midnight Magic” (conn.) przed 

„Tel Awiw” (kf)

»» klacze 3-5 lat – „Mona Lisa” (kf) przed „Gitara” (kf)
»» klacze pow. 6 lat – „Hulanka” (kf) przed „Regina” (kf).

W klasyfikacji ogólnej czempionami bychawskiej im-
prezy zostali: „Hulanka” – najwyżej punktowany koń 
konkursu – 40 pkt na 50 możliwych oraz „Midnight 
Magic” przybysz z Mazur, z nieco niższą punktacją. 
Poświęćmy im nieco uwagi.
Urocza „Hulanka” jest maści ciemnoczekoladowej 
z tarantowatym zadem, przypomina wyglądem in-
diańskie appaloosa.
Rosły i pięknie zbudowany „Midnight Magic” jest 
jabłkowitym siwkiem, pełnym temperamentu. 
Walkę o I miejsce z gniadym „Tel Awiwem”, stoczył 
w sensie dosłownym, wyrywając się z rąk opiekuna. 
Na szczęście, nie było ofiar wśród koni i ludzi, a krew-
kie rumaki opanowano. Tu duży plus dla organizato-
rów, którzy tym razem starannie oddzielili strefę za-
wodów od widowni. Wśród konkursowiczów mogli-
śmy zobaczyć wielu starych znajomych: byli gniada 
„Wojenka”, sympatyczny srokacz „Rokset” i biały, ta-
rantowaty „ Riko”, który ze źrebaka prezentowanego 
ongiś stał się okazałym ogierem. Przedstawione pod-
czas konkursu zaprzęgów konie i pojazdy podzielić 
można chyba tradycyjnie na: „wiejskie” i „miastowe” 
lub „chłopskie” i „pańskie”. Wiejskie to lubelskie wa-
sągi na podwoziu wozów użytkowych z wyplatanymi 
„półkoszkami”; zaprzężone w konie robocze. Wśród 
paradnych pojazdów były: kareta, ciągniona przez 
parę karych koni śląskich przyozdobionych strusimi 
pióropuszami, równie ozdobny pojazd spacerowy 
ze srokatymi klaczami rasy szlachetnej polskiej oraz 
urocza dorożka, niczym z wiersza Gałczyńskiego, 
z fantazyjną trojką kuców felińskich. Sympatię pu-
bliczności wzbudziły maleńkie kucyki szetlandzkie, 
które ciągnąc miniaturową bryczuszkę, dzielnie po-
dążały za swymi ogromnymi kolegami. Zwyciężyła 
tradycja lokalna: za najpiękniejszy zaprzęg uznano 
„Brykieta” i „Bazalta”, konie zimnokrwiste z prze-
pięknie zaplecionymi grzywami i ogonami, w ozdob-
nej uprzęży, ciągnące typowy lubelski wasąg. 
Szczęścia idą w parze. Te same zwierzęta powożone 
przez właścicieli pp. Pawła i Adama Raków zdobyły 
pierwsze miejsce na torze przeszkód wyprzedając 
parę kuców „Rokseta” i „Glaukę” (własność Gustawa 
Jędrejka z Niedrzwicy) oraz należące do p. Tomasza 
Gołasia zimnokrwiste klacze „Wanessę” i „Batalię”.
Zawody polegały m.in. na załadowaniu i rozłado-
waniu worków, przejeździe uliczką ułożoną z kostek 
słomy, pokonaniu kałuży, markowanej przez płachtę 
folii etc. Znawców koni nie dziwią dobre wyniki uzy-
skane przez konie zimnokrwiste. Są to zwierzęta od-
ważne, cierpliwe, chętne do współpracy, łatwo dają 
się przyuczyć do prac na roli, w lesie; dawniej uży-
wane w transporcie drogowym i przemyśle. I wresz-
cie główna atrakcja imprezy „ścieżka bychawska”. 
Konkurencja typu „pony games” polegająca na po-
konaniu przeszkód symulujących naturalne. A więc 

oprócz wymienionych – kałuży, uliczki jest firanka 
z zielonych brzózek, pochylnia z bali, leśna „zawała” 
z porozrzucanych drągów, „cavalletti”, szereg kozłów 
itd.
Tu wykazała się klacz małopolska „Clio” pod 
Aleksandrą Muchą powodowana bez wędzideł je-
dynie przy pomocy rzemienia zawieszonego na szyi 
(tzw. naturalna szkoła jazdy konnej).
Druga z kolei siwa klacz „Historia” dosiadana przez 
p. Artura Brzozowskiego oklep, większość przeszkód 
przebyła galopem. Dosyć skutecznie rywalizowała 
z większymi koleżankami klacz „Tajga” rasy kuc fe-
liński, zajmując III miejsce wraz ze swą amazonką 
Justyną Dziurkowską.
Nagrodę publiczności jako najpiękniejszy koń poka-
zu zdobył ogier „Heban” lat 10, rasy małopolskiej. 
Niespodzianka! W odróżnieniu od laureatów z lat 
poprzednich „Heban” wcale nie jest hebanowy. Jest 
dorodnym, dereszowatym siwkiem a należy do Stada 
Ogierów w Klikowej (woj. podkarpackie). Mieliśmy 
również okazję oglądać próbę dzielności pod sio-
dłem w wykonaniu syna „Hebana”, gniadego ogiera 
„Lucky”, który ubiega się o licencję na krycie klaczy. 
Wypadła pomyślnie, koń pokonał wyznaczony tor 
przeszkód bezbłędnie i w dobrym tempie. Szeroką 
publiczność zafascynowały pokazy historyczne. 
Panowie Artur Brzozowski i Wojciech Bartyzel, 
członkowie grupy rekonstrukcyjnej zaprezentowali 
się w rolach kozaka oraz polskiego ułana w mundu-
rze z r. 1920. Brawurowa jazda galopem i cwałem, 
pokonywanie przeszkód, w tym żywych, władanie 
bronią białą, dżygitówka (czyli popisy akrobatyczne) 
wzbudziły ogromne emocje. Uspokojenie nastrojów 
przyniósł pokaz ujeżdżania w wykonaniu p. Antoniny 
Chwieralskiej na koniu „Fifuszka”. Amazonka wy-
stąpiła w stroju z epoki, prezentując jazdę w dam-
skim siodle (bokiem, nogi po jednej stronie konia). 
Powiedzieć, że wymaga to perfekcyjnego przygoto-
wania konia i jeźdźca, to nic nie powiedzieć. Dodajmy 
tylko że p. Antonina i jej rumak były uosobieniem jeź-
dzieckiego wdzięku i gracji.
Cóż jeszcze do zaoferowania miała bychawska „kon-
na niedziela”. Przejażdżki bryczką i na kucyku wspa-
niały widok konnej drużyny z Pszczelej Woli na kra-
wędzi skarpy, a potem jadącej w szyku trójkowym 
przez błoń. Beztroskie brykanie małych źrebaczków 
po zielonej trawie. Była polowa kuchnia serwująca 
jadło i napitek, dmuchane zamki, rozmaite stoiska 
z różnymi wyrobami.
Było niedzielne spotkanie znajomych starych i no-
wych, połączonych miłością do koni.
Nawet pogoda zachowała się tego dnia przyzwoicie; 
poranna siąpawka ustąpiła ciepłemu przedpołudniu. 
Lunęło dopiero chwilę po zakończeniu imprezy.

Marek Kuna

Podziękowania
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników 
i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych 
Producentów Żywności Ekologicznej im. prof. 
Ewalda Sasimowskiego w Bychawie pragnie podzię-
kować niżej wymienionym osobom, instytucjom 
i sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania XI Pokazu Wszechstronnego Wykorzystania 
Koni i IV Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców 
pod patronatem Ministra Rolnictwa. 
»» Wojewodzie Przemysławowi Czarnkowi za patronat 

honorowy, Staroście Lubelskiemu Pawłowi Pikule 
za patronat i wsparcie finansowe. Burmistrzowi 
Bychawy Januszowi Urbanowi za patronat i wspar-
cie finansowe oraz Sekretarz Gminy Bychawa 
Jolancie Cajzer i Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Bychawie Grzegorzowi Szaconiowi za zaangażowa-
nie w przebieg imprezy.
»» Lubelskiemu Związkowi Hodowców Koni i Polskiemu 

Związkowi Hodowców Koni za wsparcie finanso-
we i zaangażowanie organizacyjne, Uniwersytetowi 
Przyrodniczemu w Lublinie i Terenowemu Związkowi 
Hodowców Koni  za wsparcie  organizacyjne.
»» Sponsorom: Katarzynie Spust, Janowi Rządowi, 

Tomaszowi Kołodyńskiemu, Tomaszowi Brykowi, 
Krzysztofowi Adasikowi, Marioli Widerlik, Leszkowi 
Szewczykowi, Andrzejowi Migrytowi, Tadeuszowi 
Grzegorczykowi, Mariuszowi Kijkowi, adw. Justynie 
Kijek oraz p. Zofii Popławskiej, prezes Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie i p. Teresie Tracz, prezes 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego.

»» Bychawskiemu Centrum Kultury za pomoc 
techniczną.
»» Osobom  zaangażowanym w przygotowanie 

XI Pokazu Koni i Kuców: Marcinowi Baranowi, 
Markowi Dworakowi, Katarzynie Spust, Nadii 
Kobylarz, Zbyszkowi Wierzbickiemu a w szczególno-
ści: Dagmarze Berlin, Monice Polskiej,Grzegorzowi 
Michalczakowi, Adamowi  Sztyrakowi, Jackowi 
Wójcikowi i Dominikowi Olejarczykowi.
»» Strażakom z OSP z Woli Dużej i Bychawki Pierwszej 

za utrzymanie porządku podczas imprezy.
»» Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego 

przebiegu XI Pokazu Użytkowników Koni i Kuców.
W imieniu całego Zarządu PSUiPKR w Bychawie

składa prezes Leszek Gumienniak

„Heban”– ulubieniec publiczności

jeźdźcy w polu...

„Mona lisa” odbiera puchar

ostra walka o pierwszeństwo „Midnight Magic” i „tel Awiw”
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mieszkańcy mieszkańcy

Moim zawodowym dzieckiem 
hołubionym od lat jest „Danie 
dla Mola”. Przygotowania do 
kolejnych edycji tego literacko-
kulinarnego wydarzenia trwają 
zwykle około dwóch miesięcy. 
I tak już od 2007 r. dzieje się 
dwa razy do roku.

Ilekroć spotykam się z bezinteresowną życzliwo-
ścią, czy to bliskich, ledwo poznanych osób, czy zu-
pełnie mi obcych, moje serce wariuje. Mam wtedy 
wrażenie, jakby u ramion rosły mi skrzydła. To takie 
fantastyczne uczucie!
Na długo przed terminem finału XX już edycji, 
otrzymuję wiadomość od Doroty, naszej bibliotecz-
nej wolontariuszki, z zaskakującą i trochę nieśmiałą 
prośbą – pytaniem: ale pozwolisz mi zrobić zapro-
szenia na Mola? Miło mi się zrobiło, bo dziewczę 
zamiast skupić się na sobie, myśli o Molu! Tym bar-
dziej, że właśnie ZUS zafundował jej trzy tygodnie 
w kurorcie. W proces tworzenia zaproszeń i plaka-
tów angażuje także swoją Mamę, a naszą czytel-
niczkę, Panią Janinkę. Na zaproszeniach mają być 
krawaty, jako atrybut mężczyzny. Pani Jasia z zapa-
łem wycina własnoręcznie z papieru blisko setkę ta-
kich drobiazgów. Efekty wywołują uśmiech na twa-
rzach tych, do których zaproszenia trafiają.
W ostatnich dniach przed finałem przygotowania 
gwałtownie nabierają rozpędu. Bywa, i to nader 
często, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy 
na krótko przed godziną zero i wtedy trzeba działać 
naprawdę błyskawicznie. Przy organizacji XX jubi-
leuszowej edycji, w dodatku wyjątkowej, bo przy-
rządzać literackie smaki mieli sami mężczyźni, co 
chwila napotykaliśmy na przeszkody. Panowie do 
ostatniej chwili zwlekali ze zgłoszeniami, wprowa-
dzając tym samym pewną nerwowość. Skóra mi 
cierpła na myśl, że żaden facet na Lubelszczyźnie 
ani nie czyta, ani nie ogląda filmów, ani też nie ma 
w sobie tyle odwagi żeby wystąpić przed publicz-
nością. Długo też nie mogliśmy znaleźć pomysłu 
na aranżację wnętrza sali, w której miało się od-
bywać czytanie i gotowanie. Na niewiele się zda-
ła sonda prowadzona na FB. W końcu doznałam 
olśnienia. Zapadła decyzja o połączeniu „Mola” ze 
Światowym Dniem Książki. W głowie Moniki bły-
skawicznie rodzi się koncepcję aranżacji wnętrza 
i dekoracji stołów, z wykorzystaniem klasycznego 
motywu: książki i róży. Po konsultacjach z Ewką, 
która dorzuca kilka swoich uwag po czym część 
pomysłu realizuje sama, z marszu, gdzieś pomię-
dzy codziennymi obowiązkami... W zadziwienie 
wprawia mnie nieodmiennie tym, że z niczego po-
trafi zrobić coś fajnego. Tym razem, np. ze zwykłej 

gazety wyczarowała piękną różę, do tego, niby 
od niechcenia, dokomponowała trochę „zielska” 
z ogródka, dołożyła całą masową produkcję czer-
wonych miniaturowych różyczek… rozdziawiam bu-
zię z zachwytu! Owe drobiazgi z serwetek składały 
Iza z Asią, dobrych kilka dni. Zanim stały się czę-
ścią dekoracji zajmowały każdą wolną przestrzeń 
w bibliotece. Stare książki, wyciągnięte z magazy-
nu przydały się jako podstawa dekoracji, ubrane 
w pięknie rozkwitnięte, czerwone róże i kaskadę 
drobnych różanych pączków, na białych obrusach 
prezentowały się przepięknie! Wielkie otwarte 
księgi z literackimi przepisami, uformowane z bry-
stolu przez stażystkę Izę, znalazły swoje miejsce na 
parapetach, ożywione krwistoczerwonymi różami 
w stylowych flakonach, komponowały się z całą 
resztą idealnie.

Ale zanim...
Na kilka dni przed finałem, mama Jakuba, który 
w poprzedniej edycji zadebiutował jako Molik, te-
lefonuje z zapytaniem czy tym razem też potrzebu-
jemy Molika? Pewnie, że tak! Ktoś przecież musi za-
stąpić Molinkę, która przeistoczyła się w elfa i gra 
w teatrze, w przedstawieniu Calineczka. Nawiasem 
mówiąc cudny z niej elfik… Odbieram kolejny te-
lefon. Rozpoznaję głos właściciela hurtowni elek-
trycznej, Wiesława Lenarta. Przeprasza, że nie bę-
dzie mógł uczestniczyć w finale, ale chętnie pomo-
że. Pada konkretne pytanie, co potrzeba? A moje 
serce rośnie jeszcze bardziej! Totalnie się rozpły-
wam na dźwięk głosu pani prezes bychawskiej OSM, 
która zapowiada udział swojej ekipy w molowym 
wydarzeniu. Chcą zaprezentować nowy produkt: 
ser z ziołami. Taka właśnie jest „molowa” idea, przy 
okazji promocji książek i czytania prezentować lo-
kalne produkty, firmy, słowem wszystko to co u nas 
dobre, wyjątkowe. Telefony, i stacjonarny, i komór-
kowy rozgrzewają się do czerwoności. Tym razem 
to Ewa, żona Rosario, który będzie przyrządzał 

Faceci w fartuszkach,  
czyli „Męskie Gotowanie”

Stanęło kilku dorodnych chłopa
Italia – Polska, tu Europa
Będą ucierać, kroić i siec
Smażyć i warzyć, dusić i piec

Ogień buzuje, aż kipią kluchy
Z ryżu się kleją włoskie racuchy
Szczypie cebula, wre czekolada
Ktoś soli, słodzi, przypraw dokłada

A sala siedzi zauroczona
Cierpliwie czeka, aż się dokona
Ów tajemniczy akt kulinarny
I świat kucharstwa rzesze nakarmi.

