
Głos Ziemi Bychawskiej
MIESIĘCZNIK GMINY BYCHAWA ISSN 1429-1932sierpień 2016 nr 7 (278)

historia
„PoZoStAłA tYlKo 
MAłA CHłoPIĘCA 
PońCZoSZKA” 

samorząd
lAto W UrZĘdZIE 
to NIE tYlKo 
UrloPY, AlE 
I INWEStYCjE

mieszkańcy
AlEjA KASZtANoWA 
W ZArASZoWIE 
ZNóW ZAPrASZA

Słowian
ki

– folkowe  
dziewczyny 
z Bychawy 

 i okolic 
zaśpiewaj

ą 
na Dożynkach

 

w Bychawie



kalejdoskopspis treści
SAMORZĄD 

4 To było rekordowe lato w mieście!
4 Lato w Urzędzie – nie tylko urlopy, 

ale i inwestycje
4 Nasze Przedsiębiorstwo czeka 

duży projekt z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej

6 Socjalne stypendium – pomoc 
finansowa dla uczniów

6 Bychawa na kresowej imprezie na 
Podkarpaciu

6 Henryk Dudziak ponownie został 
radnym wojewódzkim

6 Nabór wniosków o zwrot akcyzy 
do 31 sierpnia

7 Zjazd delegatów OSP w Bychawie

MIESZKAŃCY 
8 Rywalizacja w strugach deszczu
8 Zwykli-niezwykli sportowcy 

w Bychawie i piękna lekcja życia
9 20-lecie działalności 

Środowiskowego Domu 
Samopomocy

9 Zaproszenie na konferencję 
10 Nasz mieszkaniec – Dariusz 

Buczek z Grodzan będzie 
starostą dożynek wojewódzkich 

10 Rio 2016: Cała Bychawa trzyma 
za Iwonę i Olę kciuki!

10 Aleja Kasztanowa w Zaraszowie 
znów zaprasza

11 Otwarte Spławikowe 
Mistrzostwa Zaraszowa

12 Nabór do Klubu Kobiet 
Aktywnych 60+

12 Turniej Dzikich Drużyn
12 Wianki, wianki...
13 Sport rodzinny
13 A może wycieczka do WILNA?
14 Bychawa a Światowe Dni 

Młodzieży
14 Paczka w bibliotece
14 MOLIK - mamy mnóstwo 

pomysłów!
15 Biuro posła RP w Bychawie 
16 15 Sierpnia w Bychawie
16 9 Drużyna Harcerska 

„Jastrzębiec” im. św. Andrzeja 
Boboli – to właśnie my

GŁOS REGIONALISTÓW 
17 Harcerzem być – to wcale nie 

wada...
18 Szkice z pamięci

18 „Pozostała tylko mała chłopięca 
pończoszka”

20 Singer – dlaczego potrzebny?

SZKOŁY 
21 Włoskie staże uczniów 

z Bychawy
22 Miasto Poezji w Bychawie
22 Było teatralnie

22 Kto spędził wakacje w szkole

23 „Kwiatek” promował OZE i zajął 
3. miejsce w krajowym konkursie 

4

10

18

22

Wydawca GMINA BYCHAWA
Redaktor naczelna Monika Głazik
Layout i łamanie tekstu Marek Matysek
Nakład 2000 egz.| ISSN 1429-1932
Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
tel. 815 660 144, 815 660 004 w. 46

Kontakt gazeta@bychawa.pl Strona www.bychawa.pl Dyżury redakcji 
pełnione są codziennie (pon.-pt.) w godz. 730-1530

redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów oraz zmiany tytułów.

www.bychawa.pl

www.facebook.com/Bychawa

www.youtube.com/user/bychawaPL

OKŁADKA:
„Słowianki”, czyli nowy 
bychawski zespół śpiewa-
czy przy ruinach pałacu 
w Bychawie.
Fot. Marek Matysek/UM/2016
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�� „Słowianki”, czyli folkowe dziewczyny z Bychawy i okolic
Od czerwca mamy w Bychawie 
nową grupę śpiewaczą. 

Tworzy ją jedenaście dziewcząt z Bychawy, Bychawki, 
Franciszkowa i Piotrowic: Anita Ładoszek (szefowa), 
Magda Ładoszek, Aleksandra Wilkołazka, Natalia 
Wilkołazka, Magdalena Krawczyk, Milena Macioszek, 
Ewelina Kusa, Julia Sprawka, Aleksandra Trzcińska, 
Agata Rosołowska, Katarzyna Krusińska.
Z dziewczynami współpracuje „grajek”, czyli Michał 
Górniak (inst. klawiszowe).
Dziewczyny zadebiutowały na Nocy Świętojańskiej 
w ruinach (artykuł Wianki, wianki…). Teraz przygoto-
wują się do naszych dożynek gminnych. Pracują nie 
tylko nad warsztatem wokalnym, ale i swoim wize-
runkiem – na dożynkach zobaczymy je w pięknych lu-
dowych spódniczkach à la Cleo i własnoręcznie wy-
konanych koralach, kotylionach i wiankach.

Słowianki poprowadzą korowód dożynkowy z ko-
ścioła na stadion, potem będą częstować gości cia-
stem. Po godzinie 18. obiecały również krótki występ 
na scenie.

�� Przedstawiamy 
starostów naszych 
Dożynek Gminnych
Starostowie z Bychawy – Julita 
Głąb i Krzysztof Kusy zapraszają 
21 sierpnia na stadion sportowy.

Julita Głąb (35 lat) to rodowita bychawianka. Mieszka 
w Bychawie przy ulicy Koźmiana. Państwo Głąbowie 
posiadają 13 hektarów pola. Prowadzą 1,5-hektaro-
wą plantację malin. Pani Julita pracuje zawodowo – 
w Wydziale Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego 
w Lublinie. Jest żoną Adama, mamą Karoliny (8 lat) 
i Szymona (4 lata).

Krzysztof Kusy (45 lat) mieszka w Bychawie przy ul. Armii 
Krajowej. Na 30 hektarach ziemi prowadzi uprawę zbóż, 
rzepaku, buraków. Pomaga mu w tym żona – Renata 
oraz dzieci: Bartek i Magda. 

Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy
Rada Miejska w Bychawie

Bychawskie Centrum Kultury
Zarząd Osiedla nr 1 i Zarząd Osiedla nr 2 w Bychawie
Starostowie dożynek – Julita Głąb i Krzysztof Kusy

oraz mieszkańcy Bychawy
 serdecznie zapraszają na 

DOŻYNKI GMINNE 
stadion miejski w Bychawie 

21 sierpnia 2016 roku 
W programie m.in.:  
11.30 – Msza święta dożynkowa
12.30 – Korowód dożynkowy na stadion miejski  poprowadzą „Słowianki” 

– dziewczęcy zespół wokalny z Bychawy, Bychawki i Piotrowic
13.00 – Rozpoczęcie dożynek;
13.15 – Przemówienie Burmistrza Bychawy oraz zaproszonych gości
13.45 – Prezentacje wieńców i sołectw
15.45 – Mecz finałowy sołectw o Puchar Burmistrza Bychawy

Od godz. 15.00 do 24.00 występy artystyczne i koncerty m.in.:
zespół wokalny Rodniki i taneczny Spadczyna z Prużan (Białoruś), Klub Seniora z BCK , 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Słowianki,  INAF, EVENTO 
17.00 –  LOVERBOY
21.00 –  BUENOS

Imprezy towarzyszące:  
VI Turniej Piłki Nożnej Sołectw (od 9.00 rano), Konkurs Wieńców Dożynkowych, Konkurs 
na Wieniec Publiczności, rozstrzygnięcie Konkursu Piękne Miasto i Gmina 2016, wspólne 
grillowanie z władzami Bychawy, 
stoiska promocyjne, konkursy, 
warsztaty folklorystyczne, 
dmuchane zamki.
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samorząd samorząd

�� Wakacje to wbrew 
obiegowym opiniom 
nie jest czas martwy 
w samorządzie, a wręcz 
przeciwnie: dzieje się 
wówczas bardzo wiele.

��Burmistrz już po urlopie… Udanym?
Janusz Urban: Moje wakacje w tym roku były (jak 
zwykle) za krótkie, bo taki dwutygodniowy urlop to 
taki bezcenny skarb, perełka, kiedy się ciągle pra-
cuje. Udało mi się wygospodarować cały tydzień 
na zwiedzanie urokliwych miejsc na Mazurach. 
Problemy życia codzienne przewiały wiatry mazur-
skie, co pozwoliło mi oderwać się od czasami trud-
nej rzeczywistości. Mazury są bardzo piękne, jest 
tam co zobaczyć, a pobyt na dużych jeziorach to 
czysta rekreacja.
Starałem się także uzupełnić energię na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim, mam tam swoje ulubione 
jeziorko w miejscowości Grabniak, gdzie od pewne-
go czasu jeżdżę, i gdzie nawet kilkugodzinny pobyt 
pozwala na szybką regenerację.
��Udało się wyłączyć komórkę?

Nie do końca, ale nie dzwoniła tak często. Czasami 
po prostu jej nie miałem przy sobie.
��Co czekało na burmistrza po powrocie 
do Urzędu?

Tak to zwykle bywa, że powrót do rzeczywistości 
jest dość gwałtowny, bo wakacje to nie jest czas 

martwy samorządzie, a wręcz przeciwnie – dzieje 
się bardzo wiele. Wiele inwestycji jest albo realizo-
wanych, albo przygotowywanych, więc jest bardzo 
dużo pracy i emocji z tym związanych.
Osobistą satysfakcję sprawiło mi to, że w sierp-
niu udało się zorganizować dla naszych dzieci 
w Bychawie półkolonie. Dzięki temu kilkadzie-
siąt dzieciaków miało bardzo atrakcyjny fragment 
wakacji i to za niewielkie pieniądze. Z tego co ob-
serwowałem, dzieci były zachwycone i zrobimy 
wszystko, żeby w przyszłym roku taką formę wypo-
czynku naszym dzieciom również zapewnić.
Jeśli zaś chodzi o inwestycje, to przede wszyst-
kim zacznę od tych najpoważniejszych. Wspólnie 
z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
w dalszym ciągu wdrażamy projekty wodno-kana-
lizacyjne, związane również z inwestycją w oczysz-
czalnię ścieków. To naprawdę bardzo ważny projekt 

dla Bychawy, bo pojawiła się prawdopodobnie ostat-
nia możliwość finansowania unijnego tego typu za-
dań. Projekt jest ponadpięciomilionowy, więc do-
inwestowanie z budżetu UE może wynieść przeszło 
trzy miliony! Robimy wszystko, żeby zachęcić miesz-
kańców do świadomego uczestnictwa w tym projek-
cie i do tego, aby stworzyć dobrą atmosferę realizacji 
tego zadania.
Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się wspól-
nie z samorządem powiatowym zrealizować począ-
tek inwestycji na drodze wylotowej z Bychawy w kie-
runku Wysokiego i Krzczonowa, tzw. Kobyli Dół. 
Wszyscy, którzy tamtędy jeżdżą są zachwyceni tech-
nologią i już padają pytania o ciąg dalszy. Mam na-
dzieję, że będzie to już w przyszłym roku, bo takie 
plany wspólnie ze Starostą mamy.
Przygotowujemy również wniosek, który uzyskał 
akceptację z PROW-u na budowę drogi gminnej 

łączącej Romanów z Kolonią Kosarzew Dolny. Myślę, 
że mieszkańcy będą zaskoczeni, że tak szybko ich 
oczekiwania zostaną spełnione. 
��Kiedy mogą ruszyć prace?

Jest to możliwe jeszcze w tym roku, wszystko zależy 
od tego, jak szybko zostaną wykonane prace projek-
towe; jeśli nie, to najpóźniej w pierwszym półroczu 
następnego roku.
��Nad czym aktualnie pracuje dział inwesty-
cji w Urzędzie?

Ważną sprawą dla nas wszystkich jest przygotowa-
nie modernizacji sali gimnastycznej w Gimnazjum 
nr 1. Konieczne, bo stan parkietu jest tragiczny. Lata 
lecą, ale wyjątkowo szybkie zużycie tej podłogi spo-
wodowało konieczność zupełnej wymiany. Na szczę-
ście udało się nam uzyskać częściowe dofinansowa-
nie z ministerstwa dla tego projektu i choć musimy 
sami dołożyć jeszcze sporo, to na bezpieczeństwu 

uczniów nie można oszczędzać. Mamy świadomość, 
że remont da możliwość powtórnego udostępnienie 
tej sali do społecznego, nie tylko szkolnego, użytku.
Kolejna sprawa to projekt rewitalizacyjny. 
Uzyskaliśmy, jako jeden z 38 samorządów, które 
złożyły wniosek, pieniądze na stworzenie projektu 
rewitalizacji dwóch ważnych obszarów w mieście. 
Przy okazji będziemy mogli uatrakcyjnić nasze dożyn-
ki, gdyż podczas dożynek rozpoczną się konsultacje 
społeczne nad tym projektem. 
Z innych ważnych rzeczy chciałbym jeszcze nadmie-
nić to, że wspólnie ze Starostwem przygotowujemy 
budowę chodnika w ciągu drogi Bychawa – Lublin 
w Bychawce; na ten cel zamierzamy przeznaczyć na 
najbliższej sesji blisko 240 tys. zł. Powstanie pierw-
szy odcinek chodnika na najbardziej niebezpiecz-
nym fragmencie: od szkoły podstawowej w obydwie 
strony, co pozwoli tam znacząco zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych. W dalszych planach mamy bu-
dowę chodnika w prawie całym ciągu drogowym 
w Bychawce, jest to bardzo oczekiwana inwestycja 
przez mieszkańców. 
Poza tym pracujemy nad przygotowaniem budowy 
kolejnych odcinków chodników przy drogach woje-
wódzkich: w Bychawie przy ul. Partyzantów i w Starej 
Wsi. Podpisaliśmy także umowę z Marszałkiem na 
dofinansowanie inwestycji drogowej w Osowie 
i otrzymaliśmy wsparcie, co razem z naszymi środka-
mi pozwoli nam wykonać pierwszy etap.
Także w wakacje w Urzędzie pracy jest bardzo dużo; 
oprócz tego zwykłe ludzkie sprawy, których jest bez 
liku.
Kończąc, chciałbym zaprosić mieszkańców na tego-
roczne dożynki gminne, które odbędą się wzorem 
ubiegłych dwóch lat w Bychawie. Atrakcji nie za-
braknie, bo będą i tancerze z Białorusi, i nasze lokal-
ne grupy i wokaliści, a także dwa popularne zespoły 
disco-polo. Przygotowany został bardzo bogaty pro-
gram, jakiego na dożynkach jeszcze chyba nie było. 
Na dzieci czekają bezpłatne dmuchane zamki, zupeł-
nie nowe, które gmina nabyła w ramach projektu 
rewitalizacji. Zapraszam serdecznie!

Rozmawiała Monika Głazik

Lato w Urzędzie – nie tylko urlopy, ale i inwestycje

�� Nasze Przedsiębiorstwo czeka duży projekt 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Priorytetowym zadaniem Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Bychawie jest realizacja dużego projektu inwe-
stycyjnego pn.: Porządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w aglomeracji Bychawa.
Zadaniami tego projektu są:
�» skanalizowanie rejonu Wandzina i Zadębia, Grodzan 

oraz ul. Partyzantów,
�» poprawa bezpieczeństwa dystrybucji wody sieciami 

wodociągowymi na terenie Gminy Bychawa poprzez 

wykonanie instalacji do podnoszenia ciśnienia wody 
dla zasilenia Romanowa, Skawinka oraz Kosarzewa 
Dolnego Kolonii,
�» modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na: 

budowie kompletnej stacji zlewczej ścieków dowo-
żonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym ścieków do-
wożonych, osadnika wtórnego pionowego, komory 
pomiarowej ścieków oczyszczonych, instalacji pom-
py ciepła zasilanej ściekami oczyszczonymi, wymia-
ny urządzeń oczyszczalni ścieków oraz wyposażenia 
laboratorium w urządzenia do prowadzenia moni-
toringu ścieków oczyszczonych i wód odbiornika 

(rz. Kosarzewki) oraz budowie kompletnej instalacji 
fotowoltaicznej o łącznej mocy 37,5 kW.

