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n
�erdeczne życzenia
�drowych, spokojnych i rodzinnych Świąt �ożego �arodzenia
a także sukcesów i spełnienia wszelkich zamierzeń
w nadchodzącym �owym 2014 �oku
�ieszkańcom gminy Bychawa
oraz czytelnikom „Głosu Ziemi Bychawskiej”
składają
�aweł Pikula starosta lubelski
Sławomir Zygo przewodniczący Rady
Powiatu w �ublinie
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Z okazji Świąt Bożego �arodzenia
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku i serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
w Nowym 2014 Roku
Czytelnikom „Głosu Ziemi Bychawskiej”
życzą
Krzysztof Hetman marszałek województwa lubelskiego
Tomasz Zając przewodniczący Sejmiku Województwa
Lubelskiego

321 prac z wyobraźnią

Urząd Miejski w Bychawie
rozstrzygnął konkurs na kartkę
świąteczną. Uczniowie siedmiu
szkół podstawowych (Bychawa,
Bychawka, Wola Gałęzowska, Stara
Wieś, Zaraszów, Kosarzew, Tuszów),
bychawskich gimnazjów, szkół
średnich i przedszkola nadesłali
321 projektów kartek świątecznych.
Laureatem konkursu wybrano Jakuba Żaka, ucznia klasy III c Szkoły Podstawowej w Bychawie. Dodatkowo wyróżniono 13 uczniów: Natalię Kusy, Natalię Frączek,
Klaudię Migryt, Szymona Rugałę, Natalię Wójtowicz, Łukasza Moczybrodę, Kingę Mróz,
Patrycję Zygułę, Klaudię Dyjak, Wiktorię Bartoszek, Natalię Zielińską, Emilię Popławską,
Sebastiana Omiotka oraz sześć grup przedszkolnych.
Zwycięska kartka została wydrukowana w 350 egzemplarzach i to na niej rozesłano życzenia od Burmistrza Bychawy do parlamentarzystów, samorządowców, instytucji, z którymi
współpracuje Urząd Miejski w Bychawie.
Wręczenie dyplomów w konkursie odbyło się 14 grudnia, podczas Dnia Baśniowych Postaci,
natomiast same upominki, w związku z przedświątecznym nawałem prac, niestety dotarły
do uczniów później, za co serdecznie przepraszamy. Część kartek trafiło na wystawę, którą
można oglądać w Bychawskim Centrum Kultury.
Za pośrednictwem naszej gazety burmistrz Bychawy Janusz Urban serdecznie dziękuje
wszystkim dzieciom i młodzieży za udział, a także zaangażowanym nauczycielom i rodzicom.

www.bychawa.pl

Głos Ziemi Bychawskiej

�dy śnieg zamaluje pola na biało,
zapali się pierwsza gwiazdka,
świątecznie nakryty stół zapachnie,
popłyną cudowne życzenia...
�omyślmy o tym �obrym, tu i teraz,
i spójrzmy z nadzieją w przyszłość
� ciepłymi życzeniami,
burmistrz Bychawy Janusz Urban
zastępca burmistrza Marta Wołoszyn
przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Szacoń
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SAMORZĄD

s

samorząd

Konkurs na projekt świątecznej kartki został zorganizowany już po raz piętnasty. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć wszystkich dotychczasowych laureatów. Byli to: Barbara
Lipka (Wielkanoc 2013), Julia Choińska (Boże Narodzenie 2012), Ewelina Sirko (Wielkanoc
2012), Karolina Niedźwiedź (Boże Narodzenie 2011), Maria Wiater (Wielkanoc 2011),
Anna Sadło (Boże Narodzenie 2010), Sebastian Tworek (Wielkanoc 2010), Kinga Sprawka
(Boże Narodzenie 2009), Bartłomiej Zaręba (Wielkanoc 2009), Mariola Adamczyk (Boże
Narodzenie 2008), Katarzyna Lech (Wielkanoc 2008), Ewelina Fijołek (Boże Narodzenie
2007), Olimpia Koziej (Wielkanoc 2007), Dagmara Sprawka (Boże Narodzenie 2006).