Jest telewizja, kamerą kręci
do wypowiedzi szczerej zachęci
Pani redaktor – urocza dama
Nie wiesz, co gadać? Podpowie sama.

I wreszcie mamy dania na stołach
Wkrąg aromaty pyszne dokoła
Pochód z tacami przez salę ruszył
Już pałaszują, trzęsą się uszy

Jury – trzy panie bardzo nadobne
Próbują danie, każde z osobna
Krótką naradę po cichu wiodą
Górą drożdżówki słodkie, z jagodą

Wreszcie wręczono wszystkim nagrody
Cieszył się stary, cieszył się młody
Pan z Włoch, co złote kulki uwijał
Wołał z radością „o mamma mia!”

Pojedli goście, otarli usta
Zadowolono przeróżne gusta
Dzielni kucharze spać poszli w glorii
A „Mol” dwudziesty wszedł do historii.

Marek Kuna

Arancini i lawina życzliwości...

arancini, potrawę, którą zajadał się komisarz po-
licji w „Pomarańczkach komisarza Montalbano” 
Camillerego. Ewa chce wiedzieć, co i jak bo nigdy 
dotąd na molowej imprezie nie była. Kulinarny de-
biut męża, w dodatku publiczny, trochę ją stresuje. 
Tym bardziej, że będzie musiała wystąpić jako jego 
osobista tłumaczka i asystentka. Odpowiadam na 
pytania, rozwiewam wątpliwości, opowiadam na 
czym polega całe molowe przedsięwzięcie. W mię-
dzy czasie piszę i odbieram maile. Dostaję maila od 
redaktor Magdy z Radia Lublin. Nie przyjedzie, bo 
akurat wtedy prowadzi program na żywo. Szkoda, 
bo zwykle z nami była. Z TVP Lublin otrzymuję 
list podobnej treści, ale redaktor Natasza pocie-
sza mnie, że bardzo możliwe, że w jej zastępstwie 
przyjedzie koleżanka z ekipą. Z redaktor Agnieszką 
z „Dziennika Wschodniego” kontaktujemy się tele-
fonicznie i mailowo, podobnie z panem Włodkiem 
z Informacyjnej Agencji Samorządowej. I tu, i tu 
pojawiają się zapowiedzi, zajawki, zaproszenia, in-
formacje. Trochę sympatycznego medialnego szu-
mu nie zaszkodzi. Posty informacyjne na FB trafia-
ją do setek osób. Cieszę się, bo głupio byłoby czy-
tać i gotować dla pustej sali. Patronatów udzielają: 
Starosta Lubelski i Burmistrz Bychawy. Opieką me-
dialną otaczają wydarzenie media lubelskie oraz 
„Głos Ziemi Bychawskiej”, i po raz pierwszy, portal 
branżowy – Lustro Biblioteki.

Nadchodzi wielki dzień...
Czasu jest mało bo zaledwie dwie godziny na to-
talne przeorganizowanie sali. Właśnie skończył się 
spektakl „Calineczka” i tabun dzieciaków wysypał 
się z sali. Chłopaki z BCK-u błyskawicznie ustawia-
ją stoły, wynoszą niepotrzebne krzesła, montu-
ją ekran, rzutnik, nagłośnienie. Reszta w rękach 
dziewczyn: Asi, Izy, Gosi, Tereski. Monika czuwa 
nad stroną estetyczną, wyłapuje niedociągnięcia, 
a to krzywo położony obrus, a to okropny grzejnik, 
który trzeba koniecznie czymś przysłonić... W wir 

przygotowań sali wpada Ula, dziewczyna z sąsiedz-
twa, chyba każda z nas ma w swoim zestawie bi-
żuterii jej bransoletki – istny cud! Ula chce pomóc, 
ot tak, po prostu. Jednym spojrzeniem ogarnia salę 
i już wie co ma robić. Ot, artystyczna dusza.
Stawiamy stolik dla jurorek. Dziewczyny nakrywa-
ją go porcelanową zastawą, wypożyczoną ze skle-
pu DECOR od pani Ani Boksy. Drżę na widok tych 
kruchych cudowności. Nie chcę myśleć, co by się 
stało, gdyby coś się stłukło. Ale ma być eleganc-
ko. I będzie. Pani Ania, na moją propozycję aran-
żacji takiego stolika, bez chwili wahania oferuje 
wszelką pomoc. Jest gotowa wypożyczyć co tylko 
zechcę! Uwielbiam tę kobietę! Prostolinijna, życzli-
wa, otwarta i tak pięknie się uśmiecha! Przeprasza, 
że nie będzie mogła osobiście dopilnować nakry-
wania do stołu...ale co poradzić, są rzeczy ważne 
i ważniejsze. Na mszę za swojego tatę, zamówioną 
rok wcześniej nie może nie pójść…

W trakcie…
Machina ruszyła. Ostatni goście zajmują miejsca, 
widzę mnóstwo nowych twarzy... Słowa powitania: 
polskie dzień dobry i włoskie bondziorno padły. Nie 
ma już odwrotu...Oko telewizyjnej kamery patrzy… 
Wszystko toczy się ustalonym rytmem, ale tylko 
pozornie. Przy kolejnej prezentacji sprzęt odmawia 
posłuszeństwa, coś się zacina, nie można urucho-
mić filmu. Muszę sama usiąść do komputera, ale 
co zrobić z mikrofonem? Spojrzenia się krzyżują, 
pan burmistrz przejmuje pałeczkę, a ja mam chwi-
lę, żeby zapanować nad sprzętem. Po sali przemyka 
się Robert z lubelskiego studia Art Foto. W fotogra-
ficznych kadrach zamyka niepowtarzalne chwile. 
Kątem oka zauważam postać Marka, jak skupiony 
obserwuje co się dzieje wokół. Szczegółowo o lite-
rackich smakach przyrządzanych męskimi rękoma 
napisałam w artykule na stronie Biblioteki pod ty-
tułem Literackie oblicze mężczyzny.

Już po…
Rosario i jego żona Ewa zarazili mnie smakiem 
włoskiej kuchni. Czytelniczki zażądały przepisu na 
arancini. A ja jestem na etapie eksperymentowa-
nia z sosami do sałatki capreze. Podstawą sałatki 
są pomidory i ser mozzarella, produkowany w by-
chawskiej OSM. Prosta i smaczna przekąska na dru-
gie śniadanie czy kolację. W dodatku inspirowana 
literaturą (Tak!). Nie powiem z jakiej książki pocho-
dzi przepis, bo jak dotąd jeszcze nikt nie zgłosił jej 
do konkursu. W mojej głowie kiełkuje pomysł na te-
mat kolejnej edycji Mola. Jak Wam się podoba, mili 
czytelnicy „Włoskie danie dla Mola”?

Barbara Cywińska
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

»� Czwórka najlepszych 
recytatorów 
– z Bychawy!

Jest nam bardzo miło poinformować, że w elimi-
nacjach powiatowych XXXV Małego Konkursu 
Recytatorskiego zwyciężyli reprezentanci z gminy 
Bychawa. 
Cała czwórka (reprezentacja powiatu lubelskiego 
ziemskiego) to młodzi mieszkańcy naszej gminy, są 
to: Zuzanna Marcinek, Julia Żak, Miłosz Widerlik 
(całą 3 można było podziwiać w spektaklu 
„Calineczka”) oraz Adrianna Mazurek. Ponadto 
Jury konkursu powiatowego postanowiło wyróż-
nić cztery osoby z Bychawy. 

»� Elka dla Pani Zosi

Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie markową firmą. 

11 firm z Lubelszczyzny otrzymało zgodę na po-
sługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym 
„Marka Lubelskie”, przyznawanym przedsiębior-
stwom, które swoją działalnością budują gospodar-
kę województwa lubelskiego, tworzą miejsca pracy 
i produkują najwyższej jakości towary. Do tego zna-
komitego grona dołączyła Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Bychawie. Certyfikat upoważnia-
jący do posługiwania się lubelską Elką prezes 
OSM p. Zofia Popławska odebrała 23 kwietnia br. 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Komisja przyznająca certyfikat Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, doceniła jej 
długą tradycję (mleczarnia powstała w roku 1928) 
i wysoką jakość produktów. Podkreśliła, że spół-
dzielnia produkuje artykuły mleczarskie z surowca 
najwyższej jakości pozyskanego z rodzinnych gospo-
darstw z okolic Bychawy. Nabiał powstaje w oparciu 
o tradycyjne metody i receptury, bez żadnych do-
datków przez co zachowuje naturalne, łatwo przy-
swajalne dla organizmu składniki odżywcze i wita-
miny. Masło, śmietany oraz twarogi z Bychawy zo-
stały wpisane na listę wyrobów tradycyjnych oraz 
posiadają znak „Jakość i Tradycja”.
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mieszkańcy mieszkańcy

Dossier Dorobek płytowy

Zespół NA TAK 
z Bychawki Drugiej 

w składzie:
• Dorota Krempa – głos, syntezator
• Piotr Kala – gitara basowa, teksty 
• Sebastian Napierała – gitara, syntezator, 

laptop, saksofon
• Tomasz Deutryk (gościnnie) – perkusja

Muzyka Na Tak stylistycznie nawiązuje do nur-
tu new wave, choć słuchacz znajdzie tu odwo-
łania także do innych stylów, takich jak: pop, al-
ternatywny rock, muzyka klubowa, krautrock, 
jazz, a nawet muzyka dancingowa. Zajmują się 
również twórczością wideo. Artyści są twórca-
mi, producentami i wydawcami swojej muzy-
ki. To muzycy doświadczeni na wielu scenach. 
Grywają regularnie w całym kraju. Mają świet-
ne przyjęcie na żywo. Koncerty są energetycz-
ne, a skrupulatnie dopracowane brzmienie łą-
czące elektronikę z żywymi instrumentami (gi-
tara, saksofon, bas) intryguje.

Więcej o zespole:  
www.NATAKmuzyka.pl

Zespół Na Tak z Bychawki Drugiej

Finaliści Must Be The Music pierogom mówią NA TAK!
»� Choć występowali 
przed całą Polską, 
to w Bychawie 
usłyszymy ich po raz 
pierwszy. Wieczorem 
w sobotę 28 maja 
zagrają na stadionie.

Siedlisko ukryte wśród pól bychawczyńskich wyda-
je się być idealnym miejscem dla muzyków. Cisza 
i spokój, „niebo po sam horyzont” i  nocą tysiące ja-
sno świecących gwiazd. A co ważne, można tu grać 
nie przeszkadzając nikomu, bo do najbliższych są-
siadów jest kilkaset metrów.
– Podoba mi się, że wszędzie tutaj wokół są pola 
i można pić wodę z kranu – mówi Dorota.
Siedlisko tworzy kilka budynków gospodarczych 
z niewielkim drewnianym domkiem. Taka trochę 
chatka na kurzej stópce, ale okna z drewnianymi 
futrynami – bajka! Kuchnia z widokiem na stary 
sad z jabłonkami. Zieleń, jak w wierszu Leśmiana, 
zdaje się wchodzić do domu. W kuchni piec wę-
glowy (nie z kafli a z glinianej polepy), który zimą 
ogrzewa przylegające do kuchni izby. W piecu się 
pali, w garnku gotuje zupa z czerwonej soczewicy. 
Sielsko. Czy ktoś by pomyślał, że obok w pokoju 
znajduje się domowe studio muzyczne, a stodoła, 
od czasu do czasu, zamienia się w salę koncertową 
lub w studio filmowe?
Siedzimy wszyscy przy okrągłym stole. 
Rozmawiamy, choć głos zabiera przeważnie Piotr, 
do którego należy to miejsce. Bychawkę kupił 
w 2005 roku. Tłumaczy pewne niedociągnięcia 
w stanie i urządzeniu domu. – Odkąd tu zamiesz-
kałem, wszystkie prowizorki, które zrobiłem na po-
czątku, to „byle jak”, zostały na stałe. Ale tak bywa 
z prowizorkami, że są najtrwalsze!
– Może, jak byście wygrali Must Be The Music, to za 
te sto tysięcy wyremontowalibyście dom?
– Oj, chyba nie, pewnie kasa poszłaby w sprzęt, czy-
li dalej w muzykę – śmieją się.
Skąd się wzięli w Bychawce? W zasadzie z dwóch 
kątów Polski: Dorota pochodzi z Mielca, Sebastian 
z Bydgoszczy, a Piotr z Lubostronia, też z okolic 
Bydgoszczy. Piotr i Sebastian od dawna razem gra-
ją. Najpierw w zespole reggae NATURA, który na fe-
stiwalu w Jarocinie w 1994 roku otrzymał nagrodę.
Na Tak powstało w 2009 roku. Od tamtego czasu 
wydali sami trzy płyty – w 2012 roku pierwszą Na 
raz, będącą podsumowaniem trzech pierwszych 
lat ich działalności, a już rok później pojawiła się 
13, ciepło przyjęta przez krytyków. Ponad miesiąc 
temu ukazała się trzecia pt. Ewolucja. 
Dorota przyjechała do Lublina studiować ger-
manistykę na UMSC. Mieszkała w akademiku 

– Do Bychawki w styczniu 2009 roku zaprosił 
mnie kolega – opowiada. – Przyjechałam w zasa-
dzie nie widząc co i kogo spotkam, i tak zostałam 
w zespole…
Potem ich drogi z Piotrem dodatkowo się połączy-
ły. Są parą i mieszkają tutaj razem. Dorota od czasu 
do czasu zajmuje się tłumaczeniami, ale w zasadzie, 
podobnie jak chłopaki, poświęciła się muzyce.
Sebastian mieszka z żoną w Lublinie w bloku z wiel-
kiej płyty na osiedlu Czuby.

Must Be The Music i nie tylko
– Skąd się wzięliście w tym programie, bo jakoś nie 
pasujecie mi do jego konwencji? Zgłosiliście się?
– Nie, było odwrotnie. Gdy sobie rąbałem drzewo, 
zadzwoniło do mnie Must Be The Music – opowiada 
Piotr. – Byli zainteresowani tym, żeby w programie 
pojawiły się takie nietypowe zespoły, jak my; coś 
innego, co by zmieniło trochę charakter tego pro-
gramu i zachęciło innych, którzy grają nietypową 
muzykę, do zgłaszania się. Nasz plan minimum – to 
było pokazać naszą twórczość szerokiej polskiej pu-
bliczności, w zasadzie bez kosztów i reklamy. Choć 
z udziałem w takim programie wiązało się przecież 
spore ryzyko… To wystawienie się na ocenę milio-
nów Polaków. Ale udało się, od początku do końca 
dostaliśmy wszystkie oceny na tak. 
Zespół bardzo ceni sobie opinie wszystkich jurorów 
programu, aczkolwiek chyba najbardziej wartościo-
we są dla nich uwagi Kory. Przyznają, że gatunkowo 
pochodzą jakby z tej samej muzycznej gałęzi, pio-
senki, która nie jest taką zwykłą popową piosenką 

o niczym. Kora zawsze wielką wagę przywiązywała 
do tekstu. Podobnie oni.
W telewizji przyznali się, że tworzą w Bychawce 
Drugiej, małej miejscowości na Lubelszczyźnie, co 
nie przeszkadza im przecież odnosić sukcesy, jak 
choćby w Jarocinie – byli półfinalistami Jarocińskich 
Rytmów Młodych 2015. 
Ich poprzednia płyta – 13 – otrzymała też 5. miej-
sce w rocznym podsumowaniu 2013 roku portalu 
Gazeta.pl. – To duże osiągnięcie, zważając, że na 
polskim rynku muzycznym jest bardzo duża konku-
rencja – mówi Sebastian.
Ale przyznają, że dla nich największym sukcesem 
jest to, że zespół, który jest praktycznie znikąd, bez 
wydawnictwa, wydał już trzy płyty. To lata ciężkiej 
pracy, zwłaszcza że (by nie ponosić kosztów wyna-
jęcia studia muzycznego), muzykę tworzą zupełnie 
sami (wykonują, nagrywają, montują, produkują), 
a nawet robią wideo do swoich utworów. Mimo, że 
jedno z uznanych na rynku wydawnictw muzycz-
nych zaproponowało im kontrakt na trzy płyty, nie 
zdecydowali się na współpracę. Próbują stworzyć 
własne wydawnictwo.
– W Polsce albo się istnieje i jest się na topie, albo 
nie istnieje się w ogóle. My chcemy to zmienić, 
chcemy udowodnić, że jest u nas możliwość bycia 
gdzieś po środku, w połowie drogi. Że małe wydaw-
nictwo jest w stanie funkcjonować i utrzymać się. 
Nie mamy wielkich pragnień – nie chcemy willi itd. 
Preferujemy raczej skromne życie.
Głównym ich problemem jest – jak mówią – ciągła 
walka z „finansem” i prozą życia. 

