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�� Inwestycje w gminie Bychawa

�» 31 marca br. zakończono przygotowania dokumentacyjne projektu przebudowy drogi 
gminnej Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów. Przewidywane rozpoczęcie prac w terenie 
nastąpi w drugiej połowie maja.

�» 3 kwietnia br. zostały przekazane tereny przebudowy następujących dróg w miejscowo-
ściach: Łęczyca (1393 m), Marysin (376 m), Olszowiec Kolonia (220 m), Stara Wieś Druga 
(125 m), Osowa (121 m) oraz na ul. Spokojnej w Bychawie (321,5 m).

�» 7 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę kruszywa drogowego wraz z jego roz-
prowadzeniem na drogach gminnych, w terminie do 30 czerwca.

�» Trwają prace nad budową chodnika dla pieszych w Bychawce Drugiej-Kolonii i Bychawce 
Trzeciej w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa. Na realizację zadania 
Gmina Bychawa przeznaczyła kwotę 390 000 zł. Prace potrwają do końca czerwca br. 

�» Prowadzone jest postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy drogi powiatowej na tere-
nie gminy Bychawa i gminy Krzczonów (odcinek od tzw. Kobylego Dołu). Jest to kontynu-
acja inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku.

�» Wkrótce zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zamkowej w Bychawie. Zostanie wykonany odcinek o długości 444 m. 

�» Trwają prace nad wyborem wykonawcy w zakresie montażu instalacji solarnych i kotłów 
CO opalanych peletem.

�� Kobiety i ich pasje – Gminne Obchody Dnia Kobiet
8 marca mieszkańcy zgromadzili się w sali widowi-
skowej Bychawskiego Centrum Kultury, by wspólnie 
uczestniczyć w Gminnych Obchodach Dnia Kobiet, 
połączonych z drugą edycją spotkania „Kobiety i ich 
pasje”. Dzień ten stał się pretekstem do miłego spę-
dzenia czasu, głównie przez przedstawicieli środo-
wiska seniorów. Spotkanie zorganizowała Gminna 
Rada Seniorów, Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych, Stowarzyszenie Razem dla Kultury, Klub 
Seniora i Bychawskie Centrum Kultury.

Dlaczego druga edycja? Bo pierwsze spotkanie od-
było się rok temu w Radecznicy, dokąd przyjechały 
panie z Drzewiec, Bychawy, Cycowa, ażeby w dniu 
8 marca porozmawiać o kondycji współczesnej ko-
biety. Odbyła się debata na temat „Jak zachować 
balans w życiu kobiety”. Dyskutowałyśmy o tym jak 
umiejętnie pogodzić pracę zawodową, wychowanie 
dzieci, prowadzenie domu i jeszcze mieć czas na roz-
wijanie swoich pasji oraz działania na rzecz innych.

Tegoroczny panel dyskusyjny „Kobiety i ich pa-
sje” poprowadził błyskotliwie Artur Płaza. O lataniu 

balonem opowiadała p. Beata Janiszewska-Brudzisz, 
która na co dzień jest pracownikiem Starostwa 
Powiatowego w Lublinie, o zbudowaniu od podstaw 
firmy – restauracji Stary Młyn w Bełżycach – p. Daria 
Studzian, a o swojej pasji pracy z seniorami i prowa-
dzeniu terapii przez sztukę p. Lilia Potonia – artete-
rapeutka, prezeska stowarzyszenia Terraz Senioras.

Lilia prowadzi w Lublinie kabaret „Mydło i powi-
dło”, który uświetnił nasze spotkanie. Artystki wy-
stąpiły, odważnie śpiewając acapella. Ich występ za-
wierający czarny humor, groteskę i autoironię rozba-
wił całą salę. Nie zabrakło też chóru Klubu Seniora 
z Bychawy. Ich piękne występy były gorąco oklaski-
wane, bisom nie było końca. Śpiewacy i prowadzący 
zespół p. Marcin Mączka również udowodnili, że to 
co robią, jest ich pasją.

Panie cieszyły się i mówiły, że spotkanie miłe i po-
trzebne, szkoda, że odbywa się tylko raz do roku. Co 
czwarty mieszkaniec gminy Bychawa to senior, któ-
ry chciałby mieć możliwość wyjścia z domu i spotka-
nia się w jakimś stałym miejscu, gdzie byłby u siebie 

i nikomu nie przeszkadzał. Przy pysznej kawie i ciast-
kach serwowanych na spotkaniu, seniorzy marzy-
li o klubie dziennego pobytu lub przynajmniej ka-
wiarence. Wskazywano pomieszczenia dawnego 
KRUS-u, które ze względu na położenie w centrum 
Bychawy byłyby idealne. Sami seniorzy tego celu 
w żaden sposób nie osiągną, potrzebna jest pomoc 
władz samorządowych.

Jadwiga Grzesiak
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samorząd samorząd

�� Komisja konkursowa 
obejrzała wszystkie 
piękne kartki, po czym 
dokonała wyboru. 
Główną nagrodę, 
w XXII edycji konkursu 
plastycznego na 
projekt świątecznej 
kartki pocztowej gminy 
Bychawa WIELKANOC 
2017, zdobyła 
uczennica kl. VI c 
Szkoły Podstawowej 
w Bychawie – Gabriela 
Dziurda.

Projekt Gabrieli trafił wraz z wielkanocnymi życze-
niami od Burmistrza Bychawy do wielu instytucji 
w gminie, kraju i za granicą.

Komisja przyznała również 40 wyróżnień. 
Wszyscy laureaci, podczas uroczystego wręczenia 
nagród, otrzymali dyplomy i upominki promocyjne.

Wszystkim uczestnikom Burmistrz Bychawy skła-
da serdeczne podziękowania za udział. Dziękuje 
również dyrektorom, nauczycielom i rodzicom za 
popularyzację konkursu.

Wyróżnienia:
�» Ola Krawczyk (5 lat) z Samorządowego Przedszkola 

nr 1 w Bychawie (grupa „Słoneczka”, nauczyciel 
Gabriela Flis)

�» Oliwia Madej (6 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Motylki”, nauczyciel 
Bożena Sorek)

�» Maciej Żak (6 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Myszki”, nauczyciel 
Agnieszka Sobaszek)

�» Laura Wójcik (7 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Biedronki”, nauczyciel 
Bożena Mazur)

Rekord pobity! W XXII edycji konkursu wzięło udział aż 545 prac! 

�» Kuba Chwil z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Krasnale”, nauczyciel 
Marzena Różycka)

�» Paweł Lewczyk z Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Poziomkowa” w Bychawie (grupa 
„Zerówka”, nauczyciel Ewa Włodek)

�» Anna Zarębska z kl. I a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Elżbieta Małecka)

�» Julka Popławska z kl. I b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Rapa)

�» Jadwiga Czajczyk z kl. II a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Grabczyńska)

�» Maciek Rubaj z kl. II b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Jolanta Stoczkowska)

�» Aleksandra Piórkowska z kl. II c ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (nauczyciel Teresa Czajka)

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

�» Aleksandra Komorowska z kl. III b Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (nauczyciel Bożena 
Warda)

�» Dawid Grzegorczyk z kl. III c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczycie Dorota Drążek)

�» Klaudia Surdyga z kl. III d Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Elżbieta Małecka)

�» Tomasz Krzysztoń z kl. IV a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Dominik Pawlak z kl. IV b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Gabriela Golik z kl. VI a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Oliwia Asyngier z kl. VI b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Jakub Pietrzak z kl. II Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce (nauczyciel Beata 
Chmielowiec)

�» Patryk Pawelec z kl. III Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce (nauczyciel Jolanta 
Maksim)

�» Natalia Frączek z kl. IV Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce (nauczyciel Tadeusz 
Kurant)

�» Milena Jakubowska z kl. V Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce (nauczyciel Tadeusz 
Kurant)

�» Mateusz Blacha z kl. II Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Renata 
Wawrzyńczyk-Smerdel)

�» Katarzyna Skrzypek z kl. III Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Monika Korpysa)

�» Aleksandra Wizgier z kl. IV Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Beata Kulesza)

�» Izabela Jamróz z kl. 0 ze Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel 
Barbara Jargiełło)

�» Damian Kaznowski z kl. I Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel 
Anna Żak)

�» Anna Powęzka z kl. II a Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

�» Wiktoria Wąsik z kl. II b Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczy-
ciel Elżbieta Kursa)

�» Karolina Gierak z kl. III Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

�» Weronika Duda z kl. V Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Magdalena Hurbańczuk z kl. VI Szkoły Podstawowej 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

�» Jakub Czarnomski z gr. 0 Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie (nauczyciel Anna 
Sadowska)

�» Magdalena Rybak z kl. I Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

�» Aleksandra Drobek z kl. III Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

�» Małgorzata Korba z kl. III b Gimnazjum 
nr 1 im.  Obrońców Ojczyzny w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Wiktoria Bartoszek z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie (nauczyciel Agnieszka Daśko)

�» Maryna Mendelieiewa z kl. I a Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (nauczyciel 
Leszek Asyngier)

�» Bychawskie Centrum Kultury – dzieci z zajęć pla-
stycznych (nauczyciel Ewa Sprawka).

Gabriela dziurda

�� Zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku 
Rok 2017 przyniesie kilka znaczących zmian w syste-
mie wsparcia bezpośredniego dla rolników. W związ-
ku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy 
z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego, MRiRW informuje o zmianach w syste-
mie płatności bezpośrednich, które zostały wprowa-
dzone tą ustawą , jak również o zmianach, których 
wprowadzenie jest planowane poprzez zmiany roz-
porządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nowy sys-
tem wsparcia bezpośredniego dla rolników dotyczy 
zasad przyznawania płatności w sektorze młodego 

bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owo-
ców miękkich i buraków cukrowych, a także wsparcia 
małych gospodarstw oraz warunków i trybu przyzna-
wania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Płatność do zwierząt
W przypadku sektorów młodego bydła i krów, 

utrzymano minimalną liczbę na poziomie 3 sztuk 
zwierząt kwalifikujących się do wsparcia. Natomiast 
zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do któ-
rych może zostać przyznana płatność, z 30 do 20 
sztuk. Dzięki zachowaniu dotychczasowej koperty 

finansowej, w wyniku wprowadzonych zmian stawka 
płatności do pierwszych 20 sztuk zwierząt w stadzie 
(zarówno w przypadku młodego bydła jak i krów) bę-
dzie wyższa niż w latach poprzednich.

Rośliny wysokobiałkowe
I tu czeka gospodarzy kilka nowości. W miejsce 

dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałko-
wych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do 
roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz 
do upraw paszowych. Płatność do roślin strączko-
wych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni 

upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. 
Wyższa stawka płatności będzie przyznawana do 
pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do 
powierzchni powyżej 75 ha. Płatność do upraw pa-
szowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw 
roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz 
objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, 
lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka) pod 
warunkiem że uprawa nie służy wprowadzeniu do 
gleby świeżej masy roślinnej (tzw. zielony nawóz). 
Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw 
w gospodarstwie.

Owoce miękkie
W przypadku płatności do owoców miękkich ze 

wsparcia wyłączono uprawę malin. Wsparcie w tym 
sektorze nadal będzie przysługiwało do upraw 
truskawek.

Buraki cukrowe
Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukro-

wych będzie przyznawane do powierzchni upraw 
wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków 
kwotowych. Zmiana ta wynika z konieczności dosto-
sowania instrumentu wsparcia do zmienionych uwa-
runkowań prawnych – zniesienie kwotowania pro-
dukcji cukru.

Małe gospodarstwa
Ustawa przewiduje, że w przypadku powiększenia 

gospodarstwa w wyniku nabycia spadku lub przeję-
cia gospodarstwa, wystąpienie z systemu dla małych 
gospodarstw będzie możliwe również po 30 września 
w roku złożenia wniosku. Zmiana pozwoli rolnikom 
uniknąć ograniczenia do 1250 euro kwoty płatności.

Nowe przepisy mają spowodować również więk-
szą przejrzystość w zakresie wypłaty zaliczek na po-
czet płatności bezpośrednich.

Wysokość stawek dopłat bezpośrednich za 2017 r. 
będzie określona na początku października.

opracowała Ewelina Markowska
na podstawie dokumentów ARiMR
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�� 23 marca 2017 r. Rada 
Miejska w Bychawie 
uchwaliła kolejny 
dokument strategiczny 
pn. „Lokalny Program 
Rewitalizacji Bychawy” 
na lata 2017-2023. 

Dokument ten został opracowany przez Gminę 
Bychawa w ramach projektu pn. „Opracowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy” finan-
sowanego ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyno-
si 117 580 zł z czego 105 822 zł będzie stanowiło 
wsparcie unijne.

Proces tworzenia tego dokumentu był złożony 
i wieloetapowy. Prace rozpoczęły się w sierpniu 
ubiegłego roku. Opracowano diagnozę społeczno-
-gospodarczą na podstawie, której wyznaczono 
obszar zdegradowany, a następnie w ramach tego 
obszaru – obszar rewitalizacji. Istotnym elemen-
tem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 
Bychawy był udział społeczeństwa w definiowaniu 
problemów oraz szukaniu pomysłów na ich roz-
wiązanie. Po wyznaczeniu granic negatywnych zja-
wisk społecznych okazało się, że koncentracja pro-
blemów w gminie Bychawa ma miejsce w mieście, 
w jego centralnej części.

Lokalny Program Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023
Mając na uwadze znaczenie dla rozwoju 

lokalnego (centrum miasta, skupiające sze-
reg usług publicznych oraz gospodarczych), 
jak również skalę negatywnych zjawisk spo-
łecznych, a także możliwość interwencji pu-
blicznej, w tym głównego inwestora Gminę 
Bychawa – za obszar rewitalizacji uznano cały 
obszar zdegradowany, tj. szerokie „centrum 
miasta Bychawa” obejmujące swoim zasię-
giem następujące ulice: 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. 11 Listopada, 
ul. Partyzantów, ul. S. Batorego, 
ul. F. Chopina, ul. T. Kościuszki, 
ul. A. Mickiewicza, ul. Armii Krajowej, 
ul. Szkolna, ul. ks. D. Maja, ul. Lubelska, 
ul. Rynek, ul. gen. Grota-Roweckiego, ul. gen. 
W. Sikorskiego, ul. M. Pileckiego, ul. gen. 
W. Andersa, ul. P. Ściegiennego, ul. Szarych 
Szeregów, ul. Podwale, ul. M. Kopernika, 
ul. K. K. Baczyńskiego, ul. ks. 
A. Kwiatkowskiego, ul. B. Prusa, ul. 1 Maja, 
ul. M. Rataja, ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, 
ul. Sportowa, ul. A. Budnego, ul. Batalionów 
Chłopskich, ul. M. Reja, ul. Powstańców 
Warszawy. 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 
174 ha i stanowi 1,19% ogólnej powierzchni 
Gminy Bychawa.

Na liście podstawowych projektw i przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych Bychawy znalazły się:
1. budowa dworca autobusowego przy 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego,
2. rozbudowa budynku Bychawskiego 

Centrum Kultury,
3. remont budynku Bychawskiego Centrum 

Kultury i zakup wyposażenia,
4. rewitalizacja parku miejskiego przy 

ul. 11 Listopada,
5. remont mieszkań socjalnych przy 

ul. Pileckiego oraz budowa kompleksu 
rekreacyjno-sportowego,

6. budowa biblioteki XXI wieku,
7. budowa młyna wodnego z funkcją 

usługowo-gastronomiczną,
8. remont mieszkań socjalnych przy 

ul. A. Mickiewicza,
9. budowa dziennego domu pobytu dla 

seniorów,
10. remont i doposażenie budynku piekarni 

w Bychawie przy ul. Pileckiego 14.
Posiadanie przez gminę dokumentu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy 
jest warunkiem koniecznym do aplikowania 
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć 
ze środków Unii Europejskiej, w szczególno-
ści z Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów 
miejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020.

Anna Małecka

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
Burmistrza Bychawy od 17 lutego 
do 22 marca 2017 r.

�» 17 lutego 2017 r. – spotkanie z Radą Pedagogiczną 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w sprawie 
zmian związanych z reformą oświatową;

�» 18 lutego 2017 r. – uczestnictwo w II Ogólnopolskim 
Zjeździe Dzieci Żołnierzy Wyklętych;

�» 20 lutego 2017 r. – udział w Nadzwyczajnej Sesji 
Sejmiku Województwa Lubelskiego;

�» 27 lutego 2017 r. – spotkanie z dyrektorem 
Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
w Lublinie w sprawie inwestycji drogowej Kosarzew 
Dolny Kolonia – Romanów;

�» 28 lutego 2017 r. – uczestnictwo w Warszawie 
w konferencji pod tytułem „Ochrona i kształtowanie 
zasobów wodnych na terenach wiejskich”, zorgani-
zowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa;

�» 2 marca 2017 r. – udział w debacie samorządo-
wej dotyczącej zmian w ordynacji wyborczej i ka-
dencyjności, która odbyła się w gmachu Sejmu 
w Warszawie;

�» 3 marca 2017 r. – w tym dniu:

�� spotkanie z przedstawicielem Komitetu 
Społecznego Pomagamy Polakom na Kresach 
w sprawie zbiórki żywności dla Polaków z Gródka, 
Komarna i Strzałkowic na Ukrainie,
�� spotkanie z dyrektorem Departamentu Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w sprawach 
organizacyjnych majowego festiwalu „Na kulinar-
nym szlaku wschodniej Polski”,
�� uczestnictwo w konsultacjach planistycznych w pra-
cowni EKOPLAN;
�» 6 marca 2017 r. – udział w konferencji po tytu-

łem „Plan gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego”;

�» 7 marca 2017 r. – uczestnictwo w Walnym 
Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół 
Lublina” oraz spotkanie z mieszkańcami sołectwa 

Zaraszów i Zaraszów-Kolonia w sprawie planów 
inwestycyjnych;

�» 8 marca 2017 r. – podpisanie aktu notarialne-
go na sprzedaż działki w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia. Uczestniczenie w obchodach 
Gminnego Dnia Kobiet, zorganizowanego m.in. przez 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych pod 
Patronatem Burmistrza Bychawy;

�» 9 marca 2017 r. – wręczenie nagrody uczestnikom 
Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom” oraz dokonanie ob-
jazdu części dróg gminnych w miejscach szczególnie 
najbardziej uszkodzonych;

�» 14 marca 2017 r. – odbycie posiedzenie, na którym 
przyjęto projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady 
Miejskiej w Bychawie w następujących sprawach:

�� nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej,
�� przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Bychawy na lata 2017-2023,

�� dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolnego,
�� zmieniającej uchwałę Nr XXIX/206/2013 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 23 maja 2013 r. w spra-
wie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowi-
ska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawo-
wych oraz określenia tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązko-
wym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa, 
logopedy,
�� zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Bychawa,
�� zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy za-
sób Gminy Bychawa,
�� nieodpłatnego przekazania nieruchomości od 
Gminy Bychawa na rzecz Powiatu Lubelskiego,
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości (5 projektów uchwał),

�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
części nieruchomości,
�� obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 
388 położona w miejscowości Urszulin – w obrębie 
nr 25 – Urszulin oraz nieruchomości oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działka nr: 1470, 2598 
i 2605 położone w miejscowości Bychawa – w obrę-
bie nr 1 – Bychawa Miasto;
�» 15 marca 2017 r. – uczestnictwo w sesji sołty-

sów oraz w Zarządzie Miejsko- Gminnym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP OSP. Tego dnia 
kontynuowano również posiedzenie, na którym 
przyjęto pozostałe projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję Rady Miejskiej w Bychawie w następujących 
sprawach:

�� przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Bychawa w 2017 roku,
�� niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków 
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 
rok 2018,

�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
�� Zapoznanie się z informacja na temat funkcjonowa-
nia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
�» 20 marca 2017 r. – udział, wraz z dyrektorem 

Bychawskiego Centrum Kultury, na spotkaniu 
z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego. Było 
to kolejne spotkanie w sprawie festiwalu „Na kuli-
narnym szlaku wschodniej Polski”;

�» 21 marca 2017 r. – udział w naradzie kierownictwa, 
na której analizowano sytuację w zakresie wypełnia-
nia obowiązku szkolnego;

�» 22 marca 2017 r. – spotkanie z kierownikiem robót 
drogowych, w sprawie przebudowy drogi Kosarzew 
Dolny Kolonia – Romanów oraz odbycie narady ro-
boczej z kierownictwem w sprawie funkcjonowania 
urzędu.
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�� Jubileusz 
„50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego”
Burmistrz Bychawy 
informuje, że w 2017 roku 
organizowany będzie 
Jubileusz „50-lecia” Pożycia 
Małżeńskiego dla Par, które 
zawarły związek małżeński 
w roku 1967 i wcześniej, 
a które nie otrzymały jeszcze 
medalu za długoletnie 
pożycie małżeńskie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkałych na 
terenie gminy Bychawa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w uro-
czystości zapraszamy do zgłaszania się do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie, ul. 
Partyzantów 1 pok. nr 16 w terminie do 15 
czerwca 2017 r.
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�� Już niebawem 
rozpoczną się zapisy 
do Samorządowego 
Przedszkola 
nr 1 w Bychawie. 
Serdecznie zapraszamy 
do naszej placówki 
wszystkie dzieci, 
które chcą miło 
i ciekawie spędzić czas. 
W naszym przedszkolu 
z pewnością tak 
będzie!