samorząd

s

samorząd

powiat

10 milionów z budżetu powiatu dla gminy Bychawa

30 listopada


w Gałęzowie
otwarto Centrum
Kultury Wiejskiej
©© Andrzej Kucharski/UM Bychawa

w rankingu Pisma
Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” został
liderem wśród
powiatów, które w latach
2010-2012 wydały
najwięcej pieniędzy na
infrastrukturę techniczną.
Jednocześnie zajął drugie
miejsce w podsumowaniu
dotyczącym wykorzystania
środków z Unii
Europejskiej. Jaki
procent tych środków
został wykorzystany na
inwestycje na terenie
Gminy Bychawa?

Z tej okazji serdecznie dziękuję:

wszystkim zaproszonym gościom
»»
burmistrzowi Bychawy p. Januszowi
»»
Urbanowi

przewodniczącemu Rady Miejskiej
»»

p. Grzegorzowi Szaconiowi
radnym: p. Bogdanowi Tylusowi,
»»
p. Markowi Jackowskiemu
pracownikom Urzędu Miejskiego
»»
w Bychawie
przewodniczącemu Lokalnej Grupy
»»
Działania p. Pawłowi Pikuli
wiceprzewodniczącemu LGD p. Arturowi
»»
Płazie
p. Jolancie Rymarz z LGD
»»
radnemu Sejmiku Województwa
»»
Lubelskiego p. Henrykowi Dudziakowi
viceprezesom Zarządu Gminnego OSP
»»
p. Piotrowi Gąbce i p. Stanisławowi
Szewczykowi
komendantowi Zarządu Gminnego OSP
»»
p. Sławomirowi Rolkowi
proboszczowi bychawskiej parafii
»»
ks. Andrzejowi Kusiowi
kierownikowi KRUS w Bychawie
»»
p. Ewie Bartnik
prezesowi OSM w Bychawie
»»
p. Zofii Popławskiej
dyrektorowi Szkoły Podstawowej
»»
w Woli Gałęzowskiej p. Mirosławowi
Stoczkowskiemu
p. Ilonie Mitule, opiekunce naszych dzieci
»»
Radzie Sołectwa Gałęzów
»»
druhom Ochotniczej Straży Pożarnej
»»
w Gałęzowie
mieszkańcom sołectwa Gałęzów za wspar»»
cie finansowe, zaangażowanie i uczestnictwo w otwarciu Centrum Kultury Wiejskiej
Serdeczne podziękowania również dla naszych sponsorów:
PRO-AGRO Jan Rząd sp. j. Nawozy Gałęzów
»»
Sklep Spożywczy Tadeusz Dzwonowski
»»
Bychawa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
»»
w Bychawie
Tradycyjne Wędliny od Kuśmierza Leszek
»»
Kuśmierz Gałęzów - Kolonia Druga
Usługi Transportowe Handel Leszek
»»
Rozdzialik Gałęzów
Zespół muzyczny Genero z Gałęzowa
»»
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
»»
Chłopska” w Bychawie
Andrzej Okal, sołtys Gałęzowa

Paweł Pikula, starosta lubelski: Sukces
Powiatu Lubelskiego doceniony przez „Wspólnotę”
to umiejętność wyboru przedsięwzięć ważnych
dla mieszkańców oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. To
również efekt współpracy z innymi powiatami
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Jolancie Cajzer
sekretarz Gminy Bychawa
z powodu śmierci

MAMY

składają
burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu
Miejskiego w Bychawie

Na własne konto

Z inicjatywy Burmistrza Bychawy oraz Dyrektora
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
uczniowie Gimnazjum dowiedzą się, jak stać się pomysłowym i efektywnym przedsiębiorcą. Stało się
to dzięki przystąpieniu Gminy Bychawa do programu
„Na Własne Konto”.
W ramach Programu uczniowie gimnazjum
będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z
przedsiębiorczości i ekonomii prowadzonych
w okresie ferii zimowych.
Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową – młodzieżową gazetkę ekonomiczną
skierowaną do społeczności lokalnej. Autorzy najlepszych prac
zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą
rywalizować o roczne stypendia
edukacyjne.