– Choć wcześniej robiliśmy różne rzeczy, zdecydo-
waliśmy się być tylko muzykami, ale to jest trudny 
kawałek chleba. Jeśli muzyka jest oparta tylko na 
artyzmie, sztuce, to jest to moment, kiedy ograni-
cza się w pewien sposób liczbę odbiorców. A prze-
cież jako twórcy, jesteśmy uzależnieni od tego, jak 
wielu ludzi jest zainteresowanych poważnie muzy-
ką. Choć przecież gramy muzykę z gatunku pop, to 
w treści piosenek nawiązujemy jednak do trudnych, 
drażliwych tematów i relacji: człowiek – przyroda, 
bogaci – biedni, korporacje – jednostki. Ludzie są 
teraz bardzo podzieleni, spolaryzowani przez poli-
tykę. A politycy dbają tylko o swoją prywatę, korzy-
ści dużych koncernów i finansjer, a nie o jednostki.

Ewolucja
Kwiecień i maj były dla zespołu bardzo pracowite. 
Bo 8 kwietnia ukazała się ich trzecia płyta Ewolucja. 
Bo w każdy weekend grali koncerty ją promują-
ce, m.in. w Krakowie, Katowicach, Białymstoku, 
Warszawie. Oprócz tego dwa występy w Must Be 
The Music: 1 maja i finałowy 8 maja.
– Ostatnio cały czas gramy. Co dwa dni Seba przy-
jeżdża z Lublina i rozpoczyna się praca. Albo mamy 
próbę, albo nagrywamy coś, albo miksujemy, albo 
przygotowujemy się do koncertów. Kilka utworów, 
które znalazły się na płycie Ewolucja przechodzi 
jeszcze ewolucję… (śmiech) Zdarzają się oczywiście 
dni wolne, ale poświęcamy je też na sprawy orga-
nizacyjne związane z muzyką – dużo czasu spędza-
my w internecie na wysyłaniu propozycji koncerto-
wych, wyszukiwaniu ofert (nie mamy menadżera). 
Najbliższe koncerty to oczywiście Bychawa, ale bę-
dzie też Wrocław. Jesteśmy zespołem klubowym 
i już teraz staramy się dobrze zorganizować jesień. 
Zaplanowane już mamy występy w letnich klubach 
nad Wisłą w Warszawie, wcześniej pewnie zagramy 
na Moście Kultury w Lublinie.
– W wakacje usłyszymy Was na Letniej Scenie 
BCK...
 – Tak, i choć termin koncertu nie jest jeszcze 
uzgodniony, już teraz zapraszamy!

***
Dorota z Piotrem żyją w Bychawce w zgodzie z na-
turą. Są wegetarianami, ale podobnie jak wega-
nie nie jedzą też jajek. Czasem pojawia się u nich 
na stole tzw. dzika kuchnia, kiedy do gotowania 
używają pokrzyw, łobody, łopianu (rzepu) i innych 
chwastów z ogródka. Uprawiają też zwyczajny wa-
rzywniak. W tym roku planowali założyć tunel na 
pomidory, ale nawał pracy trochę pokrzyżował im 
plany. Teraz dopiero zaczynają nadrabiać zaległo-
ści. Piotr uczy się kosić zwykłą kosą… Dorota w wol-
nym czasie relaksuje się na spacerach, lubi też jeź-
dzić rowerem. Czasem można ją spotkać na spra-
wunkach w Bychawie.

Monika Głazik

Pierwsza płyta zespołu podsumowująca po-
czątkowy okres działalności (2009-2012). 
Płyta w nastroju spokojna, soft rockowa. 
Teksty poetyckie, odwołujące się do roman-
tycznej natury człowieka.
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NA rAZ (2012)  

Druga w dorobku zespołu płyta zatytuło-
wana "13". Wyróżniona przez Gazeta.pl. 
"Monochromatyczna", w brzmieniu bardziej 
elektroniczna niż poprzednia. Autorskie tek-
sty pokazują naturę współczesnego człowie-
ka "ciśniętego" przez system. 

Świeżutka (wydanie 8 kwietnia 2016), trze-
cia studyjna płyta zespołu, muzycznie bar-
dzo różnorodna, barwna. Dojrzała, bardzo 
dobrze przyjęta przez krytyków. Dla redakcji 
"GZB" znakomita!

13 (2013)

EWoluCjA (2016)

Wszystkie do kupienia na Empik.com 
za ok. 27 PLN

dorota

piotr

Sebastian
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mieszkańcy mieszkańcy

Serdeczne wyrazy współczucia Żonie 
i całej Rodzinie

ŚP
Adama Biadunia

składają
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia naszej koleżance 
Elżbiecie Głąb oraz jej Rodzinie 

z powodu śmierci

męża Grzegorza
składa 

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie

Nie umiera ten, kto trwa w sercu żywych

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP
GRZEGORZA GŁĄBA

wieloletniego pracownika naszej Spółdzielni
Łącząc się w bólu i poczuciu wielkiej straty, 

przekazujemy wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia

ROdZInIE ZMARŁEGO
Pracownicy, Zarząd, Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
dla Pana Zbigniewa Frączka

z powodu śmierci MATKI
ŚP

Czesławy Frączek
składają 

Członkowie
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Koło w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
dla Pana 

Zbigniewa Frączka
z powodu śmierci

MATKI
składają

Burmistrz, Radni, Kierownictwo oraz Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Zajęcia edukacyjne w szkole kierowanej przez Pana 
Dyrektora były prowadzone w sposób twórczy 
i urozmaicony. Nauczyciele w codziennej pracy wy-
korzystywali dostępne pomoce i środki dydaktycz-
ne oraz specjalistyczne wyposażenie warsztatów 
szkolnych i Ośrodka Egzaminacyjnego, co wpływało 
na atrakcyjność i podnosiło efektywność nauczania 
w kształconych zawodach.
Prowadził działania na rzecz rozwoju współpra-
cy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi. W roku 
2006 młodzież z technikum, w ramach programu 
„Leonardo da Vinci”, odbyła praktyki zawodowe we 
Francji, a w roku szkolnym 2008/2009 przy współ-
pracy z CKP ZSR w Pszczelej Woli praktyki zawodo-
we w Luksemburgu. Szkoła przystąpiła do realizacji 
projektu unijnego „Szkoła dla Ciebie”, dzięki które-
mu poszerzyła ofertę zajęć pozalekcyjnych i wzbo-
gaciła bazę dydaktyczną szkoły.

Ponadto dyrektor współpracował z uczelniami wyż-
szymi naszego regionu. Troszczył się o bezpieczeń-
stwo uczniów, w tym celu wprowadził stały moni-
toring obiektów. Dzięki staraniom dyrektora, jako 
jedna z nielicznych szkół, nadal mogliśmy korzystać 
z opieki medycznej pielęgniarki, gabinetu stomato-
logicznego i pedagoga szkolnego.
Młodzież przygotowywana przez nauczycieli od-
nosiła sukcesy w konkursach i olimpiadzie techniki 
samochodowej.
Dbał o wychowanie patriotyczne młodzieży i tra-
dycje szkoły. Uczniowie corocznie przygotowywa-
li Święto Szkoły, które było ważnym wydarzeniem 
w skali powiatu. Organizowane uroczystości pań-
stwowo-religijne w środowisku cechowały się wy-
sokim profesjonalizmem i cieszyły uznaniem.
Wykazywał się zdolnościami menadżerskimi. Dbał 
o rozwój bazy szkoleniowo-dydaktycznej. Z fundu-
szy własnych szkoły, przy współpracy z instytucja-
mi branży samochodowej, wybudował i wyposa-
żył w urządzenia komputerowe Okręgową Stację 
Kontroli Pojazdów i stanowisko do naprawy elek-
troniki pojazdowej.
W ostatnich trzech latach swojej pracy, pozyskał 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
dwie pracownie komputerowe, doposażył ośrodek 
egzaminacyjny w urządzenia do przeprowadzania 
egzaminów zawodowych.
Osiągnięcia i zaangażowanie pana Adama Biadunia 
jako nauczyciela i dyrektora, jego postawa wobec 
drugiego człowieka i pasja z jaką wykonywał trud-
ny i odpowiedzialny zawód zostały uhonorowa-
ne licznymi nagrodami dyrektora szkoły, Kuratora 
Oświaty w 1988 i 2000 oraz nagrodą Starosty 
Lubelskiego w 2000 roku.
Adam Biaduń był człowiekiem niezwykle pogod-
nym i życzliwym; miłośnikiem wędkarstwa.

Pożegnaliśmy Pana dyrektora. Pożegnaliśmy czło-
wieka, który spokojnie przechodził przez zgiełk 
i pośpiech życia, jakby zawsze pamiętał o potrzebie 
ciszy, w której tak często rozmyślał i której wartość 
doceniał.
Choć pożegnaliśmy Go ze smutkiem, to oczami 
wyobraźni będziemy widzieć Jego pogodną i jasną 
twarz. Będziemy mieć wrażenie, że idzie szkolnym 
korytarzem spokojny, wyprostowany, elegancki. 
To sobotnie, ostatnie nasze spotkanie, to była wy-
jątkowa rada pedagogiczna, w której uczestniczyli 
nie tylko nauczyciele, bliscy, przyjaciele, ale przede 
wszystkim Jego uczniowie i wychowankowie, któ-
rzy tak wiele dla Niego znaczyli i w wychowanie 
których włożył tyle serca. Nad Jego trumną po-
chylił się, po raz ostatni, Sztandar Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Bychawie. Ten symboliczny gest był na-
szym pożegnaniem z Nim, a jednocześnie podzię-
kowaniem, za Jego pracę, zaangażowanie w spra-
wy naszej szkoły i Jego obecność wśród nas, któ-
ra ufamy głęboko, nie skończyła się tym fizycznym 
rozstaniem.
Odejście Dyrektora przepełnia żalem nas, któ-
rzy Go znaliśmy i budzi refleksję, że może w pracy 
i życiu szkoły ważne są nie tylko wyniki egzaminu 
maturalnego, ale też wspomnienia lat, które w tej 
szkole spędziliśmy w charakterze uczniów, a nie-
którzy również nauczycieli i pracowników.
Pan dyrektor Adam Biaduń pozostanie w życzliwej 
pamięci nas wszystkich. Zapisał się na na kartach 
historii naszej szkoły, dla której wiele zrobił.
Coraz lepiej rozumiemy rozżalenie Konrada, który 
w Wielkiej Improwizacji wołał: 

Czym jest me życie? 
Ach, jedną chwilką!

Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

»� W sobotę 30 kwietnia 
2016 roku w kościele 
parafialnym 
w Bychawie 
zgromadziła nas 
smutna uroczystość. 
Pożegnaliśmy 
długoletniego 
dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
„Hubala”, śp. Adama 
Biadunia – przyjaciela 
i nauczyciela.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skła-
nia do zadumy i refleksji. W ostatnim pożegnaniu 
wspominaliśmy wszystkie sprawy i działania, które 
łączyły nas ze śp. Adamem. Było ich bardzo wiele 
i trudno byłoby je wszystkie wymienić.
Adam Biaduń urodził się 21 września 1949 roku 
w Horodzieżce. Był absolwentem Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. Całe 
swoje życie zawodowe związał z oświatą. Od 
1 maja 1974 roku był związany z Zespołem Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel. 
W latach 1978-1990 był zastępcą kierownika warsz-
tatów szkolnych, a od 1990 r. do 1 września 1995 
r. pełnił funkcję kierownika. Z dniem 1 września 
1995 roku został dyrektorem szkoły. Obowiązki te 

wypełniał do 31 sierpnia 2010 r., do czasu przejścia 
na emeryturę.
W naszej szkole pracował 36 lat. Doskonale znał 
warunki pracy szkoły, jej specyficzną atmosferę 
a przede wszystkim ludzi, z którymi przyszło mu 
pracować.
W powiecie lubelskim należał do wyróżniających 
się dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, cecho-
wał go wysoki poziom profesjonalizmu, tak ocze-
kiwanego i wymaganego w zarządzaniu. Troszczył 
się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracując 
w tym zakresie z Urzędem Miejskim w Bychawie, 
Starostwem Powiatowym oraz innymi instytucjami.
Prowadził w szkole dobrą politykę kadro-
wą. Motywował nauczycieli do dokształcania 
i samokształcenia.

Ostatnie pożegnanie Adama Biadunia

»� Ziemia Krasnostawska bez tajemnic
Krasnystaw zaprasza 
nas na dwudniowy 
rajd rowerowy.

dzień pierwszy
»» Krasnystaw (start, objazd miasta na 

rowerach)
»» Rońsko (Szlak Green Velo, 

Proszkownia Mleka)
»» Latyczów (Izbicki Przełom Wieprza)
»» Orłów Murowany (kościół, zamek, 

pałac, źródło)
»» Anielpol (punkty widokowe)
»» Czajki (zalew, objazd na rowerach)

»» Surhów (pałac, kościół, gorzelnia), 
Szlak Tadeusza Kościuszki, Szlak 
Ariański.
»» Kraśniczyn (zajazd, kościół w Starej 

Wsi)
»» Bończa (cerkiew, kościół), Szlak 

Tadeusza Kościuszki, Grodzisko, 
Rezerwat „Głęboka Dolina”
»» Horodysko (zalew, grodzisko)
»» Siennica Różana (zalew, kościół, dwór)
»» Zagroda (spichlerz, komora cel-

na, zespół dworsko-parkowy 
Smorczewskich)
»» Krupe (zamek, dwór, staw, punkt 

widokowy)

»» Krynica (cmentarz ariański, Pagóry 
Chełmskie, Rejowiec)
»» Siennica Nadolna (cukrownia, Stajnia 

„Adrenalina”, obiadokolacja, nocleg)
dzień drugi
»» Borowica (kościół, śluzy kanału 

Wieprz-Krzna)
»» Fajsławice (kościół, bitwa Powstania 

Styczniowego)
»» Siedliska (dwór, gorzelnia, kościół)
»» Częstoborowice(Sobiescy, kościół, bi-

twa Powstania Styczniowego)
»» Żółkiewka (Żółkiewscy, kościół, zalew)
»» Wirkowice (punkt widokowy)
»» Piaski Szlacheckie(„Solidarność”)

»» Białka (Ośrodek Hodowli Koni)
»» Niemienice (rezerwat „Wodny Dół”)
»» Bobrowe, Olesin („Kraszczady”)
»» Wielkopole (Eldorado – ognisko i za-

kończenie rajdu)
Trasa może ulec skróceniu, w zależ-
ności od pogody i ducha uczestników. 
Informacje: M.Głazik tel. 815660144, 
gazeta@bychawa.pl, przewodnik – 
St. Rycyk tel. 889 437 743. 

Organizator: Klub Rowerowo-Pieszy 
„Obieżyświat” 

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie

ŚP
Adama Biadunia

składają
Burmistrz, Radni, Kierownictwo 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie 
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BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 5 (115) 2016

Czerwone maki na Monte Cassino to tytuł pie-
śni sławiącej bezprzykładne męstwo, walecz-
ność i poświęcenie żołnierzy II Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych walczących pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa o zdobycie klasztoru położo-
nego na tym wzgórzu, a bronionego przez dosko-
nale wyszkolone i uzbrojone, wyborowe oddziały 
niemieckie. Pieśń powstała w ciągu jednej nocy, 
tuż po zwycięskim boju, w kwaterze zespołu aktor-
skiego Teatru Żołnierza Polskiego działającego przy 
II Korpusie. Słowa napisał Feliks Konarski, pseud. 
Refren, zaś muzykę skomponował Alfred Schultz.