A oto kilka słów o nas:
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie zlokali-
zowane jest w centrum miasta, sąsiaduje z parkin-
giem oraz parkiem miejskim. Placówka dysponuje 
jednopiętrowym budynkiem, w którym mieści się 
7 sal dydaktycznych, łazienki dla dzieci i szatnie. 
Ponadto na terenie przedszkola znajduje się duży 
ogród, z placem zabaw. Sale w naszym przedszkolu 
są przestronne, kolorowe, wyposażone są w nowe 
meble, oraz przybory gimnastyczne umożliwiające 
prowadzenie zajęć sportowych. Posiadamy własną, 
nowocześnie urządzoną kuchnię, która serwuje 
cztery posiłki dziennie (urozmaicone i dostosowa-
ne do potrzeb zdrowotnych dzieci): śniadanie, dru-
gie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. 
Przedszkole realizuje program zdrowotny mający 
na celu zapobieganie nadwadze i otyłości oraz po-
siada certyfikat „Placówka przyjazna żywieniu i ak-
tywności fizycznej”.

Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe, takie 
jak: zajęcia z religii na życzenie rodziców, zajęcia ję-
zykowe, logopedyczne i muzyczne. Realizujemy bo-
gaty kalendarz imprez i uroczystości. Jesteśmy po-
mysłodawcami „Przeglądu Dziecięcych Talentów”. 
Regularnie uczestniczymy w spektaklach teatral-
nych, gościmy ludzi z różnych środowisk, organi-
zujemy wycieczki w ciekawe miejsca, prowadzimy 
współpracę z wieloma instytucjami promując war-
tość edukacji przedszkolnej. 

Do silnych stron naszej placówki należy m.in.: in-
dywidualne podejście do każdego dziecka, zapew-
nienie bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości, 
dobra współpraca ze środowiskiem, wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna. Mając na celu dobro 
każdego dziecka dyrekcja, nauczyciele, pracownicy 
wspólnie z rodzicami stworzyli plan rozwoju przed-
szkola, w którym zwrócona została szczególna 

uwaga na wartości takie jak: bezpieczeństwo, zdro-
wie, tolerancja, kreatywność, kultura osobista, 
prawda.

Nasze przedszkole uczestniczy także w cieka-
wych projektach edukacyjnych, są to m.in.:
�» „Przedszkolak badaczem przyrody” – w ramach 

projektu zakupiono budki i domki zapylające dla 
owadów, założono ogródek zielny, który prowa-
dzoną dzieci; celem tego projektu jest pogłębienie 
ich wiedzy ekologicznej;

�» „Mleko” – projekt edukacyjny, którego głównym 
celem było podniesienie jakości funkcjonowania 
systemu doskonalenia nauczycieli;

�» „Dzieciaki – Mleczaki” – program edukacyjno-in-
formacyjny, jego celem był wzrost świadomości na 
temat roli produktów mlecznych w diecie dzieci.

Nasze przedszkolaki biorą także udział w różno-
rodnych gminnych konkursach i uroczystościach, 
do których zaliczamy przez wszystkim:
�» „Przegląd Dziecięcych Talentów”

�» „Dziecięcą Bychawę

�» „Gminny Dzień Babci i Dziadka”.

W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na 
nowy styl pracy z dzieckiem. Dziecko jest partne-
rem, któremu pomagamy w jego indywidualnym 
rozwoju. Staramy się zapewnić odpowiednie wa-
runki pozwalające rozwijać naturalną potrzebę 
działania i tworzenia oraz indywidualne predys-
pozycje i talenty. Opieramy się przede wszystkim 
na gruntownej realizacji podstawy programowej. 
Stosujemy wiele nowatorskich metod: metody 

pedagogiki zabawy, metoda projektów, drama, metoda V. 
Sherborne, C. Orffa, B. Straussa itp. Przygotowujemy dzieci 
do odnoszenia sukcesów, a także do radzenia sobie z trud-
nościami. Pragniemy rozbudzać w naszych przedszkolakach 
ciekawość świata, wrażliwość, spostrzegawczość. Wdrażamy 
różnorodne programy, które umożliwiają uatrakcyjnienie za-
jęć. Jednym słowem – staramy się zadbać o wszechstronny 
rozwój każdego dziecka.

Jak widać w naszym przedszkolu nie ma miejsca na nudę!
Czas płynie bardzo szybko, aktywnie i ciekawie!
Dlatego z całego serca zapraszamy wszystkie chętnie dzieci 
do naszej placówki!
Z pewnością żaden rodzic, posyłając do nas swoją pociechę, 
nie będzie żałował dokonanego wyboru!

Najtańsze przedszkole w województwie. Zabawa i edukacja gratisA oto co się u nas 
ostatnio działo

 
Wizyta Pana Policjanta

 
Powitanie wiosny

 
Teatrzyk „Koziołek Matołek”

 
VII Przegląd dziecięcych Talentów

  
Wycieczki

 dzień Rodziny

Info
Godziny otwarcia 
poniedziałek – piątek 7.00-16.00
tel: 81 566 15 68
www.przedszkole.bychawa.pl

Jedyny koszt to dzienna stawka 
żywieniowa (śniadanie, dwudaniowy obiad 
i podwieczorek) i wynosi tylko 4,50 zł

Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy 
przedszkola do potrzeb rodziców (ankieta)

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data

rozpoczęcia
Data
zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

10.04.2017
godz. 8.00

28.04.2017
godz.14.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 maja 2017 
godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.05.2017
godz.14.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 11.05.2017
godz. 8.00

19.05.2017
godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2017
godz.14.00

Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.06.2017
godz. 8.00

9.06.2017
godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2017
godz.14.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 16.06.2017
godz. 8.00

23.06.2017
godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

26.06.2017
godz.14.00

Klasy I publicznych szkół podstawowych
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data

rozpoczęcia
Data
zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

13.04.2017
godz. 7.30

21.04.2017
godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2017
godz.14.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.04.2017
godz. 7.30

27.04.2017
godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2017
godz.14.00

Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

17.05.2017
godz. 7.30

19.05.2017
godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2017
godz.14.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 23.05.2017
godz. 7.30

24.05.2017
godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

25.05.2017
godz.14.00

Rodzice mają głos
Dzieci są naszą przyszłością. W gminie Bychawa dbamy o naj-
młodszych mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań, by zapew-
nić im możliwość wszechstronnego rozwoju już na samym począt-
ku procesu kształcenia. W ostatnich latach Burmistrz Bychawy 
wspólnie z Radą Miejską podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za 
pobyt dzieci w przedszkolu. Tym samym rodzice ponoszą jedynie 
koszty wyżywienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, Burmistrz 
Bychawy zaprasza do wypełnienia ankiety z zakresu funkcjono-
wania przedszkola i oddziałów przedszkolnych działających przy 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa. 
Ankieta będzie dostępna od 18 kwietnia do 31 maja br. w sie-
dzibach wyżej wymienionych placówek, w Punkcie Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na stronie inter-
netowej http://www.bychawa.pl/. Burmistrz Bychawy zachęca 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców do dyskusji w zakre-
sie wzbogacenia oferty przedszkolnej, zgłaszania ciekawych po-
mysłów oraz wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych w od-
działach przedszkolnych.  

Poniżej przedstawiamy terminy rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bychawa.
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Powstaje spektakl 
o ks. Dominiku Maju
Spektakl o księdzu Dominiku 
Maju zostanie wystawiony 
7 maja 2017 roku o godzinie 
13.00 w Bychawskim Centrum 
Kultury. 

Akademia Młodzieżowa działająca przy parafii pw. 
Świętego Jana Chrzciciela oraz Świętego Franciszka 
z Asyżu w Bychawie przygotowuje spektakl pt. 
„Ksiądz Dominik Maj – Kapłan Serca Bożego”. 
Młodzież z Akademii, mając w swojej misji ewan-
gelizację i budowanie wspólnoty parafialnej, za-
prosiła do udziału w spektaklu parafian z różnych 
wspólnot. Nad nowym spektaklem pracują razem 
z nami dzieci ze Szkoły Podstawowej, ministranci 
i lektorzy, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół 
im. ks. A Kwiatkowskiego w Bychawie oraz dusz-
pasterze z parafii. Poprzez spektakl chcemy poka-
zać wspaniałą postać, jaką był ksiądz Dominik Maj, 
który przez prawie 20 lat pełnił funkcję proboszcza 
w Bychawie i dla wielu mieszkańców naszego mia-
sta jest osobą świętą. Chcemy dotrzeć z naszym 
spektaklem do jak największej liczby mieszkańców 
Bychawy. Bardzo serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na to niezwykłe widowisko.

�� Konferencja Kobiety 
Kobietom

W dniu 4 marca 2017 roku w Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie odbyła się Konferencja „Kobiety 
Kobietom” z udziałem Ilony Felicjańskiej, 
przygotowana przez Fundację Centrum 
Pozytywnych Przemian, pod patronatem Urzędu 
Marszałkowskiego – Departamentu Promocji.

Program konferencji był bardzo bogaty. 
Organizatorzy zadbali o to, aby podkreślić wartość 
każdej kobiety, bo wszystkie są wyjątkowe i zasłu-
gują na szczęście, miłość, zadowolenie. „Szczęśliwa 
kobieta – szczęśliwy dom”. Na spotkaniu porusza-
ne były problemy związane z emocjami, podpowia-
dano jak sobie z nimi radzić. Mówiono także o re-
lacjach damsko-męskich, o macierzyństwie – pro-
blemach i radościach z tym związanych, o depresji 
i o tym jak ją pokonać, o strachu – jego skutkach 
i konieczności pokonania go, by móc realizować 
swoje marzenia. Mówiono o potencjale kobiet – 
czasem nieodkrytym, o wartościach i realizowaniu 
siebie. Wszystkie te zagadnienia były poparte przy-
kładami z życia kobiet, które zostały zaproszone 
przez organizatorów do podzielenia się ze słucha-
czami swoimi przeżyciami.

Nie zabrakło wątków artystycznych jak i edu-
kacyjnych. Można było obejrzeć pokaz mody ślub-
nej, dziecięcej, mody dla wszystkich kobiet, czy też 
posłuchać pięknego śpiewu Agnieszki Wiechnik 
i Wiktorii Kwiecień. Poruszane były również tema-
ty zdrowego żywienia, znaczenia wody dla ludz-
kiego organizmu, znaczenia genów i dostosowania 
diety, jak też kolagenu i jego wpływu na zdrowie. 
Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiła prezen-
tacja masarzu MA-URI oraz tańca brzucha.

Na zakończenie spotkania na scenie pojawiła się 
zjawiskowa Ilona Fielicjańska. Opowiadała o swo-
im życiu, o wzlotach i upadkach, o tym jak wie-
le trudności ją spotkało i jak udało się je pokonać. 
Najważniejsze przesłanie pani Ilony, płynące z jej 
wystąpienia, które warto zapamiętać: Wszystko co 
dzieje się w naszym życiu jest po coś, wszystko do 
nas wraca – dobro, czy zło. Gdy zostaniemy skrzyw-
dzeni, wykorzystani, poniżeni – zróbmy wszystko 
żeby nie cierpieć, tylko przeczekać – tam na górze 
są plany wobec nas na przyszłość, stosowne do sy-
tuacji i sposobu postępowania.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na 
blogu http://ewasobkowicz.pl/kobiety-kobietom.

Danuta Hanaj

�� Lekcja historii z okazji Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
W Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie, 
oprócz codziennej 
terapii, organizowane są 
także różnego rodzaju 
spotkania okolicznościowe 
upamiętniające ważne 
wydarzenia.

Jednym z nich był Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca – oka-
zja oddania hołdu poległym i pomordowanym, 
walczącym o niepodległość Polski. W Naszym 
Domu gościł pan Marek Krzysztoń – historyk z ZS 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, który wraz 

z młodzieżą, w interesujący sposób przybliżył te-
matykę tego święta. Dzięki przedstawionej pre-
zentacji multimedialnej i ciekawym opowieściom 
poznaliśmy historię i związane z nią postacie żoł-
nierzy tzw. Drugiej Konspiracji, czyli antykomuni-
stycznego i niepodległościowego podziemia, któ-
rzy stanowili ruch niepodległościowy walczący 
o suwerenność Polski. Życiorysy i listy wybranych 
żołnierzy oraz pieśni patriotyczne przybliżyły at-
mosferę i wydarzenia tamtego okresu – historii 
dotychczas pomijanej. Historii „żołnierzy nie-
złomnych”, zasług organizacji i grup niepodległo-
ściowych, które po zakończeniu II wojny świato-
wej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki 
o wolność Polski.

Była to dla nas bardzo ważna i ciekawa lekcja 
historii, za którą serdecznie dziękujemy panu 

�� W Niedzielę Palmową 
bychawianki 
promowały swoje 
małe centrum 
świata podczas 
Lubelskiego Festiwalu 
Wielkanocnego 
Produktów 
Regionalnych 
i Tradycyjnych, który 
odbył się w lubelskim 
Skansenie już po raz 
drugi.

Można powiedzieć, że Bychawskie Kobiety 
Aktywne spisały się na medal – a ściślej mówiąc na 
złoty puchar. Zajęły pierwsze miejsce w konkursie 
na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną. Barszcz 
biały w ich wykonaniu, podany w chlebku (upieczo-
nym specjalnie na tą okazję przez piekarnię GS), nie 
miał sobie równych – pokonał nawet paschę autor-
stwa słynnej cukierni Chmielewskich z Lublina.

Festiwal został zorganizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, lubel-
ski Cech Rzemiosł Spożywczych oraz Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Swoje różnorodne rękodzielnicze wyro-
by, tradycyjne potrawy i produkty żywnościowe, 
zaprezentowali wystawcy z całej Lubelszczyzny. 

Publiczność zgromadzona przed sceną z zacieka-
wieniem przyglądała się m.in. kucharskim poczy-
naniom przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, 
którzy przyrządzali barszcz i gryczaną babę – lu-
belski specjał wpisany na listę produktów trady-
cyjnych. Uczestnicy festiwalu, zatrzymując się 
przy naszym stoisku, mieli możliwość podziwiania 

Markowi jak i przybyłej młodzieży. Dziękujemy również 
dyrekcji ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego za kontynuowaną 
na różnych płaszczyznach współpracę ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Bychawie.

Justyna Siek-Jacak
Renata Krusińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie 
zaprasza ciekawe świata dzieci w wieku około 2-3 

lat wraz z opiekunami* na cykl spotkań 
Z BAJKĄ NA ŚNIADANIE

Nasza biblioteka jest miejscem przyjaznym także dla maluszków, które nie 
chodzą jeszcze do przedszkola a są chętne do zabawy, szukają towarzystwa 

innych dzieci i oczywiście lubią czytanie książeczek ;) 

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt

Pragniemy aby nasze spotkania stały się 
miłą odmianą zarówno dla dzieci jak i ich 
opiekunów dlatego zachęcamy do udziału 
we wspólnych zabawach stymulujących 

bogactwo dziecięcej osobowości 
i wyobraźni. 

*obecność opiekunów w czasie zajęć jest obowiązkowa

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34

tel. 815661076
biblioteka.bychawa@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona

Promocja Bychawy w lubelskim Skansenie warta pucharu

pięknych, kolorowych pisanek, wielkanocnych 
palm, finezyjnych stroików oraz posmakowania 
pysznego kaszaka i marmurkowej baby. Swoje 
produkty na oddzielnym stanowisku reklamo-
wała także bychawska Spółdzielnia Mleczarska.

Burmistrz gratuluje zdobycia pierw-
szego miejsca w konkursie oraz dziękuje 

członkiniom Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych za pomoc przy organiza-
cji, udział w wydarzeniu i promocję naszego ma-
łego centrum świata. 

Fotorelacja na www.bychawa.pl
Sylwia Paćkowska/UM Bychawa
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Od niedawna nad 
bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy 
Bychawa czuwa 
nowy Komendant 
Komisariatu Policji 
w Bychawie – podkom. 
Grzegorz Szacoń.

��W związku z objęciem stanowi-
ska Komendanta Komisariatu Policji 
w Bychawie w imieniu Burmistrza 
Bychawy – Janusza Urbana oraz pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Bychawie 
chcę przekazać Panu najlepsze życzenia 
i gratulacje. Na wstępie proszę o krótkie 
przedstawienie się mieszkańcom – czy-
telnikom „Głosu Ziemi Bychawskiej”.
Podkomisarz Grzegorz Szacoń. Pochodzę z są-

siedniej gminy Krzczonów. Do 2000 roku mieszka-
łem w miejscowości Teklin, następnie – do 2012 
roku – w Bychawie. Obecnie mieszkam w gminie 
Strzyżewice, w miejscowości Pawłów.
��Jak wygląda Pana życiorys zawodowy?
Swoją służbę rozpoczynałem w 1999 roku. 

Pierwsze kroki stawiałem w Oddziałach Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 
Następnie przeniosłem się do dalszego pełnienia 
służby w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Lublinie. Kolejnym etapem był Wydział 
Wywiadowczy, również w Komendzie Miejskiej 
Policji w Lublinie. Od sierpnia 2003 roku związa-
ny jestem z Komisariatem Policji w Bychawie. Na 
początku pracowałem jako policjant dochodze-
niowo-śledczy, potem był to Zespół Operacyjno-
Rozpoznawczy. Pierwsze kroki na stanowisku 
kierowniczym stawiałem w Posterunku Policji 
w Wysokiem. Jednostka ta była jedyną tego 
typu komórką podległą Komisariatowi Policji 

w Bychawie. W tamtym czasie obsadę Posterunku 
stanowiło pięciu funkcjonariuszy, dwaj dzielnico-
wi, dwaj funkcjonariusze zajmujący się pracą do-
chodzeniowo-śledczą oraz kierownik. Następnie 
w 2010 roku zostałem Kierownikiem Referatu 
Kryminalnego Komisariatu Policji w Bychawie. 
Referat Kryminalny w naszej jednostce zajmuje się 
sprawami o największym ciężarze gatunkowym. 
Obecnie w Referacie pracuje 16 funkcjonariuszy.