Głos Ziemi Bychawskiej

4

©© Starostwo Powiatowe w Lublinie

Powiat Lubelski


i gminami przy realizacji projektów partnerskich. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione
przez samorząd powiatu lubelskiego w latach
2010 – 2012 wyniosły blisko 100 milionów złotych. Łącznie w gminie Bychawa wydatkowano kwotę ponad 10 milionów złotych nakładów
poniesionych z budżetu Powiatu Lubelskiego.
W tym czasie udało się dokonać wielu modernizacji, remontów oraz inwestycji.

Powiatowy


Lekarz
Weterynarii
informuje

W związku z wątpliwościami hodowców trzody chlewnej w sprawie znakowania numerem stada
świń padłych w gospodarstwie
informuje, że przepisy dyrektywy rady 2008/71/WE z dnia 15
lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń oraz
ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują
wyjątków od zasady oznakowania świń w każdym przypadku
przed opuszczeniem siedziby
stada. Dotyczy to także świń
urodzonych i padłych w danej
siedzibie stada.

NAJEM


OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm./ informuję,
iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie
przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz
części nieruchomości położonej
przy ul. J. Słowackiego w Bychawie
przeznaczonej do oddania w najem.

NAJEM

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm. / informuję,
iż na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy
ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy
ul. K. Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Spośród wymienionych powyżej kwot na terenie gminy Bychawa najważniejszymi zadaniami
zrealizowanymi w omawianym okresie były:
modernizacje dróg Lublin – Bychawa, Bychawa
»»
– Zielona, Stara Wieś – Wojdat, ul. Sienkiewicza
w Bychawie (przebudowa chodnika) o wartości niemal 5 500 000 zł,
projekt realizowany w SPZOZ Bychawa pn.
»»
„Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego”, w ramach którego

zakupiono najnowszy sprzęt medyczny m.in.
dwa nowoczesne aparaty RTG i zestaw endoskopowy. W ramach projektu wyposażono
placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy:
serwery, komputery wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem. Spośród placówek, które posiadają nowoczesny sprzęt komputerowy możemy wymienić: SPZOZ Bychawa (przychodnia rejonowa, magazyn, kuchnia, administracja, szpital, pięć gminnych ośrodków
zdrowia w terenie i pięć wiejskich ośrodków
zdrowia. Całkowity koszt projektu zamknął
się kwotą ponad 2,2 mln zł. Ponadto w 2012
roku zakupiono nowy ambulans dla celów pogotowia za kwotę 240 tys. zł.
Modernizacja Domu Dziecka w Woli
»»
Gałęzowskiej,
na
którą
przeznaczono
177 tys. zł.
W Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego
»»
wykonano kilka zadań: m.in. zbudowano wielofunkcyjne boisko, wyremontowano sale dydaktyczne i internat szkolny – kwota prac i remontów wyniosła 780 tys. złotych.
W
»» Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H.
Dobrzańskiego wykonano remont budynku
wraz z dobudowaniem drugiej klatki schodowej za kwotę 110 tys. zł.
W obydwu placówkach szkolnych w okresie 2010-2012 realizowano projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Europejskiego