Przedsiębiorstwo jako główny inwestor wraz z wła-
dzami gminy stara się pozyskać zewnętrzne środki 
inwestycyjne z Unii Europejskiej w wysokości ponad 
3 mln zł przy planowanym koszcie inwestycji opiewa-
jącym na ponad 5,5 mln zł.
Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnie-
niowej z elementami kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej. Dla przypomnienia, kanalizacja sanitarna ci-
śnieniowa jest formą kanalizacji opartej na niewiel-
kich indywidualnych przepompowniach ścieków 
posadowionych bezpośrednio na posesjach w celu 

zminimalizowania zaangażowania finansowego i in-
westycyjnego dostawców ścieków.
Aby ograniczyć uciążliwość prac ziemnych na tere-
nach prywatnych, częstokroć zagospodarowanych 
w elementy małej architektury zielonej oraz cią-
gi piesze i jezdne utwardzone, tam gdzie to będzie 
konieczne, prace ziemne liniowe będą prowadzone 
minikoparkami oraz w technologii bezwykopowej 
(przewierty horyzontalne i sterowane).
Pracownicy biura projektowego odwiedzający 
Państwa mają na celu ustalenie optymalnych i do-
godnych dla Państwa i Inwestora tras kanalizacji sa-
nitarnej oraz posadowienia elementów jej wyposa-
żenia tj. przepompowni przydomowych, studzienek 

i armatury zaporowej. w imieniu władz gminy, wła-
snym i biura projektowego prosimy Państwa o wy-
kazania jak najdalej idącego zrozumienia i okazanie 
sąsiedzkiej życzliwości dla prowadzonych prac nad 
naszą wspólną inwestycją. Jest to prawdopodobnie 
ostatni moment dla pozyskania tak dużych środków 
pomocowych z funduszy unijnych. Brak porozumie-
nia może położyć kres możliwości skanalizowania tak 
dużych obszarów aglomeracji Bychawa oraz zaprze-
paścić dotychczasowy nakład pracy i zainwestowane 
niemałe środki.

BPK Sp. z o.o.

2,8 km 

Kosarzew Dolny Kolonia

Romanów

Planowana budowa szosy romanów 
– Kosarzew dolny Kolonia 

�� To było rekordowe 
lato w mieście!
Tegoroczna gminna oferta zajęć 
dla dzieci w okresie wakacji 
była pod każdym względem 
rekordowa. Zwłaszcza liczby 
dzieci, które w nich wzięły 
udział oraz atrakcyjności zajęć, 
warsztatów i wycieczek.

W ramach wakacji z Bogiem w 10-dniowych za-
jęciach uczestniczyło 120 dzieci, w Półkoloniach 
z kRUS – 40, a w wakacjach z BCk – również 40.  
Półkolonie cieszyły się ogromną popularnością 
wśród dzieci, które lato spędzają w domach, zarów-
no w mieście, jak i na wsi. Ułatwiły też życie codzien-
ne pracującym rodzicom.
Burmistrz Bychawy składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom zaangażowanym w organiza-
cję Półkolonii z KRUS i Wakacji z BCK, które odbyły 
się w Bychawie w dn. 1-12 sierpnia, w szczególności 
opiekunom: p. Ilonie Fijołek-Mitule, p. Annie Siek, 
p. Reginie Kloc, p. Ewie Sprawce, p. Waldemarowi 
Kotowi, p. Mateuszowi Wróblewskiemu oraz dy-
rekcji i pracownikom Bychawskiego Centrum 
Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Urzędu Miejskiego w Bychawie. Dziękuje również 
p. Markowi Kunie z Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego, p. Karolinie Szwałek z Lubelskiej 
Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 
PCK, Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie oraz 
sponsorom – panu Markowi Juryckiemu ze Starej 
Wsi za ufundowanie dla dzieci drugiego śniadania 
oraz p. Leszkowi Kuśmierzowi Gałęzowa za kiełbaski 
na Słoneczny Festyn.

W zorganizowanym w ramach półkolonii 
Słonecznym Festynie na orliku wzięły udział 
wszystkie chętne dzieci  
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samorząd samorząd

�� Nabór wniosków o zwrot akcyzy do 31 sierpnia
Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, któ-
ry chce skorzystać z możliwości odzyskania części 
pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzy-
stywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 2016 r. w terminie od 1 VIII 2016 r. 
do 31 VIII 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 II 2016 r. do 31 VII 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wyno-
si: 86 zł × ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w 2016 r. wynosi 1 zł od 
1 litra oleju. Pieniądze będą wypłacane od 1 do 31 
X 2016 r., gotówką w kasie Urzędu albo przelewem 
na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie 
Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie internetowej www.bychawa.
pl. Szczegółowe informacje na temat zwro-
tu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 
81 566 00 04, wew. 17.

�� W niedzielę 7 sierpnia 
delegacja z Bychawy 
wzięła udział w trzeciej 
imprezie z cyklu Na 
kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski. 
Tym razem miłośnicy 
wschodnich smaków 
spotkali się w Kresowej 
Osadzie w Baszni 
Dolnej k. Lubaczowa 
na Festiwalu Kultur 
i Kresowego Jadła. 

Tydzień wcześniej nasza gmina promowała się 
w również w Drohiczynie (woj. podlaskie).
Przypominamy, że cykl imprez, które po kolei od-
bywały się w trzech województwach: lubelskim, 

podlaskim i podkarpackim, zainaugurował nasz 
majowy festiwal pierogów. 
Niedzielna impreza kresowa w Baszni, której ska-
lę można określić, jako nasze lubelskie dożynki 

Promocja gminy

Bychawa na kresowej imprezie na Podkarpaciu

powiatowe razy dwa, przyciągnęła tłumy gości 
i smakoszy z całej południowo-wschodniej Polski. 
Stoisko promocyjne naszej gminy zostało rozlo-
kowane nie na głównym placu festiwalowym, 

a w tzw. Kresowej Osadzie przypominającej trochę 
miasteczko prowincjonalne w lubelskim skansenie.
I tu zaczęła się praca u podstaw. Najpierw należa-
ło  uświadomić odwiedzających, że Bychawa to nie 
Bychowo! Stąd zaczęliśmy od tłumaczenia naszego 
położenia na mapie Polski: Bychawa to miasto po-
łożone 25 kilometrów na południe od Lublina..., itd.
Dobrze, że naszemu stoisku towarzyszyła  bychaw-
ska Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, której 
produkty, dzięki ich obecności w kilku dużych sie-
ciach sklepów, są rozpoznawane na Podkarpaciu. 
Bychawskie twarogi, maślanki, kefir i masło w me-
gaosełce, których degustację przygotowali pracow-
nicy OSM – Paulina Kuśmierz i Szymon Kasperek, 
schodziły jak ciepłe bułeczki. Chleb do bychaw-
skiego masła podarował nam starowiejski piekarz 
p. Marek Jurycki. Bardzo smakował również gałę-
zowski pieróg gryczany upieczony przez p. Barbarę 
Korbę i zgłoszony do konkursu kulinarnego.
Okazało się, że Podkarpacie to zagłębie rowerzy-
stów (mają nawet spory kawałek słynnej rowero-
wej autostrady Green Velo) i widać to było przy 
naszym stoisku. Nasz kilkuletni już przewodnik 

Doliną Kosarzewki rozchodził się w okamgnieniu. 
Obiecywali u nas wizytę, kilka osób za naszym po-
średnictwem przekazało pozdrowienia swoim przy-
jaciołom i rodzinie w Bychawie.
Promocję naszej gminy trzeba uznać za bardzo uda-
ną. Przy naszym stoisku przez cały czas było lud-
nie. Przede wszystkim jednak uczestnicy festynu 
w Baszni okazali się bardzo sympatyczni: skromni, 
taktowni, a przede wszystkim ZAINTERESOWANI. 
Podobały im się wszelkie drobiazgi, które można 
było otrzymać na naszym stoisku. Ale „częstowali” 
się nimi z umiarem i grzecznie.
Do Bychawy wróciliśmy późnym wieczorem, choć 
bez nagród zdobytych w konkursach, to bardzo 
zadowoleni. Burmistrzowi Januszowi Urbanowi, 
oprócz pracowników Urzędu Miejskiego towarzy-
szyły trzy panie z Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych – prezeska Ewa Rębecka oraz pa-
nie Basia Korba i Ala Łączek. Za udaną współpracę 
przy przygotowaniu bychawskiego stoiska bardzo 
dziękujemy i polecamy się na przyszłość. 

Monika Głazik/UM

�� Henryk Dudziak ponownie został radnym 
wojewódzkim

21 lipca 2016 r. podczas sesji Sejmiku 
Województwa Lubelskiego złożył ślubowanie 
i objął mandat radnego wojewódzkiego p. Henryk 
Dudziak, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie. Henryk Dudziak zo-
stał radnym po Grzegorzu Kapuście, który objął 
stanowisko wicemarszałka województwa lubel-
skiego po zmarłym Arturze Walasku. 
Pan Henryk Dudziak zasiadał już w sejmiku w la-
tach 1998-2014 r.  

Życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnego 
środowiska.

�� Socjalne 
stypendium 
– pomoc finansowa 
dla uczniów
Burmistrz Bychawy 
przypomina, że wraz 
z rozpoczęciem roku 
szkolnego 2016/2017 
rozpoczyna się nowy okres 
stypendialny. Uczniowie 
zamieszkujący teren gminy 
Bychawa, w ramach pomocy 
materialnej mogą ubiegać 
się o przyznanie socjalnego 
stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znaj-
dujący się w trudnej sytuacji materialnej wyni-
kającej z niskich dochodów w rodzinie, w szcze-
gólności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna. Jednocześnie miesięczny dochód 
w rodzinie ucznia na osobę nie może przekro-
czyć kwoty 514,00 zł netto, do czasu ukończenia 
kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24. roku życia.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolne-
go na rok szkolny 2016/2017 można składać 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie w dniach 1–15 
września 2016 r. Słuchacze publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych wniosek o przyznanie stypen-
dium szkolnego mogą złożyć w terminie do dnia 
15 października 2016 r.
Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trud-
nej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia lo-
sowego może być przyznany zasiłek szkolny.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa 
się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyzna-
nie tego zasiłku.
Szczegółowe informacje na temat stypendium 
socjalnego i zasiłku szkolnego można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie w pokoju nr 36 
lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 53.

Agnieszka Chemperek

�� Zjazd delegatów OSP w Bychawie
11.06.2016 r. grono delegatów, 
przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego, 
ustępujące władze oraz 
zaproszeni goście spotkali się 
na Zjeździe Miejsko-Gminnym 
Związku OSP RP w Bychawie.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego druh Janusz Urban, 
który rozpoczął Zjazd Miejsko-Gminny minutą ciszy 
za zmarłych strażaków. Po powitaniu głos oddał 
druhowi Gustawowi Szorkowi, który został wybra-
ny na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybra-
no z licznego grona delegatów komisje zjazdowe 
tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjaz-
du. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego przedstawił jego prezes druh 
Janusz Urban.
W sprawozdaniu tym prezes omówił przede wszyst-
kim sprawy wyposażenia jednostki OSP w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wiele innych 
spraw związanych z sprawami operacyjnymi OSP. 
Szczegółowo zostały omówione sprawy związane 
z problemami z jakimi muszą borykać się OSP w swej 
działalności, takimi jak: sprawa finansowania badań 

lekarskich, wypłacania ekwiwalentów oraz coraz 
większymi problemami z udziałem w działaniach 
ratowniczych w godzinach pracy ratowników itp.
Kolejnym punktem zebrania było sprawozda-
nie przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji 
Rewizyjnej, który pod koniec swego sprawozdania 
wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi abso-
lutorium, które w późniejszym czasie zostało udzie-
lone jednogłośnie. 
Następnie podziękowano ustępującemu Zarządowi 
za wkład i poświęcenie dla dobra jednostek OSP 
w latach 2011-2016 oraz przystąpiono do wyboru 
nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Bychawie: 
�» prezes – Janusz Urban, 
�» wiceprezes – Stanisław Szewczyk OSP Bychawka 

Pierwsza, 
�» wiceprezes – Bogdan Tylus OSP Stara Wieś Trzecia,
�» komendant gminny – Łukasz Smyk OSP Zaraszów 

Kolonia, 
�» sekretarz – Paweł Winiarczyk, 
�» skarbnik – Andrzej Okal OSP Gałęzów, 
�» członek Prezydium – Zbigniew Nawrocki OSP Wola 

Gałęzowska.

Pozostali członkowie Zarządu: Piotr Gąbka OSP 
Olszowiec, Krzysztof Ładoszek OSP Bychawka 

Druga, Krzysztof Mazurkiewicz OSP Zdrapy, Andrzej 
Poniewozik OSP Zaraszów Kolonia, Mirosław Malec 
OSP Kosarzew Dolny-Kolonia, Aleksander Spust 
OSP Gałęzów Kolonia Druga, Marek Jackowski OSP 
Kowersk, Stanisław Dyś OSP Wola Duża, Zdzisław 
Blacha OSP Stara Wieś Druga, Jan Sak OSP Stara 
Wieś Trzecia.
komisja Rewizyjna: przewodniczący – Michał 
Pawlak OSP Olszowiec, wiceprzewodniczący – 
Michał Różycki OSP Gałęzów, sekretarz – Gustaw 
Szorek OSP Olszowiec.
Delegaci na Zjazd oddziału Powiatowego Związku 
oSP RP: Janusz Urban, Stanisław Szewczyk, Bogdan 
Tylus.
Przedstawiciele Zarządu oddziału Miejsko-
Gminnego Związku oSP RP do Zarządu oddziału 
Powiatowego: Janusz Urban, Stanisław Szewczyk.
W przerwie doszło do ukonstytuowania nowego 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przed-
stawicieli i delegatów z jednostek.
Podczas dyskusji głos zabrali uczestniczący w zjeź-
dzie goście, którzy dziękowali za współpracę. 
Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu 
sukcesów oraz dobrej współpracy.

Paweł Winiarczyk
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mieszkańcy mieszkańcyMIESZKAŃCY 
�� Rywalizacja 
w strugach deszczu
II Otwarte zawody dzieci 
i młodzieży o Puchar 
Burmistrza Bychawy stały 
pod znakiem walki z… pogodą!

17.07.2016 r. na naszym łowisku – Zalew 
Podzamcze – odbyły się ii otwarte spławikowe 
zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
o Puchar Burmistrza Bychawy. Organizatorem 
było nasze koło PZW w Bychawie. Aura, mówiąc 
delikatnie, nie rozpieszczała, więc i frekwencja 
nie zachwyciła. W ekstremalnych warunkach 
pogodowych rywalizowali o puchary dla najlep-
szych i statuetki za największą złowioną rybę 
tylko „najlepsi z najlepszych” (odporni na wodę 
i wiatr). A wśród tych najlepszych wyłoniono 
zwycięzców, którymi okazali się:

w kat. wiekowej – do 13 lat
�» I miejsce – Mierzwa Bartłomiej
�» II miejsce – Grzegorz Kołacz
�» III miejsce – Julia Skrzypek

w kat. wiekowej – 13-16 lat
�» I miejsce – Maria Chajkowska
�» II miejsce – Konrad Fila
�» III miejsce – Weronika Fila.

Największą rybę w grupie wiekowej do lat 
13 złowił Grzegorz Kołacz, 13-16 lat – Maria 
Chajkowska.
Każdy uczestnik rywalizacji otrzymał pamiątko-
wy dyplom, słodycze i miał okazję wraz z opieku-
nem skosztować kiełbaski z rusztu przyrządzonej 
przez kapitana sportowego S. Jackowskiego pod 
nadzorem prezesa Koła W. Pilipczuka i wicepre-
zesa S. Mierzwy. Trzy pierwsze miejsca w każdej 
kategorii uhonorowane były pucharami ufun-
dowanymi przez burmistrza p. Janusza Urbana. 
Dekoracji dokonała wiceburmistrz Bychawy 
p. Magdalena Kostruba.
Poczęstunek: słodycze, kiełbaski i napoje ufun-
dował Urząd Miejski w Bychawie oraz Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
Na zakończenie zawodów uczestnicy gremialnie 
prosili o zorganizowanie kolejnej rywalizacji dla 
najmłodszych wędkarzy jeszcze w te wakacje.
Zarząd Koła tą drogą wyraża szczere podzięko-
wania dla Burmistrza Bychawy za ufundowanie 
nagród, Pani Wiceburmistrz za przychylność 
i moknięcie wraz z zawodnikami. Słowa uzna-
nia dla sponsora – na ręce prezesa p. adama 
Bartoszka – który wsparł najmłodszych sportow-
ców, czyniąc ich rywalizację słodszą i pełniejszą.