Jednocześnie rozpocząłem studia w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na kierun-
ku bezpieczeństwo wewnętrzne. Następnie ukoń-
czyłem studia magisterskie w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie również na kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Kolejnym krokiem był egzamin ofi-
cerski. W sierpniu 2013 roku zostałem powołany 
na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu 
Policji w Bychawie. 1 marca zostałem powołany 
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji 
w Bychawie.
��Jak widać Bychawa ma bardzo ambit-
nego Komendanta Komisariatu Policji. 
Imponujący dorobek. A jakie są Pańskie 
priorytety? Jakie wyzwania będzie Pan 
stawiał przed bychawską policją?

Rozmowa z nowym Komendantem Komisariatu Policji w Bychawie

Najważniejszym dla mnie zadaniem, jest to głów-
ne zadanie Policji – zapewnienie bezpieczeństwa. 
Będziemy dbać o to, by mieszkańcy naszego mia-
steczka i gminy, ale również wszystkich sąsiednich 
gmin podległych pod Komisariat Policji w Bychawie 
(są to gminy: Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, 
Wysokie i Zakrzew), czuli się bezpiecznie o każdej po-
rze dnia i nocy. By wszyscy mogli śmiało powiedzieć, 
że jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpiecznie.
��Jakie działania zamierza Pan podjąć, 
by zapewnić to, jak ważne, poczucie 
bezpieczeństwa?
Rozpoczynamy od działań prewencyjnych. 

Od czynności związanych z dzielnicowymi. 
Wprowadzamy program „Dzielnicowy bliżej nas”. 
Dzielnicowi wraz z nowym rokiem zostali odciążeni 
od obowiązków stricte biurowych. Dzięki temu będą 
częściej występować w terenie. Dzielnicowy powi-
nien starać się być jak najbliżej społeczeństwa, jak 
najbliżej naszych mieszkańców, wysłuchiwać ich pro-
blemów i w ramach możliwości służyć pomocą przy 
ich rozwiązywaniu. 

Kontynuujemy również spotkania z młodzieżą, 
we wszystkich szkołach na terenie naszego rejonu 
– począwszy od przedszkoli gdzie pokazujemy czym 

jest Policja i staramy się przedstawić nasz zawód, po 
szkoły średnie gdzie poruszamy różnorodne zagad-
nienia. Tak naprawdę tematy są przeróżne, propono-
wane zarówno przez szkoły jak i przez nas.
��Szkoły same występują za zaproszeniem?
Tak, bardzo często. Jesteśmy w kontakcie z dyrek-

torami szkół. Dyrektorzy proponują tematy rozmów, 
wtedy spotykamy się z młodzieżą. Zapraszamy rów-
nież kolegów i koleżanki z Komendy Miejskiej Policji 
w Lublinie, na przykład z sekcji psychologów. W za-
leżności od tego, na jaki temat ma się odbyć poga-
danka, staramy się dobrać odpowiednie osoby, które 
zostają zaproszone na dane spotkanie.
��Planuje Pan jakieś inne zmiany?
Kontynuujemy swoje działania, głównie prewen-

cyjne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o czynności doty-
czące zdarzeń kryminalnych, muszę powiedzieć, że 
w ostatnim czasie na naszym terenie jest dość spo-
kojnie. Tych zdarzeń z kategorii najbardziej dokucz-
liwych społecznie mieliśmy bardzo mało. W ostat-
nim czasie odnotowaliśmy co prawda kilka zdarzeń 
na terenie Bychawy, jednak sprawca został ustalo-
ny i zatrzymany i w konsekwencji doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie Prokurator 
zadecydował o jego dalszym losie. Priorytety to nie-
stety eliminowanie, z naszego społeczeństwa osób, 
które nie potrafią dostosować się do życia w naszym 
gronie – osób z którymi mieliśmy od dawna proble-
my, które notorycznie powracają do przestępstwa. 
Niestety tutaj będziemy nieugięci, pracując w kie-
runku odizolowania. Oczywiście po odbyciu skutecz-
nej resocjalizacji, wrócą do naszego życia – oczywi-
ście nie przekreślamy takich osób. W sytuacji kiedy 
zauważamy jakiś problem, staramy się reagować 
zaczynając od rozmowy – profilaktyka i prewencja, 
a dopiero potem wdrażamy inne bardziej rygory-
styczne środki. Jestem za tym aby łączyć – nie dzielić, 
bardziej pomóc – niż przeszkadzać. Niestety Policja 
jest taką formacją, gdzie bardzo często podczas in-
terwencji pomagając jednej osobie – szkodzimy 

drugiej. Niemniej jednak staramy się częściej poma-
gać, niż szkodzić.
��No tak, każdemu powinna przysługiwać 
druga szansa. A jeśli ktoś z mieszkań-
ców chciałby się z Panem spotkać osobi-
ście – co wtedy? Czy ma Pan wyznaczone 
dyżury?
Dyżury wyznaczone są w poniedziałki od godziny 

15.00 do 17.00, aczkolwiek każdego z mieszkańców, 
który chciałby się ze mną spotkać, proszę uprzejmie 
o telefon poprzez dyżurnego. W zasadzie w każdym 
dniu możemy się spotkać i porozmawiać, nie chciał-
bym tego zamykać w takich wąskich ramach – tylko 
jeden dzień w tygodniu. Jeżeli wystąpią jakieś trud-
ności, czy problemy, o których mieszkańcy chcieliby 
ze mną porozmawiać – o każdej godzinie jestem go-
towy na taką rozmowę.
��No cóż nie pozostaje mi nic, jak tylko bar-
dzo podziękować za rozmowę i poświęco-
ny czas. Życzę Panu wielu kolejnych suk-
cesów na nowym stanowisku.

rozmawiała Sylwia Paćkowska/UM Bychawa

Nasi dzielnicowi
Nad bezpieczeństwem mieszkańców w granicach 

miasta Bychawy czuwa st. asp. Marek Dulbas – kon-
takt: tel. 695 021 819, 81 8205218; e-mail: dzielni-
cowy.bychawa1@lu.policja.gov.pl. Z kolei o ład i po-
rządek na obszarze całej gminy Bychawa dba sierż. 
szt. Grzegorz Maciąg – kontakt: tel. 695 021 806, 81 
8205226; e-mail: dzielnicowy.bychawa2@lu.policja.
gov.pl. Podane adresy mailowe mają na celu ułatwie-
nie kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składa-
nia zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, 
petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowi odbierają 
pocztę w godzinach swojej służby.

Informacja została opracowana na podstawie da-
nych pozyskanych ze strony internetowej Komendy 
Miejskiej Policji w Lublinie

�� Tytuł pozostaje 
w Bychawie
W dniu 26 marca 2017 r. 
rozegrano finał III Mistrzostw 
Powiatu w piłce siatkowej 
drużyn amatorskich. BLKS 
GRANIT Bychawa obronił tytuł 
zdobyty przed rokiem. 

W turnieju finałowym uczestniczyło 6 najlep-
szych drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. Ten etap rywalizacji GRANIT ukończył na 
II miejscu ( przegrana z Garbowem 2:1 i wygrana 
z Wysokim 2:0). W półfinale po zaciętym poje-
dynku pokonaliśmy Krasienin 2:1. Mecz finałowy 
to już popis naszego zespołu, który wziął rewanż 
na Garbowie wygrywając 2:0. Oto skład zwy-
cięskiej drużyny: Mirek Gutek, Grzegorz Kmieć, 
Rafał Pelc, Kamil Gutek, Jakub Gutek, Mateusz 
Włodarczyk, Dawid Kaproń, Michał Szfraniec 
i Michał Pawłowski, trener Jarosław Pawłowski. 
Nagrodą MVP uhonorowany został nasz zawod-
nik Rafał Pelc. Gratulacje!

Jarosław Pawłowski

�� Młodzież Zapobiega Pożarom
W dniu 9 marca 2017 r. 33 
uczniów, ze szkół z terenu gminy 
Bychawa, wzięło udział w XL 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 

Gminne eliminacje zorganizował, w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Zarząd Oddziału 
Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Bychawie.

Dla każdej grupy wiekowej przygotowano po 30 
pytań. Uczestnicy mieli 45 minut na sprawdzenie 
swojej wiedzy. 

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) wy-
grała Weronika Winiarczyk (30 pkt) reprezentująca 
Szkołę Podstawową w Bychawie. Na drugim miejscu 
uplasował się Paweł Straszewski (17 pkt). O trzecie 
miejsce rywalizowali ze sobą trzej uczniowie, którzy 
w pierwszej części zdobyli po 15 pkt – Kacper Baran 
i Bartłomiej Kowalik (obydwaj ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie) oraz Krzysztof Łyś (reprezentujący 
Publiczną Szkołę Podstawową w Zaraszowie). W do-
grywce zwyciężył Krzysztof (9 pkt). Warto zaznaczyć, 

że najliczniejszą grupę wystawiła do konkursu klasa 
V b ze Szkoły Podstawowej w Bychawie. 

W II grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) naj-
więcej punktów zdobył Miłosz Winiarczyk (29 pkt), 
drugie miejsce zajęła Angelika Wielgus (21 pkt), 
trzecie – Dominik Luterek (12 pkt). Miłosz repre-
zentował Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, natomiast Angelika i Dominik Zespół 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) 
wygrał Rafał Sulowski z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. mjr H. Dobrzańskiego (30 pkt). Drugie miejsce 
zajął Łukasz Krzos (25 pkt), trzecie – Anna Stanicka 

(14 pkt). Łukasz i Anna reprezentowali Zespół 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Finaliści otrzymali ciekawe nagrody ufundowa-
ne przez Burmistrza Bychawy. Troje uczestników 
konkursu z terenu gminy Bychawa zakwalifikowa-
ło się do etapu powiatowego, który odbędzie się 
23 marca 2017 r. w Lublinie.

Dziękujemy opiekunom i nauczycielem za przy-
gotowanie uczniów do konkursu.

Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego Związku 
OSP RP w Bychawie 

�� Nasza Iwona 
Podkościelna 
nowym 
Ambasadorem 
Województwa 
Lubelskiego!

Iwona Podkościelna oraz Aleksandra Tecław – zło-
te medalistki z XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 
z Rio de Janeiro zostały nowym Ambasadorem 
Województwa Lubelskiego. Uroczysta gala z tej 
okazji odbyła się w sobotni wieczór – 25 lutego – 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Siły i mądrości płynącej 
z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego,

zdrowych i pełnych spokoju
Świąt Wielkiej Nocy

życzy wszystkim mieszkańcom Gminy 
Bychawa

Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Stronnictwa Ludowego

 
©

Sy
lw

ia 
Pa

ćk
ow

sk
a/

UM
 B

yc
ha

w
a

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
/U

M
 B

yc
ha

w
a

Głos Ziemi Bychawskiej  |  kwiecień 2017 nr 2 (282)Głos Ziemi Bychawskiej  |  kwiecień 2017 nr 2 (282) 1312

mailto:dzielnicowy.bychawa1@lu.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.bychawa1@lu.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.bychawa2@lu.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.bychawa2@lu.policja.gov.pl


mieszkańcy mieszkańcy

�� Radio Lublin 
na żywo 
z Bychawskiego 
Centrum Kultury
W tłusty czwartek – 
23 lutego 2017 roku ekipa 
Polskiego Radia Lublin 
gościła w Bychawskim 
Centrum Kultury i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, skąd 
transmitowana była na żywo 
wieczorna audycja „Piękne 
życie”. 

Przy lukrowanych pączkach i pudrowanych 
faworkach bychawscy seniorzy opowiadali 
o swoim pięknym życiu, w którym nie ma cza-
su na nudę – bo jak powiedziała p. Jadwiga 
Grzesiak – dzisiejszy senior to nie taki dziadek 
i babka siedzący pod piecem. Z przedstawicie-
lami Klubu Seniora, Gminnej Rady Seniorów, 
Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
i Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego roz-
mawiała redaktor Magdalena Lipiec-Jaremek. 

S.P.

Panie Józefie,
proszę przyjąć ode mnie wyrazy uznania i podzię-

kowania za możliwość bycia wraz z Panem na tym 
niezwykłym spotkaniu w równie wspaniałym miej-
scu. Cieszy się serce, że są jeszcze takie osoby jak 
Pan – „bratnia dusza”, którą kieruje potrzeba pielę-
gnowania pamięci wypływająca z własnych głębo-
kich przekonań, nie obarczonych materialnym du-
chem naszych czasów. Piękne jest również zorga-
nizowanie spotkania z Dziećmi Żołnierzy Wyklętych 
nie na terenie wielkiego ośrodka, tylko właśnie na 
prowincji. To też piękne nawiązanie do ludzi, którzy 
właśnie na prowincji chwycili za broń by bronić na-
szej Niepodległości i przelali za naszą Ojczyznę naj-
więcej krwi. Szczególne wyrazy uznania kieruję do 
Pana również za to, że postanowił w ten sposób 
przypomnieć historię właśnie dzieci tych żołnierzy. 
Bo przecież zostali i musieli żyć nie tylko bez swych 
bliskich ale również z piętnem narzuconym przez ko-
munistów. Musieli walczyć o godne imię, godne ży-
cie i przez tyle dziesięcioleci czekać na odzyskanie 
przez państwo godności i oddania należnej czci jej 
Bohaterom. Życzę powodzenia i sił w realizacji ko-
lejnych przedsięwzięć i mam ogromną nadzieję, że 
będę mógł dostąpić zaszczytu obecności na kolej-
nych spotkaniach z „bratnimi duszami”, które mia-
łem okazję spotkać w pańskim otoczeniu.

Z wyrazami szacunku 
Jacek Karczewski

�� Z inicjatywy 
Józefa Stanickiego 
już po raz drugi 
potomkowie Żołnierzy 
Wyklętych spotkali 
się w Bychawskim 
Centrum Kultury na 
II Ogólnopolskim 
Zjeździe Dzieci 
Żołnierzy Wyklętych, 
który odbywał się 
18 i 19 lutego 2017 r. 
Spotkanie prowadziła 
i czuwała nad 
programem Joanna 
Marek-Stanicka.

Pierwszy dzień rozpoczął się od powitania przyby-
łych, wśród których byli m.in.: Gabriela Masłowska, 
Jerzy Bielecki, Artur Soboń – posłowie na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, płk dr Cezariusz Sońta 
z Wojskowej Akademii Technicznej, Bolesław 
Szymanik – prezes Stowarzyszenia Dzieci 
Zamojszczyzny, zaproszeni historycy: prof. Tomasz 
Panfil, Tadeusz Płużański, Jacek Karczewski – dy-
rektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 
przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: 
Marcin Krzysztofik i Artur Piekarz oraz Kajetan 
Rajski – autor książki Wilczęta. Rozmowy z dziećmi 
Żołnierzy Wyklętych oraz redaktor naczelny kwar-
talnika „WYKLĘCI”. Licznie przybyli także przedsta-
wiciele szkół i instytucji województwa lubelskiego. 

Gośćmi honorowymi byli Marianna 
Krasnodębska z d. Jarosz, „Wiochna”, harcerka, 
łączniczka Danuty Magierskiej, należąca do SZP, 
a następnie ZWZ/AK, odznaczona m.in. meda-
lem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz 
żołnierze Zdzisława Brońskiego „Uskok”: Wacław 
Szacoń „Czarny” w 1949 r. skazany na czterokrot-
ną karę śmierci, wyrok zamieniono na długoletnie 
więzienie, a także Jan Jabłoniec „Fiat”, walczący 
w oddziale Uskoka.

Ceremonii otwarcia Zjazdu towarzyszyło odśpie-
wanie hymnu, odczytanie przez Marka Franczaka 
adresu, skierowanego do organizatora i uczestni-
ków Zjazdu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz 
listu ministra Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
odczytanego przez płk Mirosława Demediuka, któ-
ry także wyróżnionym osobom wręczył medale 
„Pro Patria”. Otrzymali je: Maria Dębowczyk, Piotr 

Gęba, ks. Stanisław Góra, Henryk Dudziak, Joanna 
Marek-Stanicka, Zofia Popławska.

Na uroczystość przybyli również potomkowie 
Żołnierzy Wyklętych: Krzysztof Bukowski – syn por. 
Edmunda Bukowskiego „Edmund”; Adam Broński 
– syn kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”; 
Marek Franczak – syn sierż. Józefa Franczaka ps. 
„Laluś”, Urszula Gierszon – córka Mariana Suszka 
ps. „Cichy”, Wiktor Krawczyński – syn Bohdana 
Krawczyńskiego ps.„Kruk”, Zbigniew Kruszyński 
– syn Jana Kruszyńskiego ps. „Kruchy” oraz sani-
tariuszki i kurierki Janiny Kruszyńskiej z d. Kuzioła 
ps. „Śnieżka”, Adam Łukasik – syn Adolfa Łukasika 
ps. „Retuszer” oraz siostrzeniec Mariana Bodzaka 
ps. „Raby”, Jacek Łukasik – bratanek Stanisława 
Łukasika ps. „Ryś”; Stanisław Łukasik – syn kpt. 
Stanisława Łukasika ps. „Ryś”; Tadeusz M. Płużański 
– syn Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”, 
Jan Suchora – syn Seweryna Suchory ps. „Pilot”, 
Wojciech Tudruj – bratanek por. Edmunda Tudruja 
ps. „Mundek”; Ewa Wcisło – córka ppor. Rajmunda 
Ptaka ps. „Boruta”.

Pierwszy dzień Zjazdu podzielony był na dwie 
części. W pierwszej, po oficjalnych powitaniach 
i wręczeniu medali głos zabrali goście honorowi 
– świadkowie i bohaterowie podziemia niepod-
ległościowego: M. Krasnodębska, W. Szacoń oraz 
J. Jabłoniec. Rozmowę z nimi poprowadził Kajetan 
Rajski. Była to piękna lekcja nie tylko historii, ale 
także postaw moralnych, jakie reprezentowali za-
proszeni goście. Można było podziwiać ich znako-
mitą pamięć i niecodzienną skromność.

Potomkowie Żołnierzy Wyklętych znowu w Bychawie

Następnie głos zabrali potomkowie żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego. I tę rozmowę popro-
wadził K. Rajski. W tegorocznym panelu „wilcząt” 
uczestniczyli: E. Wcisło, J. Łukasik, J. Suchora, oraz ni-
żej podpisana córka Mariana Suszka ps. „Leszczyna”, 
„Kim”, „Cichy”. Opowiadali o trudnym, niekiedy tra-
gicznym życiu dzieci, nazywanych córkami lub syna-
mi bandytów i poddawanych różnorakim szykanom 
władz, sąsiadów, czy „zwyczajnych obywateli” PRL.

Kolejny panel należał do historyków, którzy roz-
mawiali na temat: „Walka czy kolaboracja – jakie 
było rozwiązanie?”. Dyskusję poprowadził, jak zwy-
kle ciekawie i błyskotliwie, prof. T. Panfil. O trud-
nych, często dramatycznych wyborach moralnych 
i poruszających przykładach codziennych, bądź nie-
codziennych postaw w tamtych czasach, wypowia-
dali się: T. Płużański, J. Karczewski, M. Krzysztofik 
i A. Piekarz.

Drugą część, po przerwie na posiłek ze smaczną 
grochówką, wypełniły dwa koncerty. Swoim gło-
sem, muzyką i patriotycznym słowem oczarowali pu-
bliczność i wprowadzili w podniosły nastrój, Andrzej 
Kołakowski, a następnie Norbert „Smoła” Smoliński, 
wokalista zespołu „Contra Mundum”. Obaj arty-
ści od dawna znani są środowiskom patriotycznym 
i cenieni nie tylko za ich zaangażowanie w tematykę 
Żołnierzy Wyklętych, ale przede wszystkim za wraż-
liwość artystyczną.