Gminy Bychawa


i Czosnów konsultują

Od listopada 2013 roku do listopada 2014 roku realizowany jest projekt Bychawa i Czosnów konsultują. Liderem
projektu jest Fundacja Civis Polonus z Warszawy a partnerami Gmina Bychawa oraz Gmina Czosnów.
Projekt realizowany jest w ramach działania 5.4.2 Rozwój
dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adresatami projektu są pracownicy dwóch urzędów:
Czosnów (woj. mazowieckie) i Bychawa (woj. lubelskie),
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z terenu Bychawy i Czosnowa.
W ramach projektu serdecznie zachęcamy mieszkańców
gmin do świadomego i aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących terenów zielonych w gminie
Bychawa.
Więcej na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz
w kolejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej”.
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Funduszu Społecznego o wartości sięgającej
miliona złotych. Dzięki realizacji projektów placówki zostały wyposażone w najnowocześniejsze materiały dydaktyczne (m.in.: tablice interaktywne, liczne programy multimedialne, jak
również w spawarki, przecinarki plazmowe,
a nawet stanowisko diagnostyczne z układem
zasilania silnika Diesla). Ponadto młodzież mogła uczestniczyć w licznych zajęciach dodatkowych, które pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy
i umiejętności.
Były to projekty: Twój sukces w Twoich rękach
(wartość projektu 1 033 718 zł), Moje Ambicje –
moja przyszłość (wartość projektu 1 961 378 zł),
Edukacja równych szans (wartość projektu
781 844 zł) oraz Edukacja kluczem Twojego sukcesu (wartość projektu 1 009 474 zł).
Łącznie w gminie Bychawa wydatkowano kwotę ponad 10 milionów złotych nakładów poniesionych z budżetu Powiatu Lubelskiego. Zgodnie
z prognozą podziału funduszy unijnych w latach
2014-2020 Województwo Lubelskie otrzyma prawie 2 miliardy 230 milionów. Należy wykorzystać tę szansę dla rozwoju naszego powiatu. Ja
ze swojej strony postaram się, aby jak największa część tych środków wykorzystana była na terenie Powiatu Lubelskiego.

Co robi burmistrz w pracy?

Wynotowane ze sprawozdania
z pracy Burmistrza Bychawy
za grudzień 2013

29 listopada 2013 r. – udział w posiedzeniu
»»

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lublinie
3 grudnia 2013 r. – udział w Forum Nowoczesnego
»»
Samorządu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych. Debata dotyczyła wyzwań
jakie stoją przed JST, które usprawnią ich rozwój
i zarządzanie finansami.
4 grudnia 2013 r. – burmistrz uczestniczył w dwóch
»»
naradach. W spotkaniu z kierowcami autobusów
szkolnych w sprawie dowożenia uczniów do szkół i
stanu technicznego pojazdów oraz w spotkaniu z dyrektorami szkół w sprawie prowadzonych prac remontowych w szkołach w ramach termomodernizacji oraz realizowanego projektu ze środków EFS pod
nazwą Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
i przedszkoli w Powiecie Lubelskim.
10 grudnia 2013 r. – udział w drugim spotkaniu bur»»
mistrzów i wójtów z powiatu lubelskiego w sprawie planów strategicznych w ramach Powiatowego
Obszaru Funkcjonalnego.
11 grudnia 2013 r. – spotkanie się z przedstawicie»»
lami Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy
Międzynarodowej oraz dyrektorem Środowiskowego
Domu Samopomocy w sprawie przyjazdu grupy gości z La Chapelle sur Erdre w miesiącu maju 2014 r.
12 grudnia 2013 r. – posiedzenie burmistrza, pod»»
czas którego przyjęto projekty uchwał na sesję Rady:
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zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bychawa;
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
Udział w spotkaniu wraz z przedstawicielami gmin
»»
należących do Celowego Związku Gmin „PROEKOB”
z dyrektorem Departamentu Regionalnego
Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie. Rozmowy dotyczyły kwalifikalności podatku VAT.
Spotkanie z mieszkańcami działek położonych przy
»»
ul. Piłsudskiego i Sienkiewicza, w sprawie ustalenia
współpracy i współfinansowania urządzenia projektowanych ulic dojazdowych, obsługujących tereny
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
13 grudnia 2013 r. – spotkanie z Zarządem
»»
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie wykorzystania pozostałych środków finansowych oraz ustalenia planu zebrań sprawozdawczo-wyborczych na
przyszły rok.
16 grudnia 2013 r. – spotkanie z Firmą „EKOLAND”
»»
odbierającą odpady komunalne z terenu naszej gminy w sprawie problemów związanych z segregacją
odpadów komunalnych.
Burmistrz Bychawy Janusz Urban