Prezes Koła PZW Bychawa, W. Pilipczuk

�� 9 maja 1996 r. 
podjęta została 
przez Radę Miasta 
Bychawa uchwała 
w sprawie utworzenia 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Bychawie – 
dziennego ośrodka 
wsparcia dla 30 osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi z gminy 
Bychawa. 

Od tego wszystko się zaczęło… Był to wtedy dru-
gi taki Dom w województwie lubelskim, obecnie 
mamy ponad 50. Wraz z rosnącymi potrzebami 
przez kolejne lata rozszerzała się działalność ośrod-
ka, rosła liczba uczestników, otrzymaliśmy też drugi 
budynek.
11 lipca 2016 w Bychawskim Centrum Kultury świę-
towaliśmy Jubileusz 20 lat działalności. Nasz do-
robek: obecnie funkcjonujemy na dwóch budyn-
kach, które zostały rozbudowane, zmodernizowa-
ne i w pełni przystosowane do obecnie obowią-
zujących standardów. Liczba miejsc statutowych 
wzrosła podwójnie: posiadamy 30 miejsc dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i 30 miejsc dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność na-
szego Domu rozszerzyła się na inne gminy ościen-
ne, tj.: Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysokie, 
Krzczonów. W ciągu tych minionych 20 lat bene-
ficjentami naszego Domu było 120 osób, z czego 
60 obecnie uczęszcza, 5 odeszło do DPS, 14 osób 
zmarło, 5 osób zmieniło miejsce zamieszkania, 
16 osób zrezygnowało, a 20 osób usamodzielniło 
się, zakładając rodziny i podejmując pracę. 
Jubileusz był zatem dla nas dobrą okazją do 
podsumowania działalności i wspólnego świę-
towania w szerokim gronie, goszcząc m.in.: 

20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

przedstawicieli Departamentu Integracji i Pomocy 
Społecznej z MRPiPS z Warszawy, Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lublinie, Starostę Lubelskiego, 
czteroosobową delegację z Francji z zaprzyjaźnio-
nego miasta La Chapelle sur Erdre, władze Bychawy, 
księży, kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, 
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz in-
nych Ośrodków Wsparcia, a także placówek i insty-
tucji współpracujących ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Bychawie, którzy podnieśli rangą na-
sze obchody, będące dla nas ważnym wydarzeniem. 

W programie przewidziane były wystąpie-
nia zaproszonych gości, m.in. lekarza psychiatry 
dr. A. Kochańskiego pt. Potrzeba i rola dziennych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w społeczności lokalnej, podsumowanie dzia-
łalności ŚDS w postaci prezentacji multimedialnej, 
występy artystyczne zespołu ludowego ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej. Uczestnicy ŚDS 
również zaprezentowali swoje umiejętności w posta-
ci występów tanecznych, wokalnych oraz scenek pre-
zentujących z humorem i przymrużeniem oka działal-
ność ŚDS dawniej i dziś.

W czasie uroczystości była możliwość do podziwia-
nia wystawy prezentującej prace plastyczne i rę-
kodzielnicze wykonane podczas terapii zajęciowej 
w ŚDS. Przygotowana została także do obejrzenia 
wystawa fotografii pt. 20 lat minęło jak jeden dzień, 
wydany został jubileuszowy „Kurier ŚDS” – przybliża-
jące działalność Naszego Domu.
Na zakończenie obchodów ważnym akcentem 
były podziękowania dla dyrektora i pracowników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, 
rodzin uczestników i wszystkich osób w różny sposób 
związanych z Naszym Domem ale zawsze na rzecz 
osób potrzebujących wsparcia.
Potem był już czas na jubileuszowy tort i wspólne 
świętowanie przy wiejskim stole ze staropolskimi 
przysmakami przygotowanymi w pracowni kulinar-
nej ŚDS.
Uwieńczeniem obchodów była Msza św. jubileuszo-
wa odprawiona następnego dnia w Kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Bychawie w intencji uczestników, 
rodzin i pracowników Środowiskowego Domu, aby 
przez kolejne lata swej działalności był zawsze miej-
scem, gdzie panuje życzliwa i domowa atmosfera, 
a osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą uzyskać 
wsparcie i fachową pomoc w zdrowieniu i rehabili-
tacji społecznej i zawodowej; aby cytat będący mot-
tem naszych obchodów: Ten Dom może zastąpić Ci 
cały świat, ale cały świat nigdy nie zastąpi Ci Domu, 
towarzyszył naszym uczestnikom i ich rodzinom każ-
dego dnia.

Justyna Siek-Jacak, Renata Krusińska

�� Zwykli-niezwykli sportowcy w Bychawie 
i piękna lekcja życia
W środę 27 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
gościliśmy niezwykłych ludzi. 
Odwiedzili nas członkowie 
Fundacji „Akademia Integracji. 
Praca. Edukacja. Sport” 
wybitni sportowcy, wielokrotni 
medaliści paraolimpijscy, 
Mistrzowie Świata i Europy: 
Arkadiusz Jabłoński, Radosław 
Stańczuk, Grzegorz Pluta i Rafał 
Treter.

W ramach swojej działalności edukacyjnej z suk-
cesem prowadzą oni m.in. pokazy w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas 

prezentacji dzieci i młodzież mają okazję poznać 
szermierkę na wózkach i samodzielnie zawalczyć 
z najlepszymi zawodnikami w Polsce. 
Tak było i u nas. Uczeń z klasy czwartej poznał kilka 
podstawowych elementów szermierczych, a chłop-
cy z klasy szóstej mogli usiąść na wózkach i stoczyć 
pojedynek pomiędzy sobą. Podczas takich spotkań 
dzieci dowiadują się, jak eliminować niebezpiecz-
ne sytuacje ze swojego życia i jak im zapobiegać. 
Zmieniają sposób postrzegania niepełnospraw-
nych – poznają je jako osoby ambitne i samodziel-
ne, osiągające wybitne osiągnięcia, po prostu jako 
zwykłych-niezwykłych ludzi z marzeniami, sukcesa-
mi i pasjami. Są to lekcje tolerancji, integracji, nauki 
o drugim człowieku, w którym łączą teorię z prak-
tyką (www.akademiaintegracji.pl). Dziękujemy na-
szym gościom za dwie godziny wspaniałej lekcji 
życia.

K. Kostrzewska

�� Zaproszenie 
na konferencję 
13 września (wtorek) 2016 r. 
o godz. 10.30 w Bychawskim 
Centrum Kultury odbędzie 
się konferencja edukacyjna 
Sowiecka inwazja na Polskę.

Udział wezmą burmistrz Bychawy J. Urban, pra-
cownicy IPN Lublin M. Krzysztofik, D. Piekaruś 
oraz szef UdSKiOR minister J. J. Kasprzyk.
Podczas konferencji będzie można zakupić książ-
ki Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Rio 2016: Cała Bychawa trzyma za Iwonę i Olę kciuki!
Nigdy nie myśleliśmy, że Bychawa będzie tak 
blisko igrzysk olimpijskich. To chyba pierwsza 
taka sytuacja. Iwona Podkościelna, nasza kolarka, 
pojedzie we wrześniu na igrzyska paraolimpijskie 
do Rio de Janeiro.

Cała Bychawa trzymała kciuki i udało się! Znakomity sportowy duet w kolar-
stwie tandemowym – Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek znalazły się 
w składzie Reprezentacji Polski na igrzyska paraolimpijskie w Rio de Janeiro. 
Tam zmierzą się ze sportowcami z całego świata. Dziewczyny wywalczyły sobie 
awans bardzo ciężką pracą – zbierały punkty kwalifikacyjne przez cztery lata. 
W tej chwili Iwony już nie ma w Bychawie. Rozmawiam z nią przez telefon i do-
wiaduję się, że już od 22 lipca jest na zgrupowaniu w Zieleńcu. Po 15 sierp-
nia wraca na cztery dni do Bychawy, ale tylko po to, by przepakować waliz-
kę, powiedzieć rodzinie dzień dobry i do widzenia. Od 21 sierpnia ma kolejne 
zgrupowanie w Pruszkowie. W międzyczasie (27-28 sierpnia) czeka ją jeszcze 
udział w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Torowym. A już 31 sierpnia wylatuje 
do  Rio, bo przecież tam, tuż po zakończeniu zwykłych igrzysk 7 września rozpo-
czynają się 15. Letnie Igrzyska Paraolimpijskie.
Podobnie jak olimpijczycy Iwona otrzymała walizkę z kolekcją ciuchów na Rio 
zaprojektowanymi przez polską markę, choć skład tej walizki jest skromniejszy 
niż ten przygotowany na zwykłą olimpiadę.
Telewizja Polska zapowiada, że będą relacje z paraolimpiady w drugim progra-
mie. Nie wyobrażam sobie, byśmy mogli ich nie śledzić.

9 września dziewczęta wezmą udział w wyścigu w kolarstwie torowym na 1 km, 
11 września na 3 km. Zdaniem Iwony, największe szanse na dobry wynik mają 
w indywidualnej jeździe na czas (30 km) w dn. 14 września oraz w wyścigu ze 
startu wspólnego (90 km). 
Po cichutku marzymy o medalu.

�� 24 czerwca br. 
nastąpiło uroczyste 
otwarcie Alei 
Kasztanowej. Jak przed 
laty znów były tam 
występy uczniów 
SP w Zaraszowie, 
ognisko, grill, zabawa 
taneczna. Był także 
mecz piłki plażowej 
o Puchar Burmistrza 
Bychawy, który 
był obecny na tej 
uroczystości, oraz 
projekcja filmu.

Nasze Panie: sołtys Joanna Baran i radna Anna 
Pawlas we współpracy z OSP Zaraszów i Małgorzatą 
Olechowską z LGD przygotowały i zgłosiły pro-
jekt Alei Kasztanowej do konkursu Fundacji Banku 
Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Głównym celem projektu było zagospodarowanie 
pozostałości dawnego parku dworskiego w miej-
scowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej 
przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłę-
bieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększe-
niu atrakcyjności i estetyki miejscowości.”

Aleja Kasztanowa w Zaraszowie znów zaprasza

Projekt zyskał akceptację i wiosną 2015 roku rozpo-
częto, głównie ww. siłami, porządkowanie terenu. 
Zgodnie z założeniami projektu przygotowano miej-
sce na Kino Letnie, boisko do siatkówki i miejsce na 
ognisko. Mamy przykład, że nie słowa, a czyny zmie-
niają świat. 

Turniej Rycerski i Bartek z Zara-
szowa
Miesiąc później, 24 lipca, w Alei Kasztanowej 
w Zaraszowie odbył się Turniej Rycerski dla dzieci 
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i Nabożeństwo 

Dziękczynne za tę łaskę z odnowieniem Przyrzeczeń 
Chrzcielnych.
Organizatorami byli: www.zaraszow.pl reprezento-
wana przez administratora Jerzego Jelcowa i mode-
ratora Krzysztofa Łaszcza, radna: Anna Pawlas, soł-
tysi: Joanna Baran, Andrzej Poniewozik i Stanisław 
Ziarkowski oraz OSP Zaraszów i Kolonia Zaraszów.
Pogoda dopisała, przygotowanie wcześniej miejsce, 
czyli Aleja Kasztanowa, doskonale się sprawdziło. 
Formuła spotkania z zaproszeniem „do tańca i do ró-
żańca” także. Przybył kwiat rycerstwa z całej okolicy; 
w konkursie wzięło udział 57 dzieci, które jak widać 
na zdjęciach doskonale się bawiły, chętnie modliły 
i złożyły Rycerskie Ślubowanie służby i wzrastania 
w tym co dobre. Na koniec odbyło się pasowanie na 
rycerzy. Każdy otrzymał tunikę w której startował 
i pamiątkowy dyplom. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
którymi były rycerskie akcesoria. Główną nagrodę, 
metalowy kuty miecz, zdobył Bartek Kata, znany jako 
Bartek z Zaraszowa. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaan-
gażowanie, pogodę ducha i rycerskość. Dziękujemy 
sponsorom pozyskanym przez zaraszow.pl, gościom 
i wszystkim dobrym ludziom, oraz organizatorom 
i pomysłodawcom.
Więcej informacji na stronie www.zaraszow.pl. 
Jest też tam około 750 zdjęć z Turnieju, a na kana-
le YouTube Zaraszów są filmy ze wspominanych 
wydarzeń.

Krzysztof Łaszcz
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�� Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Zaraszowa
W niedzielę 7.08.2016 r. 
na niewielkim zbiorniku 
wodnym Zaraszów – Majdan 
(od niedawna Urszulin 
a wcześniej Władysławów), 
w pięknym otoczeniu i miłej 
atmosferze odbyły się Otwarte 
Spławikowe Mistrzostwa 
Zaraszowa dla dzieci do lat 16. 

Były to już szóste zawody wędkarskie organizo-
wane przez zaraszow.pl w ostatnich dwu latach. 
Frekwencja jak zawsze dopisała i poza zawodnikami 
i opiekunami przybyły całe rodziny kibicujące swo-
im zawodnikom. Tym razem dwa z trzech pucharów 
pozostały w Zaraszowie.
Ostatnie zawody wyróżniała atrakcja militarna dla 
niewędkujących. Można było spróbować swych 
sił na strzelnicy, wejść z wykrywaczem metalu na 
„pole minowe”, zmierzyć się z żołnierskim ekwi-
punkiem i nawet wystrzelić z armaty (ale tylko 
na wiwat). Można też było podzielić się refleksja-
mi z TVP. 

Dziękujemy uczestnikom, kibicom, sponsorom 
i organizatorom. 
Patronat Honorowy Mistrzostw: sołtys wsi 
Zaraszów Joanna Baran, radna gminna wsi 
Zaraszów Anna Pawlas, rada sołecka Zaraszowa: 
Jacek Łyś, Paweł Furgał i Andrzej Wójtowicz i OSP 
Zaraszów.

Zaraszow.pl
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Wyniki zawodów:
1 miejsce Andrzej Rybak – 1660 p.
2 miejsce Miłosz Tylus – 1270 p.
3 miejsce Mateusz Furgał – 950 p.
4 miejsce Wojciech Kamiński – 670 p.
5 miejsce Krzysztof Łyś – 460 p.
6 miejsce Konrad Łyś, Mikołaj Furgał, Karol Baran, 

Kazimierz Baran, Łukasz Skałecki; w sumie złowiono 
ponad 5 kg ryb.

Na turniej rycerski w Alei Kasztanowej przybył kwiat rycerstwa z całej okolicy.  
Znakomicie sprawdziła się formuła spotkania 
z zaproszeniem „do tańca i do różańca”.
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�� Nasz mieszkaniec 
– Dariusz Buczek 
z Grodzan będzie 
starostą dożynek 
wojewódzkich 

Miło nam donieść, a wiadomość jest z ostat-
niej chwili, że starostą dożynek wojewódzkich 
będzie nasz mieszkaniec, radny Rady miejskiej 
w Bychawie – p. Dariusz Buczek, duży hodowca 
bydła mlecznego z Grodzan. Z tym większą przy-
jemnością zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców gminy Bychawa na Dożynki Wojewódzkie 
w Radawcu, które odbędą się 28 sierpnia (obę-
dą się z dożynkami powiatowymi).
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�� Sport rodzinny
Dla aktywnej rodziny ogromne znaczenie ma od-
powiedni wybór dyscypliny sportowej, którą wszy-
scy członkowie będą mogli uprawiać z przyjemno-
ścią. Potrzeby są różne. Dla najmłodszych liczy się 
przede wszystkim dobra zabawa, dla starszych waż-
niejsze są już konkretne korzyści zdrowotne oraz 
dostosowanie zajęć ruchowych do poziomu spraw-
ności fizycznej. Nie brak właśnie takich dyscyplin, 
które mogą sprawić wiele radości w każdym wieku. 
Najbardziej popularna gra zespołowa, jak się okazu-
je nie tylko wśród mężczyzn, to oczywiście piłka noż-
na, dlatego 12.06.2016 r. na boisku Orlik odbył się 
II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Bychawy. Zawody były zorganizowane z myślą 
o uczniach szkół podstawowych oraz ich rodzicach 
z całej gminy. Do rozgrywek zgłosiło się sześć dru-
żyn. Wśród zawodników byli, co mnie bardzo cieszy, 

nie tylko synowie z ojcami, ale również córki i ich 
mamy. Każda drużyna składała się z trzech zawodni-
ków młodych oraz trzech dorosłych. Rozgrywki były 
prowadzone systemem „każdy z każdym”. O wyniku 
końcowym decydowała ilość zdobytych punktów, 
bezpośredni pojedynek lub lepszy stosunek bramek. 
Wszystkie mecze były rozegrane zgodnie z zasadą 
„fair play”. Godne pochwały jest to, że dorośli bar-
dzo uważali, aby nie zrobić krzywdy młodym spor-
towcom. Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone 
pucharami ufundowanymi przez pana burmistrza 
Janusza Urbana.
oto oficjalne wyniki:
�» I miejsce – SP w Woli Gałęzowskiej
�» II miejsce – klasa VI b SP w Bychawie
�» III miejsce – klasy V a, b, c SP w Bychawie
�» IV miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej

�» V miejsce – klasa V d SP w Bychawie
�» VI miejsce – SP w Bychawce

Andrzej Miszczak

�� A może wycieczka 
do WILNA…?