Czy widzisz te gruzy na szczycie
tam wróg twój się kryje jak szczur

musicie, musicie, musicie
za kark wziąć i strącić go z chmur.

Wśród tych, którzy te mury widzieli, którzy musieli, 
i którzy poszli przez ogień jak straceńcy, których tak 
wielu zostało w obcej, włoskiej ziemi, że dziś sta-
nowi ona skrawek Polski, był Aleksander Łukasik ze 
Starej Wsi, wtedy 24-letni chłopak. Jakież to wichry 
spowodowały, że znalazł się pośród tych, których 
czyny zapewniły im miejsce w historii? Jakie drogi 
wiodły go w ów trudny i zagmatwany czas wojennej 
rzeczywistości? Dokąd go zaprowadziły?
Aleksander Łukasik urodził się 25.01.1920 w Starej 
Wsi. Był trzecim dzieckiem w rodzinie Anny i Jana 
Łukasików, młodszym bratem mojej mamy. 
Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w domu ro-
dzinnym. W Starej Wsi ukończył szkołę powszech-
ną, po czym przez kilka lat pracował w gospodar-
stwie rolnym swojego ojca. Zapewne, biorąc pod 
uwagę wielkość tego gospodarstwa a także li-
czebność swojej rodziny, doszedł do wniosku, że 
z pracą na roli nie może wiązać swojej przyszłości. 
Postanowił wstąpić do wojska. Jak postanowił, tak 
uczynił. W lutym 1939 roku, jako 19-letni młodzie-
niec, na ochotnika, z zamiarem pozostania żołnie-
rzem zawodowym, wstąpił do Wojska Polskiego. 
Dostał przydział do 13. Kresowej Dywizji Piechoty 
stacjonującej w Równem, dużym, kresowym mie-
ście, położonym na terenach zachodnich dzisiejszej 
Ukrainy. Wówczas jeszcze wielu ludzi nie do końca 
wierzyło w wybuch wojny, ale już najbliższe miesią-
ce pokazały, że nie mieli racji. Oto za pół roku, bo 
w dniach 14–15 sierpnia 1939 r. ogłoszono mobi-
lizację alarmową, zaś w dniach 18–19 sierpnia na-
stąpiło przerzucenie dywizji w rejon Bydgoszczy. 
Oddział Olka stacjonował koło Solca Kujawskiego. 
Dla nich wojna już się zaczęła. W dniu 31 sierpnia 
dywizję przydzielono do Armii Prusy.

1 września 1939 r. kordony armii hitlerowskich do-
konały napaści na Polskę. To był początek II woj-
ny światowej. Kampania wrześniowa stała się pa-
smem porażek bitewnych naszych wojsk. Mimo 
ogromnego męstwa i niezwykłej waleczności żoł-
nierzy, hitlerowska nawała szybko posuwała się 
w głąb naszego kraju, zajmując i okupując coraz to 
nowe tereny. Trudno bowiem, że użyję takiej me-
tafory, szablami niszczyć czołgi, wozy pancerne 
czy artylerię nieprzyjaciela. Taki właśnie los spo-
tkał też 13. Kresową Dywizję Piechoty. W dniach 
5–7 września toczyła zacięte boje z niemieckim 
XVI korpusem pancernym, nawet z pewnymi suk-
cesami jakimi było np. zniszczenie ponad 50 czoł-
gów niemieckich czy powstrzymanie marszu na-
jeźdźcy, ale ostatecznie zdziesiątkowane i przemie-
szane oddziały zaczęły się wycofywać w kierunku 
Lwowa. Dnia 17 września w Chełmie, przerzedzone 
oddziały przekształcono w 13. Brygadę Piechoty, 
która nadal maszerowała na Lwów, tocząc po dro-
dze dalsze walki, ale też ponosząc wielkie straty. 
Właśnie one spowodowały, że w dniu 23 wrze-
śnia, po natarciu niemieckich wojsk pancernych, 
brygada została zupełnie rozproszona. Od dnia 
17 września 1939 r. hitlerowcy zyskali nowego so-
jusznika. W wyniku uzgodnień z III Rzeszą, ZSRR 
dokonał agresji na Polskę i aneksji naszych ziem 
wschodnich. Już pierwszego dnia Armia Czerwona 
i NKWD, dokonali zatrzymania i rozbrojenia pol-
skich funkcjonariuszy mundurowych i wojsko-
wych. Już wtedy uwięziono ok. 250 000 żołnierzy, 
w tym ok. 18 000 oficerów. Sowieci tworzyli dla 
nich obozy pracy, czyli łagry. Powstały także obo-
zy specjalne w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku 
czy Katyniu. Straszliwy los więźniów obozów spe-
cjalnych, jest dziś powszechnie znany. Jeńców tzw. 
obozów pracy Sowieci traktowali jako tanią siłę 
roboczą, zatrudniając ich wyłącznie na stanowi-
skach robotniczych, niezależnie od wykształcenia 

Bohater II wojny światowej pochodzący ze Starej Wsi

Wojenne peregrynacje Olka Łukasika
i posiadanych kwalifikacji. Warunki pracy były mor-
dercze, nie zapewniano odzieży roboczej, jeńcy za-
kwaterowani byli w źle ogrzewanych pomieszcze-
niach, bez pościeli, z wyżywieniem odbiegającym od 
i tak niskich norm, bez środków czystości i pomocy 
medycznej. Powodowało to wysoką wypadkowość, 
śmiertelność, głód i skrajne wyczerpanie. W takim 
właśnie obozie znalazł się Olek Łukasik, zatrzyma-
ny na Wołyniu razem z resztką żołnierzy ze swoje-
go oddziału. Przez pewien czas przebywali i praco-
wali w Donbasie, po czym zakratowanymi, bydlęcy-
mi wagonami zostali przewiezieni w głąb Rosji, gdzie 
uwięziono ich w innym obozie. Dziś już nie mogłem 
ustalić jego nazwy, wiem na pewno, że było to nad 
Peczorą, rzeką, która jest zamarznięta przez 8 mie-
sięcy w roku, prawdopodobnie w republice Komi. 
Możemy sobie wyobrazić jakie tam panowały warun-
ki... W gruncie rzeczy te radzieckie gułagi były oboza-
mi koncentracyjnymi. Młodsi, silniejsi i bardziej wy-
trzymali lepiej znosili pobyt w skrajnie trudnych wa-
runkach; starsi, słabsi i chorzy, niestety nie. Nikt dzi-
siaj nie jest w stanie policzyć, ilu naszych ludzi, w tej 
przesyconej potem i krwią rosyjskiej ziemi, pozostało 
na zawsze.
Pobyt Olka w obozie trwał dwa lata. Po wybuchu woj-
ny ZSRR z III Rzeszą nastąpił zwrot w stosunkach pol-
sko-radzieckich, co doprowadziło do zawarcia ukła-
du Sikorski – Majski, a w konsekwencji do wydania 
w dniu 12 VIII 1941 r. dekretu o amnestii dla osób po-
siadających polskie obywatelstwo. Objęła ona w su-
mie ponad 380 000 obywateli polskich, w tym kil-
kadziesiąt tysięcy jeńców wojennych. Przystąpiono 
też do organizacji Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, 
zwanych powszechnie Armią Andersa, bo właśnie 
gen. dyw. Władysławowi Andersowi, dotychczas 
więzionemu na Łubiance, powierzono dowodzenie 
armią. 14 sierpnia 1941 r. podpisano umowę, któ-
ra dała podstawę do formowania armii. W obozach 
NKWD dla jeńców polskich, rozpoczęły prace komi-
sje rekrutacyjne wcielające jeńców wojennych do 
powstającej armii. Tak oto Aleksander Łukasik stał 
się ponownie żołnierzem polskiej armii, był świad-
kiem jej organizacji, przebył wraz z nią cały szlak 
bojowy aż do momentu jej rozwiązania. Liczebność 
Armii Andersa szybko wzrastała i szybko przekro-
czyła ustaloną liczebność 30 000 osób, bowiem już 
w marcu 1942 r. liczyła ich około 66 000.Stosunki 
polsko-radzieckie znacznie się pogorszyły. Władze 
radzieckie wysuwały żądania wysyłania na front po-
jedynczych oddziałów, mimo iż jeszcze nie osiągnęły 
one gotowości bojowej, stwarzały trudności apro-
wizacyjne (zmniejszyły dostawy broni i żywności),a 
także nie odpowiedziały na notę polskiego rządu 

w sprawie polskich oficerów więzionych w obozach 
specjalnych. Ustalenia brytyjsko –radzieckie pozwo-
liły wówczas na ewakuację armii do Iranu, celem 
wzmocnienia sił brytyjskich walczących w Egipcie. 
Ewakuacja odbyła się w dwóch rzutach: 1. marzec-
-kwiecień 1942 około 33 000 żołnierzy i 11 000 osób 
cywilnych,2. sierpień-wrzesień 1942 pozostała część 
armii. W sumie ZSRR opuściło około 114 000 osób 
w tym ok.30 000 osób cywilnych, a w tym ok. 13 000 
dzieci. Z formacji ewakuowanych z ZSRR powstała 
Polska Armia na Wschodzie. 21lipca 1943 r. dokona-
no jej reorganizacji, wyodrębniając z niej II Korpus 
Polski o liczebności ok. 46 tysięcy żołnierzy, którymi 
dowodził gen. Anders. W sierpniu i wrześniu 1943 r. 
II Korpus został przesunięty do Syrii i Palestyny a na-
stępnie do Egiptu, gdzie przygotowywał się do wy-
słania na front włoski. Przerzut korpusu do Włoch, 
etapami, trwał od grudnia 1943 r. do kwietnia 1944 
r. Korpus zajął pozycję nad rzeką Sangro. W dniach 
11 do 25 maja 1944 r. II Korpus Polski wsławił się 
udziałem w tzw. czwartej bitwie o Monte Cassino. 
Wcześniejsze próby zdobycia tego wzgórza przez 
aliantów, skończyły się niepowodzeniem i ogrom-
nymi stratami w ludziach. Podczas ciężkich walk od-
działy II Korpusu zdobyły kluczową pozycję tzw. Linii 
Gustawa tj. górujący nad okolicą klasztor zamienio-
ny w fortecę. Korpus poniósł wysokie straty: 860 
poległych, 2822 rannych i 97 zaginionych. Zdobycie 
Monte Cassino otworzyło aliantom drogę na Rzym. 
Po tej bitwie Korpus przeniesiono nad Adriatyk, gdzie 
18 lipca zdobył Anconę zaś 31 sierpnia Pessarę, bio-
rąc do niewoli kilka tysięcy żołnierzy niemieckich. 
Między październikiem 1944 a styczniem 1945 r. to-
czył ciężkie boje w Apeninie Emiliańskim i nad rzeką 
Senio. Działania bojowe II Korpusu zakończyła zwy-
cięska bitwa o Bolonię trwająca od 9 do 21 kwietnia 
1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej korpus 
pozostał we Włoszech a w 1946 r. został przeniesiony 
do Wielkiej Brytanii (ściślej do Szkocji).W 1947 r. po 
uznaniu przez rządy państw zachodnich, nowopow-
stałego w Polsce rządu, będącego pod protektora-
tem radzieckim, Korpus został rozwiązany. Spośród 
żołnierzy Armii Andersa większość zdecydowała się 
pozostać na obczyźnie i nie wracać do, zdominowa-
nej przez ZSRR, Polski, pomna swych doświadczeń 
i przeżyć w radzieckich łagrach. Do Polski wróciło kil-
kanaście tysięcy byłych żołnierzy II Korpusu, ale wie-
lu z nich później swej decyzji żałowało, byli bowiem 
prześladowani i represjonowani. Reszta rozjecha-
ła się po świecie, by żyć z dala od ojczyzny, o którą 
walczyli.
Pośród tych drugich znalazł się mój wujek, 
Aleksander Łukasik, który wyjechał do Kanady. Miał 
wtedy 27 lat i ogromny bagaż wojennych przeżyć 
i doświadczeń. Zdecydował się zamieszkać w wielkim 
obcym kraju, nie znając języka, nie mając zawodu, 
z dala od domu i rodziny. Piętno tych doświadczeń 

musiało więc być ogromne. Dopiero wtedy wysłał do 
Polski, do swego ojca, list, którego najważniejsze tre-
ści zawierały się w słowach: przeżyłem wojnę, żyję, 
jestem w Kanadzie. To był chyba 1948 lub 49 rok, mi-
nęło 10 lat od czasu, jak rodzina miała z nim ostatni 
kontakt. Nie sposób opisać, jak wielka radość zapa-
nowała w sercach najbliższych. Od czasu wybuchu 
wojny nie było od niego i o nim żadnych wiadomo-
ści. Rodzina nie wiedziała czy żyje, gdzie przebywa. 
Wszelkie próby znalezienia jakichkolwiek informacji 
o jego losach, były nieskuteczne. W miarę upływu 
czasu, z bólem w sercu, zaczęto dopuszczać myśl, że 
poległ, przecież tak wiele było wtedy pól bitewnych 
i tak wielu żołnierzy oddało na nich życie. Gdzie zgi-
nął, czy i gdzie został pochowany – te myśli dręczyły 
najbliższych Olka. Dość powiedzieć, że ja dostałem 
na chrzcie imię Aleksander, na cześć i dla upamięt-
nienia zaginionego i najprawdopodobniej poległego 
na wojnie wujka. Aż tu nagle bomba, Olek żyje. Ojciec 
Olka a mój dziadek Jan Łukasik, jeszcze na przełomie 
wieków, przed 1900 rokiem, z czwórką swego ro-
dzeństwa, za chlebem, wyemigrował do Ameryki. 
Był tam około 10 lat, wrócił przed 1910 r. ożenił się 
i z rodziną zamieszkał w Starej Wsi. Jego trzej bracia 
i siostra pozostali w USA. Po otrzymaniu wiadomo-
ści o odnalezieniu się Olka, uruchomił pomoc rodzin-
ną. Brat dziadka, Antoni, odnalazł Olka w Kanadzie, 
gdzie pracował na farmie starszej pani, Polki jeszcze 
z okresu tzw. starej emigracji. On właśnie spowodo-
wał przeprowadzkę Olka do USA, do Detroit w stanie 
Michigan, gdzie wuj zamieszkał. Podjął pracę w za-
kładach Forda, wielkim koncernie samochodowym, 
który w Detroit ma swoją siedzibę i tam pracował aż 
do emerytury. W 1952 r. ożenił się ze Stellą Petryk, 
panną pochodzenia polsko-czeskiego, ale urodzo-
ną już na emigracji. Doczekali się trójki dzieci, córki 
i dwóch synów. Polskę Aleksander Łukasik odwiedził 
dwukrotnie: po raz pierwszy w 1967 r., kiedy to nie-
zwykle wzruszające było spotkanie z rodzeństwem 
po 28 latach rozłąki (ojciec Olka już nie żył). Po raz 
drugi przyjechał do nas z żoną w 1989 r. Wcześniej 
brali udział w uroczystych obchodach 45. rocznicy 
bitwy, na cmentarzu na Monte Cassino a także, ra-
zem z innymi jej uczestnikami byli na audiencji u pa-
pieża Jana Pawła II. To była ostatnia wizyta Olka we 
Włoszech i w domu rodzinnym, w Polsce. Gnębiony 
ciężką chorobą zmarł w Detroit w dn. 5.04.1994 r. 
i tam został pochowany.
W tym roku minie kolejna, już 71. rocznica zakoń-
czenia II wojny światowej. Coraz mniej wśród żyją-
cych jest uczestników, bohaterów i świadków tam-
tych tragicznych wydarzeń, coraz bardziej czas zacie-
ra pamięć o nich i ich dokonaniach. Uważam, że te 
świadectwa winniśmy pielęgnować. Wszak to nasza 
historia, a przecież tworzyli ją ludzie także z naszych 
stron rodzinnych.