Drugi dzień rozpoczął się uroczystą mszą świę-
tą w intencji Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się 
o godzinie 10.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych 
w Bychawce Drugiej. We mszy uczestniczyli m.in. po-
tomkowie Żołnierzy Wyklętych. Celebra odbywała 

się w podniosłych, patriotycznych nastrojach, od-
prawiana przez ks. S. Górę. Mszę uświetniła orkie-
stra „Henryczki” prowadzona przez dyr. H. Dudziaka 
z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

Zjazd zakończył się spotkaniem uczestników 
w Bychawskim Centrum Kultury. Przy wyśmienitym 
poczęstunku i w serdecznej atmosferze długo trwa-
ły rozmowy. Komentowano wystąpienia, koncerty, 
wydarzenia, snuto refleksje osobiste, sypały się po-
dziękowania pod adresem pp. Stanickich. Wszyscy 
zgodnie umówili się na spotkanie za rok, podczas 
III Zjazdu, otrzymali także wstępne zaproszenie na 
kolejne imprezy patriotyczne, planowane przez 
J. Stanickiego (w maju we współpracy z uczestnika-
mi Rajdu Katyńskiego i w czerwcu piknik patriotyczny 
z udziałem prof. T. Panfila i T. Płużańskiego).

Zjazdowi towarzyszyła doskonale przygotowa-
na wystawa poświęcona Stanisławowi Łukasikowi 
ps. „Ryś”, zaprezentowana w holu BCK oraz kiermasz 
wydawnictw tematycznych. Przeprowadzona zosta-
ła także zbiórka pamiątek związanych z podziemiem 
niepodległościowym po II wojnie światowej (listów, 
fotografii, militariów, itp.) dla Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce.

Przez cały czas Zjazdowi towarzyszyła Telewizja 
Polska. Informacje o Zjeździe ukazały się w ogól-
nopolskiej stacji TVP Info, a 28 lutego 2017 r., 
o godz. 18.37 Bogna Bender-Motyka w swoim cyklu 
„Wyklęci-Niepokonani Lubelszczyzny” zaprezento-
wała obszerny reportaż o II Ogólnopolskim Zjeździe 
Żołnierzy Wyklętych w Bychawie.

Antykomunistyczny, niepodległościowy ruch par-
tyzancki tutaj, na Lubelszczyźnie był najsilniejszy. 
To tutaj polscy bohaterowie stawiali opór sowiec-
kiemu okupantowi. Zdradzani, mordowani, czekali 
na wolną Polskę. Długo czekali. Czekali także na ta-
kich patriotów, jakimi są według mnie Joanna i Józef 
Staniccy, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem 
zdecydowali się zorganizować tę uroczystość.

Oby ich więcej. One są bardzo potrzebne szcze-
gólnie młodzieży polskiej, pozbawianej autorytetów, 
wciąganej w różnorodne protezy kulturowe i nie naj-
lepsze wzorce popkultury. Młodzieży, której wmawia 
się, że nie są ważne granice i tożsamość narodowa. 
To przede wszystkim dla nich, aby zawsze pamiętali 
skąd są ich korzenie i byli z nich dumni.

To także dla dorosłych, dla tych, którzy uczyli się 
innej historii – ku nauce. To dla oprawców ku ich 
hańbie i przestrodze. To dla nas – dzieci Żołnierzy 
Wyklętych jako zadośćuczynienie. To dla Nich 
– Żołnierzy Wyklętych – w hołdzie, ku wiecznej 
pamięci.

Urszula Gierszon

Naszemu Koledze
Zbyszkowi Wojnarowiczowi

wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

żony Marii
składają koleżanki i koledzy

z lat szkolnych w Liceum w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Pani Marii Janiec
z powodu śmierci

MAMY
składają burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Annie Osinowskiej
z powodu śmierci

MAMY
składają burmistrz, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Nie mogłabym żyć bez książki…
Rozmowa z Danutą 
Chojecką laureatką 
konkursu Czytelnik 
Roku 2016 
w kategorii dorośli, 
organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Bychawie.

��Została Pani laureatką konkursu 
Czytelnik Roku 2016 w kategorii dorośli. 
Gratulujemy! Co mogłaby Pani powiedzieć 
na tę okoliczność czytelnikom Głosu 
Ziemi Bychawskiej?
Jestem niesamowicie zaskoczona tym wyróż-

nieniem. Prawdę powiedziawszy nawet nie zdawa-
łam sobie sprawy, że taki konkurs jest organizowa-
ny przez bychawską bibliotekę i że jest to już trzecia 

edycja. Czuję się zaszczycona i bardzo uhonorowana. 
Otrzymanie statuetki Czytelnika Roku 2016, to dla 
mnie jakby… Oscar, nagroda Akademii Filmowej, tyle 
tylko, że na niwie czytelnictwa.
��Jak Pani bliscy zareagowali na Pani 
sukces?
Moja mama jest zachwycona i bardzo dumna 

ze mnie, i nic dziwnego to ona czytała mi pierwsze 
książki. Inni spoglądali ze zdziwieniem i niedowierza-
niem: to za czytanie można otrzymać nagrodę? Były 
też dziwne uśmiechy…
��Czym jest dla Pani czytanie?
Prawdziwą pasją, przeżywaniem przygody, za-

spokajaniem potrzeby poznawania świata, nowych 
miejsc i ludzi. Czytając utożsamiam się z bohaterami. 
Ich troski, radości i dramaty stają się moimi. Czytanie 
jest też ucieczką od rzeczywistości, od problemów 
dnia codziennego, takim antydepresantem. Inni się-
gają po leki, ja po książkę. Czytanie mnie uspokaja…

��Poruszyła Pani istotną kwestię: empatii, 
zdolności odczuwania stanów psychicz-
nych innych osób. Myśli Pani, że książki 
uczą współodczuwania i pomagają w zro-
zumieniu zachowania innych ludzi, ich 
uczuć?
Zdecydowanie. Czytanie wywołuje szereg emocji. 

Może to być zachwyt, oburzenie, ale też współczu-
cie. Uważam, że empatia to cecha bardzo ułatwia-
jąca nawiązywanie i utrzymywanie ciepłych relacji 
międzyludzkich.
��Czy od zawsze Pani czytała?
Tak, odkąd sięgam pamięcią. W moim domu się 

czytało. Najpierw czytała mi mama. Pamiętam pierw-
szy tytuł: O Janku Wędrowniczku, stara bajka o przy-
godach chłopca, którą napisała Maria Konopnicka. 
Tekstu nauczyłam się na pamięć. Później, gdy pozna-
łam litery, sama zaczęłam czytać, a wtedy już nic nie 
było ważne. W każdej wolnej chwili chwytałam do 

�� Były statuetki, 
nagrody, wyróżnienia, 
uściski dłoni, 
gratulacje, chwila dla 
fotoreportera, nawet… 
tort! Jak na prawdziwą 
Galę przystało! Dodam 
jeszcze, że w Bychawie, 
a nie w Hollywood 
i nie była to Gala 
Oskarów Filmowych 
tylko trzecia 
edycja konkursu 
Czytelnik Roku 
– 2016 prowadzona 
z wrodzonym 
wdziękiem przez 
Joannę Marek-Stanicką 
i Matyldę Graboś.

W piątkowy wieczór 10 marca 2017 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury spotkali się najwierniejsi czytel-
nicy i miłośnicy literatury, użytkownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie, oddziałów fi-
lialnych w Bychawce i Starej Wsi oraz oddziału 

pedagogicznego, by poznać najaktywniejszych 
Czytelników Roku 2016 i Książki Laureatki, czyli naj-
poczytniejsze tytuły wypożyczane w bychawskiej 
bibliotece w tymże roku.

Zwycięzcami tegorocznej edycji, obdarowa-
nymi pięknymi statuetkami, zostali: w katego-
rii dzieci – Ksawery Malec – 128 wypożyczonych 

Czytelnicze „Oskary” wręczone

książek, w kategorii młodzież: Kacper Leszczyński 
– 128 książek, w kategorii dorośli: Danuta Chojecka 
– 157 książek.

Książki Laureatki to: książka z serii Auta i Moja 
bajeczka pod tytułem „Odcinek specjalny: bujdy 
na resorach” wypożyczona 25 razy (najmłodsza 
grupa wiekowa), powieść Johna Green’a „Gwiazd 

naszych wina” – 18 wypożyczeń (grupa wiekowa 
– młodzież) oraz trzy tytuły z liczbą 18 wypoży-
czeń: „Czarownica” Anny Klejzerowicz, „Milaczek” 
Magdaleny „Witkiewicz i Tajemnica bzów” 
Magdaleny Kordel (grupa wiekowa – dorośli).

Podczas uroczystości przyznano również wy-
różnienia za aktywność czytelniczą. Otrzymali 
je: Bartłomiej Klimek i Natalia Stępniak (naj-
młodsi), Anna Krzysiak i Aleksandra Kijek (mło-
dzież), Agnieszka Łupina i Teresa Tracz (dorośli), 
Małgorzata Budzyńska i Karolina Żołynia z oddzia-
łu pedagogicznego, Renata Mazurek z filii w Starej 
Wsi. Nagrody dla laureatów, książki o tematyce re-
gionalnej, ufundowało Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne. Dyrektor biblioteki Barbara Cywińska 
pogratulowała laureatom i wyróżnionym, zaprasza-
jąc do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Prawdziwą duchową ucztę przygotowali uczest-
nikom Gali mali aktorzy ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce. Grupa teatral-
na o wdzięcznej nazwie „Kajtek” pod kierownic-
twem Anny Bartnik zaprezentowała bajkę eduka-
cyjną Baśniowy ambaras. Doprawdy było na co po-
patrzeć: barwne, oryginalne stroje, zabawne scen-
ki, rytmiczne układy taneczne, wspaniała interpre-
tacja – BRAWO.

Za rok następna edycja! Czytelnicy na start! 
Biblioteka (pełna nowości) czeka!

Mol książkowy: Teresa Tracz

ręki książkę. Mówiono do mnie, wzywano na obiad, 
ja tego nie słyszałam, tak byłam pochłonięta czyta-
niem. Książka towarzyszy mi do dzisiaj. Nie mogła-
bym żyć bez książki…
��Czy ma Pani jakieś ulubione miejsce do 
czytania?
Zwykle czytam w domu, ale również w sadzie, 

w pogodne, ciepłe dni, gdy słońce przygrzewa. Nigdy 
w podróży. Lubię też zacisze biblioteki. Panuje tam 
specyficzny klimat nieporównywalny z żadnym in-
nym miejscem na ziemi.
��Czy posiada Pani jakieś szczególne prefe-
rencje w doborze lektury?
Gusta się zmieniają wraz z wiekiem. Różne sytu-

acje życiowe, nastrój w danym dniu, także wywie-
rają wpływ na wybór lektury. Kawałek życia już za 
mną. Pamiętam takie czasy, kiedy człowiek czytał 
wszystko, co było osiągalne w danym okresie. Teraz 
wchodzi się do biblioteki, księgarni, ale nie tylko, 

wystarczy wejść do pierwszego lepszego marketu, 
choćby Biedronki, by zobaczyć kosze pełne książek 
z kolorowymi okładkami. Można wybierać. W dzie-
ciństwie czytałam wszystkie dostępne bajki i baśnie; 
gdy podrosłam, zarówno literaturę obyczajową jak 
i przygodową. Był też czas, że zaczytywałam się lite-
raturą beletrystyczną polską, bo ona głównie się po-
jawiała na rynku wydawniczym. Teraz jest taka róż-
norodność tytułów i tematyki, że każdy znajduje coś 
dla siebie. Od dłuższego czasu, literatury pięknej pol-
skiej nie czytałam, za to sięgałam po literaturę faktu 
i reportaże. Moim ulubionym pisarzem jest Ryszard 
Kapuściński. Ostatnio czytam literaturę sensacyjną 
i kryminały skandynawskie. Ten gatunek podnosi ad-
renalinę, cały czas trzyma człowieka w napięciu i wy-
wołuje wiele emocji. Ja posiadam wykształcenie poli-
techniczne, mam umysł ścisły, być może, dlatego ten 
typ literatury mnie pociąga. Chętnie wybieram też 
poradniki medyczne i książki kucharskie. Nie stronię 

od wydawnictw historycznych, zwłaszcza dotyczą-
cych wydarzeń poruszających opinię publiczną, ta-
kich chociażby jak: ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Po prezentacji 
literatury dla dorosłych na uroczystej Gali Czytelnika 
Roku 2016, pewnie znów sięgnę po polską beletry-
stykę. W końcu na 10 najchętniej czytanych książek 
aż 9 to literatura nasza rodzima i wydaje się niezwy-
kle interesująca…
��Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę 
przyszłych wspaniałych lektur i niezapo-
mnianych wrażeń. Zapraszam do udzia-
łu w kolejnej edycji konkursu wszystkich 
czytających książki. Może to jest ten wła-
ściwy moment by rozpocząć przygodę 
z bychawską biblioteką?

Rozmawiała Elżbieta Winiarczyk

Szkolny teatrzyk „Kajtek” ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, 
w bajce edukacyjnej „Baśniowy ambaras...”, 
podczas występu na Gali Czytelnik Roku 2016. 

�� Zofia Popławska 
– Zasłużona dla 
Rolnictwa

W dniu 13 marca 2017 r. odbył się w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 
V Jubileuszowy Kongres Eksporterów Przemysłu 
Rolno-Spożywczego pod Honorowym 
Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałków 
Województw. Organizatorem ww. Kongresu było 
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Podczas Kongresu Wiceminister dr Ryszard 
Zarudzki wręczył Odznaki Honorowe „Zasłużony 
dla Rolnictwa”. Jedną z nich otrzymała Prezes 
Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie p. Zofia Popławska. Warto podkre-
ślić, że z terenu województwa lubelskiego zo-
stały wyróżnione zaledwie trzy osoby. Ponadto 
zostaliśmy zaproszeni, jako jedna spośród wielu 
obecnych na Kongresie spółdzielni, do zorgani-
zowania stoiska reklamowego – co stało się oka-
zją do promocji nie tylko Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej, ale i samej Bychawy.

Andrzej Krzysiak

Publiczność Gali Czytelnik Roku 2016.

Najaktywniejsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie w konkursie 
Czytelnik Roku 2016. laureaci trzymają 
w ręku statuetkę z książką.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Niniejszym 
informujemy, że 
decyzją niezależnego 
jury, przyznano dwa 
tytuły „Karnawałowego 
Dania dla Mola 2017”.

Otrzymały je następujące dania inspirowane 
literaturą:

Flaczki z pulpecikami. Sposób ich przyrzą-
dzania zamknął przed laty w strofach poetyc-
kich Jan Brzechwa w utworze „Obserwatorium 
gastronomiczne”. 28 lutego, podczas finału 
literacko-kulinarnego konkursu ich wyjątkowy 
smak odtworzył Jerzy Kuliński, rodem bychawianin, 
czytelnik i znawca smaków.

Harcerskie marcepanki. Pyszne, maślano-otrę-
bowe, słodkie kule, otulone czekoladowym pyłem, 
przygotowane rękoma harcerzy i zuchów ze szcze-
pu „Baszta”. Inspirację literacką stanowił wiersz 
skreślony piórem druhny Doroty Szczepańskiej.

23. edycja literacko-kulinarnego konkursu z cy-
klu „dla Mola”, już za nami. Tytuły „Karnawałowego 
dania dla Mola” przyznane, nagrody i podziękowa-
nia wręczone. Efekty wraz z galerią zdjęć opubliko-
wane na www.biblioteka.bychawa.pl. 

Można byłoby na tym poprzestać, ale jednak nie 
można, bo z każdą kolejną edycją zdarza się coś co 
sprawia, że planujemy kolejną. „Karnawałowe da-
nie dla Mola” też takie było, wyjątkowe, inne niż 
pozostałe. A tym co dobre, miłe, budujące, trzeba 
się dzielić, trzeba o tym mówić.

Uczestnicy konkursu: Joanna Bochniarz 
z Krzesimowa (w gminie Mełgiew), Anna 
Milanowska i Teresa Tracz z Bychawy, 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło 
w Sitańcu, zuchy i harcerze ze szczepu „Baszta”, 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 
Agnieszka Sawicka – współwłaścicielka restau-
racji u Saszy, Piwnica Smaku z Bychawy, Jerzy 
Kuliński – dyrektor Departamentu Zdrowia UM 
w Lublinie, Wiesław Pilipczuk – prezes PZW Koło 
w Bychawie, literackich receptur szukali i w pro-
zie, i w poezji. W książkach: Bogny Ziembickiej 
– „Wiosna w Różanach”, Danuty Pytlak – „Babie 
lato”, Zbigniewa Herberta – „Barbarzyńca w ogro-
dzie”, Wiktora Hagena – „Długi weekend”, 
Zofii Staniszewskiej – „Czarownice z Radosnej”, 
Katarzyny Enerlich – „Prowincja pełna marzeń”, 
odnaleźli same pyszności: kaczkę z jabłkami, sa-
łatkę Eli, faworki, sernik w kratkę, pierożki samo-
sy, flaczki z pulpecikami i zupę rybną. Znalazła się 

Literackie smaki na koniec karnawału! 

też grupa literacko utalentowana, która przyrządzała 
dania inspirowane utworami własnymi. I tak: Anna 
Milanowska i Teresa Tracz przygotowały literacki na-
pój cytrynowy, a zuchy i harcerze „harcerskie mar-
cepanki” Opłaciło się. bo niezależne jury doceniło 
zarówno walory literackie, jak i smakowe utworów. 
Czegoś takiego jeszcze nie było. W trakcie wyda-
rzenia harcerze zdobywali sprawność kuchcika. Na 
stronie internetowej biblioteki, w imieniu Szczepu 
„Baszta” Kresowej Chorągwi Harcerskiej im. Unii 
Lubelskiej HRP dh. pwd. Dorota „Igła” Szczepańska, 
komendant Hufca Lublin, skomentowała: „Jesteśmy 
absolutnie zachwyceni. Molem, konkursem, marce-
pankami, atmosferą… Zachwyceni i wdzięczni do-
zgonnie. Dzięki za zaproszenie, za życzliwość, za 
dobre słowa, za (hura, hura!) wygraną. Może nie 
na wyrost napiszę: pozostajemy do dyspozycji. Oby 
więcej takich spotkań, okazji do integracji – i do 

rozsławiania naszego miasta, naszej biblioteki, na-
szych tradycji. Czuwaj!”

Książki nie po raz pierwszy udowodniły swoją moc 
przyciągania. Gości było tyle, ile krzeseł w BCK-u.

Dzięki książkom też, które stały się narzędziem 
w rękach Marka Kuny – bychawskiego regionali-
sty przenieśliśmy się w klimat dawnych karnawało-
wych tradycji Bychawy i okolic. W oparciu o zapiski 
z regionalnych ksiąg, m.in. Oskara Kolberga – „Lud”, 
tom Lubelszczyzna, Kajetana Koźmiana „Pamiętniki”, 
Konstantego Rostworowskiego „Zmierzch 
Gałęzowa” powstała barwna opowieść. Pierwsza 
z książek jest dostępna w bibliotece cyfrowej: polo-
na.pl, pozostałe znajdują się w zbiorach bychawskiej 
biblioteki. Zapraszamy do lektury.

Karnawał bez tańca – nie sposób sobie wy-
obrazić. Dlatego w ostatkowy wieczór na scenie 
Bychawskiego Centrum Kultury, niczym w karna-
wałowej rewii skrzyły się kolorami, połyskiwały 
srebrem i złotem piękne stroje tancerzy z Formacji 
Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA, 
a ich gracja i urok emanujący w prezentowanych tań-
cach zaczarował molowych gości. Ten i ów tylko ci-
cho wzdychał z zachwytu „jak cudnie tańczą” lub roz-
marzenia „gdybym tak ja potrafiła/potrafił…”.

Nad całością czuwał Mol, uroczy stworek, na ten 
dzień wystrojony we frak. Jego graficzny obraz po-
wstał dawno temu w laptopie Marka Matyska, rok 
temu Ewa Sprawka nadała mu realny kształt, a ostat-
nio Joanna Stanicka dodała jego ulubiony przysmak 
– grubą księgę, mocno już nadgryzioną. Był też, od 
pewnego czasu stały już gość zwany Molikiem (w tej 
roli Jakub Kulpa), który recytacją zabawnego wier-
szyka wywołuje uśmiech na twarzach molowych 
gości.