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych or-
ganizuje w dniach 2-4 września 2016 r. wyciecz-
kę Śladami Unii Lubelskiej z Lublina do Wilna. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem te-
lefonu 606 964 537.

�� Nabór do Klubu 
Kobiet Aktywnych 
60+

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 ogłasza nabór do projektu pod tytu-
łem: Kluby Kobiet Aktywnych 60+.
Projekt jest realizowany na terenie gminy 
Bychawa, Cyców, Nałęczów i Radecznica. W każ-
dej z tych czterech gmin w ramach działających 
tam Klubów Kobiet Aktywnych ogłaszamy nabór 
chętnych kobiet do wzięcia udziału w projekcie.
Kluby Kobiet Aktywnych to pomysł zakładają-
cy działania służące ułatwieniu dostępu do kul-
tury i sztuki aktywnym kobietom z gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich: Nałęczów, Bychawa, 
Radecznica i Cyców woj. lubelskiego.
W ramach projektu organizowane będą warsz-
taty artystyczne, warsztaty ruchowej ekspresji, 
warsztaty rozwojowe, warsztaty kulturoznawcze 
z zakresu sztuki jedzenia, wyjazd do Warszawy 
do Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz do teatru.
Partnerami w powyższym projekcie są z terenu 
gminy Bychawa – Bychawskie Centrum Kultury.
Ogółem w projekcie ma uczestniczyć 120 kobiet 
z czterech gmin. W projekcie z gminy Bychawa 
będzie brało udział 15 kobiet w wieku powyżej 
60 lat i 15 kobiet poniżej 60 lat zamieszkałych na 
terenie gminy Bychawa
Projekt będzie realizowany od 1 lipca do 31 grud-
nia 2016 r.

Informacje i zapisy do projektu tel. 606 964 537 
lub bska.bychawa@gmail.com.

Wianki, wianki...
�� Na 24 czerwca wszyscy 
niecierpliwie czekamy, 
gdyż świętujemy 
w ten dzień w naszej 
parafii pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela 
odpust, a wieczorem 
pradawne słowiańskie 
święto opisane już 
w XVI w. przez Jana 
Kochanowskiego – 
Sobótkę.

Wielu mieszkańców Bychawy tę najkrótszą noc 
w roku spędziło w pięknym zakątku naszego mia-
sta. Tej nocy ruiny bychawskiego zamku zamie-
niły się w pałac z bajki. Chłopcy z Młodzieżowej 
Inicjatywy Kulturalnej oświetlili mury, umieszcza-
jąc na nich lampiony. Wrażenia tajemniczości do-
pełniły wbite w ziemie płonące pochodnie. Palące 
się nieopodal ognisko również wpisało się w mi-
sterium świętojańskiego ognia. W tym widowisku 
plenerowym zorganizowanym przez Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wzięli udział 
liczni mieszkańcy Bychawy oraz całej gminy. 
Ożył trochę zapomniany zwyczaj wicia wianków. 
Warsztaty poświęcone zdobywaniu tej umiejęt-
ności cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych. Komisja ocie-
niająca urodę wianków miała duży kłopot z wybra-
niem najpiękniejszych, bo wszystkie zachwycały.  

Widzowie obejrzeli występ obiecującego zespo-
łu Perły Nocy (teraz SŁOWIANKI przyp. red.), 
który powstał dla potrzeb tej imprezy z inicjaty-
wy sióstr Magdy i Anity Ładoszek. Perły Nocy to 
dwanaście panien w białych sukienkach i w wian-
kach z niebiesko-białych „perełek”. Inspiracją 
była tu chyba Pieśń świętojańska o Sobótce Jana 
Kochanowskiego (bardzo miłe filiacje literackie). 
Występ zespołu na wysokim poziomie, dziewczę-
ta zaprezentowały nie tylko śpiew, ale i obrzę-
dowe tańce przy ognisku. Życzymy dziewczętom 
żeby rozwijały swoje talenty i występowały dalej. 
Chętnie przyjdziemy na ich koncerty. 

Zebranych ucieszył również występ dziewcząt z ze-
społu tańca młodzieżowego, który, jak słyszymy, 
zdobywa nagrody na konkursach. Wśród zebranych 
następuje zamiana ról: teraz artyści są widzami, a wi-
dzowie proszeni są przez instruktorkę Sylwię Sawę 
do wykonywania tradycyjnych tańców polskich. 
Wszyscy zatańczyliśmy poloneza i nauczyliśmy się 
tańczyć trojaka. Odwiedziła nas oryginalna kape-
la z Cycowa, której występ bardzo się podobał, za-
równo piosenki, jak i skecze, zwłaszcza ten o różnych 
okresach w życiu kobiety. Usłyszeliśmy też wzru-
szające i nastrojowe piosenki bychawskiego Klubu 
Seniora, który z wielkim zaangażowaniem prowadzi 
p. Marcin Mączka. Było dużo oklasków i bisów.

Wraz z nastaniem nocy swój występ rozpoczął zespół 
Fire Show z Goraja – Poparzeni. Ten teatr ognia w ru-
inach bychawskiego zamku zgromadził około 200 wi-
dzów (do zmroku na liście obecności podpisało się 
120 osób). Zachwytom nie było końca. Kunszt żon-
glerów wywoływał głośne reakcje widzów i brawa.
Głównym punktem obchodów sobótkowej nocy jest 
jednak puszczanie wianków na wodę. Aby to zrobić, 
należało dokonać wręcz niemożliwego: zejść w ciem-
nościach, z lampionem w ręku pod schodach bez po-
ręczy i z powyłamywanymi stopniami. Udało się. Było 
warto. Widoki cudowne! Zalew nocą nastrojowy. 
Sceneria romantyczna jak u Mickiewicza: Gwiazdy 
nad Tobą/I gwiazdy pod Tobą/i dwa obaczysz księżyce.

Oprócz gwiazd i księżyców zobaczyliśmy kolorowe 
wianki ze światłami na wodzie i lampiony w chmu-
rach. Wszyscy zebrani milczeli zachwyceni tym kli-
matycznym miejscem. Chętnych do wspólnego 
spędzenia tego romantycznego wieczoru było wie-
lu mieszkańców z całej naszej gminy. Jedna aktyw-
ność pobudza następną, tworzy się efekt „śnieżnej 
kuli”. Coraz więcej ludzi spędza szlachetnie i pięk-
nie swój czas wolny działając na pożytek innych. 
Do wspólnego spędzenia tego romantyczne-
go wieczoru przyłączyli się również strażacy 
z Olszowca, którzy ochraniali imprezę składają-
cą się przecież z dwóch żywiołów: ognia i wody. 
W przednich latach zwyczaj Nocy Świętojańskiej 
propagowała młodzież działająca w MIK-u, 
w tym roku była to impreza międzypokoleniowa. 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach pro-
jektu Kobiety Aktywne na Start – wsparcie dla roz-
woju aktywności społecznej w gminie Bychawa. 
Koordynatorką projektu była Ewa Rębecka, dzię-
ki staraniom której Bychawskie Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych otrzymało tzw. mały grant, czy-
li pieniądze na realizację projektu z FIO przy po-
mocy Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej.

Jadwiga Grzesiak

�� Turniej Dzikich Drużyn
Jak co roku 30.05 i 06.06. 
odbył się Gminny Turniej 
Dzikich Drużyn o Puchar 
Burmistrza Bychawy, podczas 
którego pasjonaci piłki nożnej 
mogli popisać się swoimi 
umiejętnościami.

Rokrocznie impreza cieszy się bardzo dużą popular-
nością. W tym roku zgłosiło się pięć drużyn: cztery 
z Bychawy i jedna z Woli Gałęzowskiej. Wszystkie 
mecze toczyły się w miłej i bardzo sympatycznej at-
mosferze. Na twarzach zawodników pojawiały się 
uśmiechy, ale czasami mecz kończył się łzami rozpa-
czy po przegranym pojedynku. W zawodach mogli 
brać udział wszyscy chętni uczniowie z terenu gminy 

Bychawa, którzy dowolnie dobierają się w sześcio-
osobowe drużyny (plus kilku zawodników rezerwo-
wych). Gry prowadzone były systemem „każdy z każ-
dym” 2 x 7 minut. Każda drużyna wymyślała sobie 
nazwę, dlatego niewtajemniczeni mogą być zasko-
czeni inwencją zawodników. Trzy najlepsze drużyny 
zostały nagrodzone pucharami, które zostały zaku-
pione ze środków Urzędu Miejskiego w Bychawie. 
Organizatorami turnieju w roku szkolnym 2015/2016 
byli p. Krystyna Kostrzewska, Prezes UKS „Podkowa” 
i p. Andrzej Miszczak, gminny koordynator sportu. 
Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za 
rok.

Klasyfikacja końcowa:
�» I miejsce – Wola Gałęzowska
�» II miejsce – FC Grzewce

�» III miejsce – Kaktus Team 6
�» IV miejsce – Gang Leszka
�» V miejsce – FC Rolaj Tiger

Andrzej Miszczak
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Paczka 
w bibliotece

Ileż to razy, Miły Czytelniku, denerwowałeś 
się, że kolejną książkę z rozpoczętego przez 
Ciebie cyklu, wypożyczył ktoś inny. Czas 
oczekiwania dłużył się wtedy niemiłosiernie 
a frustracja z powodu niezaspokojonej cie-
kawości rosła z dnia na dzień. Co dalej? To 
pytanie dręczyło a umysł domagał się do-
starczenia natychmiastowej odpowiedzi… 
Postanowiliśmy nieco złagodzić ten czytel-
niczy stres. Stąd pomysł na „paczki z przy-
godami”. Cykle książek, które trzeba czytać 
po kolei przewiązujemy czerwoną wstąż-
ką z efektowną zakładką, tworząc „paczkę 
z przygodami”.

�� Była środa, 3 sierpnia, 
około godziny 16. 
Zaparkowałam auto 
przed biblioteką 
w Bychawce. 
Przywiódł mnie tu 
służbowy obowiązek 
sprawowania pieczy 
nad pracą jednej z filii 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie. 
A nade wszystko, co tu 
kryć, zwykła babska 
ciekawość. 

Zaproszenie opublikowane na FB i porozwiesza-
ne na tablicach ogłoszeń, nie zdradzało charakte-
ru spotkania, za to intrygowało, kusiło... Tajemnicę 
trzeba było odkryć osobiście! Na drzwiach znala-
złam kartkę „Jesteśmy w remizie”. Przypomniała mi 
się zabawa w podchody. Po długich, metalowych 
schodach wdrapałam się na piętro. W wielkiej sali 
z niewielką sceną w rogu, przy stolikach siedziały 
dziewczęta i malowały transparent. Kątem oka od-
czytałam napis „Spotkania z Molikiem”. Moja cie-
kawość wskoczyła na wyższy poziom. Przeszłam 
dalej, do kuchni. A tam, kolejna grupka z biegają-
cym maluchem na oko około 3-4 letnim. Lepiej tra-
fić nie mogłam, właśnie w czeluściach piekarnika 
znikała szarlotka! Oblizałam się mimowolnie… I od 
razu wpadłam w wir zdarzeń… Rozmowa jakoś tak 
samoistnie przerodziła się w wywiad. Pomyślałam, 

że redaktor Monikę na pewno ucieszy tekst o mło-
dych ludziach, którzy chcą upiększać, oswajać, 
wzbogacać otaczającą rzeczywistość. 

A oto, napędzające trio: 
wiktoria, zakręcona dziewczyna z Bychawki, któ-
ra nie rozstaje się ze swoim canonem... Jest jak pa-
parazzi. Uwielbia podróżować i poznawać nowych 
ludzi. Wszędzie jej pełno. Cenne chwile rejestruje 
w pamięci aparatu. Marzy o odkryciu w fotografii 
czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Gdy na nią 
patrzę wiem, że jej się to uda! Do tego prowadzi 
blog. Zarwałam noc bo... nie mogłam przestać czy-
tać. Sami zobaczcie: zapiskiznotesuwm.blogspot.
com. 
Gabi, mieszka w Żabiej Woli (tak!). To dziewczyna 
z sercem na dłoni, wprost uwielbia dzieci, z marszu 
gotowa jest zaopiekować się każdym napotkanym 

maluchem. Żałuje, że nie ma młodszego rodzeństwa. 
Gra na gitarze, kocha sport. Nie znosi bezczynności…
Wiktoria i Gabi są jak dwa żywioły, wzajemnie się na-
pędzające i... uzupełniające. 
weronika, sprawia wrażenie osoby wyważonej, spo-
kojnej. Gdy zabiera głos to mówi konkretnie i od razu 
trafia w sedno. Wprowadza spokój pomiędzy dwa ży-
wioły Wiktorię i Gabi. Sporo czasu spędza w kuchni. 
Jako mała dziewczynka wzięła udział w literacko-ku-
linarnym konkursie „Danie dla Mola”. Wtedy wspól-
nie z młodszą siostrą Kingą, wspierane przez mamę, 
udowodniły wyższość pączków literackich nad tymi 
tradycyjnymi. Zdobyły wtedy nagrodę publiczności! 
Mieszka w Bychawce. Jak sama mówi: próbuję, nie 
tylko w kuchni… Pisze wiersze. Ma nawet swój wła-
sny tomik poezji, wydany w limitowanej edycji! 
Wszystkie trzy znają się ze szkoły, chodzą do drugiej 
klasy gimnazjum. 