mieszkańcy

h�

pasje

Jak kolorowa plama na codzienności
Robię to co lubię...


Kilkanaście lat temu, szukając miejsca do
życia, kupiła siedlisko (na prowincji, a jakże!)
w Bychawce Drugiej, a następnie jeszcze dwie
chałupy z bali w Starej Wsi. Rozbudowała dom
dla swojej rodziny, a z pozostałości powstała
przestronna altana w ogrodzie. Gdy potrzebne były miejsca do siedzenia, poddała renowacji stare krzesła i zrobiła urocze pufy. Gdy mają
przyjść goście, wyciąga z szafy kawałek materiału i haftuje przepiękny obrus. Aktualnie
robi małżeńskie łoże, no bo ile można spać na
podłodze, na materacu, choćby najwygodniejszym? Gdy przekracza próg szopy – warsztatu,
zachłannie wciąga w płuca zapach żywicy, by
z iście anielską cierpliwością poddawać obróbce
kawałki drewna. Wtedy czas się zatrzymuje, a w
mieszkaniu pojawia się, np. komoda – istny cud,
albo nagle lustro w łazience zyskuje nowe wcielenie w postaci fantazyjnej ramy wykonanej ze

Doktor inżynier, pracownik naukowy Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
do niedawna Politechniki Lubelskiej, wykładowca
m.in. takich przedmiotów jak: kompozyty
i nanokompozyty polimerowe oraz fizykochemia
polimerów. Pasjonatka drewna i ręcznych
narzędzi stolarskich, organizatorka warsztatów
stolarskich w plenerze, właścicielka i twórczyni
tajemniczego ogrodu, blogerka, żona i matka,
mieszkanka Bychawki Drugiej.
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starych desek. Tu i ówdzie leżą wymyślone przez
nią „poduchausie” czyli małe poduszeczki z zamkniętym w środku zapachem lasu, wypełnione
wiórami różnych rodzajów drzew.
Patrzę na łazienkę w drewnie i na wspomnianą ramę i słów mi brakuje ze zdziwienia. W końcu udaje mi się wyszeptać z niedowierzaniem:
„Łazienka w drzewie?” i… „Ależ to piękne!”.
Aneta w dużej mierze korzysta z ręcznych
narzędzi. Strugi, dłuta, młotki, świdry, piły –
nieodmiennie ją fascynują, nie tylko ich używa ale też kolekcjonuje. Ma do nich stosunek
szczególny. Twierdzi, że z narzędziami jest jak

Wesołe spotkanie


Mol wkracza


z Wiesławem Drabikiem

na salony

Odbyło się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bychawie. Wiesław Drabik
to autor ponad stu książek dla dzieci.

Kolejna odsłona literackokulinarnego konkursu
z cyklu „dla Mola”. Czas start!
Finał w karnawale,
najprawdopodobniej
w drugiej połowie lutego
2014 r.
©© Monika Głazik/UM Bychawa

Aneta Krzyżak

©© Marek Matysek/UM Bychawa

meble i... – mówi
skromnie Aneta Krzyżak.
Kobieta niesamowita!
W listopadzie spotkała
się z mieszkańcami
– czytelnikami
w bibliotece w Starej Wsi,
by porozmawiać o swoich
pasjach.