Organizatorzy dziękują: 
�» Uczestnikom konkursu za udział, przywołanie opisów 

i przyrządzenie przepysznych literackich dań.
�» Markowi Kunie z Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego za karnawałową podróż w czasie.
�» Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej 

GAMZA za prawdziwą ucztę dla oczu i uszu.
�» Właścicielowi studia fotograficznego ART Foto 

Robertowi Bogudzińskiemu za obsługę fotograficzną.
�» Mediom regionalnym, lokalnym i branżowym, m.in. 

TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Głos 
Ziemi Bychawskiej, Lustro Biblioteki – za opiekę 
medialną.
�» Szefom bychawskiego koła PZW, Wiesławowi 

Pilipczukowi i Radosławowi Janczakowi za emocjonu-
jącą lekcję wędkowania, znajomości ryb i zachętę do 
odpoczynku nad bychawskim zalewem.
�» Właścicielowi hurtowni elektrycznej LENART za ufun-

dowanie upominków dla uczestników konkursu.
�» Prezesom: GS “SCH” i Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej za pieczywo i nabiał potrzebne do przy-
gotowania literackich dań.
�» Monice Gębie za aranżację molowej przestrzeni.
�» Matyldzie Graboś za wykonanie masek karnawało-

wych w ilościach hurtowych.
�» Dyrektorowi i Pracownikom Bychawskiego Centrum 

Kultury za pomoc techniczną, nagłośnienie i muzykę 
do tańca.
�» Panu, który na widok góry naczyń w zlewie po de-

gustacji literackich flaczków zakasał rękawy i zaczął 
zmywać – wprawiając nas w osłupienie, zachwyt, 
wdzięczność...
�» Gościom za życzliwość i miłą obecność.

Barbara Cywińska,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Harce z Molem
- Druhno, a co my tam będziemy robić?
- Harcerskie marcepanki.
- Pierwszy raz słyszę taką nazwę. Ale jak druhna 

mówi, że będziemy robić, to będziemy.
Tak najkrócej można streścić rozmowę z harce-

rzami na temat naszego udziału w „Daniu dla Mola”.
Pomysł był p. Basi.
- Słuchaj, a może harcerze by coś ugotowali?
Natychmiast zaprzeczyłam przestraszona wizją 

wrzątku, którym harcerze się oblewają – tudzież 
oblewają innych.

- Mogą zrobić coś na zimno – zaproponowałam – 
sezamki, jakieś ciasteczka?

- Wszystko już było – p. Basia była nieubłagana. 
Na propozycję deseru z płatków owsianych jed-
nak łaskawie wyraziła zgodę. Wcale nie myślałam, 
że wyjdzie... aż tak pysznie. Wiedziałam, że będzie 
sporo zabawy. I że będzie sporo osób chętnych. 
Wiedziałam też, że dla moich harcerzy i zuchów 
to będzie ważna chwila. Ale byłam zaskoczona, że 
przyszło aż osiemnaście osób. I każdy koniecznie 
chciał coś robić.

Było też w tej całej sprawie kilka kamieni...
Pierwszy spadł mi z serca, kiedy zobaczyłam 

płatki owsiane już zmielone. Gdybyśmy zaczęli mie-
lić w trakcie imprezy... to byłyby wszędzie. Harcerze 
mają rozmach.

Drugi – kiedy znalazłam jeszcze jedną kostkę ma-
sła na stole i okazało się, że możemy ją wykorzystać. 
Bez niego – nie byłoby siły, która by skleiła płatki ze 
sobą, a to był klucz do sukcesu.

Trzeci – kiedy okazało się, że naprawdę niektórzy 
z harcerzy wiedzą, do czego służy tarka i jak należy jej 
używać. Wizja obtaczania kulek owsianych w tablicz-
kach czekolady... to nie był szczyt marzeń.

Mogłabym tak wymieniać, wymieniać...
Grunt, że druhny i druhowie oraz każdy z zuchów 

sprawił się wspaniale i zasłużył na pochwałę, oklaski, 
nagrodę i wyrazy uznania.

Napiszę o jeszcze jednej rzeczy, proszę pozwolić, 
że imiennie:

Droga Pani Dyrektor! Basiu Kochana!

Miałaś rację, kiedy mówiłaś, że to będzie hit. 
Miałaś rację także wtedy, kiedy zapewniałaś, że 
wszystko się uda i będzie dobrze. Ale najbardziej 
Ci dziękuję za to, że harcerze i zuchy HRP ze szcze-
pu „Baszta” mogli się pojawić na tej imprezie, mogli 
spożytkować swoją energię, mogli pokazać, że spo-
ro potrafią, mogli być... w mundurach. Dla nas mun-
dur – to powód do dumy! Dziękujemy za tyle słów 
wsparcia, aprobaty, za tyle pochwał i dobra. Kto wie, 
może kiedyś się skusimy na jeszcze jeden „występ”? 
Żeby poczuć tą atmosferę, nie dla nagrody – choć 
przyznaję, że była ona dla nas powodem do ogrom-
nej radości.

Latarki od Pana Wiesia – przydadzą się już 25 
marca, kiedy będziemy przeżywać nasze hufcowe 

nocowisko w Bychawie. Przepis na marcepanki – tak-
że przy tej okazji – zostanie drugi raz zastosowany. 
I na pewno nie ostatni. Wiem, że marcepanki smako-
wały i wiele osób o ten przepis do mnie – i do moich 
harcerzy – się zwracało.

Dziękujemy raz jeszcze.
Do zobaczenia. Czuwaj!
pwd. Dorota Szczepańska, komendant Hufca Lublin

PS. Sprawności kuchcika już naszyte na ręka-
wach – dają nam sporo pewności, że na nocowisku 
czy biwaku – zawsze damy radę przygotować coś do 
jedzenia.
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�� BTR już po 
wyborach!

Cztery lata kadencji minęły jak z bicza strzelił. We wto-
rek, 28 marca 2017 roku członkowie Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego podczas walnego ze-
brania sprawozdawczo-wyborczego wybrali nowy 
Zarząd BTR: Teresa Tracz – prezes, Marek Kuna – za-
stępca, Barbara Cywińska – sekretarz, Danuta Hanaj 
– skarbnik, Monika Gęba – prowadząca księgowość, 
Joanna Wójtowicz – kronikarz, Członkowie: Maria 
Dębowczyk, Monika Głazik, Mirosław Grzesiak, Julian 
Kwiatkowski, Sylwester Krusiński. Komisja Rewizyjna: 
Halina Wlaszczyk (przewodnicząca), Wacława 
Sprawka, Krystyna Kuna.

�� W poprzednim 
numerze „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” 
znalazła się relacja 
z XIX jubileuszowych 
Spotkań Regionalnych. 
Bychawskie 
Towarzystwo 
Regionalne obchodziło 
bowiem swoje 30-lecie.

 Władysław Gromek – inicjator naszego stowarzysze-
nia przywołał kilka faktów związanych z powstaniem 
i pierwszymi inicjatywami organizacji.

Za sprawą towarzystwa 17 marca 1990 r. zawią-
zała się społeczna redakcja lokalnego niezależnego 
pisma Gazeta Bychawska, którą tworzyli członkowie 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych „S” oraz 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Gazeta 
ukazywała się przez siedem lat do roku 1997. W tym 
czasie kilkakrotnie zmieniał się jej format i wydawca. 
Od maja 1996 r. Rada Miejska w Bychawie rozpoczę-
ła wydawanie własnego pisma pod nazwą Głos Ziemi 
Bychawskiej. Z inicjatywy Marii Dębowczyk – prezes 
BTR-u zaczęto wydawać Głos Regionalistów jako do-
datek, na łamach którego członkowie zarządu oraz 
sympatycy BTR-u zamieszczają artykuły dotyczące 
historii regionu. W każdym roczniku czasopisma po-
jawia się kilkadziesiąt artykułów związanych z trady-
cjami, folklorem i chlubną przeszłością miasta i jego 
okolic. Opublikowane teksty przedstawiają sylwet-
ki miejscowych społeczników, ludzi zasłużonych dla 
regionu, sławnych postaci odwiedzających Bychawę 
(W. Pol, Z. Nałkowska), przybliżają najważniejsze fak-
ty społeczne, ciekawostki heraldyczne, przyrodnicze, 
architektoniczne, walory turystyczno-krajobrazowe, 
zawierają wspomnienia bychawian rozrzuconych 
po całym świecie. Autorami większości artykułów 
są m.in.: wieloletnia prezes stowarzyszenia Maria 
Dębowczyk oraz członkowie zarządu, sympatycy sto-
warzyszenia, czy mieszkańcy z sentymentem wspo-
minający przeszłość.

W swoim dorobku piśmienniczo-wydawniczym 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne ma aż 15 pu-
blikacji, które cieszą się wśród czytelników, nie tyl-
ko miejscowych, dużą popularnością. Serię cieka-
wych i poczytnych pozycji wydawniczych zapocząt-
kowała monografia historyczna Dzieje  Bychawy 
wydana w 1994 r. pod redakcją Ryszarda Szczygła 
(współautorzy: Maria Dębowczyk, Jan Michalski, 

Zdzisława Milanowska) w nakładzie 3000 egzem-
plarzy. Pracownicy naukowi Instytutu Historii UMCS 
(m.in. J. Gurba, A. Sochacka, R. Szczygieł, T. Mencel, 
A. Koprukowniak) zaprezentowali w niej wyniki swo-
ich badań nad przeszłością miasta od prahistorii do 
1944 r. Monografia wprowadza czytelnika w prze-
szłość Bychawy, poczynając od pierwszych odkryć 
archeologicznych dotyczących początków osady, 
przez charakterystykę zagospodarowania prze-
strzennego i poszczególnych właścicieli miejscowo-
ści w średniowieczu, lokację miasta i jego rozwój 
do końca XVI w., dzieje miasta w XVII-XVIII w., na-
stępnie sytuację lokalnej społeczności od III rozbio-
ru Polski do powstania styczniowego, aktywność 
gminy bychawskiej w latach 1864-1918, aż po życie 
bychawian w Polsce odrodzonej i w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Okres najnowszy przedstawiono w po-
staci kalendarium wydarzeń w Bychawie sporządzo-
nego przez Marię Dębowczyk. W książce zamieszczo-
no też dwa szkice szczegółowe, poświęcone dziejom 
miejscowej oświaty (Z. Milanowska) i służby zdrowia 
(J. Michalski).

W 1996 roku, w 70. rocznicę śmierci ks. kan. 
Antoniego Kwiatkowskiego Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne uczciło pamięć tego wielkiego społeczni-
ka, wydając niewielkich rozmiarów broszurkę autor-
stwa Marii Dębowczyk przedstawiającą, z koniecz-
ności w sposób mocno okrojony, życie i działalność 
człowieka, który zasłużył sobie na miano dobroczyń-
cy naszego miasta.

W czerwcu 2006 roku, z 80. rocznicą śmier-
ci bychawskiego kapłana zbiegły się setne roczni-
ce powstania ważnych instytucji, organizacji i sto-
warzyszeń. Ich obchody zaowocowały wydaniem 
dużo obszerniejszej biografii pióra tej samej autor-
ki Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-1926) kapłan z wiary 
uczynny. Prezes BTR, od lat dokumentująca w swych 
dotychczasowych publikacjach czy artykułach hi-
storię oraz dziedzictwo materialne i kulturowe na-
szego regionu, niewątpliwie spełniła oczekiwania 
bychawian, sympatyków BTR, wydając tak długo 
oczekiwaną monografię poświęconą patronowi mia-
sta. Ten cenny dokument ukazuje sylwetkę skrom-
nego sługi Bożego, charyzmatycznego społecznika, 
pioniera licznych inicjatyw, bychawskiego samaryta-
nina, szermierza oświaty i publicysty w jednej oso-
bie na panoramicznym tle Bychawy z początku XX 
wieku. Na uwagę zasługuje bardzo bogaty materiał 
faktograficzny oraz ikonograficzny, zawarty nie tyl-
ko w części merytorycznej, ale i w przypisach oraz 
aneksach.

W tym samym roku (1996) nakładem BTR-u ukazała 
się książka Roślinność kserotermiczna okolic Bychawy 
autorstwa Marzeny Pasztaleniec-Serafińskiej. 

Publikacja stanowi skrót pracy magisterskiej au-
torki, mieszkanki Bychawy, nauczycielki i członki-
ni BTR. Zawiera analizę florystyczną roślinności na-
wapiennej i kserotermicznej rezerwatu stepowego 
„Podzamcze” oraz wąwozów, poboczy dróg w okoli-
cach Białej Góry koło Gałęzowa.

W 1997 r. bychawianie doczekali się następnej nie-
zwykle cennej regionalnej pozycji autorstwa Marii 
Dębowczyk Ofiary wojny  i  okupacji  z Bychawy  i  re-
gionu  1939  –  1944. Publikacja zawiera listę ofiar II 
wojny światowej i okupacji z Bychawy i okolicznych 
wsi. Dopełnieniem tej listy są informacje o egzekucji 
Żydów w dawnym powiecie bychawskim. Z odszuka-
nych wspomnień i listów powstał rozdział, w którym 
wojna i okupacja zyskała wymiar bardzo osobisty 
i jednostkowy. Odrębny rozdział autorka poświęciła 
działalności oddziału partyzanckiego AK „Spartanin”. 
Całość została wzbogacona licznymi zdjęciami, map-
kami i przedrukami dokumentów pozyskanymi nie 
tylko z archiwów, ale też ze zbiorów prywatnych 
mieszkańców.

W 1999 r. staraniem BTR-u ukazała się kolejna 
perełka wydawnicza, praca zbiorowa pod redakcją 
Marii Dębowczyk Stare cmentarze rzymskokatolickie 
w Bychawie  i  Bychawce dokumentująca zabytkowe 
nekropolie znajdujące się w wymienionych w tytule 
miejscowościach. Autorka zamieściła w niej informa-
cje i zdjęcia nagrobków od najstarszych, zachowa-
nych z I połowy XIX wieku, aż do tych z początku na-
szego stulecia. Ponieważ zakładanie cmentarzy grze-
balnych ma swój początek przy kościołach i wiąże 
się z życiem religijnym wiernych, dlatego włączono 
do publikacji również dwa szkice dotyczące historii 
świątyni w Bychawie i Bychawce.

W następnym roku (2000) wyszły drukiem dwie 
ciekawe pozycje: antologia wierszy o chlebie oraz 
pieśni i przyśpiewek dożynkowych z okolic Bychawy 
Już z pola zebrane zbóż kłosy zebranych i opracowa-
nych przez Mariana Flisa, pracownika naukowego 
Akademii Rolniczej w Lublinie, członka BTR oraz kata-
log Dawne sprzęty i przedmioty użytkowe gospodar-
stwa wiejskiego. W dniach 7-8 kwietnia 2000 roku 
odbyły się w Bychawie III Międzygminne Spotkania 
Regionalne zorganizowane przez Zarząd BTR-u, pod-
czas których sympatycy stowarzyszenia i młodzież 
szkolna mogli obejrzeć wystawę pod hasłem „Dawne 
sprzęty  i  przedmioty  użytkowe  gospodarstwa  wiej-
skiego”,  na której zgromadzono ok. 300 ekspona-
tów. Dla obserwatorów, szczególnie młodych, była 
to świetna lekcja regionalizmu i zachęta do pozna-
wania własnych korzeni. Podsumowaniem wystawy 
stała się broszura w formie ilustrowanego katalogu 
wydana w tymże roku nakładem BTR-u i Miejsko- 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Jak się później 

O działalności wydawniczej Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego
okazało, wystawa stała się zalążkiem obecnej Izby 
Regionalnej w Bychawie, której uroczyste otwarcie 
nastąpiło podczas VIII Spotkań Regionalnych 9 VI 
2005 roku.

W 2003 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne 
dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego i Urzędu Miejskiego 
w Bychawie wydało publikację autorstwa Marii 
Dębowczyk i Urszuli Pytlak – miejscowej bibliote-
karki Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich. 
Bohaterami książki są właściciele podbychawskich 
dworów: Gałęzowa, Woli Gałęzowskiej, Piotrowic, 
Józwowa, pionierzy i dokumentaliści regionalizmu, 
lokalni patrioci, utożsamiający się z miejscem za-
mieszkania, środowiskiem naturalnym i społecz-
nym. Zofia Przewłocka i Kajetan Koźmian są patro-
nami obecnie istniejących szkół w Woli Gałęzowskiej 
i w Bychawce.

W roku 2009 udało się stowarzyszeniu wydać al-
bum pod tytułem Bychawa i okolice w grafice i fo-
tografii w liczbie tysiąca egzemplarzy, częściowo re-
fundowany przez Urząd Gminy oraz przy wydatko-
waniu środków własnych. Zbiorek opatrzony wstę-
pem Marii Dębowczyk, opracowany graficznie przez 
Marka Matyska i Monikę Głazik, zawiera 32 karty 
pocztowe: 16 grafik Grzegorza Sztyraka i 16 fotogra-
fii Marka Matyska, którzy swoją miłość do Bychawy 
i okolic przełożyli na język sztuki.

Rok 2011 przyniósł wznowienie książki profe-
sora Albina Koprukowniaka Lokalna  społeczność 
gminy bychawskiej  i  jej aktywność w  latach 1864 – 
1918. Książka została wydana przy wsparciu finan-
sowym Województwa Lubelskiego i Gminy Bychawa 
oraz z wykorzystaniem środków własnych BTR-u. 
Autor wznowionego wydania – członek honorowy 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego (niestety 
już nieżyjący) w przejrzysty sposób przybliżył czy-
telnikom zaangażowanie się dawnych bychawian 
w kształtowanie ówczesnej rzeczywistości, na któ-
rą składały się: działalność gospodarcza, oświato-
wa, polityczna i kulturalna. Szczególny nacisk po-
łożył na dokonania księdza kanonika Antoniego 
Kwiatkowskiego, proboszcza parafii katolickiej 
w Bychawie, który bezsprzecznie wyprzedzał otocze-
nie, w którym przyszło mu pracować, swoim intelek-
tem, światopoglądem oraz pionierskim spojrzeniem 
na kwestie ekonomiczne i społeczne.

Rok później (2012) staraniem Zarządu BTR przy 
wsparciu finansowym Gminy Bychawa ukazał się 
drukiem krótki przewodnik turystyczny w polskiej 
wersji językowej Bychawa  na  weekend, który jest 
dla bychawian i turystów podstawowym elementa-
rzem wiedzy o mieście, jego historii, zasobach kultu-
rowych, przyrodniczych i turystycznych. Przewodnik 

ten jest nawiązaniem do wydanych wcześniej przez 
Gminę Bychawa, wersji francuskiej i ukraińskiej. 
Nad wydaniem przewodnika pracował zespół re-
dakcyjny w osobach: Moniki Głazik – redaktor Głosu 
Ziemi Bychawskiej, Marka Matyska, Tomasza Hanaja 
i Marka Kuny – członków BTR.