Pani Ewa, bibliotekarka z Bychawki, wspomina że 
któregoś dnia, na początku wakacji, widziała dwie 
dziewczyny: Wiktorię i Gabi siedzące na ławce przed 
biblioteką ale myślała, że czekają na otwarcie kawia-
renki internetowej… Siedziały długo, chyba z godzi-
nę. W końcu odważyły się zapukać do drzwi bibliote-
ki. Z widocznym zakłopotaniem, nieśmiało zapytały 
„Możemy zająć Pani chwilkę?” Opowiedziały o co im 
chodzi… No i się zaczęło od zmian w aranżacji wnę-
trza biblioteki. Trochę świeżych pomysłów, puszka 
farby, inne ustawienie regałów i już pomieszczenie 
wypiękniało i stało się jakby większe… Wszak kilka 
głów to nie jedna! 
Jest osoba dorosła, jest miejsce. Co dalej? 
Gabi, Weronika i Wiktoria zgodnie deklarują: 
Chcemy zachęcić dzieci i młodzież do kulturalnego 
spędzania czasu. Chcemy stworzyć miejsce, w którym 
będziemy mogli się spotykać i uczyć od siebie nawza-
jem, miejsce w którym każdy będzie mógł odkrywać 
i rozwijać swoje talenty, zdolności, pasje... Może ktoś 
pięknie rysuje, ktoś inny ma niezły słuch muzyczny i w 
mig nauczy się gry na gitarze, może ktoś dobry jest 
w sporcie ale… jeszcze o tym nie wie. To dobra okazja 
żeby się o tym przekonać – komentuje Gabi. – Poza 
tym, mamy świadomość, że za dużo czasu spędzamy 
przed komputerem, z telefonem w ręku. Chcemy to 
zmienić, chcemy robić coś wspólnie, spotykać się, roz-
mawiać ze sobą, mieć kontakt z żywym człowiekiem. 
Dziewczyny mają gotowy plan. Powstaną trzy sek-
cje: sportowa, artystyczna, kulinarna, z czasem tak-
że sekcja literacka, jako czwarta. Będziemy się spo-
tykać w środy i soboty między 15.00 a 19.00. Wtedy, 
oprócz biblioteki pracuje też kawiarenka interne-
towa. Będzie można wykorzystać sprzęt. No i Pan 
Robert obiecał pomoc gdyby było potrzebne wspar-
cie informatyczne. 
Jestem w lekkim szoku! Rozmawiam z nastoletnimi 
dziewczynami i nie słyszę że nudy, że nie ma co ro-
bić. Zamiast skwaszonych min sfrustrowanych na-
stolatek, które rodzice skazali na mieszkanie na wsi, 

widzę roześmiane buźki. Z niedowierzaniem i rado-
ścią ogromną słucham jak z zapałem i wiarą w gło-
sie opowiadają o swoich marzeniach, planach, po-
trzebach. A nade wszystko ujmują mnie tym, że chcą 
oddać cząstkę siebie, żeby w miejscu, które kochają, 
w Bychawce, było bardziej kolorowo a ludziom, nie 
tylko młodym, żyło się radośniej, piękniej. Wiktoria 
siada na przeciwko mnie i cierpliwie tłumaczy, jak 
dziecku. Bo nam, proszę pani, od dawna chodził po 
głowie ten pomysł, chyba od 6 klasy szkoły podsta-
wowej. Tylko nie wiedziałyśmy jak się zabrać do 
jego realizacji. Gdy przechodziłyśmy koło bibliote-
ki powtarzałyśmy sobie, że trzeba w końcu coś zro-
bić. Zaczęłam pisać na kartce czego potrzebujemy...i 
wyszło, że na początek potrzebujemy wsparcia oso-
by dorosłej, no i miejsca… Padło na bibliotekę. Panią 
Ewę znałyśmy bo przynosiła nam do przedszkola 
ukochane „Martynki”. Uwielbiałyśmy czytać książki 
o przygodach dziewczynki takiej jak my. 
MoLik przeczytałam głośno napis na transparencie. 
Szybko się okazało, że nie jest to dziecko bychaw-
skiego Mola, tego literacko-kulinarnego. Chociaż coś 
wspólnego jednak ze sobą mają…

MOLIK to: 
M łodzieżowy
o środek
L okalnych
i nicjatyw
k ulturalnych
Tworzy się profil Molika na FB. Tam będzie można 
śledzić jego poczynania. A najlepiej po prostu wpa-
dać w środy i soboty między 15. a 19. do biblioteki.
Zapraszają: Gabi, Weronika i Wiktoria, pani bibliote-
karka Ewa i pan Robert z kawiarenki internetowej. 

Rozmawiała i podpatrywała: Barbara Cywińska, 
dyrektor MBP w Bychawie

Bychawka, 3.08.2016

MOLIK - mamy mnóstwo pomysłów!
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�� Bychawa a Światowe Dni Młodzieży
Również nasi 
mieszkańcy bardzo 
aktywnie włączyli 
się w Światowe 
Dni Młodzieży. 

Z bychawskiej parafii na spo-
tkanie z Ojcem Świętym wy-
jechała grupa 30 pielgrzy-
mów. Wiele osób udało się 
również prywatnie. Ci, którzy 
nie mogli spotkać się papie-
żem Franiszkiem, uczestniczy-
li w transmisjach z Krakowa na 
Arenie Lublin lub w domach 
przed telewizorem.  
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Parafianie z Bychawy w Krakowie na ŚdMMateusz Bartnik na Arenie Młodych.  
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�� Biuro posła RP w Bychawie 
10 sierpnia o godz. 14.00 w Bychawie 
zostało otwarte biuro poselskie posła 
Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Bieleckiego 
pochodzącego z Janowa Lubelskiego. 

W otwarciu uczestniczyli m.in. radni Sejmiku Województwa 
Lubelskiego – Marek Wojciechowski i Jan Frania, Włodzimierz 
Kostrzewa – dyrektor SPZOZ w Janowie Lubelskim, Piotr Wojtaś, dy-
rektor SPZOZ w Bychawie, radni Rady Miejskiej w Bychawie Anna 
Pawlas i Jerzy Rybaczek. Poświęcenia lokalu dokonał wikariusz para-
fii w Bychawie ks. Krzysztof Pochwatka.
Biuro mieści się w budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (dawniej przy-
chodnia Biomed). Dyżury będzie pełnił asystent posła p. Korneliusz 
Łukasik. 

 
©

M
on

ika
 G

łaz
ik/

 U
M

 B
yc

ha
w

a

 
©

B.
 C

yw
iń

sk
a

Głos Ziemi Bychawskiej  |  sierpień 2016 nr 7 (278)Głos Ziemi Bychawskiej  |  sierpień 2016 nr 7 (278) 1514



historia
redaguje
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mieszkańcy

�� 9 Drużyna Harcerska „Jastrzębiec” im. św. Andrzeja Boboli 
– to właśnie my
Piątego sierpnia minął rok od dnia powstania naszej 
organizacji. A w Bychawie – miesiąc i kilka dni, 
bo pierwsza zbiórka odbyła się 30 czerwca.

Pierwszego sierpnia zaś Druhny i Druhowie Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej 
z Bychawy przemaszerowali na cmentarz, aby tam oddać hołd żołnierzom pole-
głym za Ojczyznę w czasie II wojny światowej.
O godzinie 17, w godzinie „W”, stanęliśmy na baczność przy grobach tych, którzy 
zginęli w walce. 
Posprzątaliśmy groby, wynieśliśmy wypalone znicze, powyrywaliśmy chwasty – 
na tyle, na ile to było możliwe bez żadnych narzędzi, jedynie zabezpieczając ręce 
rękawicami, uporządkowaliśmy część mogił. 
Obserwowałam zuchów, harcerki i harcerzy przy tej pracy – byli bardzo zaanga-
żowani. Naprawdę, przykładali się bardzo. I to nie są słowa na zachętę – trzeba 
pamiętać, że zuchy to druga klasa szkoły podstawowej, a pozostali, poza jedną 
osobą, to uczniowie szkoły podstawowej. 
Obecna z nami tam mama jednej z harcerek skomentowała: „Serce rośnie”. Ma 
rację. Inna mama napisała do mnie, że nie spodziewała się tego po swoim dziecku 
– ale jest z niego bardzo dumna. 
9 Drużyna Harcerska „Jastrzębiec” im. św. Andrzeja Boboli – to właśnie my. 
Należymy do Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, młodej organizacji harcer-
skiej, która wychowuje swoją młodzież w tradycji harcerskiej, patriotyzmie 
i zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego.
Nazywamy się „Jastrzębiec”, aby także w ten sposób nawiązywać do wartości 
patriotycznych i lokalnych. Lada chwila będziemy mieć mundury – na rękawach 
będziemy nosić naszyte Godło Polski i herb naszego miasta (dzięki niezwykłej 

przychylności Pana Burmistrza, który sfinansował nam zakup herbowych na-
szywek), aby pokazać nasze przywiązanie do tradycji lokalnej i aby promować 
Bychawę wszędzie tam, gdzie będziemy podejmować służbę – i gdzie będziemy 
działać.
Przed wymarszem z cmentarza zapaliliśmy jeszcze znicze i odśpiewaliśmy Hymn 
Polski. Mamy, które przyszły po swoje pociechy – nie kryły wzruszenia. Piękna 
postawa, donośny śpiew, fantastyczna praca... to wszystko daje powody do ra-
dości i do dumy. I napawa optymizmem, że mamy przed sobą jeszcze wiele takich 
wzruszeń i takich akcji.
Zapraszamy do drużyny!

dh. Dorota Szczepańska HR, opiekun drużyny „Jastrzębiec”

15 Sierpnia w Bychawie
�� Obchody sierpniowego 
święta przebiegły 
w tym roku przy 
skromniejszym udziale 
mieszkańców. Mniej 
też było niż zazwyczaj 
pocztów sztandarowych 
i delegacji z wieńcami. 

Zabrakło delegacji ze szkół, a bychawską oświatę 
reprezentowały jedynie delegacja wraz z pocztem 
sztandarowym z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Bychawie oraz dyrektor M. Stoczkowski ze Szkoły 
w Woli Gałęzowskiej wraz z uczennicami. Być może 
do gorszej frekwencji przyczyniła się atmosfera wa-
kacji i przedłużonego weekendu…
Nie zawiodły za to nasze organizacje kombatanc-
kie: obecny był poczet sztandarowy Żołnierzy Armii 
Krajowej, zaś Związek Kombatantów RP reprezen-
towała delegacja z wieńcem. Nie zabrakło również 
szatndaru OSP Olszowiec.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny oprawił ks. pro-
boszcz A. Kuś, homilię wygłosił nowy w parafii wika-
riusz – ks. K. Pochwatka.
Burmistrz Bychawy J. Urban wygłosił pod pomni-
kiem okolicznościowe przemówienie, a następnie ra-
zem z przewodniczącym Rady G. Szaconiem i skarb-
nik gminy E. Dworak złożył pod pomnikiem wieniec 
w imieniu bychawskiego samorządu.

Wiązanki złożyły również delegacje z Komisariatu 
Policji, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bychawie, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej, Bychawskiego Centrum Kultury 
oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. 
Po raz pierwszy wartę honorową przy pomniku 
Marszałka pełnili harcerze Rzeczypospolitej Polskiej 
z 9. Drużyny Harcerskiej „Jastrzębiec” im. Św. 
Andrzeja Boboli (na zdjęciu).

Kolejna część wspomnień bychawianina Aleksandra Kryski. Tym razem będziemy dawkować po troszku, 
powoli, w kilku krótszych odcinkach. Niech w czytelnikach dojrzewa ochota na więcej... Niech wspomnienia 
pana Aleksandra będą jak reglamentowany towar, pyszne ciastko, którym trzeba się delektować się 
po kawałku. Pierwszy odcinek trochę z klimatem Warmii i Mazur, i lata…

Moja przygoda z harcerstwem – trochę wspomnień i refleksji
część I

Harcerzem być – to wcale nie wada...
Piękna Warmii i Mazur nie trzeba reklamować. Uroki 
krainy tysiąca jezior przyciągają coraz liczniejsze rze-
sze przybyszów z różnych stron kraju, ale także z za-
granicy, głównie Niemców, często niegdysiejszych 
mieszkańców tych ziem i ich potomnych. Jednych 
wabi możliwość wędkowania a innych możliwość 
uprawiania sportów wodnych, wszak tu jest mekka 
wodniaków wszelkiego autoramentu. Jeszcze inni, 
w ostępach mazurskich kniei i nad brzegami jezior 
chcą znaleźć spokój, ciszę, odpowiednie miejsce do 
relaksu i wypoczynku. W otoczeniu bujnej przyrody, 
w czyściutkim jak nigdzie powietrzu, chcą zregene-
rować siły, znaleźć odskocznię od trosk i trudów co-
dziennego życia. Biskupiec, warmińskie miasteczko, 
w którym od pięćdziesięciu prawie lat mieszkam, na 
ogół ciche i spokojne, latem, w okresie wakacji tak-
że zaczyna tętnić życiem. Trudno w centrum znaleźć 
miejsce do zaparkowania samochodu, sklepy mają-
ce okres wyjątkowej prosperity pełne są klientów. 
Wszędzie mnóstwo ludzi, trudno się przecisnąć, 
ruch, gwar, miasto kwitnie. Lubię wtedy usiąść na 
ławeczce w rynku, w pobliżu fontanny i patrzeć na 
to co dzieje się wokół. Nigdzie mi się nie śpieszy, bo 
gdzież może się śpieszyć emerytom. Mogę więc pa-
trzeć do woli: na dzieci ciągnące rodziców do skle-
pów, w których sobie upatrzyły coś atrakcyjnego, na 
kobiety paradujące w letnich kreacjach, mężczyzn, 
sądząc po minach, niekoniecznie zachwyconych 
planem sklepowych wycieczek, wreszcie na samo-
chody, często odzwierciedlające stan kieszeni wła-
ścicieli. W lipcu, w ubiegłym roku, właśnie w takiej 
chwili, podeszło do mnie troje nastolatków; dwie 
dziewczynki i chłopiec, ubrani w harcerskie mundu-
ry, z prośbą o chwilę rozmowy. Przedstawili się, byli 
harcerzami z Mazowieckiej Chorągwi ZHP, z okolic 
Warszawy. Przebywali na obozie harcerskim gdzieś 
na obrzeżach Puszczy Piskiej. Stamtąd rozjechali się 
do różnych miejscowości mając za zadanie zgroma-
dzenie informacji na temat lokalnych ciekawostek 
a także wysondowanie opinii mieszkańców na temat 
harcerstwa. Uściślając zadane mi pytanie brzmia-
ło: czy organizacja ZHP jest panu znana i czy uważa 
pan, że jest ona potrzebna i pożyteczna. Takie zada-
nie mieli do wykonania. Cóż mogłem im powiedzieć, 
ja, harcerz sprzed ponad pół wieku? Powiedziałem 

więc, moi drodzy, trafiliście na człowieka, który 
w odległej przeszłości także nosił harcerski mundur, 
miałem stopień instruktorski. Książeczkę harcer-
ską przechowuję do dziś. Myślę, że ci, którzy nigdy 
do harcerstwa nie należeli, ci, którzy nigdy nie byli 
na obozie harcerskim, ci, którzy nie widzieli migo-
tania gwiazd na obozowym niebie, nie śpiewali ra-
zem ze wszystkimi piosenek przy skrzącym iskrami 
ognisku, często trzymając w swojej dłoni dłoń miłej 
sercu dziewczyny, mieli uboższą młodość. Nie dane 
im było przeżyć tego, co jest naprawdę piękne i ro-
mantyczne, koleżeństwa, harcerskiej przyjaźni czy 
nawet pierwszej miłości. Nie poznali życia w wielkiej 
harcerskiej rodzinie, może nawet nie świadczyli do-
bra innym w takim stopniu jak ludzie w harcerskich 
mundurach. Odrzucam wszelkie ideologie w jakie na 
przestrzeni lat ubierano ZHP. Ojczyzna, nauka, cno-
ta, to najpiękniejsze hasła kierujące postępowaniem 
każdego harcerza. Nie potrzeba przystrajać ich w ko-
szulki z nadrukiem rządzących w danym momen-
cie partii. Taki był sens mojej wypowiedzi, bo tak 
uważam, a przecież trochę w życiu doświadczyłem. 
Zazdroszczę wam tego, że jesteście młodzi, że jeste-
ście harcerzami, że tyle macie jeszcze przed sobą 
i wierzę, że to co was czeka to będą piękne przeżycia 
i piękne dni. Na pamiątkę naszej rozmowy dostałem 
od nich harcerską lilijkę.