Większość z nich to wesołe, rymowane bajeczki o zwierzętach.
Najbardziej znane to: „Bajka o Smoku i Kraku, i o tym jak powstał
Kraków”, „Awantura na podwórku”, „Kocie łakocie”, „Jak pies
z kotem”, „Wiosna panie bocianie”. Pisarz recytował rymowanki
ze swoich książeczek i zadawał dzieciom zagadki. Można było kupić książeczkę i otrzymać rymowaną dedykację od autora.
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Panie w sukniach wieczorowych, panowie w garniturach, aromatyczne opowieści baristki Magdy
Drążkiewicz o kawie przyrządzanej na sto różnych sposobów, nastrojowa muzyka, literackie
receptury napojów i słodkości, im bardziej wykwintne, tym lepiej! Tak będzie, ale zanim to
nastąpi zadanie dla Was Wspaniali Czytelnicy!
Trzeba poszukać w literaturze pięknej opisów
napojów, deserów, ciast i innych słodkości i zgłosić je do konkursu. Kto potrafi może sam chwycić
za pióro. Do udziału w konkursie po raz pierwszy
zapraszamy również kinomanów. Smakowite kadry z filmów mile widziane! O szczegóły proszę
pytać w bibliotece.
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bychawie

z ludźmi, trzeba o nie dbać! Elektryczności, poza
oświetleniem warsztatu, używa sporadycznie
i tylko z konieczności. Do wszystkiego dochodziła
sama, niezawodną metodą prób i błędów, zdarzyło
się czasem coś zepsuć. Długo, np. zgłębiała tajemnicę ostrzenia narzędzi.
Gdy mówię o niej artystka stanowczo protestuje, twierdząc, że „bawić się drewnem” może każdy,
trzeba tylko spróbować. Takie jest też marzenie
Anety – zarazić ludzi stolarstwem tradycyjnym!
Obudzić pasję! Przekonać, że warto i trzeba realizować swoje marzenia, nawet jeżeli początkowo
wydają się one zbyt trudne czy wręcz niemożliwe!

Ona szukała długo, próbowała różnych rzeczy, ale
gdy już znalazła nie potrafi zachować jej tylko dla
siebie, chce się dzielić radością jaką czerpie z tworzenia. Latem 2013 r. zaprosiła podobnych sobie
pasjonatów na piknik stolarski. Na swoim blogu, tak po prostu, zamieściła ogłoszenie. I stało
się. Przyjechali ludzie z całej Polski, którzy nigdy
wcześniej się nie widzieli. W jej „tajemniczym ogrodzie” jak grzyby po deszczu wyrosły namioty. Już
pod koniec pierwszego dnia wspólnej pracy „nad
drewnem” wszyscy mieli wrażenie jakby znali się
od lat. Z niecierpliwością czekają na kolejne wakacje i piknik! Internetowa Telewizja Lokalna nakręciła o niej film (do obejrzenia: http://www.itvl.
pl/news/sama-robie-meble), Maria Kolesiewicz
z „Dziennika Wschodniego” zrobiła o Niej reportaż
(DW 2013, nr 241, s.10-11). Bo taka jest Aneta –
otwarta i życzliwa, przyciąga ludzi, zaraża pasją
i entuzjazmem!
To nie wszystko, wygląda na to, że doba Anety
ma co najmniej 48 godzin… No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że wykłada na uczelni, prowadzi blog (http://nietylkomeble.blogspot.com, który gorąco Czytelnikom GZB polecam!), angażuje
się w życie lokalnej społeczności, zbiera zioła i wie
dużo o ich właściwościach i zastosowaniu, projektuje i urządza ogrody, jest fajną mamą rezolutnej
nastoletniej Aleksandry i wymagającą kompromisów żoną.
Takie osoby, jak Aneta, które los stawia nam
na drodze są jak tytułowa, „kolorowa plama na
codzienności”.
Barbara Cywińska