W 2013 roku z inicjatywy Zarządu BTR przy wspar-
ciu finansowym Gminy, dotacji Starosty Lubelskiego 
oraz darowiznom mieszkańców i środkom własnym 
ukazała się drukiem rozprawa doktorska Moniki 
Głazik Ostatni Pan na Bychawie Antoni Budny 1861-
1943. Jest to rodzaj niezwykłego przewodnika po 
dawnym Podzamczu z przełomu XIX i XX wieku. 
Książka jest efektem pięcioletnich badań nauko-
wych autorki prowadzonych pod kierunkiem prof. 
Albina Koprukowniaka w ramach studiów dokto-
ranckich w Instytucie Historii UMCS. Monika Głazik 
kreśli w swej pracy portret ostatniego właściciela 
majątku Bychawa – Antoniego Budnego, człowieka 
z pasją, niezwykle pracowitego i dobrze wykształco-
nego. Z podupadającego majątku uczynił on świet-
nie prosperujące gospodarstwo, liczące się nie tylko 
w kraju, ale i za granicą, a on sam zyskał uznanie i au-
torytet wśród ziemian. Angażował się w działalność 
społeczną i wspierał lokalne inicjatywy. Tym samym 
udowodnił, ze można być kimś, nawet jeśli się miesz-
ka na prowincji.

Podczas VIII Lubelskich Targów Książki w dro-
dze konkursu na piękną i wartościową książkę do-
tyczącą regionu lubelskiego organizowanego przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie propozycja wydawnicza 
BTR Ostatni  Pan  na  Bychawie  Antoni  Budny  1861-
1943  została uznana „Książką roku 2013” i nagro-
dzona Wawrzynem Pawła Konrada w kategorii 
Lubelszczyzna.

Następną pozycją wydawniczą BTR z 2014 r. jest 
broszura „Z  małą  ojczyzną  w  sercu  –  Bibliografia 
publikacji  regionalnych  Marii  Dębowczyk”. 
Materiał zebrała i opracowała starszy kustosz 
Elżbieta Winiarczyk, pracownik Miejskiej Biblioteki 
w Bychawie, która poprowadziła też promocję pu-
blikacji podczas XVII Spotkań Regionalnych. Wydanie 
to jest swego rodzaju hołdem złożonym niezwykle 
płodnej piśmienniczo regionalistce (250 wytworów 
dokumentujących przeszłość i wiedzę o regionie), 
oddanej miejscowości, w której nie tylko przez długie 
lata uczyła i kształtowała młode osobowości, ale też 
zainicjowała wespół z innymi społecznikami powsta-
nie Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, któ-
rego prezesem była aż 22 lata. Ponieważ pani Maria 
Dębowczyk obchodziła w tym roku swoje 75-lecie, 
zarząd stowarzyszenia postanowił podziękować 

Jubilatce w ten sposób za owocną, społeczną pracę 
dla naszego środowiska.

W roku 2016 ukazało się drukiem w nakładzie 
500 egz. wznowienie książki Marii Dębowczyk 
i Urszuli Pytlak „Śladami Koźmianów, Przewłockich, 
Kowerskich”  w innym formacie i szacie graficznej. 
W reedycji pojawiły się nowe archiwalne zdjęcia, 
rozkładana tablica genealogiczna oraz rozdział autor-
stwa Elżbiety Kursy w formie sprawozdania z nada-
nia Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej imienia 
Zofii Przewłockiej. Promocja II wydania zbiegła się 
z obchodami 30-lecia powstania BTR, stąd można je 
traktować jako wydanie jubileuszowe.

Od lat każde kolejne wydanie regionalnej książ-
ki stwarza okazję do jej promowania w środowisku 
lokalnym. W organizację tych spotkań włączają się 
nie tylko członkowie Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego, ale też pracownicy instytucji, np.: 
Bychawskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie, redakcji Głosu Ziemi 
Bychawskiej czy okolicznych szkół. Jest to ważne 
wydarzenie kulturalne, przygotowywane ze szcze-
gólną starannością i dbałością o oprawę artystycz-
ną. Uczestnicy promocyjnych spotkań mogą wziąć 
udział w swego rodzaju duchowej uczcie, słucha-
jąc dźwięków muzyki klasycznej, świetnych inter-
pretacji utworów poetyckich i prozatorskich, po-
dziwiając występy młodzieży szkolnej czy premie-
rę filmów specjalnie przygotowanych na takie oka-
zje. Właśnie pojawienie się książki dr Moniki Głazik 
Ostatni  Pan  na  Bychawie  Antoni  Budny  1861-1943 
zainspirowało autorkę książki do opracowania sce-
nariusza filmu, który zabrał widzów w sentymen-
talną podróż w przeszłość Bychawy, na Podzamcze 
– miejsce zamieszkania i pracy Antoniego Budnego. 
W filmie wykorzystano wywiady z ludźmi (Jan Kusy 
i Wanda Milka), którzy znali i pamiętali właściciela 
dóbr bychawskich. Autorami filmu są: Monika Głazik 
i Marek Matysek. Film można obejrzeć w serwisie in-
ternetowym YouTube.

Opracowanie: Teresa Tracz
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szkoły szkoły

�� Dzień Bezpiecznego Internetu
Luty to miesiąc, w którym od 2005 roku 
obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Szkoła 
Podstawowa w Bychawie zaangażowała się w tę 
akcję od samego początku.

W bieżącym roku, po raz czternasty, zrealizowano wiele inicjatyw, które ści-
śle wiązały się z tym ważnym dniem. Już 1 lutego, podczas spotkań rodziców 
z wychowawcami, uczennice z klasy VI a rozdawały ulotki informacyjne. W holu 
szkoły ustawione zostały tablice poświęcone między innymi prawom i obowiąz-
kom internauty, zasadom bezpiecznego korzystania z Facebooka oraz poradom 
skierowanym do rodziców kupujących dzieciom komputer, smartfona czy gry. 
Po raz kolejny odbył się konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”, 
a plakaty wykonane przez uczniów można było oglądać w korytarzu szkoły. 7 
lutego, tegoroczny DBI obchodzono pod hasłem „Razem zmieniamy Internet 
na lepsze”. Akcja prowadzona była cały dzień i objęła wszystkich uczniów. 
Dziewczęta z klas szóstych przypomniały podstawowe zasady dotyczące bez-
piecznego korzystania z Internetu oraz rozdawały kolorowe ulotki. Szkołę zdo-
biły gazetki i plakaty, które zawierały dużo ciekawych informacji przeznaczo-
nych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

W ubiegłym roku odbyła się w naszej szkole debata na temat jasnych i ciem-
nych stron Internetu, bowiem nie możemy mówić tylko o zagrożeniach płyną-
cych z sieci. My, dorośli musimy zrozumieć, że dzieci to generacja tzw. „cyfro-
wych tubylców” dorastających w środowisku nowych technologii, a urządze-
nia mobilne są dla nich przedmiotami osobistymi codziennego użytku, bez któ-
rych nie wyobrażają sobie już życia. Dbamy o swoje dzieci od najmłodszych lat, 

uczymy poruszania się po drodze, zwracamy uwagę na grożące im niebezpie-
czeństwa, ale często zapominamy o wirtualnym świecie, w którym panują po-
dobne zasady. I nie wystarczy odciąć dziecko od sieci – a nawet nie należy tego 
robić – trzeba uczyć, jak bezpiecznie się w niej poruszać, by w pełni umieć wy-
korzystać cały potencjał jaki niesie ze sobą Internet.

Zachęcam rodziców, by pogłębiali swoją wiedzę na temat dobrych i złych 
stron Internetu – właśnie temu służy organizowanie Dnia Bezpiecznego 
Internetu w naszej szkole. Mam nadzieję, że przygotowane z tej okazji ulotki 
nie trafią do kosza, ale będą czytane wspólnie przez rodziców i dzieci – w koń-
cu wszystkim nam powinno zależeć na tym, na kogo wyrosną nasze pociechy.

Krystyna Kostrzewska, szkolny organizator DBI

�� Jest Ukrainką, uczy 
się w Bychawie, a za 
projekt badawczy 
po angielsku będzie 
reprezentować 
Polskę na 
międzynarodowej 
konferencji 
w Niemczech.

Julia Makarowa, bo o niej mowa, z Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. księ-
dza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 
jest w składzie polskiej delegacji, która weź-
mie udział w Międzynarodowej Konferencji 
Młodych Naukowców w Stuttgarcie. 

By się tam znaleźć uczennica klasy humani-
stycznej popularnego „Kwiatka” od września 
brała udział w zjazdach, organizowanych w ra-
mach Ogólnopolskiej Konferencji Młodych 
Naukowców w Katowicach pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Uzdolnieni 

młodzi fizycy prowadzili badania i przygoto-
wywali projekty, które teraz pokazali eksper-
tom, uzupełniając je wyjaśnieniami w języ-
ku angielskim. Za projekt „Eksperymentalne 
badania przewodności cieplnej naturalnych 
materiałów izolacyjnych” Julia Makarowa 
otrzymała brązowy medal i została włączona 

�� Adrianna Wróbel 
w drodze po policyjny 
indeks

Zespół Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy 
będzie mieć swoją reprezentantkę w finale Ogólnopolskiej 
„Olimpiady Policyjnej”. O indeks Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie powalczy Adrianna Wróbel z klasy IIId liceum 
ogólnokształcącego.
Konkurs, w którym biorą udział uczniowie klas maturalnych, 
składa się z trzech etapów. Najpierw uczestnicy piszą pracę 
na jeden z tematów podanych przez Komitet Główny, które 
w tym roku dotyczyły m.in.: terroryzmu, nielegalnej imigracji, 
bezpieczeństwa imprez masowych, dostępu do broni, cyber-
przestrzeni, wizerunku policji i medialnych przekazów na te-
mat przestępczości. Po sprawdzeniu prac, do kolejnego etapu 
jury zakwalifikowało 120 uczniów, w tym Adriannę Wróbel za 
jej odpowiedź na pytanie „Kara śmierci - zbyt drastyczne roz-
wiązanie czy potrzeba dostosowania się do współczesnego za-
grożenia?”. W drugim etapie uczniowie pisali test, w którym 
musieli się wykazać m.in.: wiedzą z zakresu prawa karnego, 
wykroczeń i sposobów użycia przez policjantów środków przy-
musu bezpośredniego. Na tej podstawie członkowie jury wyło-
nili 30 osób, które wezmą udział w finale w Szczytnie. Oprócz 
Adrianny Wróbel, w tej grupie jest jeszcze tylko trójka uczniów 
z województwa lubelskiego - jeden z Lublina i dwie uczenni-
ce z Puław. - Wszyscy do olimpiady przygotowywali się pod 
kierunkiem byłego komendanta miejskiego policji w Lublinie 
Zygmunta Sitarskiego, który prowadzi zajęcia w Bychawie, 
Lublinie i Puławach. U nas wspomagają go nauczyciele - histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie - Marek Krzysztoń oraz wycho-
wania fizycznego - Jakub Dyś - mówi dyrektor ZS w Bychawie 
Henryk Dudziak. Jednocześnie przypomina, że uczniowie tej 
szkoły biorą udział w „Olimpiadzie Policyjnej” od ośmiu lat, 
czyli od początku, a trzy osoby zdobyły w ten sposób indek-
sy szkoły w Szczytnie. Dwie z nich kończą w tym roku studia 
magisterskie.

W ich ślady chce pójść Adrianna Wróbel. W finale wszyscy 
finaliści będą odpowiadać na pytania z wiedzy o policji i wiedzy 
o społeczeństwie, a także wezmą udział w teście sprawnościo-
wym, na który złożą się: rzut piłką lekarską, wyskok dosiężny, 
bieg z przewrotem i bieg wahadłowy 20 x 10 metrów. Ostatni 
etap zmagań odbędzie się w kwietniu, a laureatami zostanie 15 
osób z najlepszymi wynikami. 

Informacyjna Agencja Samorządowa
Włodzimierz Sierociuk

przedruk ze strony www.ias24.eu

�� Kolejne odznaczenie dla 
Bożeny Toporowskiej

W dniu 14 listopada 2016 roku podczas uroczystości Święta 
Szkoły w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
prezes Zarządu Oddziału ZKRPiBWP w Bychawie porucznik 
Zdzisław Gomułka, w imieniu prezesa Zarządu Głównego 
ZKRPiBWP, wręczył dyrektor Bożenie Toporowskiej odznacze-
nie „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Serdeczne 
gratulacje! 

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie

�� Nasze szkoły w projekcie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja 
„Masz Szansę” i portal Profilaktycy.pl reali-
zują projekt „System oddziaływań profilak-
tycznych w Polsce – stan i rekomendacje dla 
zwiększenia skuteczności i efektywności pla-
nowania i realizowania działań profilaktycz-
nych w mikro i makro skali”. Projekt reali-
zowany jest w ramach zadania publicznego 
„Prowadzenie całościowych badań dotyczą-
cych funkcjonowania systemu oddziaływań 
profilaktycznych w Polsce” realizowanego na 
podstawie umowy Nr MEN/2016/DWKI/1175 
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest zwiększenie skutecz-
ności profilaktyki uzależnień i zaburzeń za-
chowania w Polsce poprzez przeprowadzenie 
wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilak-
tyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych 
dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecz-
nej i skuteczności działań profilaktycznych 
prowadząca do wypracowania planu zmian 
profilaktyki w zakresie: ekonomiczno-organi-
zacyjnym i prawno-administracyjnym, narzę-
dzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, mode-
lu oceny skuteczności osiągania celów profi-
laktycznych i jakości procesu realizacji profi-
laktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 

zawodowych i ogólnokształcących różnych ty-
pów, społeczno-kulturowych uwarunkowań 
działalności profilaktycznej, w tym zwłasz-
cza zaangażowania w profilaktykę społecz-
ności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, ro-
dziców, personelu szkoły, reprezentantów 
społeczności lokalnych. Do udziału w tych 
działaniach zostało zaproszonych po 60 szkół 
z każdego województwa. Jest mi niezmiernie 
miło poinformować naszych mieszkańców, 
że z naszej gminy aż pięć placówek oświato-
wych odpowiedziało na zaproszenie reali-
zatorów projektu. Są to następujące szkoły: 
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana 
z Bychawki, Szkoła Podstawowa ze Starej 
Wsi Drugiej, Szkoła Podstawowa im. Zofii 
Przewłockiej z Woli Gałęziowskiej, Szkoła 
Podstawowa z Zaraszowa, Zespół Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
Dyrektorom poszczególnych szkół za zainte-
resowanie działaniami profilaktycznymi oraz 
chęć przystąpienia do projektu, który nie ge-
neruje ze strony organu prowadzącego ani dy-
rektorów szkół żadnych kosztów. Więcej infor-
macji www.profilaktycy.pl

Elżbieta Sobaszek, Koordynator badań 
w województwie lubelskim

do krajowej reprezentacji na konferencję 
w Niemczech. Do Stuttgartu pojedzie zale-
dwie siedmioro uczniów, w tym tylko dwie 
dziewczyny, by rywalizować o kolejne laury 
z przedstawicielami 33 państw.

Dla Julii Makarowej udział w tym spotka-
niu nie będzie debiutem. Już w ubiegłym 

roku, jeszcze gdy mieszkała i uczyła się na 
Ukrainie, reprezentowała ten kraj na mię-
dzynarodowych zawodach w Rumunii. - 
To bardzo skromna, pracowita i uśmiech-
nięta licealistka, która lubi pisać prace 
naukowe, poszerzać swoją wiedzę i zdo-
bywać doświadczenie. Na razie uczy się 
w klasie humanistycznej z rozszerzonym 
językiem polskim, ale kto wie czy po fina-
le w Niemczech „nie stracimy jej” na rzecz 
klasy matematyczno-fizycznej. Bez wzglę-
du na ostateczną decyzję wszyscy będzie-
my jej kibicować i mocno trzymać kciuki 
- zapowiada w rozmowie z Informacyjną 
Agencją Samorządową Marek Krzysztoń, 
który jest wychowawcą Julii w ZS 
w Bychawie. Tegoroczna Międzynarodowa 
Konferencja Młodych Naukowców ICYS 
(International Conference of Young 
Scientists) w Stuttgarcie odbędzie się 
w drugiej połowie kwietnia. 

Informacyjna Agencja Samorządowa
Włodzimierz Sierociuk

przedruk ze strony www.ias24.eu

Humanistka z pasją do... fizyki
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szkoły szkoły
�� O studniówce 
Hubala słów kilka

14 stycznia 2017 roku był bardzo ważną datą dla 
uczniów i uczennic klas czwartych ZSZ nr 1. Po czte-
rech latach zmagań z ciężką nauką, tegoroczni ma-
turzyści mieli dogodną okazję do zabawy na balu 
maturalnym. Była to długo wyczekiwana chwila, 
która pozwoliła zapomnieć o stresie związanym 
z egzaminem.

Studniówka odbyła się w sali balowej zajazdu 
„Ola” w Jabłonnej. Uroczyste rozpoczęcie zaba-
wy miało miejsce o godzinie 18.00. Paweł Liwak 
i Przemysław Goch mieli zaszczyt powitać wszyst-
kich zgromadzonych gości. By tradycji stało się za-
dość, uczniowie klas czwartych zatańczyli wspólne-
go poloneza. W ramach podziękowań za poświę-
cony nam czas, wychowawcy zostali obdarowani 
kwiatami i szczerymi życzeniami. Następnie ucznio-
wie i reprezentanci grona pedagogicznego zasiedli 
do pięknie zastawionych stołów. Nadeszła chwila 
na kolację i inne przepyszne dania.

W końcu mogliśmy oddać się szalonej zabawie. 
Na parkiecie pojawiły się wszystkie pary. Sala mie-
niła się od kolorów pięknych sukienek i eleganckich 
garniturów maturzystów. Była to niezwykła i nieza-
pomniana noc. Studniówka była bardzo istotnym 
wydarzeniem w życiu czwartoklasistów. Zarówno 
bal, jak i całe cztery lata nauki w technikum zostaną 
w pamięci każdego z nas. Będą wspominane bardzo 
ciepło i z sentymentem.

Przed nimi teraz już tylko… MATURA!!!

�� W dniach od 5 do 25 
lutego 2017 r. grupa 
16 uczniów pod 
opieką p. Barbary 
Długoszek i p. Andrzeja 
Pietrzaka w zawodach: 
technik pojazdów 
samochodowych, 
technik informatyk 
i technik usług 
fryzjerskich, odbyła 
trzytygodniowy staż 
zawodowy w mieście 
Barcelos w Portugalii.

W związku z realizacją projektu „Portugalskie sta-
że uczniów z Bychawy” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobil-
ność kadry kształcenia zawodowego – Program 
Erasmus+ 

Głównym celem wyjazdu było podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych, umiejętności języko-
wych oraz poznanie kultury i obyczajów Portugalii. 
Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z funkcjo-
nowaniem zachodnich firm związanych z ich przy-
szłą branżą, m.in. warsztatów samochodowych, 
zakładów fryzjerskich i informatycznych. Praca 
w międzynarodowym zespole pozwoliła im zdo-
być wiele cennych doświadczeń zawodowych jak 
i osobistych. Beneficjenci mieli możliwość osłu-
chania się z językiem angielskim i portugalskim, co 

wpłynęło na lepszą komunikację w zakładach pra-
cy oraz podczas spędzania czasu wolnego. Poziom 
osiągniętych kompetencji zawodowych uczestni-
ków potwierdzony został przez Europass Mobilność 
wydany w języku polskim i angielskim.