Aleksander Kryska

olek łukasik jako żołnierz 13. Kresowej 
dywizji piechoty

pierwsze kroki w wojsku – w koszarach 
w równem 1939 r. (olek z prawej)

Żołnierz II Korpusu Armii       

początek nekrologu zamieszczonego w prasie 
polonijnej w detroit przez Stowarzyszenie 
Weteranów Armii polskiej działające w uSA

Aleksander łukasik (1920–1994)
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Ogrodzenia w kulturze regionalnej Bychawy i okolic – tradycja i współczesność

Płoty chroniące cmentarze i nasze małe święte miejsca

znajduje się pozostałość starego muru z białego ka-
mienia (wzdłuż którego niegdyś biegła droga do są-
siedniej wsi). Po stronie wschodniej i północnej stoi 
ogrodzenie murowane z metalowymi przęsłami – 
To, to było na pewno już za, za demokracji robio-
ne, bo biała cegła. (K.B.; Bystrzyca). Na wschodniej 
ścianie zlokalizowana jest siatka. Budulec z które-
go wykonano mur pochodził najprawdopodobniej 
z pobliskich kamieniołomów: Tak, tu było pospolite 
kaminiołomy to były w Żabiwolskim lesie, koło lasu 
Żabiwolskiego, tam były pokłady, pokłady kaminia ji 
były jeszcze w Bychawce w lesie też były (…). To ka-
miń był stąd brany. Bo tu były, ło tu było w łokolicy 
było sporo tych kaminiołomów. (R.S.; Wierciszów).
Cmentarz powinien posiadać określone granice, 
których eksponentem jest ogrodzenie. Pozwala 
ono zachować porządek: No wszystko sie ogra-
dzało po to żeby po prostu było jaki, trzymało sie 
to wszystko, w kupie żeby to było jakoś, nie roz…, 
nie rozwleczune, no bo jak (…). (R.S.; Wierciszów). 
Jeden z rozmówców zapytany o powody, dla któ-
rych wznosi się mury okalające miejsce pochówku, 
stwierdził: Żeby nieboszczyki nie uciekły. (śmiech) 
[S.S.: A mogą uciec nieboszczyki?] Podobno no 
mogo. [S.S.: A słyszał Pan takie historie kiedyś?] Nie 
wiem, ale wszystko jest na świecie możliwe. (K.B.; 

Bystrzyca). Można przypuszczać, że dawniej tego 
rodzaju wierzenia funkcjonowały w społeczeń-
stwie, jednak z biegiem lat postępująca racjonali-
zacja świata spowodowała, że dziś opowiadane są 
jedynie w formie żartu.
Wchodząc na teren cmentarza, przekraczając bra-
mę (bramkę/ furtkę) należy wykonać znak krzyża 
i zachować powagę: Ogólnie to trzeba się zachować 
w miarę poważnie, no bo tu sie nie przychodzi na 
zabawe, czy na coś wesołego, tylko odwiedzić nie-
boszczyka. (K.B.; Bystrzyca) No bo to raczej takie 
święte miejsca so. (Kr.B.; Bystrzyca).
Warto zwrócić uwagę także na zwyczaj wznosze-
nia ogrodzeń wokół pojedynczych grobowców. 
Dawniej praktykowali go przedstawiciele lokalnej 
szlachty, którzy chcieli podkreślić swój status spo-
łeczny: To jest, to hrabioskie groby, to były pietro-
skie hrabie, osmolskie, to łony jak sie grodziły, to tak 
już te groby, tak, no to było, to w sumie tak to łogro-
dzenie było, to było tu kilka takich grobów, co, co 
były grodzone żela…, no to zależy od, tam takiego 
chłopa normalnego ze wsi to nie było stać na takie 
coś, bo wtedy to była, to było już jakieś no, takie coś, 
że nie każdy móg to zrobić, bo były kowale na wsi, 
we dworach były kowale, kuły konie ji, ji, ji mindzy 
innymi robiły takie ogrodzenia. (R.S.; Wierciszów). 
Również współcześnie kuta balustrada okalające 
miejsce spoczynku osoby zmarłej uznawana jest za 
czynnik wyróżniający: Tak jakby sie chcieli tym od-
różnić. (K.B.; Bystrzyca).
Tuż przy cmentarnym ogrodzeniu chowano daw-
niej samobójców i innowierców, gdyż jak podkre-
ślają informatorzy ziemia nie była tam poświęco-
na: Wisielców, takich bezbożnych. (M.Ż.; Gałęzów) 
[S.S.: Pod płotem sie ich chowało?] Tak, tak. (M.Ż.; 

część IV, ostatnia
Ogrodzenia obiektów małej 
architektury sakralnej
Kilka słów o płotach chroniących nasze małe świę-
te miejsca – przydrożne krzyże i kapliczki. W trakcie 
badań terenowych przeprowadzonych na potrze-
by pracy magisterskiej, przeanalizowałam w sumie 
dwadzieścia siedem obiektów małej architektury 
sakralnej. Ogrodzenia drewniane stanowią 14,81 % 
całości, metalowe 59,25 %, natomiast mieszane 
25,92 %. Podczas interpretacji zebranego materia-
łu, dostrzegłam pewną zależność. Na terenach po-
łożonych na północ od Bychawy, w większości przy-
padków krzyże i kapliczki okalają płoty wykonane 
z metalu – na południu przeważają drewniane.
Konstrukcję nośną ogrodzenia stanowią na ogół 
metalowe słupki, do których przymocowuje się 
przęsła oraz bramki. Proces wykonania spawa-
nej balustrady zwięźle opisał jeden z rozmówców: 
Konstruowanie, spawanie, wykopanie fundamen-
tu, zalanie cementowego czopa i stawianie krzyża 
z balustradą. (P.W.; Bychawka Druga Kolonia). Płoty 
składające się ze sztachet wznosi się w podobny 
sposób: Słupki so żelazne wkopane, zecementowa-
ne i te, te pasy przykręcune do tych słupków i do pa-
sów przybijane gwoździami normalnie sztachety. 
(T.F.; Gałęzów Kolonia Druga). Mieszkańcy obsza-
ru położonego na południe od Bychawy otaczanie 
obiektów małej architektury sakralnej drewniany-
mi ogrodzeniami uzasadniali głównie względami 
ekonomicznymi: Robio metalowe, no wie Pani, jak 
tam kogoś stać. [S.S.: Metalowe droższe?] No pew-
nie (…) trzeba kupywać metalowe, a to tam w le-
sie, łu siebie tam ktoś zerznie, i narznu tych, tych 
droków, i tych sztachetów. A tak to trza kupywać. 
(T.F.; Gałęzów Kolonia Druga). Na północy terenu 
badań częściej zwraca się uwagę na trwałość balu-
strad metalowych: Bo drewno to krótkotrwałe, lu-
dzie przerzucili sie na to [metal], bo to będzie lata 
stało. (W.S.; Wierciszów). Podkreśla się także skłon-
ność do podążania za modą: Miało być drewniane, 
ale mieszkańcy woleli metalowe – nowocześniejsze. 
(P.W.; Bychawka Druga Kolonia). Dodatkowo dba się 
o wystrój krzyża i jego otoczenia, dekorując je m.in. 
wstążkami, zniczami czy sztucznymi kwiatami: …na 
pierwszy maj (…). Tak, co roku. I ło te, te sztache-
ty łomalowane teraz bo już też zniszczune so, i co 
roku jest ubierany krzyż i ta figura (…). Sztuczne 
kwiaty, bo wie Pani… (T.F.; Gałęzów Kolonia 
Druga) Żywe kwiaty na słońcu to długo nie pożyjo. 
(K.M.; Gałęzów Kolonia Druga). Budowa kapliczek 

i krzyży na ogół jest inicjatywą mieszkańców wsi. 
Jedni ofiarowują wsparcie finansowe, drudzy swoje 
umiejętności, a inni drewno, z którego później bu-
duje się obiekt: A z lasu, skund (…). Łod siebie tam, 
ktoś tam już nie pamintum, zerznyły, narznyły ło ta-
kich sztachetów. (T.F.; Gałęzów Kolonia Druga).
Ważnym powodem wznoszenia oraz reperowa-
nia ogrodzeń wokół krzyży jest kultywowanie tra-
dycji: Tak było dawniej robione i tak się robi. (S.G.; 
Gałęzów). Płot ma ochraniać kapliczkę, bo jest ona 
sacrum: To święte i trzeba dbać o to, żeby było 
ogrodzone. (W.S.; Wierciszów). Zdaniem rozmów-
ców istotną jest tutaj także funkcja dekoracyjna: 
Łogrodzić to jest co innego i wygląd inaczy, inakszy 
i nic nie podejdzie i za, za płotkiem można coś wsa-
dzić koło, koło krzyża. (T.F.; Gałęzów Kolonia Druga).
W osiemnastu zinwentaryzowanych płotach znaj-
dują się miejsca umożliwiające ich przekraczanie. 
Są to bramki mocowane na metalowych zawiasach. 
Zamykane są najczęściej za pomocą metalowych 
zasuwek, jednak spotkałam także skoble, zaszczyp-
kę, pętle z drutu oraz drewnianą zakrętkę. Furtki 
lokalizuje się na ogół we frontowej ścianie ogro-
dzenia, jednak niektórzy informatorzy twierdzili, że 
lepiej jest gdy wejście znajduje się z tyłu: A no po, 
no po co z przodu? Tak nie ładnie to by było. (T.F.; 
Gałęzów Kolonia Druga).
Respondenci pytani o zwyczaje i inne praktyki zwią-
zane z ogrodzeniami obiektów małej architektury 
sakralnej opowiadali o nabożeństwach jakie się 
przy nich odbywają, wymieniając śpiewane nadal 
majówki, poświęcenia pól i praktykowane daw-
niej pożegnania zmarłych: Kiedyś prosza Panio ktoś 
zmar, nawet i z tamtego kuńca, jak z tamtego kuńca 
o wsi. I jak ktoś zmar, to wyprowadzanie było i nie-
sły ciało o tu pod figure, pod te figure. I dopiero tu-
taj na wóz, ji na Bychawe. [S.S.: I po co sie tutaj to 
ciało niosło?] (…) Tak, taka modlitwa, pożegnanie, 

jak ktoś zmar ło z wioski, to żegnoł sie z to wsio, ji ta-
kie pożegnanie było. (T.F.; Gałęzów Kolonia Druga).

Ogrodzenia cmentarzy
Problem ogrodzeń cmentarnych chciałabym zapre-
zentować na przykładzie dwóch najstarszych i naj-
większych lokalnych miejsc pochówków zmarłych 
znajdujących się w Bychawie i Bychawce Drugiej.
Nekropolia położona na skraju miasta Bychawy 
powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Na prze-
strzeni lat zmieniała się jej powierzchnia oraz for-
my płotów ją okalające. Obecnie cmentarz otacza 
siatka, ogrodzenie betonowe (w jego miejscu przed 
laty znajdował się mur z białej cegły), metalowe 
oraz murowane z czerwonej cegły z metalowymi 
spawanymi przęsłami. Z informacji uzyskanych od 
rozmówców wynika, że dawniej miejsce to osła-
niał płot z droków: [S.S.: Ale były dawniej też takie 
ogrodzenia wokół cmentarzy?] No były, były, były. 
(…) Tak, ale z, z, nie z siatki, nie z tego, tylko z tych 
płotów. (…) Płoty i dra…, droki były te, te, te co sie 
przybijało, tylko że one jak mówie Pani j…, trzy było 
rygle, o ji do tych trzech rygli sie biło, biło, ji… (A.Ł.; 
Zaraszów).
Cmentarz w Bychawce Drugiej powstał prawdopo-
dobnie w 1802 roku. Na jego południowym skraju 

słowniczek
»» bolec ‘metalowy, cylindryczny trzon przymocowany 

do dolnej części bramy, służący do jej zamykania’: bo-
lec (C.W.; Podzamcze);
»» drok ‘drewniany element w kształcie płaskiego i silnie 

wydłużonego prostopadłościanu o nieregularnych 
wymiarach, przymocowywany do konstrukcji nośnej 
ogrodzenia’: Z płotów, płoty były. (A.Ł.; Zaraszów) 
Z droków, droki. (H.Ł.; Zaraszów) Płoty i dra…, droki 
były te, te, te co sie przybijało, tylko że one jak mó-
wie Pani j…, trzy było rygle, o ji do tych trzech rygli sie 
biło, biło, ji… (A.Ł.; Zaraszów);
»» kij ‘prosty patyk będący elementem składowym daw-

nych plecionych płotów’: [S.S.: I co to za kije były?] 
A leszczynowe, grabowe, różne no, takie wie Pani 
jak palec na grubość i przez te od góry przesodzało 
(…). [S.S.: I to sie nazywało jak?] A płot z pręci. (K.W.; 
Gałęzów Kolonia Druga);
»» łata ‘podłużny, poprzeczny element konstrukcji no-

śnej ogrodzenia, do którego przymocowuje się deski’: 
…słupek, za pomocą śrub przymocowane łaty. (M.G.; 
Wandzin);
»» oblica ‘podłużny, poprzeczny element konstrukcji 

nośnej ogrodzenia, do którego przymocowuje się 
deski’: …pas trzymający (…). No słupki trza było zro-
bić, oblice przybić, późni sztachety i płot. (B.K.; Stara 
Wieś Trzecia);
»» przęsło ‘powtarzalny element ogrodzenia łączący 

słupki’: Od słupka do słupka. (R.S.; Wierciszów);
»» rygiel ‘przymocowany pod kątem, element konstruk-

cji nośnej bramy lub bramki, służący do jej wzmoc-
nienia’: …rygiel (…). Skos podtrzymujący konstruk-
cje ściany, albo furtki czy bramy. (B.K.; Stara Wieś 
Trzecia);
»» szponga ‘podłużny, poprzeczny element konstruk-

cji nośnej ogrodzenia, do którego przymocowuje się 
deski’: Do tych szpong były mocowane pręty (…). Te 
szpongi to robili proszę Panią, no jak ktoś tam miał 
piłe traczną, to jak se urznoł to szpongi takie cienkie, 
to tam były, one grubości były siedem, osim, zależ-
ności gdzie, a nieraz to były i z desek, o, robione też. 
Z desek, tylko położone tak i tu przeplatane były 
przez te. Z desek to w zależności od umiejętności go-
spodarza było.(…) Najlepiej to było robić, o te szpongi 
inaczej mówiąc te listwy, pasy to najlepiej to jakby 
miały, tam okrągłe to robiły ji z grabowe, ji dębowe, ji 
z sosny, ji z brzozy, w zależności od grubości, jaka była 
taka żeby tam to sie, to zmieściło. (J.G.; Bychawa);
»» szufrygiel ‘metalowy element przymocowany do 

skrzydła bramy lub bramki, służący do jej zamykania’: 
szufrygiel (M.H.; Zaraszów);
»» zakrętka ‘drewniany, owalny element bramki, przy-

mocowany do niej za pomocą gwoździa, służący do jej 
zamykania’: zakrętka (J.F.; Podzamcze);
»» zamek ‘metalowy, łukowato wygięty element bra-

my, w którym zamocowywano listwę (p. listwa 2.)’: 
Drewniane, o tutaj dzieś takie były prawda, to tam 
tego za długo nie ma, nie przyglądałem sie temu to, 
o. Tutaj był taka, no jak to myśmy nazywali to, no 
kurcze wyszło mi z głowy, taka listwa, a tu był zamek 
na te listwe. Jak sie to otworzyło, to sie otworzyło 
brame, jak zamykało sie, to sie też zamknęło. [S.S.: 
A zamek był też drewniany, czy już…?] Nie, za mnie to 
już (niezrozumiałe) widziałem, ojciec już metalowe. 
Drewniane było coś takiego, no. (J.G.; Bychawa);
»» zaszczypka ‘metalowy, podłużny haczyk służący do 

zamykania bramki (dawniej też okna)’: [S.S.: A za-
mykało sie czym takie drzwiczki?] Zaszczypka. (A.Ł.; 
Zaraszów);

dokończenie na kolejnej stronie >>>>>>

jeszcze chroni...