Wydarzenie to spowodowało, że sięgnąłem do głęb-
szych warstw pamięci, by wyciągnąć fakty sprzed 
wielu lat i przypomnieć sobie jak to z tym moim 
harcerstwem było. Nie chciałbym, żeby moje sło-
wa traktowano jako historię powojennego harcer-
stwa w Bychawie. Moja wiedza i znajomość tematu 
są zbyt małe, a i okres przynależności do ZHP zbyt 
krótki, by wypowiadać się autorytatywnie w tej kwe-
stii. Co najwyżej można je potraktować jako przyczy-
nek, zresztą bardzo subiektywny, do spisania dziejów 
tej sympatycznej organizacji w naszym mieście. Są 
jeszcze osoby, głównie z grona emerytowanych na-
uczycieli, niegdyś harcerzy, których wiedza i znajo-
mość tematu są nie do przecenienia. Dobrze by było, 
aby zechcieli się nimi podzielić. Związek Harcerstwa 
Polskiego istniał, działał i cieszył się sympatią, już 
w okresie międzywojennym, także w Bychawie, ale 
i niektórych okolicznych wioskach, tych z reguły, 
w których istniały szkoły. Na potwierdzenie tego za-
łączam fotografię drużyny harcerskiej ze Starej Wsi, 
rodzinnej miejscowości mojej mamy. Zdjęcie było 
zrobione w 1933 roku. Prawda, że chłopcy prezentu-
ją się znakomicie.
Moje zetknięcie się z harcerstwem nastąpiło bodajże 
w 1954 roku, byłem wtedy uczniem czwartej klasy 
podstawówki… 

CDN
Aleksander Kryska 

drużyna harcerska ze Starej Wsi z 1933 r. Wśród stojących – pierwszy z lewej to Kazimierz Kifer, po latach, 
bo w 1956 r. mianowany Przewodniczącym Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Bychawie. Pełnił tę 
funkcję jako pierwszy po utworzeniu powiatu. Pierwszy z lewej wśród klęczących to Aleksander łukasik, 
wówczas 13-letni mój wujek. Innych osób nie rozpoznałem.
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Obraz rodzinnych stron z czasów wojny i tych 
przedwojennych znam jedynie z licznych opowie-
ści babci, zarówno jednej jak i drugiej, których jako 
mała dziewczynka wielokrotnie słuchałam z zapar-
tym tchem. Były to również wspomnienia usłysza-
nych przez moich rodziców historii, które również 
oni, jako małe dzieci, zasłyszeli w trakcie rodzin-
nych spotkań. Ściany domu rodzinnego wchłania-
ły jak gąbka godziny rozmów przy wspólnych posił-
kach czy zwykłym piciu herbaty. Jest to niewątpli-
wie temat-rzeka, ukazujący za każdym razem coraz 
to ciekawsze wątki. Jako przedstawicielka młodego 
pokolenia niewiele mogę wnieść do zasobów wie-
dzy, jednakże to co przekazywane z ust do ust od 
lat warte jest przelania na papier. Jest to opis stric-
te subiektywny, zrodzony z opowieści, bajania star-
szej kobiety usypiającej w kołysce niemowlę, hi-
storią zasłyszaną na ławeczce pod lipą, niebędący 
obojętny na uprzedzenia i wyolbrzymienia. Jednak 
bez wątpienia piękny, uznawany za element dzie-
dzictwa tamtych lat.
Polska wschodnia musiała zawsze sama o siebie 
dbać; szło to ciężko i opornie, powszechna była 
bieda, a jak nie bieda, to zwyczajne skromne ży-
cie, wszyscy mieli to samo, tak samo i po tyle samo. 
Było to w pewnym sensie społecznie sprawiedliwe, 
ale wśród rdzennej ludności miejsce swe odnalazła 
pewna narodowość, która z mlekiem matek wysy-
sała metodę na dostatniejsze życie. Trudno okre-
ślić jednoznacznie, kiedy Żydzi, bo o nich mowa, 
pojawili się na ziemiach Lubelszczyzny. Zapewne 
żyją wśród nas specjaliści, którzy dysponują tako-
wą wiedzą, jednak zwykli ludzie tu mieszkający, nie 
są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu 
byli. Od zawsze. Każda starsza osoba z mojej okoli-
cy zapytana jak jednym słowem mogłaby scharak-
teryzować Żydów mieszkających dawniej na tych 
ziemiach, bez chwili zastanowienia rzuca słowo 
,,handel”. Żyd = handel. I rzemiosło. To stwierdze-
nie nie podlega dyskusji i nie jest użyte pejoratyw-
nie. Bynajmniej. Jeden z wielu portretów Żyda ze 
wspomnień najstarszych mieszkańców okolicznych 
wiosek to obraz mężczyzny, który wie ,,jak zaro-
bić, żeby się nie narobić”. Nie pracował na roli, je-
dynie każdą posiadaną umiejętność potrafił spie-
niężyć. Z zapamiętanych przeze mnie wspomnień, 
najczęściej przewijają się te związane z niewątpli-
wą i godną podziwu żydowską przedsiębiorczością 
i, nie bójmy się tego słowa, chytrością. Ale spójrz-
my prawdzie w oczy, bez tych przymiotów, również 
współcześnie, nikt nie ma szans na sukcesy bizne-
sowe. Żyd, mówiąc językiem pseudonaukowym, 

był katalizatorem rozwoju lubelskiej wsi. Kupił 
wszystko, kury, gęsi, owce, nienarodzone jesz-
cze ciele było dla niego zarezerwowane, w sadzie, 
z którego zamierzał zakupić jabłka stawiał budę, 
w której pilnował dojrzewających owoców przed 
okoliczną niesforną dzieciarnią. Pierwsze przedsię-
biorstwa, sklepy i inne drobne usługi tj. krawiec, 
szewc, kaletnik należały do Żydów. Największe sku-
py zbóż zlokalizowane w Zakrzówku, Wysokim czy 
Szastarce również należały do przedstawicieli tej 
narodowości. Jednakże nie tylko w tej branży wiedli 
prym. Wielu było w miasteczkach i na wsiach ,,mic-
kiewiczowskich Jankielów”, niebywale utalentowa-
nych do muzykowania na wszelkich rodzajach in-
strumentów, okolicznych bardów i poetów wynaj-
mowanych na wesela i potańcówki za odpowied-
nim wynagrodzeniem. Współistnienie ze starszymi 
braćmi w wierze było trudne, naznaczone konflik-
tami, ale trwało, o czym świadczą nie tylko podania 
ludowe, lecz i podręcznikowa historia Polski i świa-
ta. Kres temu przyniosły ostatecznie lata II wojny 
światowej, w których z ziemi lubelskiej zniknęła 
większość, a w niektórych rejonach np. w Bychawie 
cała społeczność żydowska. Represje były okrutne, 
jak do tej pory wspomina moja 83-letnia babcia, za 
podaną Żydowi kromkę chleba, życie stracić mogła 
cała rodzina. Wśród Polaków, na cały świat słyną-
cych z gościnności, chociaż sami cierpieli rozliczne 
represje, narodził się duch współczucia, jak wspo-
mina babcia, często okupiony niewyobrażalnym ry-
zykiem. Wiele żydowskich rodzin znalazło schronie-
nie pod dachami polskich domów, często rodzin już 
niepełnych, rozdzielonych; niekiedy podrzucano do 

ochrony jedynie dzieci, aby chociaż one miały szan-
sę przeżyć.
Pozornie jedną z wielu a jakże wyjątkową historię 
przytacza moja babcia. Rozpoczyna się ona w mar-
cu 1940 roku. Babcia, mając 6 lat traci tatę zmar-
łego na zapalenie opon mózgowych – powikłanie 
po przeziębieniu. Pozostawia on po sobie sied-
mioro dzieci, w tym najmłodsze, półroczne, jesz-
cze nieochrzczone. W domu oprócz dzieci mieszka 
ich mama oraz dwoje dziadków. Na wiosnę, tuż po 
śmierci gospodarza, do drzwi ich domu przycho-
dzi znajoma kobieta, żona Abrama, mieszkającego 
w sąsiedniej Aleksandrówce wraz z małym dziec-
kiem. Pomimo ogromnego ryzyka i aż dziesięciu 
osób w domu do wykarmienia w tak trudnych cza-
sach, otrzymuje schronienie na oborze. Jak długo 
przebywała w gospodarstwie, tego babcia nie jest 
w stanie powiedzieć. Pamięta jednak, że nie mogło 
to trwać długo. W domu przebywało bardzo dużo 
dzieci, przychodziły również dzieci sąsiadów, du-
żym problemem było zanoszenie kobiecie jedzenia, 
nie zawsze było ono regularne. Trudne było utrzy-
manie wszystkiego w tajemnicy, gdyż dzieci, jak to 
dzieci, potrafiły być wścibskie. Babcia wspomina, 
gdy pewnego razu podążyła za swoją mamą, która 
zanosiła kobiecie posiłek, po cichu weszła za nią po 
szerokiej drabinie od snopków na górę i podejrza-
ła, kto przebywa na górze. Była to kobieta o ciem-
nych włosach i oczach oraz około dwu- czy trzylet-
ni chłopiec. Dla tak małego dziecka przebywanie 
w jednym pomieszczeniu było niewątpliwie uciąż-
liwe, również kobieta, z racji dużej ilości osób prze-
wijającej się przez dom babci miała coraz większe 

obawy. Kiedy opuściła swoją kryjówkę, tego babcia 
nie pamięta. Po synku Abramowej pozostała tylko 
mała chłopięca pończoszka. W zamyśleniu babcia 
powtarza czasem, że myśli o tym małym chłopcu. 
Gdzie jest, czym się zajmuje i czy w ogóle żyje. Czas 
w jakim przyszło jej dorastać był bardzo trudny, 
może dlatego te wydarzenia zapadły jej w pamięć 
tak mocno. 
Pamięta również rodzinę Mairów (wątpliwa pi-
sownia nazwiska), mieszkających w bliskim są-
siedztwie, trzech chłopców: najmłodszego Uzera, 
Lejbę, Herśka oraz cztery dziewczyny, Mindę, naj-
ładniejszą z nich Frymkę, Rojzę i najstarszą Bubę. 
Utrzymywali się z prowadzenia niewielkiego sklepu 
wiejskiego. Niestety, gdy pacyfikacja Żydów dotar-
ła w rodzinne strony babci, ktoś z ,,życzliwych” do-
niósł o ich miejscu zamieszkania. Nieskutecznie usi-
łowali uciec. Pościg zakończył się pod Studziankami 
(obecnie gmina Batorz), zmuszono ich, pod rozka-
zem żołnierzy hitlerowskich, do kopania własnego 
grobu, po czym całą, dziewięcioosobową rodzinę 
brutalnie rozstrzelano. Wraz z nimi zginął narze-
czony Frymki. Jest to poniekąd brutalny dodatek, 
kolejna historia wojennego małżeństwa, które ni-
gdy nie miało dojść do skutku. Miejsce spoczynku 
Mairów nie jest znane.
Losy naszych narodów są złączone. Niech złośliwi 
mówią co chcą, uzupełnialiśmy się, współpracowa-
liśmy, z różnym skutkiem, ale jednak. Każdy odegrał 
w tym przypisaną sobie rolę. Niewątpliwie, bez ży-
dowskiej fantazji i smykałki do handlu wiele z obec-
nie prężnie funkcjonujących, urokliwych miast 
i miasteczek na Lubelszczyźnie nie rozwinęłoby się, 
pozostałaby odludnymi, zacofanymi i zapomniany-
mi wioskami. Opowieści babć i dziadków byłyby 
uboższe o niezliczone zabawne, ale i dramatycz-
ne historie, zapożyczone zwyczaje straciłyby sens. 
Nie chodzi o to, by chłonąć z innych kultur wszyst-
ko bezmyślnie, pełną gębą, a wyławiać to co pięk-
ne, ważne i pragmatyczne. Takie są te wspomnie-
nia, uniwersalne, chciałoby się rzec, że bajkowe. 
Jednak w walce dobra ze złem nie zawsze, niestety 
to pierwsze zwycięża. Tego uczy nie tylko historia. 
Obecność Żydów odcisnęła swe piętno nie tylko 
we wschodniej Polsce. Wiele nas dzieli, ale i wiele 
mamy ze sobą wspólnego. Może nawet więcej?

Anna Bartnik (studentka)

Przedruk „Sztukmistrza Bychawskiego” - gazety festiwalowej 27-28 lipca 2016 wyd. Brama Grodzka - Teatr NN

„Pozostała tylko mała chłopięca pończoszka”�� Szkice z pamięci
Kilka szkiców przedstawiających Bychawę 
przedwojenną, widzianą oczami mieszkają-
cych tutaj Żydów. Umieszczonych w wydanej 
w 1968 roku w Tel-Awiwie książce Zikaron li-
-kehilat Bihavah. Jej angielski tytuł to A me-
morial to the Jewish community of Bychawa, 
Lubelska, czyli Pamięci żydowskiej społeczno-
ści Bychawy. Jest to jedna z tak zwanych Ksiąg 
Pamięci, wydawanych po wojnie przez ocala-
łych z zagłady Żydów. Niestety, na angielski zo-
stał przetłumaczony tylko tytuł, całość jest po 
hebrajsku. Biblioteka nowojorska umożliwia 
dostęp pełnotekstowy do tej publikacji – książ-
kę można przejrzeć strona po stronie, a jest ich 
dokładnie 658.

Przedruk informacji i szkiców z archiwalnego 
bychawskiego bloga

zaczarowana-bychawa.blogspot.com
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Przedruk „Sztukmistrza Bychawskiego” - gazety festiwalowej 27-28 lipca 2016 wyd. Brama Grodzka - Teatr NN

�� Singer – dlaczego 
potrzebny?
Odbywające się w każde wakacje, 
już od kilku lat – w tym roku 
po raz VI – mają zaprzysięgłych 
zwolenników, uczestników 
działań artystycznych. Mają 
widzów, gorąco oczekujących na 
to wydarzenie oraz przygodnych, 
co też obejrzą, gdy coś się dzieje.

Dni Singera organizowane przez Ośrodek Praktyk 
Teatralnych Brama Grodzka w Lublinie ożywiają na 
parę dni życie kulturalne kilku sennych miasteczek 
Lubelszczyzny. Niestety, mają też środowiska mal-
kontentów lub wręcz przeciwników, imprezie nie-
chętnych. Że ,,po co to?”, że ,,komu się podoba?”, że 
,,czemu służy?” itd.
Że Singer Żyd! A Żyd. Jest taki naród. I sporo wniósł 
w dzieje ludzkości, wymieńmy parę nazwisk: 
Einsteina, braci Warner, Freuda, Leonarda Cohena, 
braci Wieniawskich itd. itd. Przypomnę jeszcze auto-
rów Biblii i twórców chrześcijaństwa. Nie byli bynaj-
mniej Polakami. Żydzi byli na długo przed nami, są 
i będą. Mają nawet własne państwo, małe ale spraw-
ne. Kropka.
Że Singer obcy polskiej kulturze! Nie ukrywał tego. 
Mówił, czytał, pisał, tworzył w języku jidysz. Choć 
oczywiście znał hebrajski, ale wybrał świadomie. 
Jego współcześni – Tuwim, Słonimski, Leśmian – pi-
sali po polsku, i to jak!
Że nie lubił Polski i Polaków! A czy u nas lubiano 
Żydów? Chyba niespecjalnie. A czy nasza literatura 
nas głaszcze? Kiepska i owszem. Dobra raczej nie: 
Rej, Potocki, Słowacki, Wyspiański, Gombrowicz, 
Mrożek i kto tam jeszcze. Po kolejne: z Żydami się 
Singer też nie cackał, nazwał ich ,,dzikim, azjatyckim 
plemieniem w środku dwudziestowiecznej Europy”. 
Widać dobra literatura tak ma. Powstaje z bólu 
i niepokoju duszy. Singer pisał o małych miastecz-
kach Podkarpacia, Mazowsza i Lubelszczyzny przede 
wszystkim. 
Kto jeszcze o nas pisał?
Owszem Prus, Żeromski, Dąbrowska, Jan Pocek, 
Kazimierz Grześkowiak. Ostatnio trochę Andrzej 
Stasiuk. I nieco literatów rangi lokalnej.
Literacki portret ,,ziemi naszej” wyłaniający się 
z ksiąg, laurką raczej nie jest. Grześkowiakowi to 
nawet wytoczono proces przed sądem, za rzekome 
zniesławienie wsi i jej mieszkańców. O antypolskość 
nikogo z wymienionych póki co nie oskarżono. Ale 
wszystko przed nami. Nawet jakaś nowa lista ksiąg 
zakazanych. I wówczas z wypiekami na twarzy się-
gniemy po poczciwe lektury szkolne. 