Pobyt w Portugalii to nie tylko praktyki, ale 
także poznawanie kultury i historii tego państwa. 
Na początku udaliśmy się do najstarszego mia-
sta w Portugalii Guimarães, w którym urodził 
się pierwszy król tego kraju Alfons I Zdobywca. 
Historyczne centrum miasta zostało w 2001 r. wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Architektoniczna harmonia i zakaz ruchu koło-
wego czynią z Guimarăes prawdziwą perełkę pół-
nocnej Portugalii. Tego samego dnia zwiedziliśmy 
miasto Braga. Ze wzgórza, na którym znajduje się 
Sanktuarium Bom Jesus do Monte, podziwiali-
śmy panoramę całego miasta. Następnie udaliśmy 

tropem projektów

Portugalskie staże uczniów z „Hubala”

się na starówkę, gdzie spacerując wąskimi wy-
brukowanymi uliczkami, oglądaliśmy piękne za-
bytki. W kolejną sobotę przyszedł czas na Porto. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od rejsu po rzece Douro. 
Miasto zbudowane na skalistych zboczach zrobiło 
na nas ogromne wrażenie. Niemałą atrakcję stano-
wił spacer dwupoziomowym mostem, który łączy 
Porto z miasteczkiem położonym na przeciwległym 
brzegu Douro – Vila Nova de Gaia. Następnie udali-
śmy się na dworzec kolejowy Porto Sao Bento. Jest 
to miejsce, którego główną atrakcję stanowią azu-
lejos (ceramiczne płytki z ręcznie wykonanymi ma-
lowidłami) ozdabiające wewnętrzne ściany z histo-
rią dziejów Portugalii. Wolny czas w Campusie spę-
dzaliśmy grając w piłkę nożną, w bilard czy w piłka-
rzyki oraz na dyskotekach. W ośrodku przebywały 
z nami grupy z Polski, Rumunii, Słowenii i Turcji, co 
owocowało nowymi znajomościami i przyjaźniami. 

Dzień spędzony w Apulii nad Oceanem 
Atlantyckim uświadomił nam, że to tutaj jest „ko-
niec Europy”. Potęga Atlantyku zrobiła na nas 
ogromne wrażenie. Wysokie fale oraz podmu-
chy silnego i zimnego wiatru pokazały siłę żywio-
łu. Wielu odważnych zdecydowało się na wejście 
do wody, ale fale oceanu były dla nich bezlitosne 
i zmoczyły ich od stóp do głów.

Ostatni dzień pobytu to czas pożegnań i podzię-
kowań dla tych wszystkich, którzy zadbali o nas, 
o nasze samopoczucie, bezpieczeństwo, ale i do-
bra zabawę. Jako pierwszych pożegnaliśmy na-
szych pracodawców, serdecznie dziękując i wręcza-
jąc skromne upominki. Miłą niespodziankę sprawił 
nam Prezydent Associação Intercultural Amigos da 
Mobilidade - Nuno Varajão Barbosa, który zapro-
sił nas na spotkanie, gdzie otrzymaliśmy pamiątko-
we koszulki, figurki koguta (symbolu Barcelos) oraz 

Portugalia Hiszpania
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certyfikaty świadczące o odbytym stażu i kursie 
języka portugalskiego. Nasza grupa podziękowała 
panu Nuno Varajão Barbosa za gościnność, życzli-
wość, dobrą organizację praktyk oraz za uśmiech 
każdego dnia. Po uroczystym poczęstunku nad-
szedł czas pakowania walizek i powrotu do domu 
z dodatkowym bagażem pięknych wspomnień.

Kilka tygodni temu z niepewnością czekaliśmy 
na wyjazd do dalekiej Portugali. Wielu z nas mia-
ło obawy i lęki czy sobie poradzi z tak wielkim wy-
zwaniem. Rzeczywistość okazała się przyjazna. 
Cudownie było spędzić czas na rozwijaniu do-
świadczeń, poznawaniu kultury i historii Portugalii. 
Dla większości uczniów był to pierwszy wyjazd 
na praktyki za granicę. Wielu z nich usamodziel-
niło się, poznało swoje mocne i słabe strony, na-
uczyło się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Większość uczniów, określanych przez pracodaw-
ców jako osoby nieśmiałe, nabrało pewności sie-
bie, otworzyło się na drugiego człowieka. Staż 
w instytucji europejskiej, czy mobilność zagranicz-
na stały się dziś nieodzownym elementem procesu 
kształcenia. Jednakże największą korzyścią wypły-
wającą z udziału w projekcie była szansa odbycia 
praktyk w realnych zagranicznych warunkach i w 
nowym środowisku pracy. W wymiarze indywidu-
alnym staż przyniósł to, co najważniejsze – przeła-
manie barier, motywację do dalszej nauki języków 
obcych oraz nowy zasób wiedzy i doświadczeń. 
Nam nauczycielom pozostaje dołożyć wszelkich 
starań, by jak najlepiej motywować uczniów do 
uczestnictwa w projektach, stwarzających szansę 
zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, a w 
przyszłości znalezienia atrakcyjnego miejsca pracy.

Fotorelacja na stronie www.zsz.bychawa.pl
Andrzej Pietrzak i Barbara Długoszek

Wspólne zdjęcie w mieście Porto, 18-02-2017

�� Ola i Zuzia w Urzędzie Wojewódzkim
Wielka radość zapanowała w oddziale przedszkol-
nym przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, 
kiedy 6 lutego otrzymaliśmy telefon z Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie z wiadomością, że pra-
ca plastyczna sióstr Oli i Zuzi Chanaj zajęła I miejsce 
w konkursie plastycznym ,,Numer alarmowy 112” or-
ganizowanym przez Wojewodę Lubelskiego. Spośród 
1200 prac, ze 126 szkół, które wzięły udział w konkur-
sie, to właśnie wyklejanka dziewczynek, zdaniem ko-
misji, była najbardziej trafna i osiągnęła sukces. 11 lu-
tego obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 
112. W Urzędzie Wojewódzkim uroczysta gala z tej 
okazji odbyła się 10 lutego 2017 roku – oczywiście 

zostaliśmy na nią zaproszeni . Ola i Zuzia podczas gali 
otrzymały gratulacje, dyplomy i upominki od same-
go Wojewody Lubelskiego – p. Przemysława Czarnka. 
W czasie spotkania przekazywane były bardzo cenne 
informacje o właściwym korzystaniu z numeru alar-
mowego 112. Uświadamianie dzieci od najmłodszych 
lat jest bardzo ważne, stąd też pomysł konkursu o ta-
kiej tematyce. Dzień ten na długo zapadnie w pamię-
ci naszych małych laureatek. Zaraz po powrocie do 
szkoły Ola i Zuzia informowały swoje koleżanki i ko-
legów o tym, jak ważny jest numer112 w sytuacjach 
zagrożenia.

Joanna Łukasik-Tworek

�� Apel i bieg ku czci Żołnierzy Wyklętych
Tradycją, celebrowaną od kilku 
lat, są w naszej szkole apel i bieg 
ku czci Żołnierzy Wyklętych.

Również w tym roku 3 marca cała społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej zebrała się po to, by uczcić pamięć 
o ludziach niezłomnych, którym przyszło walczyć 
o niezawisłą Polskę i za te ideę zginąć. Podczas ape-
lu wysłuchaliśmy m.in. przemówienia Prezydenta 
RP wygłoszonego podczas centralnych uroczysto-
ści Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

które w tym roku odbyły się w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Po apelu wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele, niosąc polskie flagi, pokona-
li trasę mierząca 1963 metry. Odległość ta sym-
bolizuje datę śmierci ostatniego z Żołnierzy 
Wyklętych, Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”, 
zamordowanego podczas obławy ówczesnej Służby 
Bezpieczeństwa i oddziału ZOMO w Majdanie Kozic 
Górnych pod Piaskami.

Elżbieta Kursa
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�� Miesiąc pracy 
w szkole i w domu 
przerósł nasze 
najśmielsze 
oczekiwania. Nasz 
szaliczek urósł do 
65 metrów. Jest długi, 
piękny i kolorowy. 

Uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum 
nr  1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie razem 
z panią Agnieszką Daśko postanowili na zajęciach 
artystycznych nauczyć się robótek ręcznych i wy-
czarować jak najdłuższy szalik na drutach. Najpierw 
musieliśmy zgromadzić niezbędne narzędzia, czyli 
druty i włóczkę. Z tym nie mieliśmy większych pro-
blemów. Schody zaczęły się dopiero od momentu 
nabierania pierwszych oczek na druty. Nie każdy 
od razu zrozumiał kiedy jest prawe oczko, a kiedy 
lewe. Niektórzy uczniowie potrzebowali trochę 
więcej czasu na opanowanie tego kunsztu, tym 
bardziej, że nigdy wcześniej nie działali na drutach. 

W rezultacie, jednak daliśmy radę. Każdy szalik wy-
konany przez młodzież złączyliśmy w jeden długi.

Zapewne niektórym pomogła troszeczkę babcia, 
mama czy ciocia. Ale to bardzo dobrze, bo dzięki 
temu można było zacieśnić więzy rodzinne i spędzić 
czas razem, a nie osobno – np. przed komputerem.

Najdłuższy szalik w Bychawie – happening

Robienie na drutach kojarzy się z nudą i czymś ar-
chaicznym. W dzisiejszym świecie, mamy o wiele ła-
twiej, wyroby na drutach zachwycają wszystkich, ale 
z braku czasu mało kto garnie się do robótek ręcz-
nych. Wymagają one bowiem ogromnej cierpliwości, 
systematyczności, kreatywności, wyciszają również 

złe emocje i motywują do pokonywania trudno-
ści. Właśnie te czynniki były dla mnie głównym po-
wodem do zaproponowania uczniom dziania na 
drutach.

Szalik wyszedł nam naprawdę imponujący, dla-
tego też postanowiliśmy zaprezentować go szerszej 

publiczności podczas happeningu na terenie mia-
sta Bychawy w dniu 21 marca 2017 r., czyli z okazji 
pierwszego dnia wiosny, by w ten nietypowy spo-
sób pożegnać zimę. Przedsięwzięcie przygotowa-
li uczniowie klasy II c z wychowawczynią Agnieszką 
Daśko. Opracowali pytania i zagadki, które zadawa-
li przechodniom w zależności od tego jak reagowa-
li oni na nasz szaliczek. Jedni chętnie uczestniczyli 
w zabawie i sami nas „zagadywali”, inni nieśmiało 
spoglądali z boku. Z naszym happeningiem zagości-
liśmy w Samorządowym Przedszkolu w Bychawie, 
Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie, 
Banku PKO Bychawa, Urzędzie Miejskim w Bychawie 
oraz w redakcji lokalnej gazety „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”. Oczywiście najbardziej żywiołowo za-
reagowały przedszkolaki i rozwinęły całe 65 metrów 
szalika wokół placu zabaw. Podczas happeningu spo-
tkaliśmy także grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawce, którzy przyjechali do Bychawy poże-
gnać zimę i powitać wiosnę. Nasz bohater okazał się 
dla nich dużą i miłą niespodzianką. Wszystkie spotka-
ne osoby reagowały bardzo pozytywnie. Niektórzy 
przymierzali nasze dzieło, inni chcieli się w niego 
zawinąć.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie kolejny raz udowodnili, że są zdolni, po-
mysłowi i chętni do działania. Stanęli na wysokości 
zadania, a ich zaangażowanie w realizację projektu 
dało nam –nauczycielom dużo radości i satysfakcji.

Agnieszka Daśko

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.”

Napisałam więc artykuł do „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” (3/2015) pt. Już nie piszą do szuflady, 
w którym pochwaliłam wysoki poziom artystyczny 
poezji moich uczniów. Czułam wciąż niedosyt i po-
stanowiłam, że zachęcę większą liczbę gimnazjali-
stów do ujawnienia swoich talentów, dlatego po-
czyniłam przygotowania do wprowadzenia w naszej 
szkole innowacji pedagogicznej, której nadrzędnym 
celem było wydanie tomiku poezji. Zgromadziłam 
niezbędną dokumentację, którą zaaprobowała pani 

Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty. Kiedy for-
malności zostały dopełnione, mogłam wraz z ucznia-
mi przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Zostały przeprowadzone dwa etapy konkursu po-
etyckiego. Pierwszy był skierowany do uczniów kl. I, 
II, i III – odbył się w czerwcu 2016 r., natomiast w dru-
gim etapie wzięli udział uczniowie klas I, którzy sta-
li się członkami naszej szkolnej społeczności dopiero 
we wrześniu 2016 r. Obdarzeni talentem literackim 
i rymotwórczym młodzi ludzie pisali teksty na temat 
„Moje spojrzenie na świat”. 29 września 2016 r. jury 
wybrało najlepsze wiersze. Nagrodą za twórczy wysi-
łek była ich publikacja w tomiku wierszy.

W okresie od października 2016 r. do stycznia 
2017 r. prowadzone były prace nad wydaniem to-
miku wierszy. Opracowaliśmy kosztorys, przygoto-
waliśmy teksty do druku, a także stronę tytułową. 
Skontaktowaliśmy się z Maciejem Gąbką absolwen-
tem naszej szkoły, obecnie studentem piątego roku 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który zgo-
dził się wykonać rysunki, a one znacząco podnio-
sły wartość artystyczną tomiku. Całość przygoto-
waliśmy do druku. Ponieważ możliwości finansowe 
sponsora były ograniczone i nie mogliśmy skorzystać 
z usług drukarni, postanowiliśmy wszystkie prace 
wykonać samodzielnie. Przeprowadziliśmy również 

akcję promocyjną. Tomikami i zakładkami obdarowy-
waliśmy instytucje zajmujące się edukacją i kulturą 
na terenie całej gminy. Zwieńczeniem innowacji był 
wieczorek poetycki, podczas którego młodzi twór-
cy spotkali się z gimnazjalistami kochającymi poezję, 
a ja po raz kolejny byłam niezwykle dumna ze swoich 
uczniów i wzruszona jednocześnie, ponieważ miałam 
okazję spotkać, dziś już znacznie dojrzalszych, absol-
wentów. Mam nadzieję, że uzdolnieni młodzi ludzie 
w przyszłości będą rozsławiać ją jako dojrzali, druko-
wani przez najlepsze wydawnictwa poeci. 

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tomiku poezji uczniów i ab-
solwentów Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie pt. Moje  spojrzenie  na  świat: młodym 
poetom, których twórczość mieszkańcy mogą po-
znać, wypożyczając tomik w jednej z bychawskich bi-
bliotek, autorowi rysunków, uczniom, którzy włączy-
li się w prace wydawnicze i promocję książki, spon-
sorowi, który pragnął pozostać anonimowy, redakcji 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” oraz mojemu mężowi.

Magdalena Miszczak

�� Sięgnij! 
Przeczytaj! 
Zachwyć się!
Takie właśnie hasło 
reklamujące tomik poezji 
uczniów i absolwentów 
Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie widnieje na 
zakładce, która powstała 
z myślą o promocji książki 
wydanej w naszej szkole.

Kiedy w marcu 2015 r. moi uczniowie otrzy-
mali tytuły finalistów w Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim pod nazwą 
„Odkrywamy Talenty Przyszłości” i zo-
staliśmy zaproszeni na uroczystą galę do 
Warszawy, pomyślałam, że warto byłoby 
przybliżyć ich teksty lokalnemu środowi-
sku. Nie chciałam dopuścić do błędu, przed 
którym przestrzegał w XIX w. Stanisław 
Jachowicz słowami:

�� Nauka programowania Baltie 
8 lutego 2017 r. w Sali 
Błękitnej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odbyło 
się seminarium „Nauka 
programowania Baltie 
z lekcją pokazową”, w którym 
uczestniczyli uczniowie 
i nauczyciele z ponad 100 szkół 
lubelskiego okręgu.

Szkołę Podstawową w Bychawie reprezentowa-
ły: uczennica klasy III c Iga Rudzik oraz nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputero-
wych p. Dorota Drążek. Organizatorem spotkania 
było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy 
z międzynarodowym stowarzyszeniem TIB (Twórcza 
Informatyka z Baltie). W czasie spotkania twórca pro-
gramu Bohumir Soukup przedstawił rozbudzający wy-
obraźnię twórczą i uczący logicznego myślenia pro-
gram Baltie. Seminarium obejmowało trzygodzinne 
zajęcia, gdzie uczniowie z każdego poziomu naucza-
nia poznawali aplikację Baltie, której początki sięgają 

roku 1998. Jest to jedyna aplikacja do nauki progra-
mowania posiadająca w pełni graficzny interfejs. Pan 
Bohumir zaprezentował również sposób korzystania 
z platformy edukacyjno-konkursowej Baltie.net, słu-
żącej do automatycznego sprawdzania, oceny i po-
równywania prac uczniów na poziomie szkoły, powia-
tu, województwa, kraju i międzynarodowym.

Iga uczestniczyła w tych zajęciach. Poznała platfor-
mę Baltie, aplikację webową oraz zrobiła swój pierw-
szy program z Baltie. Wzięła też udział w pokazie za-
awansowanego programowania w Baltie 3 oraz Baltie 
C#. Poradziła sobie rewelacyjnie!

Dorota Drążek SP Bychawa

�� Mobilne 
Planetarium 
w naszej szkole

27 i 28 lutego 2017 r. Szkoła Podstawowa 
w Bychawie gościła Mobilne Planetarium. 
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia 
w zajęciach z astronomii, w specjalnej kopule 
o kształcie kuli, która daje wrażenie przestrzeni 
kosmicznej. Ogromny przenośny namiot sferycz-
ny, który rozłożony został w sali gimnastycznej 
dostarczył sporo „kosmicznych wrażeń”.

Samo przebywanie w tak niecodziennym po-
mieszczeniu było dla najmłodszych uczniów 
wielkim przeżyciem. W jednej chwili dzieci prze-
niosły się w świat tajemnic i zagadek kosmosu. 
Dowiedziały się jak powstał wszechświat i ga-
laktyki. Miały okazję zobaczyć wyświetlany przy 
użyciu sprzętu projekcyjnego oraz programów 
komputerowych układ słoneczny, poznać nazwy 
planet, porównać ich wielkość i policzyć ile tak 
naprawdę ich jest. Z ogromnym zainteresowa-
niem oglądały rozgwieżdżone niebo i konste-
lacje gwiazd. Podróżując w przystępny sposób 
z panem Kometą, poznały zagadnienia z zakresu 
przyrody, fizyki i astronomii.

Taka poglądowa lekcja w mobilnym planeta-
rium – to doskonały sposób na naukę poprzez 
zabawę.

M. Grabczyńska
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�� Kolejny rok z mistrzostwem
W dniach 7-8.02 odbyły się w naszej szkole 

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej. Kolejny 
raz „KWIATEK” okazał się najlepszą drużyną za-
równo wśród dziewcząt, jak i chłopców. Oba tur-
nieje dostarczyły wielu emocji uczestnikom – i jak 
to w siatkówce bywa, toczyły się w przyjaznej 
atmosferze. Końcowa klasyfikacja mistrzostw 
dziewcząt:

1. ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego
2. ZSR w Pszczelej Woli
3. ZS w Bełżycach
4. ZS Wysokie
i chłopców:

1. ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego
2. ZSZ w Bychawie
3. ZS w Bełżycach
4. ZSR w Pszczelej Woli
Oto składy zwycięskich drużyn:

dziewczęta: Wiktoria Maciejczyk – kapitan, 
Monika Zaręba, Magda Kulik, Magda Kłak, Natalia 
Bartoszek, Kamila Bartoszek, Weronika Lipińska, 
Anna Krzysiak, Anna Stanicka,
chłopcy: Kamil Kukuryk – kapitan, Kamil Polski, 
Kamil Depkiewicz, Adrian Dolecki, Michał Żywicki, 
Rafał Paszkowski, Ilia Karpienko.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na rejonie.

�� 21 marca nasze dzieci 
spędziły w przedszkolu 
wspaniały dzień. 
Przedszkolaki 
z uśmiechem na 
twarzach witały 
bowiem tego dnia 
wiosnę.