'podkreślenie statusu społecznego'

'zamek na listwe'
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dokończenie >>>>>>

Co chciałaby Pani powiedzieć o swojej pracy zawo-
dowej i czy ponad trzydzieści lat tej pracy w szkole 
to z Pani perspektywy dużo?
O okresie pracy zawodowej można by napisać książ-
kę, a tu trzeba się ograniczać do kilku zdań odpowie-
dzi raczej wybiórczej i pobieżnej. Po nabyciu praw do 
emerytury mogłam jeszcze pracować w różnym wy-
miarze godzin m.in. zastępując urlopowane koleżan-
ki, z przerwami także w bibliotece. Łącznie, z prze-
rwami złożyło się to na 37 lat. Moja praca zawodowa 
wymagała pracowitości często wykraczającej poza 
obowiązki ujęte w rozkładzie godzin. Wiedzę, któ-
rą wyniosłam z uczelni (KUL) przekazaną m.in. przez 
profesorów wysokiej klasy przedwojennej „szko-
ły” Uniwersytetu Wileńskiego należało umiejętnie 
przykroić do wymogów szkolnego programu i moż-
liwości uczniowskich głów. Myślę, że 37 lat to dużo, 
uwzględniając choćby stan swojego gardła (o choro-
bę zawodową nie zabiegałam).
To były lata pracy czasem nocnej nad pracami 
uczniowskimi, czasem kosztem życia rodzinnego. Ale 
była to też dla mnie szkoła poznawania natury dru-
giego człowieka. Od wewnątrz, w całej jego złożono-
ści i różnorodności. Uczyłam się też empatii, ale i od-
powiedzialności oraz radzenia sobie z własnymi po-
rażkami. A tych nikt nie uniknie.
Czy miejsce, w którym Pani mieszka jest dla Pani 
ważne?
Tak. Bardzo ważne. Jest drugie, a może nawet równo-
rzędne z moimi stronami rodzinnymi. Wrosłam w nie 
na dobre i na złe i to od pół wieku. I rodzinnie, choć 
mieszkam tu już tylko sama, ale także, jak się okazało 
i społecznie. Bychawa, mimo moich prób zmiany ży-
ciowych planów jakoś mnie przytrzymała.
Spotkałam tu też wiele życzliwych i sympatycznych 
ludzi, przyjaznych, z gatunku tych, z którymi się czło-
wiek nigdy nie nudzi. I można na nich liczyć. A co 
miłe, że idąc ulicą często odpowiadam na „dzień do-
bry” (to także przy okazji ćwiczenie kręgów szyi).

Jakie znaczenie ma dla Pani praca społeczna i skąd 
czerpie Pani siły do aktywności społecznej?
Ktoś kto włącza się bezinteresownie i nieobowiązko-
wo do takiej działalności musi uważać miejsce, dla 
którego pracuje, za własne, swoje, nie może czuć się 
w nim obco. Musi je polubić, co nie oznacza, że bez-
krytycznie. A pracować musi z wewnętrznej potrze-
by. Atutem mojego zaangażowania było i jest to, że 
mogę współpracować m.in. z moimi byłymi ucznia-
mi. Już jako ludźmi cenionymi w swoich miejscach 
pracy. Dlatego nie wolno mi i nie chcę oceniać swojej 
działalności wyłącznie indywidualnie: Bo praca spo-
łeczna wymaga współpracy. Dzięki temu – myślę – 
zaistniała w Bychawie grupa regionalistów, która to 
rozumie i kontynuuje (mam na uwadze głównie za-
rząd Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego) i to 
co rozpoczęliśmy w 1986 r. dzięki m.in. Władkowi 
Gromkowi (niech mi wybaczy tę poufałość) i innym, 
już na zawsze wśród nas nieobecnym (W br. będzie-
my czcić 30-lecie BTR-u). Zastąpili ich młodsi i to jest 
cenne. Właśnie z tego można czerpać siły, że włą-
czyli się inni. Zachęcamy jeszcze niezdecydowanych. 
A wiemy, że mogliby ze względu na swoje predyspo-
zycje. Popularyzacja wiedzy o Małej Ojczyźnie łączy 
ludzi nawet poza Polską. Pewna bychawianka, miesz-
kająca za granicą napisała do mnie, że kiedy czyta 
książki o Bychawie i naszą gazetę „GZB” oraz dzięki 
informacjom z Internetu przestała się tam czuć jak 
prowincjuszka z jakiejś nikomu nieznanej mieściny na 
wschodzie Polski.
Co jest dla Pani w życiu ważne i cenne?
Odpowiadając najkrócej: dla każdego z nas ważne są: 
rodzina oraz szczęście i dobro najbliższych. Troska 
o ich przyszłość. Ale człowiek nie jest samotną wyspą 
i ważna jest postawa prospołeczna. Niezasklepianie 
się wyłącznie we własnym prywatnym światku, bez 
dostrzegania potrzeb innych. Każdy może coś poży-
tecznego robić dla innych, nawet jeśli nie ma predys-
pozycji do bardziej ambitnej działalności w środowi-
sku. Ważna jest wzajemna życzliwość i dobra kon-
taktowość z ludźmi, także tymi prostymi (nie mylmy 
z prostactwem). Osobiście lubię ludzi z poczuciem 
humoru, ale bardzo też cenię u innych taktowność.
Cenne są też pasje i zainteresowania, zwłaszcza te 
ukierunkowane na dobro w rozumieniu indywidual-
nym i społecznym. Dla mnie, osoby wierzącej, waż-
nym duchowym oparciem jest też wiara.
Bardzo dziękuję za interesującą i wielce pouczającą 
rozmowę i że znalazła Pani dla mnie czas.
Życzę serdecznie zdrowia i realizacji wyznaczonych 
sobie celów.
Również dziękuję i życzę Paniom udanej i pożytecz-
nej aktywności.

Rozmawiała Danuta Hanaj 
Klub Kobiet Aktywnych 60+ w Bychawie

»� Teresa Tracz 
o Marii Dębowczyk
Danuta Hanaj: Pani Tereso, 
co może Pani powiedzieć 
o Pani Marii jako człowieku, 
nauczycielu i społeczniku?

– Jako uczennica odpowiem, że była świetną, 
niemal charyzmatyczną polonistką. Wymagała 
od nas wiele, bo też wiele nam poświęcała: wie-
dzy, czasu, uwagi, pracy. Pamiętam do dziś lekcje 
języka polskiego oraz części artystyczne, w któ-
rych przygotowanie wkładała serce i ogromne 
zaangażowanie.
Ukończyłam szkołę już dawno, ale do dziś 
mam przyjemność z nią przebywać i pracować 
w Zarządzie BTR.
Jakim jest społecznikiem? W miejscowym śro-
dowisku jest ceniona przede wszystkim za bez-
interesowną pracę ukierunkowaną na regiona-
lizm. Należy do współtwórców Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego, przez 23 lata z pa-
sją pełniła funkcję prezesa, obecnie pełni funk-
cję wiceprezesa. Jest autorką większości arty-
kułów w „Głosie regionalistów”, ukazującym się 
w formie dodatku do „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
oraz autorką kilku popularnych publikacji książ-
kowych: Dzieje Bychawy, Stare cmentarze rzym-
skokatolickie w Bychawie i Bychawce, Śladami 
Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich, Ks. 
Antoni Kwiatkowski (1861-1926). Kapłan z wia-
ry uczynny. Za wieloletnią działalność pedago-
giczną i społeczną była wyróżniana i nagradza-
na, między innymi przez Sejmik Wojewódzki 
w Lublinie medalem pamiątkowym „Za zasługi 
dla Lubelszczyzny”. W 2009 r. znalazła się wśród 
10 osób wyróżnionych Tytułem Bene Meritus 
Terrae Lublinensi (Zasłużony dla Ziemi Lubelskiej). 
Dzięki jej inicjatywie powstała Bychawska Izba 
Regionalna – lokalne muzeum dawnych sprzę-
tów gospodarstwa domowego, które w więk-
szości sama pozyskiwała. Jest pomysłodawczy-
nią corocznych Spotkań Regionalnych, organi-
zowanych dla uczniów i mieszkańców Bychawy 
i okolic.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zaktywizo-
wała i zintegrowała społeczność lokalną oraz po-
zyskała wielu swoich naśladowców i miłośników 
regionu. Jestem dumna, że mogę się do nich zali-
czyć. Pani Maria jest więc dla mnie nie tylko byłą 
nauczycielką, ale też mentorką i przewodniczką. 
Podziwiam ją za ogromną wiedzę, pasję, zaanga-
żowanie (mimo kłopotów ze zdrowiem) i odpo-
wiedzialność za wszystkie zadania i cele, które 
sobie nieustannie i niezmordowanie wyznacza.

»� Pani Maria Dębowczyk 
jest osobą zasłużoną 
dla naszej bychawskiej 
społeczności. Dziś 
na emeryturze, 
a przedtem ceniona 
nauczycielka 
i społecznik 
powszechnie znana 
w środowisku. Jej 
duże i efektywne 
zaangażowanie 
w działalność 
społeczną 
spowodowało, 
że o naszej Małej 
Ojczyźnie – Bychawie 
dowiaduje się chyba 
cały świat, dzięki 
książkom i artykułom 
autorstwa m.in. Pani 
Marii.

nazywam się danuta Hanaj i reprezentuję Klub 
Kobiet Aktywnych 60+ w Bychawie, którego opie-
kunem jest Stowarzyszenie Równych Szans BOnA 
FIdES z Lublina. Czy mogłabym zadać Pani kilka 
pytań?
Maria dębowczyk: – Tak. Proszę pytać.
Czy łatwo mówić Pani o sobie, mimo niewątpli-
wych zasług?
Niełatwo. Dlatego spośród wielu proponowanych 
pytań wybrałam tylko niektóre.
(Miłe Panie z Klubu Kobiet Aktywnych 60+ – tę cy-
frę, ze względu na mój wiek trzeba by powiększyć 
o dekadę i to jeszcze z duuużym plusem!)
A niełatwo mówić, bo nie dokonałam niczego nad-
zwyczajnego. Ale skoro oceniane jest to w odbio-
rze społecznym jako pożyteczne, to mogę się cie-
szyć. Skoro udało mi się bychawian zainteresować 
ciekawą przeszłością ich miasta i krainy wokół oraz 
historią ich przodków tu żyjących, to mogę czuć 
tylko satysfakcję. Nie traktujmy więc tego tak zbyt 
wzniośle.

Gdy patrzy Pani w lustro, kogo Pani widzi?
No, cóż? Widzę (unikając raczej lustra powiększa-
jącego rysy twarzy) pewną starszą Panią z twarzą 
uhm… stosowną do jej wieku, która przypomina 
mi mgliście samą siebie z lat 60. ubiegłego wie-
ku. Wkrótce miną 54 lata, gdy podjęłam pracę 
nauczycielki języka polskiego w bychawskim LO. 
Pamiętam: stojąc na szkolnym korytarzu czekałam 
na śródlekcyjną przerwę oraz spotkanie z Panem 
Dyrektorem Stefanem Gromkiem, wkrótce moim 
pracodawcą i szefem. Niewysoka, szczupła, niewy-
glądająca na swój wiek. Wtem otworzyły się drzwi 
jednej z klas i wyszedł uczeń. Po wymianie uśmie-
chów nawiązał się dialog: Cześć, na kogo czekasz? 
Po krótkim wahaniu postanowiłam zmyślać: Eee… 
mam tu koleżankę, ale, wiesz, może przeniosę się do 
waszej budy? Bo wiesz – brnęłam dalej – w Lublinie 
nie poszło mi na maturze i chcę się przenieść… 
Fajnie! To do zobaczenia w mojej jedenastej klasie!
I rzeczywiście, z Jurkiem Gawłem znaleźliśmy się 
w tej samej klasie, choć on, speszony zajmował 
miejsce z kolegami przy ścianie, a ja, stremowana 
pierwszą swoją lekcją, za stolikiem nauczycielskim 
po przeciwnej stronie.
Jurek zapisał się w pamięci wielu, jako młody czło-
wiek bardzo uzdolniony artystycznie. Smutne, że 
nie żyje od kilku lat.
Tą wspomnieniową dygresją, bez związku z pyta-
niem nr 2 uciekłam w okres młodości, więc proszę 
o wyrozumiałość (my, rocznik 70+ już tak mamy). 
Wracając do widoku w lustrze: każdy z nas w pew-
nym wieku, na starość, przegląda się w lustrze 
swojego przemijania i stwierdza, że coś się udało, 
było dobre, mądre, a coś innego wręcz przeciwnie. 
Te same wnioski dotyczą i pracy społecznej. Dużo 
jeszcze pozostało do zrobienia, ale są na pewno po-
wody do zadowolenia. Czy zdążę? – ta myśl dopada 
mnie często.

Porozmawiajmy...Gałęzów) [S.S.: A dlaczego?] No że, że nie godne były 
na cmyntarzu leżyć. (M.Ż.; Gałęzów) Na poświęco-
nym miejscu. (K.G.; Gałęzów) [S.S.: Czyli pod pło-
tem nie było święcone na cmentarzu?] Było. (S.G.; 
Gałęzów) Ale tak sie mówiło, że było tak troszke 
ubodzy. (K.G.; Gałęzów). Przypustek był miejscem 
znajdującym się na ogół w tylnej części nekropolii, 
przeznaczonym dla zmarłych należących do innego 
wyznania. Zarówno samobójcy jak i innowiercy byli 
uznawani za istoty niebezpieczne, dlatego też cho-
wano ich na obszarach granicznych.

Ogrodzenia poza osadą ludzką

Z informacji pozyskanych w trakcie badań tereno-
wych wynika, że dawniej zamożniejsi gospodarze, 
tzw. dziedzice, ogradzali pastwiska znajdujące się 
poza obszarem zabudowanym. Koszara – bo tak na-
zywano tego rodzaju płot – była miejscem wypasu 
koni. Element nośny stanowiły tu drewniane słup-
ki do których przybijano drągi (żerdzie): Drągi mu-
siały być gładziutkie, bez zadnych tam za…, sęków, 
bez tego, (…) zeby jakby koń sie tam dotknął, żeby 
sie nie skaleczył. (J.G.; Bychawa). Co warte podkre-
ślenia praktyka ta funkcjonuje nadal, jednak obec-
nie drewniane koszary tworzy się wewnątrz osie-
dli ludzkich, w pobliżu gospodarstw. Współcześnie 
łąki na których pasą się krowy często otoczone są 
tzw. pastuchami elektrycznymi. Uniemożliwiają 
one zwierzętom hodowlanym wydostanie się poza 
ogrodzenie, a co najważniejsze – zabezpieczają pa-
stwisko przed wchodzeniem na nie z zewnątrz zwie-
rzyny dzikiej.
Kończąc moje rozważania o ogrodzeniach chciała-
bym jeszcze, jako swego rodzaju podsumowanie, 
zamieścić kilka wybranych haseł, jakimi nazywa się 
elementy konstrukcyjne płotów na terenach wo-
kół Bychawy [Słowniczek na poprzedniej stronie – 
przyp. red.]

Sylwia Stachyra 

Bibliografia: M. Dębowczyk, Stare cmentarze rzym-
skokatolickie w Bychawie i Bychawce.

dawniej drewniana koszara, dziś pastuch 
elektryczny
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»� Kilka uwag od zaprzyjaźnionego regionalisty
Szanowna Redakcjo!

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artyku-
ły zamieszczone w „Głosie Regionalistów”, dodat-
ku do „Głosu Ziemi Bychawskiej” nr 275, dotyczące 
Bronisława Rubaja jak i Władysława Cholszewskiego. 
Chciałem wnieść do tych artykułów kilka uzupełnień 
i sprostowań.
I tak, Bronisław Rubaj, syn Stanisława i Anny 
z Jakubaszków, nie urodził się w Karolinie, lecz 
w Stawcach, wówczas gm. Zakrzew. Faktem jest, 
że rodzina ta z czasem przeniosła się ze Stawiec 
do Karolina. W dniu 18.09.1939 roku został aresz-
towany i dostał się do niewoli radzieckiej we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie został prze-
transportowany do obozu w Krzywym Rogu w ob-
wodzie dniepropietrowskim do pracy w kopal-
niach rud żelaza. 14.06.1940 roku trafił do syste-
mu łagrów tzw. Północnego Obozu Kolejowego 
„Siewżełdorłag” w Autonomicznej Republice Komi 
w dorzeczu Peczory. Stamtąd zostaje przeniesio-
ny do obozu Juża w obwodzie iwanowskim, na pół-
nocny wschód od Moskwy. Przebywa tam do końca 
sierpnia 1941 roku. 4.09.1941 roku zostaje zareje-
strowany w Tatiszczewie k. Saratowa, gdzie na pod-
stawie umowy Sikorski-Majski tworzona jest Armia 
Polska w ZSRR pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa. Trafia tam do 13. Pułku Piechoty „Rysiów”. 