Czy Singerowski świat jest prawdziwy? Ależ skąd, to 
literatura. A nawet literatura faktu nie jest odbiciem 
rzeczywistości w skali 1:1. Topografia sztetl jest sce-
ną, na której rozgrywają się ludzkie dramaty, czasem 
komedie. Bohaterowie Singera, ludzie zwyczajni, to-
czą heroiczne zmagania z losem, to o przetrwanie, 
to o ocalenie wartości ludzkich wznoszących ponad 
prozę bytowania. Są mroczni, obarczeni jakąś skazą. 
Są wystawiani na rozliczne próby. Nie zawsze wycho-
dzą zwycięsko. Lecz cóż to jest zwycięstwo? Singer 
jest przewrotny. Gdy odnosimy sukces, ogarnia nas 
pycha, prowadząca do upadku. Gdy godzimy się 
z przegraną, odzyskujemy siebie, jasność i spokój. To 
historie na miarę szekspirowską, tyle że nie pośród 
książąt, dam i wodzów, ale pośród kupców, krawców 
i rabinów rozegrane.
Singer otrzymał Nagrodę Nobla, a wraz z nim na sa-
lony Wielkiej Literatury wszedł świat lubelskich mia-
steczek. Świat, który już nie istniał, zmieciony wojen-
ną tragedią. Świat, którego krajobrazowe dekoracje 
także stopniowo odchodzą w przeszłość, więc wkrót-
ce pozostanie tylko tam.
O Singerze i jego pisarstwie napisano tomy rozpraw. 
A więc Singer i singerolodzy i wielbiciele jego pisar-
stwa są, chcąc nie chcąc, ambasadorami naszego ka-
wałka świata, w Wielkim Świecie. Tak jak dla miło-
śników westernu Tombstone i Dodge City, dla fanów 

przygody morskiej Porto Bello i Tortuga, dla czy-
telników Singera Biłgoraj i Szczebrzeszyn są zacza-
rowanymi wyspami, obiektem westchnień i celem 
pielgrzymek.
Czyż nie warto im wyjść naprzeciw? Festiwal singe-
rowski za sprawą swych organizatorów przyciąga do 
nas artystów z całego świata: muzyków, aktorów, mi-
mów, performerów, adeptów sztuki ulicznej. Ludzie 
fascynujący, wybitni, obdarzeni wielką wrażliwością, 
dysponujący znakomitym warsztatem artystycznym, 
przyjeżdżają specjalnie do nas, do naszych niecie-
kawych na pozór miejscowości. Część z nich ma ży-
dowskie korzenie, część przyciąga fascynacja świa-
tem Singera, część wiedzie zwykła ciekawość świata. 
Przyjeżdżają, rozmawiają z nami jak z równymi sobie, 
interesują się naszymi sprawami. Wnoszą radość i za-
bawę, trochę wbrew przesłaniu Singera, na przekór 
jego mrocznym klimatom.
Jest to zabawa w stylu retro, unosząca nas w czasy 
Singera i naszych dziadków – pradziadków. Sztuka 
jarmarczna, cyrkowa, uliczna, prosta w środkach 
wyrazu. Trafiająca do serc, wzruszająca i przejmują-
ca lub bawiąca do łez. A jednocześnie absorbująca 
umysł i niepozostawiająca obojętnym. Zmieniająca 
nas. Warto.

Marek Kuna/Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Włoskie staże uczniów z Bychawy
��  Projekt unijny 
„Włoskie staże 
uczniów z Bychawy” 
w programie Erasmus+ 
finansowanym 
ze środków Unii 
Europejskiej jest już na 
półmetku.

Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 
Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, 
w dniach 05.05 – 24.05.2016 i 30.05 – 17.06.2016 
roku odbyły swój trzytygodniowy staż zawodowy. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale part-
nera z Włoch – Azzurra Societa Cooperativa Sociale. 
Grupa 24 uczennic i uczniów: technik pojazdów sa-
mochodowych - 11 osób, technik usług fryzjerskich 
8 - osób i technik informatyk – 5 osób, odbywała 
swe praktyki pod opieką Pani Katarzyny Maciejczyk 
i Pana Janusza Sagana.
 Głównym celem projektu jest nabycie przez jego 
uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, 
nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – 
zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych 
przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych.
 Każdy uczestnik projektu wziął udział w kursie przy-
gotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs zło-
żyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, ję-
zykowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) 
i kulturowego. 
Trzytygodniowe praktyki zagraniczne przynio-
sły uczniom nowe, cenne doświadczenie, przede 
wszystkim związane z przyszłym zawodem, ale rów-
nież ze specyfiką organizacji pracy uwzględniającej 
np. sjestę oraz konieczność porozumiewania się w ję-
zyku obcym na poziomie zawodowym i towarzyskim. 
Uczniowie zdobywali umiejętności zawodowe pra-
cując w salonach fryzjerskich, biurach, warsztatach 
i salonach samochodowych. Dużym wyzwaniem dla 
stażystów było porozumiewanie się ze współpra-
cownikami. Głównie rozmawiali w języku angielskim 
i włoskim. Zdobyte w ten sposób umiejętności języ-
kowe przydawały się im nie tylko w pracy, ale także 
podczas zakupów. Uczestnicy, po odbyciu stażu do-
stali certyfikaty ukończenia kursu językowego, zajęć 
przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wysta-
wiony przez organizację partnerską, oraz unijny do-
kument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte 
kwalifikacje zawodowe, który jest honorowany na 
terenie Unii Europejskiej. 
Zagraniczna praktyka to także realizacja programu 
kulturowego. W czasie wolnym stażyści mieli moż-
liwość poznać kulturę, tradycję i obyczaje Włoch. 
Pod opieką swoich opiekunów, popołudnia spędzali 

na spacerach po urokliwych uliczkach Spoleto, po-
dziwiając tamtejszą architekturę. Zwiedzili Stare 
Miasto, katedrę, kościół św. Grzegorza, San 
Salvatore. Przeszli również ogromnym akweduktem 
- Ponte delle Torni. Nie obce było im także pokony-
wanie okolicznych górskich szlaków turystycznych. 
W weekendy natomiast zwiedzali Rzym, Watykan, 
Asyż i Perugi. W mieście „Biedaczyny z Asyżu” 
zwiedzili między innymi: Bazylikę Santa Maria degli 
Angeli, Bazylikę św. Franciszka. Ponadto odwiedzili 
Bazylikę św. Klary, w której znajduje się Krzyż z San 
Damiano – jak podają źródła Franciszkańskie, święty 
miał z niego usłyszeć głos samego Chrystusa, który 
przemówił: „Franciszku, idź i napraw mój Kościół”. 
Następnie odwiedzili Perugię – stolicę Umbrii, rejonu 
administracyjnego środkowych Włoch. Tu najwięk-
szym zaskoczeniem była przejażdżka MiniMetrem. 
Po krótkiej i ekscytującej podróży udali się do „mia-
sta pod ziemią” a następnie zwiedzili Katedrę San 
Lorenzo i obejrzeli, znajdującą się przed katedrą 
Fontannę Maggiore, która jest symbolem Perugii 
i miejscem spotkań jej obywateli. 
Następną wycieczką była podróż do wiecznego mia-
sta i Watykanu. Zwiedzanie rozpoczęli od obejrzenia 
Colosseum /w starożytności Amfiteatr Flawiuszów/, 
jednego z najpiękniejszych zabytków w Rzymie. 
Wychodząc z pod Colosseum nie musieli daleko szu-
kać innych zabytków. Nieopodal rozpościerał się 
piękny widok na Forum Rmanum. Był to polityczny, 
kulturalny, religijny i towarzyski ośrodek starożytne-
go Rzymu. 
Później swoje kroki skierowali na Piazza Venezia – 
plac w Rzymie, znajdujący się u podnóża Kapitolu. 
Potem obejrzeliśmy Fontannę di Trevi – najbardziej 
znaną, barokową fontannę Rzymu. Jak mówi zwy-
czaj, każdy kto chce wrócić do Rzymu, musi stanąć 
tyłem do niej i przez ramię wrzucić za siebie kilka mo-
net. To „zapewnia” w przyszłości powrót do Rzymu. 
 Kolejnym miejscem zwiedzania był Piazza di Spagna, 
który powstał pod koniec XVI wieku. Stał się słynny 

za sprawą monumentalnych schodów popularnie 
zwanych Hiszpańskimi.
Dalej, przechadzając się wąskimi uliczkami, dotarli 
do Pantheonu /świątyni wszystkich Bogów/. Stamtąd 
udali się do Piazza Navona i pięknego zamku – Castel 
sant’ Angelo. 
 Stąd już był krok do Państwa w Państwie. Podążając 
Via Della Conciliazione dotarli na Plac św. Piotra. Po 
przejściu kontroli, udali się do największej i najbar-
dziej okazałej budowli Watykanu - Bazyliki Św. Piotra. 
Znajduje się tu grób papieża św. Jana Pawła II a w 
podziemiach groby innych papieży. Młodzież była 
bardzo szczęśliwa, że mogła chociaż przez chwilę po-
modlić się przed grobem naszego papieża. 
To był koniec ich przygody w wiecznym mieście. 
Wszyscy byli zauroczeni miastem, jego historią, tra-
dycją i cudownymi zabytkami. Pełni wrażeń opusz-
czali miasto, z nadzieją, że jeszcze kiedyś do nie-
go wrócą. Grupa druga, dodatkowo wykorzystując 
wspaniałą pogodę, odpoczywała w San Benedetto 
del Tronto nad Morzem Adriatyckim.
To jeszcze nie koniec przygody uczniów Hubala – 
w przyszłym roku szkolnym, w kwietniu i maju, dwie 
grupy młodzieży odbędą staż zawodowy w Spoleto. 
Od września rusza drugi projekt unijny „Portugalskie 
staże uczniów z Bychawy”. Dwie szesnastoosobowe 
grupy ruszą na podbój Portugalii.
Wszystkie koszty związane z udziałem w tych pro-
jektach tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, 
przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, 
koszty organizacji stażu są finansowane ze środków 
programu ERASMUS+.

Opiekunowie stażu:
Katarzyna Maciejczyk

Janusz Sagan
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szkoły szkoły

�� Po raz pierwszy 
w Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny 
odbyły się wakacyjne, 
sześciodniowe 
półkolonie dla 
29 uczniów, w tym 
grupy dzieci, która 
od września rozpocznie 
naukę w naszej szkole. 

Program dnia był szczegółowo zorganizowany, 
a opiekę na młodzieżą sprawowali nauczyciele 
z ,,Jedynki” od godz. 9.00 do 16.00. Zapisy na pół-
kolonie trwały do ostatniego dnia roku szkolnego. 
Przyjęte zostały wszystkie dzieci chętne do udziału 
w półkoloniach, nawet chłopiec z Krakowa, który 
gościnnie przebywał u rodziny w Bychawie. 
W rzeczywistości każdego dnia czas spędzony na 
półkoloniach wydłużał się, ponieważ w programie 
przewidziano zajęcia warsztatowe w szkole, obia-
dy, a potem wyjazdy.
Zajęcia zaczęły się pierwszego dnia wakacji, już 
w poniedziałek dnia 27.06.2016r o godzinie 9.00. 
Niektóre śpiochy zaspały, ale szybko na głównym 
korytarzu szkoły pojawili się wszyscy uczestnicy – 
29 uczniów oraz p. dyrektor i nauczyciele. Po krót-
kim powitaniu uczniowie poznali kadrę nauczy-
cieli oraz plan i regulamin półkolonii. Następnie 
wszyscy udali się na pierwsze integracyjne zaję-
cia pt. Poznajmy się. Tego dnia odbyły się jesz-
cze w szkole zajęcia teatralne prowadzone przez 
p. Annę Siek i p. M. Konefał i plastyczne prowa-
dzone przez p. A. Daśko i p. E.Korbę. Warsztaty in-
tegrowały grupę młodzieży i w zabawowej formie 

wprowadzały w dalsze zajęcia warsztatowe na 
półkoloniach.
Na zajęciach plastycznych młodzież malowała 
w grupach ogromne krajobrazy – kto jak potrafił – 
pędzlem, gąbką, aż w końcu... dłońmi – wszak naj-
ważniejsza jest radość i kreatywność dzieci, a nie 
wartość artystyczna dzieła. Jeszcze w ten sam 
dzień uczniowie wyruszyli na spływ kajakowy do 
Zwierzyńca pod opieką p. J. Kalickiej, p. A. Drąg, 
p. E. Głąb i p. A. Chrzanowskiego. Większość dzie-
ci po raz pierwszy miała okazję płynąć kajakiem - 
stąd tym większa była radość i zaskoczenie, że po 
zakończonym spływie odbył się ,,chrzest” z nada-
niem wodnego imienia każdemu uczestnikowi. 
Śmiechom nie było końca.
Dzień drugi – wtorek 28.06.2016 r. był nie mniej 
ekscytujący jak poprzedni. Po porannych zajęciach 
sportowych w hali i na ,,Orliku” pod opieką nauczy-
cieli: p. E. Głąb, p. J. Kalickiej , p. A. Drąg oraz p. A. 
Dudy, wszyscy uczniowie po wspólnym posiłku, 
wyjechali na wycieczkę do Sandomierza. To piękne 

Kto spędził wakacje w szkole

miasto nad Wisłą zachwyciło młodych turystów ar-
chitekturą i malowniczym położeniem. Młodzież 
zwiedziła zbrojownię rycerską, gdzie dziarski rycerz 
Wojciech opowiedział sandomierskie legendy w tak 
humorystyczny sposób, że wszyscy śmiali sie do łez. 
No i każdy uczeń mógł przymierzyć ciężką rycerską 
kolczugą oraz hełm, a dziewczyny suknie z XVII wie-
ku. Potem było zwiedzanie ponurych sandomier-
skich podziemi z przewodnikiem. Wrażenie niezapo-
mniane, zwłaszcza w upalny dzień, kiedy można było 
wejść i wyjść z podziemi, po wysłuchaniu historii 
o dramatycznych losach miasta i jego mieszkańców. 
Dwa bardzo intensywne spędzone dni nie zniechę-
ciły naszych ,,półkolonistow” do udziału w dalszych 
zajęciach. W środę 29.06.2016r. wszyscy stawi-
li się punktualnie w szkole. Dzień zaczął się zajęcia-
mi rozrywkowymi i rekreacyjno-sportowymi w hali 
gimnastycznej pod opieką p. E. Reszki, p. E. Głaz 
i p.A. Dziurdy-Multan. Cóz to były za zabawy! Wyścig 
człowiek – taczka, wyścig z balonami przy głowie, 
skoki w worku, konkurs hula-hop i wiele innych 

zabawnych konkurencji, które tak zmęczyły naszych 
uczniów, że po obiedzie z chętnie odpoczęli w kinie 
Plaza w Lublinie na filmie animowanym ,,Gdzie jest 
Dory”. Bajka o rybce Dory okazała się relaksująca 
i pouczająca – warto polecić i starszym i młodszym. 
Do Lublina dzieci pojechały pod opieką p. A. Siek, 
p. M. Konefał, p. A. Dudy i p. A. Daśko. 
Zajęcia kulinarne, które odbyły się w czwartek dnia 
30.06.2016 r. pod opieką p. A. Daśko, p. E. Korby 
i p. H. Łoś okazały się prawdziwym zaskoczeniem nie 
tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Warto pod-
kreślić, że młodzież świetnie i z przyjemnością gotu-
je. W tym miejscu mamy apel do wszystkich mam: 
pozwólcie dzieciom uczestniczyć w przygotowy-
waniu codziennych posiłków, a przekonacie się, jak 
wielu cudów kulinarnych mogą dokonać Wasze dzie-
ci. Na półkoloniach w naszej szkole uczniowie piekli 
kruche ciasteczka. Zlepiali koperty z ciasta, napełnia-
jąc je nadzieniem owocowym lub z nutellą, ponadto 
kroili owoce na sałatkę owocową, zawijali parówki 
w ciasto francuskie oraz na szaszłyki warzywno- mię-
sne. Pani w kuchni upiekła te specjały w piekarni-
ku. Hitem okazały się ciasteczka, które łakomczuchy 
szybko zjedli i trzeba było wykonać kolejną porcję.
W czwartek, po wspólnym gotowaniu i po skonsu-
mowaniu własnych wyrobów, miał miejsce przy-
jemny odpoczynek – wyjazd nad zalew do Janowa 
Lubelskiego pod opieką p. Anny Siek. P. M. Konefał, 
p. A. Dudy i p. R. Kloc. Janowska plaża i obiekt Zoom – 
Natura to obecnie jedne z najpiękniejszych obiektów 
turystycznych na Lubelszczyźnie. Można się kąpać 
w zalewie pod opieką ratowników i wypoczywać na 
plaży do woli – wielka atrakcja dla naszej młodzieży.
Na piątek 1.07.2016 r. zaplanowany był rajd rowe-
rowy do stadniny koni ,,Arwena” w Piotrkówku, 
ale niestety, ponad trzydziestostopniowy upał nie 
służy rowerzystom, więc postanowiliśmy zmienić 
program i zorganizować wyjazd do Lublina na kom-
pleks Słoneczny Wrotków pod opieką p. A. Siek, 
p. M. Konefał, p. A. Dudy, p. A. Chrzanowskiego i p. 
A. Daśko. Kilka godzin na zjeżdżalniach wodnych, 