Już od rana dzieci wypatrywały przez przedszkol-
ne okna pierwszych promyków wiosennego słońca, 
a po śniadaniu brały udział w zajęciach dydaktycz-
nych o tematyce wiosennej. Podczas zajęć bawiły 
się w zabawy: „Witaj wiosno!”, „Dzień dobry wio-
sno!”, „Śpiewające ptaszki”, „Bociany i żaby” itp., 
śpiewały wiosenne piosenki, rozwiązywały zagad-
ki, a także wykonywały prace plastyczne – koloro-
we kwiaty, zdobiły suknię Pani Wiosny, odbijały 
wiosenne listki. Po zajęciach w salach, cała społecz-
ność przedszkolna udała się na spacer ulicami nasze-
go miasta, aby przegonić zimę, a zaprosić wiosnę. 
Wspólnie wyruszyliśmy na krótką wędrówkę w po-
szukiwaniu wiosny. Przedszkolaki machały koloro-
wymi pomponami, grały na instrumentach, niosły 

napisy, informujące o przyjściu wiosny. Niektóre 
grupy wyglądały jak wiosna, bowiem dzieci niosły 
piękne, kolorowe kwiaty, własnoręcznie wykonane 

��Walentynki 
w Akademii 
Poziomkowej

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na ca-
łym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyła-
my sobie kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem mi-
łosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowujemy 
się prezencikami. Walentynki jest to dzień, w któ-
rym możemy bez skrępowania podejść do upatrzo-
nej od dawna sympatii i wręczyć jej liścik z miło-
snym wyznaniem. Ten dzień skłania nas do okaza-
nia ukochanej osobie, tego co naprawdę czujemy, 
a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby 
to wyrazić.

Początki walentynek sięgają średniowiecza, a wy-
wodzą się z Anglii o tym właśnie opowiadała pre-
zentacja multimedialna przygotowana przez panią 
Magdę dla naszych milusińskich. Patron zakocha-
nych, czyli św. Walenty, był biskupem rzymskim, 
który miał moc uzdrawiania chorych. Tak przynaj-
mniej mówi legenda. Walentynki szczególnie sprzy-
jają nieszczęśliwie lub niefortunnie zakochanym, 
którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać 
swoich uczuć. W Polsce obchodzone są zaledwie od 
kilku lat. Świętuje je każdy bez względu na to, ile ma 
lat i jakiej jest płci. Walentynkowe wyznanie można 
ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki 
lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, 
które darzymy ciepłym uczuciem.

W tym dniu bawiliśmy się wspólnie. Spotkanie 
zaczęło się od wspomnianej prezentacji .Wszyscy 
mieliśmy czerwone ubranka. Potem bawiliśmy się 
wesoło w swoich grupach. Serduszka były wszędzie 
na dekoracjach, na podłodze. Przy rytmach muzy-
ki braliśmy udział w konkurencji – Kto zbierze naj-
więcej serduszek. Składaliśmy też pocięte połówki 
serc, a nie było łatwo. Były zagadki, zabawy z ser-
duszkiem na patyku oraz Kłębuszek Walentuszek – 
czyli pajęczynka. Odegraliśmy też scenki inscenizo-
wane do wierszyków o zakochanych parach np: Żuk, 
Hipopotam. Dzieci ozdabiały ciasteczkowe serdusz-
ka przygotowane przez panią Agatę Florek oraz wy-
konywały walentynkowe kartki dla rodziców. Na ko-
niec wszystkie przedszkolaki bawiły się u ,,Walusia 
na imieninach’’ w rytmie miłosnych przebojów.

Wioletta Rak

�� Jak powstają mleczne przysmaki?
W Szkole Podstawowej w Zaraszowie realizowany 
jest projekt „Jak to jest zrobione? – czyli od skład-
ników do produktów”. Czterdzieścioro dzieci, aż do 
czerwca będzie poznawało lokalne zasoby regionu. 
Każdy miesiąc poświęcony jest bliższemu poznaniu 
innego „bogactwa”, które oferuje nasza okolica. 
Projekt integruje lokalne społeczeństwo, angażuje 
babcie oraz dziadków. Występują oni w roli „lokal-
nych ekspertów” w danej dziedzinie, ponieważ tyl-
ko od nich, młode pokolenie może się dowiedzieć, 
jak kiedyś robiono masło czy pieczono chleb.

W lutym dzieci dowiedziały się skąd się bierze 
mleko i jakie produkty możemy z niego otrzymać, 
jak wygląda maselnica, czyli przyrząd służący do 
robienia masła w dawnych czasach. Dzięki uprzej-
mości pracowników OSM w Bychawie, dzieci miały 
okazję skosztować świeżego masła oraz maślanki. 
W szkole odbyły się warsztaty, na których przy-
gotowały jogurt o ulubionym owocowym smaku. 
Podsumowaniem modułu „Jak powstają mlecz-
ne przysmaki?” była wycieczka do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie. Przedszkolaki 
oraz uczniowie klasy I mieli możliwość zobaczenia 
na własne oczy jak przebiega proces wytwarza-
nia mlecznych przysmaków, doskonale im znanych 
ze sklepowych półek. Serdecznie dziękujemy Pani 

Zofii Popławskiej – prezes OSM w Bychawie za cie-
płe przyjęcie oraz możliwość degustacji pysznych 
lokalnych produktów.

Wyjazd zorganizowany został w ramach realiza-
cji projektu. Projekt dofinansowany przez Fundację 
BGK w programie „Na dobry początek!”.

Jolanta Flis
Koordynator projektu

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 1 powitały wiosnę!

podczas zajęć plastycznych. Na czele pochodu 
kroczyła przepiękna kukła – Marzanna, wykona-
na przez przedszkolaków z różnych, ekologicznych 

materiałów. Na zakończenie spaceru została ona 
spalona na placu przedszkolnym. Wprawdzie trady-
cja mówi o utopieniu Marzanny, ale ze względów 
ekologicznych nie wrzuciliśmy jej do wody, gdyż na-
sze przedszkolaki bardzo dbają o środowisko i przy-
rodę. Po wspólnym spacerze dzieci brały udział 
w zabawach ruchowych na placu przedszkolnym. 
Warto wspomnieć, iż tego dnia gościliśmy w na-
szym przedszkolu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie i Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny. Gimnazjaliści zaprezentowali nam naj-
dłuższy szalik w Bychawie, który samodzielnie wy-
konali. Przedszkolaki były pod wrażeniem tego co 
zobaczyły i ochoczo pomagały w prezentacji tego 
wspaniałego, fantazyjnego dzieła.

Pierwszy dzień wiosny był w naszym przedszkolu 
bardzo wesoły. Wszyscy byli radośni i uśmiechnię-
ci. Nawet przechodnie, którzy podziwiali nasz pięk-
ny, kolorowy korowód mówili, że po takim powita-
niu wiosna na pewno zagości w Bychawie.

Aby obejrzeć więcej zdjęć z tego wydarzenia 
zapraszamy na stronę internetową i facebook 
placówki.

Agnieszka Sobaszek

��Wielki sukces małej 
Niny!
„Wiem – jestem BEZPIECZNY” 
pod takim hasłem przebiegała 
VIII edycja konkursu „Na 
Wszelki Wypadek”. Konkurs 
został zorganizowany przez 
Grupę Doradczą Prawno-
Medyczną i miał charakter 
ogólnopolski. 

Szkoła Podstawowa w Zaraszowie po raz pierw-
szy przyłączyła się do akcji, bo jak wiadomo nauki 
o bezpieczeństwie nigdy za wiele. Przedszkolaki 
z grupy „Misie” w ramach konkursu przygotowa-
ły krótki spot o bezpieczeństwie oraz wykonały 
pacę plastyczną, oczywiście na temat bezpieczeń-
stwa. Konkurs rozstrzygnięto 17 stycznia 2017 
roku. Wśród laureatów znalazła się Nina Skoczylas 
z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Zaraszowie 
zajmując I miejsce w Kategorii Przedszkole Maluch. 
Nina wykonała pracę pt. „Noszę odblaski” pastela-
mi olejnymi. Patrząc na pracę czterolatki od razu 
widać przekaz – jak na spacer to tylko w kamizel-
ce odblaskowej i koniecznie parami. Sukces naszej 
małej artystki tym większy, że do organizatora 
konkursu wpłynęło aż 850 prac. Nino gratulujemy!

Jolanta Flis, Przedszkolny Koordynator Konkursu

�� prof. Tomasz Panfil 
gościł w Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny

22 marca 2017 roku w naszej szkole gościł oraz wy-
kład wygłosił profesor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Tomasz Panfil. Uczniowie klas pierw-
szych i drugich gimnazjum oraz szóstych szkoły pod-
stawowej wraz z opiekunami, z uwagą wysłucha-
li wystąpienia na temat symboliki w historii Polski, 
oraz niezłomnej postawy Żołnierzy Wyklętych.

Na zakończenie odbył się krótki konkurs z pięk-
nymi nagrodami w postaci tomików poezji 
patriotycznej.

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie
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szkoły szkoły

�� Ferie na sportowo
25 stycznia 2017 roku w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
w ramach aktywnego spędzania 
wolnego czasu przez dzieci, 
w okresie ferii zimowych, 
odbył się turniej w tenisie 
stołowym dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Puchary ufundował dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury p. Piotr Gęba. Do zawodów zgło-
siło się 31 zawodników (21 chłopców i 10 dziew-
czynek) z Bychawy, Giełczwi, Tuszowa i Jabłonnej. 
Turniej rozgrywany był systemem „do dwóch prze-
granych”. Każdy pojedynek toczył się do dwóch wy-
granych setów, do 11 punktów. Po zaciętych i cza-
sami dramatycznych, obfitujących w nagłe zwroty 
akcji, meczach klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco:

1. Piotr Goszczyński – SP Tuszów
2. Dawid Adamiak – SP Giełczew
3. Michał Głąb – SP Bychawa (Vb)
4. Kacper Karmiński – SP Bychawa (V a)
5. Igor Szumiło – SP Bychawa (VI c) 
6. Szymon Karsai-Flis – SP Bychawa (VI c)
7. Kamila Ziętek – SP Bychawa (VI a)
8. Dawid Biniaszewski – SP Giełczew
9. Łukasz Marzec – SP Bychawa (V b)
9. Kamil Osmoliński – SP Bychawa (V a)
9. Aneta Vlasak – SP Jabłonna

9. Robert Nawrocki – SP Bychawa (V a)
13. Monika Vlasak – SP Jabłonna
13. Paweł Głąb – SP Bychawa (IV a)
13. Hubert Holweg – SP Bychawa (VI a)
13. Kacper Baran – SP Bychawa (V b)
17. Jakub Żak – SP Bychawa (VI c)
17. Karol Słowiński – SP Bychawa (V b)
17. Eliza Kusy – SP Bychawa (VI c)
17. Kacper Tudrujek – SP Bychawa (V b)
17. Michał Pawelec – SP Bychawa (VI a)
17. Aleksandra Zych – SP Bychawa (VI a)
17. Karina Kowalczyk – SP Bychawa (VI a)
17. Weronika Janik – SP Bychawa (VI d)
25. Mateusz Przybylski – SP Bychawa (IV a)
25. Kacper Daśko – SP Bychawa (IV b)
25. Dorota Grabska – SP Bychawa (VI d)
25. Natalia Przybylska – SP Bychawa (VI a)
25. Emilia Szacoń – SP Bychawa (IV b)
25. Maciej Krawczyk – SP Bychawa (IV b)
25. Dawid Stoczkowski – SP Bychawa (IV b)

Andrzej Miszczak

�� Chcecie wiedzieć, jak 
to było pod koniec 
marca w Tęczowym 
Zakątku? Ano, było 
tak. Tata zabierał Zuzię 
później niż zwykle. A to 
dlatego, że miał ważną 
pracę. A jaką? Pomagał 
Panu Gajowemu sadzić 
drzewa w pobliskim 
lesie w Józwowie. 

Pani opiekunka zapytała, czy Tęczusie mogłyby zo-
baczyć jak wygląda taka praca? Tata Zuzi porozma-
wiał z Panem Gajowym, który zaprosił Tęczowe 
Skrzaty do lasu i powiedział, że nie tylko popatrzeć, 
ale i same posadzić mogą własne drzewka. Trzeba 
się było szybko zorganizować, ale udało się. Już na-
stępnego dnia, 24 marca, wszystkie dzieci z rodzi-
cami wyruszyły do lasu. Pochmurne, chłodne i wil-
gotne przedwiośnie straszyło nas przepowiednią 
deszczu. Ale chyba na widok dzielnych maluchów 
jadących z ważną misją, nie śmiało nawet kapnąć. 
Na miejscu czekał już na nas Tata Zuzi, który był na-
szym przewodnikiem. Uzbrojeni w kalosze, łopaty 
oraz Rodziców do pomocy wyruszyliśmy w głąb 

lasu, na wykarczowaną po wycince polanę. Po dro-
dze mijaliśmy dużo wyciętych pni poukładanych 
w staranne stosy. Na miejscu czekał na nas Pan 
Gajowy z ekipą pracowników. Był mile zaskoczony, 
że dzieci już tak wiele wiedzą na temat lasu; zna-
ją niektóre gatunki drzew, zwierzęta, które w nim 
żyją, wiedzą jak zachowywać się w lesie i czego nie 
wolno w nim robić. Pan Gajowy opowiedział nam, 
dlaczego wycinka drzew w lesie jest niezbędna, po-
nieważ trochę było nam szkoda tych, poukładanych 
na stosach, które rosły tam wiele lat. Ale dzieci 

wiedzą też, jak bardzo potrzebne jest drewno do wie-
lu wyrobów. Pocieszyliśmy się, gdy usłyszeliśmy, że 
zaraz po tym, sadzi się kolejne młode drzewka two-
rząc tzw. „szkółki” i to się nazywa „odnowa lasu”. 
Wskazał na wiązki młodych sadzonek bukowych. 
A to ci heca. Wyglądały raczej jak gałązki z korzon-
kami, wielkości krzaczka róży. Czy to możliwe, aby 
z takich delikatnych maluszków wyrosły tak potężne 
drzewa, jak te wokół? Pan Gajowy wytłumaczył nam 
jak sadzić młode drzewka i pozwolił dzieciom podpi-
sać je karteczką z własnym imieniem i nazwiskiem. 

Tęczowe Skrzaty z Rodzicami ochoczo zabrały się do 
pracy. Mieliśmy posadzić jedno lub dwa drzewka, 
a niektórym tak się spodobało, że posadzili dużo wię-
cej. Tworzyliśmy oto własną szkółkę dla bukowych 
dzieci – pierwszą klasę. Patrząc na to, z jakim zaanga-
żowaniem dzieci towarzyszyły przy pracy, mam na-
dzieję, że zastanowią się, zanim połamią lub zniszczą 
napotkany krzew, czy gałąź. Niespodzianką i atrakcją 
po pracy była zabawa w poszukiwanie opuszczonego 
gniazda jastrzębia ukrytego wśród gałęzi wysokich 
drzew. Nie zabrało to maluchom tak wiele czasu, jak 

spodziewał się Pan Gajowy. Wygląda na to, że wzrok 
mają nie gorszy niż jastrząb, a może nawet sokół. Na 
zakończenie wszyscy poszli do bukowej trzeciej kla-
sy, czyli szkółki, która ma 3 lata. To dokładnie tyle, 
ile niektóre nasze Skrzaty. Ale okazało się, że trzylet-
nie buczki jeszcze dzieci nie przerosły. No tak, prze-
cież one rosną wolniej niż dzieci i dojrzewają dopiero 
w wieku 80. lat; wtedy zaczynają rodzić bukiew czyli 
bukowe orzeszki, przysmak wielu zwierząt lecz jadal-
ne również dla ludzi.

Z naszej wyprawy wróciliśmy zmęczeni, głod-
ni i troszkę zmarznięci, ale szczęśliwi. Myślę, że 
Tęczowe Skrzaty zasłużyły na miano Przyjaciół 
Natury, a wyprawa do lasu to najlepsza lekcja przy-
rody i wspaniała przygoda. Nie udała by się ona jed-
nak bez zaangażowania wielu osób. Dziękujemy więc 
Tacie Zuzi, panu Markowi Sprawce, Panu Gajowemu 
Nadleśnictwa Świdnik Tadeuszowi Młynarskiemu 
i wszystkim Paniom oraz Panom pracownikom, któ-
rzy pomagali i czuwali nad Tęczusiami w lesie, a tak-
że Rodzicom, którzy wyrazili chęć, zorganizowali się 
i poświęcili swój czas na wyjazd z dziećmi.

A chcecie wiedzieć, co będzie w czerwcu? 
Pojedziemy obejrzeć nasze drzewka, czy się zielenią 
i zdrowo rosną. A wiecie, co będzie za kilkadziesiąt 
lat? Kto wie? Może wrócimy tam z wnuczętami, po-
kazać im nasze bukowe dzieci, które wtedy będą już 
dorosłe…

Z pozdrowieniami
Filifionka

Jak tęczowe skrzaty bukowym dzieciom szkółkę zakładały
�� Koncert kwartetu 
smyczkowego

Dnia 23 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbył się koncert muzyki klasycznej, 
w wykonaniu kwartetu smyczkowego (skrzypce 
pierwsze, skrzypce drugie, altówka, wiolonczela).

W naszej sali gimnastycznej zabrzmiały: Antonio 
Vivaldiego – „Zima” cz. 2. Largo, W. A. Mozarta – 
„Divertimento” cz. 1. i ,,Marsz turecki” Johanna 
Straussa Jr. – ,,Tritsch-Trastch-Polka”, Scotta Jopilna 
– „Ragtime”, a także temat przewodni z musicalu 
,,Skrzypek na dachu” – „Gdybym był bogaczem”. 
Zaprezentowano nam różne sposoby wydobywania 
dźwięków z danych instrumentów, np. spiccato (po-
lega na krótkim pociąganiu smyczkiem przy każdej 
nucie ze zmianą jego kierunku). Mogliśmy zaobser-
wować również różnicę między skrzypcami, a altów-
ką. Usłyszeliśmy najniższy dźwięk wiolonczeli i naj-
wyższy dźwięk skrzypiec oraz wiele innych ciekawo-
stek o muzyce klasycznej.

Była to dla nas niecodzienna lekcja muzyki. Po 
każdym utworze, w całej sali rozbrzmiewały grom-
kie brawa zadowolonych uczniów. Chcielibyśmy 
przeżywać więcej takich spotkań. Dziękujemy rodzi-
com za zasponsorowanie tego koncertu.

Gabriela Dziurda, Eliza Kusy, Julia Szacoń
Uczenice kl. VI c, Szkoły Podstawowej w Bychawie

�� Szkolny konkurs piosenki
Dnia 9 marca 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
odbył się szkolny konkurs 
piosenki. Uczestniczyło w nim 
17 wykonawców (klasy 4-6), 
którzy zaprezentowali jedną 
piosenkę.

Uczniów oceniało jury w składzie: przewodnicząca – 
p. Dagmara Sprawka (laureatka wielu konkursów wo-
kalnych, m.in. Superdiament Lublina 2014), członko-
wie – Eliza Kusy i Miłosz Widerlik (laureaci szkolnego 
konkursu piosenki 2016).

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców komisja 
nagrodziła następujące osoby:

I miejsce – Natalia Grabowska (6 c),
II miejsce – Zuzanna Marcinek (4 b),
III miejsce (ex aequo): Oliwia Asyngier (6 b) i Maria 
Mituła (4 c).

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Drzewosz (5 a), 
Aleksandra Imgrond (5 a), Alicja Korba (4 c), Martyna 
Ozimek (6 d), Maria Pruś (4 b), Alicja Surma (4 a).

Ponadto Natalia w nagrodę nagra swoją konkurso-
wą piosenkę pt. „Melodia” w profesjonalnym studiu 
nagrań – Dźwiękownia Trzecia Kolonia.

Podziękowanie dla uczennic klasy 6 c: Amelii Kryk 
i Julii Szacoń za pomoc w organizacji i zadbaniu o pra-
widłowy przebieg konkursu oraz rodzicom za spon-
sorowanie nagród.

organizator: Krzysztof Mendykowski
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Spektakl teatralny o księdzu 
Dominiku Maju

7 maja 2017 roku 
o godzinie 13:00 
w Bychawskim 
Centrum Kultury

„Ksiądz Dominik Maj – Kapłan Serca Bożego”
pod tytułem

Akademia Młodzieżowa działająca przy parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela oraz 
Świętego Franciszka z Asyżu w Bychawie

Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl
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