Prowincja może być miejscem magicznym, pełnym wydarzeń i emocji, w którym po prostu chce się żyć (…) K. Enerlich
Prowincja pełna gwiazd.
Codzienność przeplatana drobiazgami, raz jest to spotkanie z pasjonatem,
innym razem wystawa, koncert, impreza
literacko-kulinarna, a czasem po prostu
kawa i pogaduchy w bibliotecznej scenerii nad filiżanką aromatycznej kawy
i kawałkiem domowego sernika. Czyż
nie jest tak, że te niby drobiazgi, których
podświadomie szukamy, są jak dłuto
w dłoni rzeźbiarza… jak balsam najlepszy... jak plaster na otarcia... jak mrożona herbata w upalny dzień... jak pocałunek delikatny… jak szarlotka mamy…?
Te drobiazgi, tylko z pozoru są bez znaczenia. Tak naprawdę dodają sił, wywołują uśmiech, wprawiają w drżenie, sprawiają, że chce się chcieć, wciąż od nowa
i od nowa!

Inspirujące spotkanie i wystawa prac Anety Krzyżak

Wystawy i spotkania z pasjami są wpisane w działania
starowiejskiej biblioteki. Chyba jedynej w kraju wiejskiej
biblioteki, która ma swoją własną galerię!
Zainspirowani artykułem Anety Krzyżak Pierwszy Piknik Stolarski w „Głosie Ziemi
Bychawskiej” (2013, nr 7, s. 12) postanowiliśmy zaaranżować spotkanie czytelników biblioteki w Starej Wsi z tą Panią.
Pani Aneta zaprosiła nas do swojego domu z duszą, gdzie w każdym elemencie wyposażenia widać Jej rękę. Rozmowy o szczegółach planowanego przedsięwzięcia prowadziliśmy
z filiżanką gorącej herbaty w dłoniach, przy pięknym stole, będącym artystyczną kombinacją kawałków drewna jabłoni i wiśni. Pani domu okazała się osobą bardzo ciepłą, a jednocześnie niezwykle skromną i trochę tajemniczą. Z tym większą radością rzuciliśmy się w wir
przygotowań do inspirującego spotkania i wystawy Jej prac.
W piątkowy wieczór, 22 listopada 2013 r. Starowiejską Galeryjkę LAZUR wypełniły prace, rzec można, typowo kobiece: pięknie wyszyte obrusy, ciepłe kamizele, serwety i serwetki robione szydełkiem, jak i na drutach, drewniane drobiazgi w postaci breloczków do
kluczy, pierścionków do serwetek, krzesła i pufy z ręcznie haftowanymi obiciami, ale też
„poważne” meble: ława ze starych desek, urocza komódka z szufladami na drobiazgi czy
wspomniany wcześniej stół, przy którym każdy chciał przysiąść choć na chwilkę. Wnętrza
biblioteki zamieniły się w klimatyczną kawiarenkę. Pani Aneta w bardzo ciekawy sposób
opowiadała o swojej miłości do natury, o tym co skłoniło ją do tworzenia i dlaczego praca z drewnem jest dla niej tak pasjonująca. Na wernisaż wystawy przyszli czytelnicy biblioteki, mieszkańcy trzech części Starej Wsi; przybyli także: szef pani Anety, prof. Andrzej
Niewczas z córką Agatą, znajomi i przyjaciele z Lublina oraz okoliczni pasjonaci stolarstwa.
Przedstawiciele Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, prezes Teresa Tracz i Wiesław
Boguta przywieźli ze sobą narzędzia stolarskie zgromadzone w bychawskiej izbie regionalnej. Wszystkich nurtowało pytanie: jak delikatne dłonie kobiece poradzą sobie z drewnem?