fontannach, natryskach i basenach zadowoliły 
wszystkich naszych półkolonistów. 
No i w sobotę, w ostatni dzień półkolonii, zapla-
nowaliśmy ognisko w ruinach zamku w Bychawie. 
Zaproszeni byli wszyscy uczestnicy wraz z nauczy-
cielami i rodzicami. Kilkoro rodziców zechciało to-
warzyszyć swoim dzieciom we wspólnej zabawie. 
Oprócz kiełbasek, napojów i czegoś słodkiego, 
uczniowie otrzymali kolejną porcję rozrywki i zaba-
wy. Panie E. Korba, A. Daśko, A. Siek i A. Duda przy-
gotowały zestaw gier i zabaw ogniskowych. Były tam 
następujące konkurencje: rzut orzechami do pudeł-
ka, celowanie do kija, wyścigi układania ścieżki orze-
chowej, kalambury i jak zawsze niezastąpiona zaba-
wa dla wszystkich – przeciąganie liny. Do tej ostatniej 
konkurencji dołączyli nawet przypadkowi spacerowi-
cze. Śmiechom i radości nie było końca. 
Skończyły się nasze półkolonie, a wspaniałe wspo-
mnienia niewątpliwie zostaną na długo w pamięci. 
Czas wspólnie spędzony był wartościowy i radosny. 
Nasza młodzież mogła się zintegrować i poznać wa-
lory turystyczne pobliskich miejscowości. Często ro-
dzice nie mają czasu, nawet w wakacje, by wybrać się 
z dziećmi na wycieczki, na które my zabraliśmy na-
szych uczniów. Zajęcia warsztatowe w szkole uczyły, 
cieszyły i integrowały naszą młodzież. Uśmiech dzie-
ci jest dla nauczycieli najwspanialszą nagrodą.
W imieniu uczniów i grona pedagogiczne-
go Gimnazjum nr 1 dziękuję panu burmistrzowi 
Januszowi Urbanowi za nieodpłatne udostępnienie 
autokaru, dzięki czemu koszt półkolonii był minimal-
ny, a radość dzieci ogromna.
Dziękuję pani dyrektor Szkoły Podstawowej pani 
Małgorzacie Tudrujek za udostępnienie stołówki 
szkolnej. 
Serdeczne podziękowania składam również panu 
kierowcy, paniom woźnym naszego gimnazjum oraz 
paniom pracującym w kuchni Szkoły Podstawowej za 
okazaną życzliwość i pomoc. 
Przede wszystkim zaś, dziękuję moim koleżankom 
i kolegom za pomoc i zaangażowanie.

Korba Elżbieta 

�� Było teatralnie…
Niecodzienna lekcja odbyła się 
15 czerwca. Tego dnia grupa 
uczniów z kl. II a Gimnazjum 
pod kierunkiem p. Magdaleny 
Stacharskiej-Szwałek 
prezentowała efekty projektu 
edukacyjnego pt. Jak przez wieki 
zmieniał się teatr?

Młodzież wspaniale wywiązała się z zadania. 
Bezbłędnie opanowała tekst, przygotowała kostiu-
my, rekwizyty i oprawę muzyczną. W przystępny 
i atrakcyjny sposób przedstawiła historię teatru 

– od genezy tragedii w starożytności, przez kolejne 
epoki, aż po współczesność. 
Występ składał się z prezentacji multimedial-
nej połączonej z inscenizacją trzech fragmentów 

wybitnych dzieł dramatycznych: Antygony, Dziadów 
i Kartoteki.
Publiczność (uczniowie, dyrekcja, nauczyciele) 
nagrodziła młodych artystów gromkimi brawa-
mi, a dyrektor p. Henryk Dudziak, pogratulował 
młodzieży, podkreślając jej pomysłowość, talent 
i kunszt artystyczny.
W projekcie edukacyjnym udział wzięli: Urszula 
Baran, Piotr Dworak, Weronika Golik, Martyna 
Poniewozik, Diana Stacharska, Bartłomiej 
Królikowski, Andrzej Tochman, Julia Rodak oraz Filip 
Trzciński.

Magdalena Stacharska-Szwałek, opiekun projektu 

�� Miasto Poezji 
w Bychawie
Dziewiąta edycja Festiwalu 
Miasto Poezji w Lublinie zawitała 
w tym roku do Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego, 
a tym samym do Bychawy. 

Festiwal ten dzięki swojej atmosferze i tradycji sta-
nowi wyjątkową przestrzeń do rozmów o poezji, 
spotkań z poetami, a także do przeprowadzania 
różnorodnych działań społeczno-artystycznych po-
pularyzujących poezję. „Słowa są wolne” to hasło 
i kierunek tegorocznych działań, w ramach których 
zorganizowano w naszej szkole spotkanie poetyckie 
z dwójką młodych, współczesnych poetów – Anitą 
Wiśniewską i Marcinem Kleinszmidtem. Spotkanie 
z poezją, które mogłoby trwać i trwać, w ocenie 
uczniów klas humanistycznych było niesamowi-
tą, żywą lekcją literatury. Czytaliśmy wiersze za-
proszonych poetów oraz poezję Świetlickiego czy 
Bursy, dyskutowaliśmy na tematy związane z war-
tością współczesnej poezji, rozważaliśmy czy łatwo 
jest dzisiaj być poetą. Pani Anita jest dopiero przed 
debiutem swojego tomiku, ale Pan Marcin wzboga-
cił nasze biblioteczki o tomik „Skróty” z dedykacją, 
z okazji tego poetyckiego spotkania.

Monika Widomska

�� „Kwiatek” promował OZE i zajął 3. miejsce w krajowym konkursie 
Uczniowie LO z Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie w skła-
dzie: Karolina Bielak, Wiktoria Maciejczyk, Emilia 
Popławska, Monika Zaręba, Krzysztof Szostak, Albert 
Rachwał, Marcin Dziadosz, Piotr Duda pod opie-
ką nauczyciela geografii Daniela Cymermana, biorą 
udział w ogólnopolskim konkursie Postaw na Słońce. 
Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na 
temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, ja-
kie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Akcja składa się z trzech etapów. 
W pierwszym liczyliśmy promowaliśmy OZE wśród 
uczniów naszej szkoły oraz obliczaliśmy zapotrze-
bowanie energetyczne budynku szkolnego. Częścią 
tego etapu było również projektowanie systemu 

fotowoltaicznego, który pokrywa zapotrzebowanie 
na energię dla szkolnej sali komputerowej. 
W drugim etapie projektowaliśmy instalacje foto-
woltaiczne pokrywającej zapotrzebowanie energe-
tyczne dla pięciu wybranych domów. Dziękujemy 
wszystkim właścicielom domów, którzy umożliwi 
nam opracowanie dla nich projektu. 
Głównym zadaniem trzeciego etapu było zorgani-
zowanie konferencji na temat odnawialnych źró-
deł energii, a w szczególności mikroinstalacji foto-
woltaicznych. Wcześniej zadbaliśmy o odpowied-
nią promocję konferencji. Odbyła się ona 10 czerw-
ca o godzinie 16.00 w szkolnym amfiteatrze. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: pan dyrektor Henryk 
Dudziak, pani Magdalena Kostruba – zastępca 

burmistrza, nauczyciele i pracownicy szkoły, miesz-
kańcy Bychawy oraz nasi szkolni koledzy. Przybyli 
na nią również zaproszeni przez nas eksperci: dr 
Agnieszka Kasprzycka i mgr Justyna Lalak z Instytutu 
Agrofizyki PAN oraz pan Marek Lulek – dyrektor lu-
belskiego oddziału BOŚ.
W organizacji konferencji pomogli nam p. Joanna 
Ścierzyńska oraz p. Jerzy Kusy, którym bardzo 
dziękujemy!
Każdy etap konkursu musieliśmy opisać w formie ra-
portów. Na tej podstawie wszystkie drużyny, biorące 
udział w projekcie są oceniane. Miło nam donieść, że 
według raportu podsumowującego wszystkie etapy 
konkursu zajęliśmy 3. miejsce w Polsce w kategorii 
klas ponadgimnazjalnych. 
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90 lat Ochotniczej 
Straży POżarnej 

Stara Wieś Druga 

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy i Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi Drugiej 
zapraszają na jubileuszowe obchody 

18 września 2016 r.
10.00 – zbiórka jednostek OSP z gminy Bychawa, Zakrzew, Batorz przy remizie w Starej Wsi
10.30 – przemarsz do kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Męczennika w Starej Wsi 

z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Zakrzewa
11.00 – uroczysta Msza św. w intencji strażaków
13.00 – przemarsz na plac przy remizie
13.15 – powitanie gości
13.30 – rys historyczny OSP Stara Wieś Druga
14.00 – wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa i wysługę lat
14.30 – uroczysty obiad

BOgu na chWałę,
luDziOM na POżytek !
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	Zmarł Artur Walasek
	Burmistrz przed Radą zdał egzamin z budżetu
	28 czerwca miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku, czyli głosowanie radnych nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. To właśnie na niej podsumowywana jest roczna praca gospodarza gminy przez radnych.
	Gmina Bychawa – moje małe centrum świata
	Bardzo miło nam poinformować, że 6 lipca br. Gmina Bychawa podpisała umowę na wydanie nowej publikacji po gminie Bychawa.
	Gminna Rada Seniorów w Bychawie pierwszej kadencji
	29 czerwca 2016 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów oraz Zarządu tejże Rady. 
	W „Kobylim Dole” przestaje straszyć...
	Trwa naprawa drogi powiatowej z Bychawy do Kosarzewa w tzw. Kobylim Dole. Rozpoczęcie prac użytkownicy dróg (mimo utrudnień) przyjęli z ulgą.
	Nowy szkolny BUS
	Gmina Bychawa jest jedną z dwóch w powiecie lubelskim, które na stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozyskały środki unijne.
	Za nami największa, rzec można – flagowa impreza w Bychawie – Pierogi. W tym roku po raz pierwszy od dziesięciu lat bawiliśmy się przez dwa dni.
	Festyn W Krainie Pierogów – to nieformalne święto Bychawy i jej mieszkańców
	To również okazja do odświeżania dawnych znajomości i zawierania nowych. Tak było i tym razem…
	Pierogi na kulinarnym szlaku Polski wschodniej
	Spotkanie z „urodzoną na Zamku”
	Nagroda od ministra dla naszego strażaka Bogdana Tylusa
	Aspirant sztabu Bogdan Tylus, dowódca zmiany w bychawskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej otrzymał nagrodę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
	Skutki niszczycielskiego wiatru w Woli Gałęzowskiej
	Burza, która przeszła przez południową część naszej gminy w poniedziałkowe popołudnie 20 czerwca spowodowała zniszczenia w 43 gospodarstwach.
	Wspólnie poznawaliśmy okolice Bychawy!
	Dziewiętnaścioro uczestników, dwadzieścia kilometrów. Ponad trzydziestostopniowy upał i wysokie prawdopodobieństwo burzy. Mimo wątpliwych rokowań, nasza familijna wycieczka Poznaj okolice Bychawy w niedzielę 26 czerwca, udała się wyśmienicie.
	To będzie nasze miejsce spotkań, ale zapraszamy też strudzonych turystów – mówią mieszkańcy Bychawki Drugiej-Kolonii.
	Nasze Zacisze – nowe miejsce integracji i odpoczynku w Bychawce
	Było trochę mokro, ale wesoło, czyli Dziecięca Bychawa 2016
	Za nami kolejna edycja Dziecięcej Bychawy – gminnej imprezy z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. W tym roku pogoda nie była dla nas zbyt łaskawa. 
	Wokaliści z Bychawy w studio nagrań
	Opinia publiczna o Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych
	Z sondy ulicznej na temat Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wynika, że znaczna część mieszkańców naszego miasteczka słyszała o naszym stowarzyszeniu i dobrze je ocenia.
	Rozmowa z 19-letnią Dominiką Frant, Najsympatyczniejszą Miss Lubelszczyzny 2016.
	Najsympatyczniejsze dziewczyny są z Bychawy!
	Premiera pierwszego bychawskiego musicalu
	Któż z nas nie zna wzruszającej baśni pióra Hansa Christiana Andersena o miniaturowej dziewczynce, która przyszła na świat dzięki pewnej czarownicy i stała się wymarzonym skarbem dla kobiety od lat czekającej na dziecko. 
	Calineczka – czyli malutka dziewczynka, która odrodziła bychawski teatr dziecięcy
	Lubelski Orzeł Biznesu dla piekarni Juryckich
	Skąd w Bychawie wzięła się Pippi?
	Pippi Pończoszanka to objazdowy spektakl Teatru Pinokio z Łodzi w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Grupa artystów, techników, cyrkowców do Bychawy dotarła w ramach projektu Lato w Teatrze organizowanego przez Instytut Teatralny Zbigniewa Raszewskiego.
	Faworyt Króla
	To brzmi intrygująco, a może nawet dwuznacznie. Zwłaszcza, gdy faworyt ma 55, a król jeszcze trochę więcej lat. 
	Tak myślę. Chciałabym napisać o moim dziadziu Wincentym Kmieciu. Kiedy myślę po latach o jego życiu, sądzę, że był to zwykły, a zarazem niezwykły człowiek. Żył z pasją. Kochał swoją małą ojczyznę, swój region i tworzył również jego historię.
	Zwykli ludzie tworzą historię
	Przedszkolaki na Festiwalu Muzyki i Tańca „Rytm i Melodia”
	XIX Gala Orkiestr Dętych
	w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego
	Nowa aranżacja zieleni przy przedszkolu
	W ramach współpracy z fundacją ARKA i przy dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowany jest projekt pod nazwą „Przedszkolak badaczem przyrody”. 
	Wysokie wyniki egzaminu w naszym gimnazjum
	Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie osiągnęli wysokie wyniki na tegorocznym egzaminie zewnętrznym. 
	Wycieczka do Krasnoludów, Bulwiaków i Mordoli
	Z cyklicznych badań Biblioteki Narodowej nad społecznym zasięgiem książki wynika, że w Polsce od 2006 roku obserwuje się systematyczny spadek wskaźników czytelnictwa. Dane z 2014 roku wskazują, że aż 58 % Polaków w wieku 15 i więcej lat nie przeczytało an
	Żeby dzieci pokochały książki
	Dzień Dziecka w Zdrapach
	LETNIA SCENA BCK
	„Kwiatek” promował OZE i zajął 3. miejsce w krajowym konkursie 
	Kto spędził wakacje w szkole
	Było teatralnie…
	Miasto Poezji w Bychawie
	Włoskie staże uczniów z Bychawy
	SZKOŁY ￼
	Singer – dlaczego potrzebny?
	„Pozostała tylko mała chłopięca pończoszka”
	Szkice z pamięci
	Harcerzem być – to wcale nie wada...
	GŁOS REGIONALISTÓW ￼
	9 Drużyna Harcerska „Jastrzębiec” im. św. Andrzeja Boboli – to właśnie my
	15 Sierpnia w Bychawie
	Biuro posła RP w Bychawie 
	MOLIK - mamy mnóstwo pomysłów!
	Paczka w bibliotece
	Bychawa a Światowe Dni Młodzieży
	A może wycieczka do WILNA…?
	Sport rodzinny
	Wianki, wianki...
	Turniej Dzikich Drużyn
	Nabór do Klubu Kobiet Aktywnych 60+
	Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Zaraszowa
	Aleja Kasztanowa w Zaraszowie znów zaprasza
	Rio 2016: Cała Bychawa trzyma za Iwonę i Olę kciuki!
	Nasz mieszkaniec – Dariusz Buczek z Grodzan będzie starostą dożynek wojewódzkich 
	Zaproszenie na konferencję 
	20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
	Zwykli-niezwykli sportowcy w Bychawie i piękna lekcja życia
	Rywalizacja w strugach deszczu
	MIESZKAŃCY ￼
	Zjazd delegatów OSP w Bychawie
	Nabór wniosków o zwrot akcyzy do 31 sierpnia
	Henryk Dudziak ponownie został radnym wojewódzkim
	Bychawa na kresowej imprezie na Podkarpaciu
	Socjalne stypendium – pomoc finansowa dla uczniów
	Nasze Przedsiębiorstwo czeka duży projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
	Lato w Urzędzie – nie tylko urlopy, ale i inwestycje
	To było rekordowe lato w mieście!
	SAMORZĄD ￼