Po ewakuacji do Iraku, armia Andersa zostaje prze-
organizowana i w październiku 1942 roku pułk zosta-
je przeformowany w 13 Wileński Batalion Piechoty 
„Rysiów” w składzie najpierw 4 Brygady Piechoty, 
a od marca 1943 roku w składzie 5 Wileńskiej Brygady 
Piechoty. 5 Wileńska Brygada Piechoty jest częścią 5 
Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego pod 
dowództwem gen. W. Andersa. W załączeniu karta 
z kroniki batalionu z wpisem o poległych pod Monte 
Cassino (Kronika 13 pp „Rysiów” od 15 IX 1941-42 13 
Baonu „Rysiów” IV Bryg. 1942-43 Baonu „Rysiów” V 

Bryg. 1943 – wrzesień 1944, Instytut Polski i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. C.129/I).
Odnośnie Władysława Cholszewskiego, w aktach 
stanu cywilnego znalazłem decyzję Wojewody 
Lubelskiego z 14 października 1929 r. o zgodzie na 
zmianę nazwiska z Hołysz na Cholszewski. W załącze-
niu decyzja wojewody oraz akt urodzenia i akt ślubu. 
(w zasobach redakcji – przyp. M.G.)
Pozdrawiam serdecznie,

Grzegorz Kuras, 
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne

Jubileusz profesor Kazimiery Krakowiak
W pracy z osobami niesłyszącymi 
potrzebne są umiejętne usta 
i ręce, które potrafią wyrażać 
miłość i przekazywać prawdę 
– te słowa profesor Kazimiery 
Krakowiak oddają sens jej pracy 
naukowej.

12 maja br. lubelskie środowisko naukowe, rodzina, 
przyjaciele, koleżanki i koledzy świętowali jubile-
usz 45-lecia pracy naukowej profesor pochodzącej 
z Bychawy.
Uroczystość jubileuszu Pani Profesor rozpoczęła się 
o godzinie 15.00  Mszą św. w kościele Akademickim 
KUL, a następnie w Centrum Transferu Wiedzy w ra-
mach konferencji naukowej Fonem – Sylaba – Logos 
– Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice odby-
ły się oficjalne uroczystości połączone z wręczeniem 
Pani Profesor księgi Jubileuszowej. W spotkaniu, 
oprócz pracowników naukowych i studentów wzięła 
udział licznie rodzina i przyjaciele, w tym koleżanki 

i koledzy z Liceum Ogólnokształcącego w Bychawie 
(z lat 1960-1964).
Uroczystość jubileuszu zorganizowały: Katedra 
Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL, 
Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących 
oraz Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów.
Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, z domu Całek, 
polonista, językoznawca i pedagog specjalny, specja-
lista w dziedzinie surdopedagogiki i surdologopedii, 
profesor nauk społecznych, urodziła się w Bychawie 

w dn. 24 marca 1946. Tu ukończyła szkołę podstawo-
wą oraz w 1964 roku Liceum Ogólnokształcące (ob. 
imienia ks. Antoniego Kwiatkowskiego). Jest absol-
wentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
gdzie w latach 1964-1969 studiowała filologię polską 
i w 1979 roku obroniła doktorat. W latach 1974-1991 
była nauczycielem akademickim UMCS w zakresie 
wiedzy o języku polskim oraz lektorem języka pol-
skiego dla cudzoziemców.
W 1991 roku podjęła pracę w Zakładzie Logopedii 
i Językoznawstwa Stosowanego UMCS na stanowi-
sku adiunkta, a w 1998 roku w Instytucie Pedagogiki 
na Wydziale Nauk Społecznych KUL na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. 19 grudnia 2014 r. otrzy-
mała tytuł profesora nauk społecznych.
Bogaty życiorys naukowy i zawodowy prof. 
Krakowiak zaprezentujemy Państwu w czerwcowym 
numerze „Głosu regionalistów”. Pani profesor opo-
wie też o sobie, o swoim życiu i pasji, którą odnajduje 
w pracy. Znajdą się tam również relacje jej koleżanek 
i kolegów.

mg

Wygraj życie dzięki marzeniom!
»� Taki tytuł nosi 
projekt edukacyjny, 
w którym mieli okazję 
uczestniczyć uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej. 

Naszą placówkę odwiedzili ludzie, którzy swym ży-
ciem dowodzą, że człowiek to istota niezłomna, 
a marzenia spełniają się dzięki silnej woli, konse-
kwencji w działaniu i wsparciu innych ludzi.
Magdalena Karlewska, Arkadiusz Jabłoński 
i Radosław Stańczuk stali się niepełnosprawni na 
skutek nieszczęśliwych wypadków. Mimo to wszyscy 
odnieśli w życiu spektakularne sukcesy. Zrealizowali 
swoje marzenia poruszając się na wózkach. Pani 
Magda Karlewska już po wypadku ukończyła studia 
wyższe i z powodzeniem prowadziła własny biznes. 

Panowie Arkadiusz Jabłoński i Radosław Stańczuk 
związali swoje życie ze sportem. Podczas spo-
tkania z uczniami opowiedzieli o swoich pasjach, 
udziale w szermierczych Mistrzostwach Europy, 
Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. 
Skromnie nie wspomnieli, że ilość medali, które 
zdobyli indywidualnie i drużynowo jest naprawdę 
imponująca. 
Obecnie ci wspaniali ludzie działają w Fundacji 
„Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”. 

Spotykając się z uczniami szkół w całej Polsce, pra-
gną uświadomić dzieciom i młodzieży, jak potężną 
moc mają marzenia. Jednocześnie przybliżają pro-
blemy ludzi niepełnosprawnych. Zmieniają sposób 
postrzegania niepełnosprawnych, dając poznać ich 
jako osoby ambitne i samodzielne, osiągające wybit-
ne rezultaty.
Podczas spotkania nie zabrakło również zabawy. 
Uczniowie mieli okazję poznać krok szermierczy, 
pojedynkować się na szpady i nauczyć się komend. 
Obejrzeli również ciekawe materiały filmowe.
Nieczęsty to widok, gdy ponad setka małych i dużych 
dzieciaków w skupieniu i z ogromnym zainteresowa-
niem patrzy i słucha, bawi się i przeżywa. To spotka-
nie tak właśnie wyglądało.
Na koniec artykułu pragnę przytoczyć cytat z książ-
ki Paolo Coelho, który zamieścił na stronie Akademii 
Integracji Radosław Stańczuk: Skoro nie można 
się cofnąć – trzeba znaleźć najlepszy sposób, by iść 
naprzód.

Elżbieta Kursa

»� Druga klasa w Janowie Lubelskim
W piątek 29 kwietnia uczniowie 
klas II c i II d ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie wraz 
z opiekunami  i czwórką 
rodziców, dzięki panom: Arturowi 
i Tomkowi z Bagiennego Bractwa 
Obserwatorów Terenowych 
z Janowa Lubelskiego 
w niekonwencjonalny 
sposób spędzili piątkowy dzień 
na łonie natury.

Najpierw zawitali do Pracowni Garncarskiej 
p. Henryka Kurzyny w Łążku Garncarskim, gdzie wła-
snoręczne lepili na prawdziwym kole garncarskim 
– dzbanki, miseczki, wazoniki, które oczywiście za-
brali ze sobą na pamiątkę!  Po powrocie do Janowa 
Lubelskiego  wycieczkowicze przesiedli się z autoka-
ru do  wojskowych ciężarówek  terenowych (VOLVO 
C306) z napędem na trzy osie i rozpoczęli wyprawę  
po przepięknych Lasach Janowskich!
Złożyli wizytę w Ostoi Konika Biłgorajskiego 
w Szklarni, a  tam – dzięki barwnym opowieściom  pa-
sjonata, człowieka zakochanego  w Ziemi Janowskiej 
p. Zbyszka Butryna – poznali  korzenie  rasy i histo-
rię hodowli. Mieli też okazję obserwować tabun z bli-
ska! Podczas pobytu w tym pięknym miejscu  ucznio-
wie mieli przerwę na posiłek, a były nim przepyszne  
kiełbaski (zakupione przez rodziców w Bychawie), 

które zostały upieczone tam na miejscu w Szklarni 
na specjalnym  ruszcie nad  ogniskiem! Najedzeni – 
kontynuowali jazdę ciężarówkami – aż do  miejsca, 
gdzie obejrzeli środowisko przekształcone przez bo-
bry, wzięli udział w konkursie edukacyjnym  (z na-
grodami!) o życiu i wyglądzie bobra. W Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie w Janowie 
Lubelskim zwiedzili wystawę przybliżającą  życie 
dzikiej natury. Następnie uczniowie zostali podzie-
leni  na dwie grupy. Jedna uczestniczyła w zaba-
wach rekreacyjnych pod hasłem „Sztukmistrzowski 
Majstersztyk”. W tym samym czasie druga grupa 
odbywała  podróż  alejkami arboretum na rowerach 
zwanych pendzokami.  Później nastąpiła zamiana 
grup.
Ładna pogoda, wspólna zabawa i pyszny poczęstu-
nek na długo zostaną w naszych wspomnieniach.
Mimo intensywnego dnia zmęczeni, ale wszyscy 
w dobrych humorach wracali do domu, a wyprawę 
do Janowa Lubelskiego uczniowie  uznali  za jedną 
z najciekawszych. Warto tam pojechać jeszcze raz!

 Dorota Drążek, wychowawczyni klasy II  c 
Szkoły Podstawowej w Bychawie

»� „Nutki” w służbie 
zdrowiu

Zgodnie z obowiązującymi trendami „Nutki” 
postanowiły zająć się zdrowym stylem życia. 
W programie przedszkolaki wykonywały sałat-
kę owocową, zdrowe kanapki, pyszny twaro-
żek oraz odwiedziły szkolną pielęgniarkę panią 
Renatę Płazę. 
Wraz z nadejściem wiosny czas na aktywny wy-
poczynek i przede wszystkim, smaczne oraz 
zdrowe jedzenie. Podczas zajęć „Nutki” dowie-
działy się, że nie wszystko co jest smaczne, jest 
dobre dla naszego zdrowia. Poruszyliśmy rów-
nież temat składników odżywczych, ale najwięk-
szą uwagę przywiązaliśmy do witamin, których 
dostarczyliśmy do naszego organizmu podczas 
spożywania własnoręcznie przygotowanej sałat-
ki owocowej. Wizyta u pani pielęgniarki uświa-
domiła przedszkolakom, że regularne odwiedza-
nie lekarzy i dentystów nie jest strasznym prze-
życiem tylko krokiem w stronę zdrowego życia.

Wychowawca grupy

Barbara Gęba z prof. Kazimierą Krakowiak  
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szkoły szkoły

»� 6 maja rano w szkole. 
Zdawałoby się, ot 
kolejny normalny 
dzień nauki. 
Jednak co bardziej 
spostrzegawczy 
zaczynają zauważać 
pewne poruszenie.

 Coś jest na rzeczy, bo oto wokół szkoły mnóstwo 
rowerów, nauczyciele dopełniają w dziennikach 
lekcyjnych ostatnich formalności, uczniowie roz-
myślają, czy pokonają trasę dotychczas przemie-
rzaną jedynie palcem na mapach topograficznych. 
Być może myślą też o innych sprawach. Ale wy-
bija godzina 9 00. Wydarzenie staje się faktem. 
Samochody na ulicach zwalniają, przechodnie spo-
glądają z ciekawością gdy wyrusza grupa 12 odważ-
nych ubranych w kaski i kolorowe stroje gimnazja-
listów. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie ze spon-
sorem – który kibicuje naszemu bezpieczeństwu 
– wykonane ze sponsorem strategicznym na tle fa-
sady Banku Spółdzielczego w Bychawie i w drogę.
Zostawiamy znaną nam Bychawę i kierujemy się na 
Pętlę Rybczewicką szlakiem historii mało znanej. 
Z mozołem wspinamy się na wzniesienie w Kobylim 
Dole i rozpoczynamy majówkę.
Pierwszy przystanek planujemy w Zaraszowie przy 
drzewie cierniowym. Okaz został ciekawie opi-
sany w artykule „Rowerem przez historię” przez 
p. Marka Kunę (Głos Regionalistów nr 9 (109) 2015). 
Tymi informacjami dzielimy się z uczestnikami rajdu 
nieopodal igliczni trójcierniowej. Przed wyjazdem 
z Zaraszowa kolejny przystanek na końcu wsi. Tam 
cmentarz z okresu I wojny światowej żołnierzy po-
ległych podczas tzw. bitwy nad Giełczwią stoczonej 
w 1914.

Po trasie mijamy „niemych świadków” czasów mi-
nionych. W kierunku Giełczwi i dalej Sobieskiej 
Woli i Częstoborowic kierujemy nasze rowery.
Podczas rajdu poruszaliśmy się dwiema osobliwo-
ściami: najstarszą i najdalej wysuniętą infrastruktu-
rą drogową naszej gminy. Droga Kąty – Kajetanów 
stanowi granicę naszej gminy. Natomiast „kocie 
łby” przy Dragonie i piekarni p. Kowalskiego dum-
nie wystające ponad powierzchnię asfaltu i nic so-
bie nie robiące z corocznie walczącymi z nimi dro-
gowcami – zostały misternie ułożone ręką ludzką 
na całej długości trasy od Bychawy do Zielonej. 
Trasy będącej częścią szlaku rowerowego „Doliną 
Kosarzewki”. Sposób ułożenia podłoża takiej drogi 
ustępuje tylko drogom rzymskim, nic więc dziwne-
go, że pod względem wytrzymałości są one niedo-
ścignionym wzorem stabilizacji także dla budowni-
czych naszych dzisiejszych autostrad. Ale wróćmy 
do naszego lokalnego podwórka, któremu nie tyl-
ko autostrady, ale także drogi szybkiego ruchu nie 
zagrażają. Jest to plus dla jazdy rowerem i trzeba 
z tego korzystać.

Zjazdy, podjazdy, pokonywane kilometry, mijane 
wsie i przysiółki, stare dwory, piękne krajobrazy to 
nieodzowny koloryt naszego wyjazdu. Towarzyszyła 
nam również przyroda ożywiona: szybujące ptaki, 
przemykające jaszczurki, żabi rechot i nade wszyst-
ko kipiąca zieleń wybuchająca raz po raz fontannami 
kwiatów.
Wyjazd naszej grupy ukierunkowany był na poko-
nanie Szlaku Sobieskiego, przebiegającego przez 
dobra rodziny Sobieskich, odnoszący się do cza-
sów Rzeczpospolitej szlacheckiej. Nie omieszkali-
śmy wspomnieć także o wydarzeniach lat później-
szych. Na jednym z przystanków w trasie uczniowie 
wysłuchali informacji o walkach z kampanii wrze-
śniowej 1939 r. W dużym skrócie pigułka historii. 
Grupa płk Zieleniewskiego w wojnie obronnej po-
wstała po zjednoczeniu w jedną formację we wsi 
Sobieska Wola. Była to ostatnia grupa wojska pol-
skiego, która toczyła boje na bliskich nam terenach. 
Zamierzała, w sumie kilka tysięcy żołnierzy przejść 
na Węgry. W rzeczywistości nie istniały żadne szanse 
na przebicie się na południe. Po walkach z Niemcami 

i Sowietami żołnierze grupy Zieleniewskiego poddali 
się Sowietom. Złożenie broni nastąpiło w Homotach 
Górnych ( Lasy Janowskie). Większość oficerów tego 
zgrupowania została wymordowana w Katyniu.
Jadąc dalej docieramy do zespołu dworsko – parko-
wego w Sobieskiej Woli. Sobiescy wybudowali na 
wzniesieniu dwór i otoczyli go parkiem krajobrazo-
wym z pięknym drzewostanem. Historię dworu sza-
cuje się na przełom XVI i XVII wieku. Była ona boga-
ta i burzliwa. Dwór zmieniał właścicieli, podupadał 
i odradzał się. Prowadzono w nim hodowlę zarodo-
wą koni czystej krwi arabskiej i hodowlę ryb. Po woj-
nie nastąpił upadek dawnej jego świetności. W roku 
2003 dwór trafił w ręce prywatnego właściciela, 
który przeprowadził gruntowny generalny remont 
z zachowaniem wymogów konserwatora zabytków. 
Efekt jest wspaniały, a 700 m kwadratowych po-
wierzchni użytkowej robi wrażenie.
Mijamy Dąbie również z pozostałościami dworu i ze-
społem parkowym i wjeżdżamy do Bazaru. Historia 
wsi jest bardzo ciekawa. Król Sobieski założył tę wieś 
dla żon i dzieci żołnierzy, którzy szli z nim na wojnę. 
A ponieważ żołnierskie żony zwano dawniej bazarka-
mi, gdyż zwykle w obozie trudniły się sprzedażą trun-
ków i żywności nadano tej osadzie nazwę Bazar.
Gdy zbliżała się pora obiadowa myślami byliśmy już 
w Częstoborowicach przy ognisku piekąc kiełbaski. 
Stało się. Dopadła nas nader częsta dolegliwość cy-
klistów, czyli przebita guma. Na szczęście dla nie-
szczęśnika działo się to nieopodal czynnego zakładu 
wulkanizacyjnego.
Dojeżdżamy do Pilaszkowic Pierwszych. I w tym miej-
scu wątek sentymentalny. Okazuje się, że w tej miej-
scowości znajduje się kościół drewniany, który został 
tu przeniesiony z ulicy Kunickiego w Lublinie. Jego 
pierwotne usytuowanie z autopsji pamiętałem tyl-
ko ja. Ot młodzież na szlaku. A swoją drogą ciekawe, 
czy taka świątynia po przeniesieniu jest ponownie 
konsekrowana.

Równie ciekawy kościół spotykamy we wsi 
Częstoborowice w gminie Rybczewice. Kościół par. 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła jest w stylu baro-
kowym, posiada bramę. W parafii jest również cmen-
tarz z grobami powstańców styczniowych i innymi 
historycznymi pomnikami. Pod Częstoborowicami 
rozegrała się jedna z największych bitew powsta-
nia styczniowego na terenie obecnego wojewódz-
twa lubelskiego. Pod koniec lipca 1863 r. blisko 1000 
polskich powstańców zostało w tym miejscu oto-
czonych przez Rosjan. Choć Polacy mieli przewagę 
liczebną nie udało im się wygrać bitwy. O tym wy-
darzeniu przypomina wspaniały pomnik poświęcony 
powstańcom styczniowym usytuowany przed świą-
tynią parafialną.
O godzinie 16.30 czas zakończyć długi wyjazdowy 
dzień pracy Fabryki Wycieczek. W dobrych humo-
rach, chociaż zmęczeni po pokonaniu 70 kilometrów 
trasy kończymy przy gimnazjum wspólną rowerową 
przygodę.
Miło jest nam poinformować, że dołączył do Fabryki 
Wycieczek i po raz pierwszy wyruszył na szlak rowe-
rowy jako opiekun p. Artur Chrzanowski, który jed-
nocześnie odpowiada za promocję całego przedsię-
wzięcia. Witamy i gratulujemy.
PS. Słowa podziękowania dla p. Janusza Szwałka za 
inspirację trasą oraz wszystkim uczniom i nauczycie-
lom, którzy na starcie w szkole dodawali nam odwagi 
i życzyli szerokości.

Zbigniew Milanowski

Do tego, aby wyjazd rowerowy 
Fabryki Wycieczek był bezpieczny 
i bezkosztowy dołożyli starań spon-
sorzy. Wspierają nas Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie, Piekarnia 
Emark G. M. Juryccy i wiele innych firm 
i instytucji.

»� „Kwiatek” postawił na słońce
We wrześniu rozpoczęła się 
kolejna edycja ogólnopolskiego 
konkursu „Postaw na słońce”.

Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy 
młodego pokolenia Polaków na temat korzyści śro-
dowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szcze-
gólności ogniw fotowoltaicznych. Grupa uczniów 
ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie: Karolina 
Bielak, Wiktoria Maciejczyk, Emilia Popławska, 
Monika Zaręba, Krzysztof Szostak, Albert Rachwał, 

Piotr Duda, Marcin Dziadosz, pod opieką nauczy-
ciela geografii Daniela Cymermana, zdecydowała 
o przystąpieniu do tego projektu.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym 
nasz zespół musiał zgromadzić wiedzę na temat 
OZE i fotowoltaiki. Ponadto obliczyć zapotrzebo-
wanie energetyczne budynku szkolnego, emisję 
i kompensację CO2 wytwarzanego przez szkołę. 
Jednak najtrudniejszym zadaniem było zaprojek-
towanie systemu fotowoltaicznego pokrywające-
go zapotrzebowanie na energię dla szkolnej sali 
komputerowej oraz przeprowadzenie kalkulacji 

turystyka rowerowa

Historyczno-krajobrazowy produkt fabryki wycieczek w kategorii rowerowej
»� Chcesz zdobyć 
doświadczenie 
zawodowe 
we Włoszech 
oraz Portugalii? 
Zapraszamy 
do „HUBALA”!

W ramach programu ERASMUS+ „Włoskie staże 
uczniów z Bychawy”, 12 uczniów naszej szkoły z klas 
technikum o specjalnościach: technik pojazdów sa-
mochodowych, technik informatyk i technik usług 
fryzjerskich, przebywa od 4 maja na trzytygodnio-
wym stażu zawodowym we Włoszech. Młodzież 
odbywa praktyki w wyspecjalizowanych zakładach 
informatycznych, mechanicznych oraz fryzjerskich. 
Czas wolny w weekendy młodzież spędza aktywnie 
podróżując do m.in. Asyżu, Perugii, Rzymu oraz in-
nych miejsc znajdujących się w okolicach miejsca 
zakwaterowania. 
Obecnie trwają przygotowanie do wyjazdu drugiej 
grupy, która będzie odbywała praktyki zawodowe 
we Włoszech, w dniach od 29 maja do 18 czerwca. 
Kolejne dwa wyjazdy zaplanowane są w roku 2017 
w miesiącach kwiecień – maj.
Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie 
tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, 
pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty 
organizacji stażu są finansowane ze środków pro-
gramu ERASMUS+.
Pragniemy także poinformować, że od miesiąca 
września w naszej szkole rusza nowy projekt w ra-
mach programu ERASMUS+ „Portugalskie staże 
uczniów z Bychawy” w ramach, którego młodzież 
naszej szkoły odbędzie trzytygodniowe praktyki 
w Portugalii.

ekonomicznej. Etap pierwszy podsumowaliśmy ape-
lem szkolnym. Zadbaliśmy także o promocję OZE 

i fotowoltaiki, rozwieszając przygotowane plakaty 
i rozdając ulotki. 
Drugi etap konkursu wiązał się z pozyskaniem pięciu 
właścicieli domów jednorodzinnych do współpracy 
oraz obliczeniem zapotrzebowania energetyczne-
go emisji CO2 i jego kompensacji dla każdego z bu-
dynków. Musieliśmy obliczyć wielkości systemu fo-
towoltaicznego i oszczędności z jego zastosowania, 
a także zorganizować apel szkolny i spotkania z wła-
ścicielami domów, prezentując wyniki swojej pracy.
W trzecim etapie konkursu mamy za zadanie prze-
prowadzić kampanię promującą mikroinstala-
cję OZE, a także konferencję promującą energię 

odnawialną. Konferencja ta odbędzie się 10 czerwca 
przy szkolnym amfiteatrze o godzinie 16. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich, którzy pragną zgłębić swoją 
wiedzę na temat fotowoltaiki i OZE. Z chęcią odpo-
wiemy na wszystkie Państwa pytania, a także dora-
dzimy dobór odpowiednich paneli fotowoltaicznych 
dla państwa domów. Po części oficjalnej zapraszamy 
na słodki poczęstunek.
Po pierwszym etapie nasza grupa zajmuje 9. miejsce 
w Polsce. Liczymy na państwa wsparcie w dążeniu 
do osiągnięcia jeszcze większego sukcesu i obecność 
na naszej konferencji.

Uczestnicy konkursu „Postaw na słońce”
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stadion sportowy w Bychawie
28-29 Maja 2016

29 Maja godz.15.00
29 Maja godz.18.00

XVII Ogólnopolski Festiwal W KRAINIE PIEROGÓW
NA KULINARNYM SZLAKU WSCHODNIEJ POLSKI

29 Maja godz.21.00

stadion
ul. sportowa 8

14.00 – rozpoczęcie XVii Festiwalu, uroczyste powitanie 
przez Burmistrza Bychawy janusza urbana, rozpo-
częcie konkursu na najlepsze stoisko pierogowe

14.30 – występ zespołów tanecznych z BcK
15.00 – AKCENT
16.00 – występy wokalistek z BcK
16.30 – występ zespołów tanecznych z BcK
16.50 – Konkursy
17.10 – Koncert zespołu SPADCZYNA z Białorusi
18.00 – LONG&JUNIOR
19.00 – występ zespołów tanecznych z BcK
19.30 – występ zespołu M-projekt
20.15 – XVii Mistrzostwa Świata w Zjadaniu pierogów
21.00 – STRACHY NA  LACHY
22.30 – pokaz sztucznych ogni
22.40 – Zabawa taneczna DJ EVENTO
23.30 – Zakończenie Festynu

niedziela XVII oGÓlNopolSKI fEStIWAl
W KrAINIE pIEroGÓW

stadion
ul. sportowa 8

12.00 – rozpoczęcie imprezy
12.10 – występ grupy tanecznej ze szkoły podsta-

wowej im. Zofii przewłockiej w woli Gałę-
zowskiej

12.20 – Zespół Śpiewaczy z wojcieszyna
13.00 – polne Maki z dołubowa
14.00 – Klub seniora z BcK
14.30 – chór seniora jesień z drohiczyna
15.00 – scenka „darcie pierza” oraz utwory instru-

mentalne w wyk. sp w Bychawie
15.30 – pokazy kulinarne
16.00 – Zespół jarzębina z paszenek
16.30 – Zespół siedliszczanki z gminy Fajsławice
17.00 – Zespół serpanoK z ukrainy
18.00 – warsztaty i konkursy
18.30 – Zespół spadcZyna z Białorusi

20.00 – NA TAK
22.00 – Zakończenie imprezy

sobota NA KulINArNYM SZlAKu 
WSCHodNIEj polSKI

28 Maja godz.20.00

Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Bychawy, Izba Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublinie 
 oraz Bychawskie Centrum Kultury zapraszają na

w niedzielę impreza biletowana: 10 zł/osobaw sobotę wstęp bezpłatny


	Bychawa połączy smaki trzech regionów
	Swoje siły dla promocji regionalnych kulinariów połączyły województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Efektem ich współpracy będzie festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. Jego premierowa edycja odbędzie się 28 i 29 maja w Bychawie.
	Realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus w gminie Bychawa
	Wydłużono czas przyjmowania wniosków o dopłaty do 15 czerwca
	Gmina realizuje duży projekt drogowy w osiedlu „Nad Doliną”
	Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
	w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2016 r.
	3 Maja w Bychawie. Było patriotycznie i sportowo
	W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Były msze święte, salwy armatnie, przemówienia polityków oraz władz samorządowych, barwne korowody, a także pikniki. A jak 3 Maja wyglądał w Bychawie?
	WYNIKI III BIEGU BYCHAWA NA 3–GO!
	ISO dla Szpitala w Bychawie
	W piątek 22 kwietnia w Dworku Jabłonna odbyło się uroczyste wręczenie władzom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008. 
	O projekcie modernizacji infrastruktury szkolnej i sportowej na terenie miasta Bychawa
	Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i my!
	W dniach 18-22 kwietnia odbył się w naszej szkole „Tydzień głośnego czytania”, podczas którego każdą klasę odwiedził specjalny gość, aby przeczytać uczniom wybrany przez siebie utwór z kanonu literatury dziecięcej. 
	Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
	Kolejna szansa, by dzieci rolników wspominały radosne wakacje
	Integracja w plenerze
	5 maja to oficjalna data obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
	HTC w Bychawie, czyli Kolarski Wyścig Tandemów
	Niedzielny wyścig w Bychawie w południe 1 maja to jeden z czterech etapów odbywającego się już po raz 19. Hetman Tandem Cup, czyli Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Cała sportowa impreza trwała trzy dni.
	Wielka ryba w bychawskim zalewie pływa!
	Dziadki znowu górą!
	8 maja 2016 roku na boisku Orlik odbył się towarzyski turniej w piłce nożnej weteranów „40 plus”.
	Starosta docenił najlepszych uczniów i sportowców
	21 kwietnia br. na XX sesji Rady Powiatu w Lublinie zostały wręczone stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych uczniów i sportowców.
	Czekoladowa „Hulanka”, niehebanowy „Heban”
	Jak zwykle, gdy pełnia wiosny Bychawa rozbrzmiewa „rżeniem koni i tętentem kopyt”. Nie inaczej i tym razem – 8 maja 2016 r. Na błoniach wokół stadionu miejskiego miał miejsce XI już Przegląd Koni Użytkowych oraz IV Czempionat Kuców zorganizowany przez byc
	Elka dla Pani Zosi
	Czwórka najlepszych recytatorów w powiecie – z Bychawy!
	Arancini i lawina życzliwości...
	Oni byli w telewizji! Przedstawiamy zespół Na Tak z Bychawki
	Finaliści telewizyjnego show Must Be The Music pierogom mówią NA TAK!
	W sobotę 30 kwietnia 2016 roku w kościele parafialnym w Bychawie zgromadziła nas smutna uroczystość. Pożegnaliśmy długoletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, śp. Adama Biadunia – przyjaciela i nauczyciela
	Ostatnie pożegnanie Adama Biadunia – przyjaciela i nauczyciela
	Ziemia Krasnostawska bez tajemnic
	Krasnystaw zaprasza mieszkańców Bychawy na dwudniowy rajd rowerowy
	Wojenne peregrynacje Olka Łukasika
	Płoty chroniące cmentarze i nasze małe święte miejsca
	Sylwia Stachyra
	Porozmawiajmy...
	Pani Maria Dębowczyk jest osobą zasłużoną dla naszej bychawskiej społeczności. Dziś na emeryturze, a przedtem ceniona nauczycielka i społecznik powszechnie znana w środowisku. Jej duże i efektywne zaangażowanie w działalność społeczną spowodowało, że o na
	Teresa Tracz o Marii Dębowczyk
	Pani Tereso, co Pani może powiedzieć o Pani Marii jako człowieku, nauczycielu i społeczniku?
	Jubileusz profesor Kazimiery Krakowiak
	W pracy z osobami niesłyszącymi potrzebne są umiejętne usta i ręce, które potrafią wyrażać miłość i przekazywać prawdę – te słowa profesor Kazimiery Krakowiak oddają sens pracy jej naukowej.
	Kilka uwag od zaprzyjaźnionego regionalisty
	Wygraj życie dzięki marzeniom...
	Taki tytuł nosi projekt edukacyjny, w którym mieli okazję uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej. 
	Druga klasa w Janowie Lubelskim
	W piątek 29 kwietnia 2016 roku uczniowie klas II c i II d ze Szkoły Podstawowej w Bychawie  wraz z opiekunami  i czwórką rodziców, dzięki panom: Arturowi i Tomkowi z Bagiennego Bractwa Obserwatorów Terenowych z Janowa Lubelskiego w niekonwencjonalny sposó
	„Nutki” w służbie zdrowiu
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	„Kwiatek” postawił na słońce
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