10/2013
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Dossier

„

mieszkańcy

Zdawkowe „kobieta potrafi!” wyjaśniło wszystko. Wielkie emocje wzbudził pokaz wycinania z drewna… w kolejce tłoczyli się i mali, i duzi adepci stolarstwa. Jesteśmy zachwyceni!
– napisali w kronice uczestnicy spotkania.
Prace Anety Krzyżak były obiektem westchnień, zachwytów i zainteresowania mieszkańców Starej Wsi przez trzy tygodnie.
Ewa Nieściór

mieszkańcy

Związek działa w celu:
– poprawienia warunków socjalno-bytowych osób starszych przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej i organizacjami społecznymi,
– organizowania życia kulturalnego i artystycznego,
– reprezentowania interesów seniorów wobec organów
władzy i administracji samorządowej.
PZERiI jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego. Jest największą organizacją skupiającą emerytów,
rencistów i inwalidów. Oddział Rejonowy skupia cztery
koła: Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice i koło Bychawa.
Związek reprezentowany jest przez 11-osobowy Zarząd.
Środowisko seniorów jest bardzo zróżnicowane ze względu na role i swoje miejsce w środowisku. Mimo to seniorzy
wysoko cenią życie i radość.
W latach 2008-2013 działalność kulturalną organizowały Koła i Odział Rejonowy. Zarządy wszystkich ogniw naszego Związku organizowały wiele różnorodnych, dobrze
przygotowanych imprez integracyjnych: Światowy Dzień
Inwalidy, Międzynarodowy Dzień Seniora, jubileusze,
ogniska i pikniki. Nie obce są również seniorom wyjazdy
do teatru i kina.
Na uwagę zasługuje współpraca międzygminna. W ww.
imprezach uczestniczyli przedstawiciele urzędów administracji samorządowej, kościelnej, instytucji kultury oraz
władze Zarządu Okręgu PZERiI. Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze, turystyczne, pikniki rekreacyjne, które spełniały funkcję poznawczą i integracyjną. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 40 wycieczek w tym pięć zagranicznych. Osobom
szczególnie wyróżniającym się w pracy społecznej na
wniosek Zarządu Rejonowego – Zarząd Główny przyznał:
30 Złotych Honorowych Odznak PZERiI, 15 dyplomów
PZERiI i 9 wyróżnień.
Cieszymy się, że władzom naszej gminy nie są obojętne
losy seniorów. Dlatego na łamach naszej gazety pragniemy gorąco podziękować za wszelką pomoc, licząc na dalszą współpracę.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom naszej małej ojczyzny
Bychawy najserdeczniejsze życzenia.
Zofia Szorek, przewodnicząca PZERiI w Bychawie

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Małgorzacie Fijołek
z Rodziną
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu
Miejskiego w Bychawie

Głos Ziemi Bychawskiej
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Klub Sportowy Granit opowiada o roku 2013
Za nami kolejny rok


działalności Bychawskiego
Ludowego Klubu
Sportowego „Granit”. Czas
na krótkie podsumowanie.

Z nowym zarządem pracujemy od kwietnia
2012 r., jesteśmy grupą młodych ludzi, wkładających swój czas, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój lokalnego sportu. Pracujemy społecznie i nieodpłatnie, wielokrotnie poświęcając
własny czas wolny na rzecz sportowego rozwoju
młodzieży z naszej gminy. Cały czas ciągną się
za nami problemy finansowe, z jakimi zderzyliśmy się w dniu przejęcia klubu. Nie zniechęciło nas to do ciężkiej pracy, a myślę że nawet
bardziej zmobilizowało. Dziś możemy z podniesioną głową powiedzieć że klub jest w znacznie
lepszej sytuacji niż kilka lat wstecz. Obecnie poszerzyliśmy jego ofertę, liczy obecnie 140 zawodników, dla porównania w roku 2010 na zajęcia
sportowe w "Granicie" uczęszczało 95 zawodników. Największą liczbę wszystkich sportowców
stanowi młodzież w wieku do lat 18, jest ich 96,
następni są zawodnicy w wieku 19-23, jest ich
21, oraz zawodnicy powyżej 23 lat, których jest
23. Na 140 zawodników z terenu gminy Bychawa
w klubie zarejestrowanych jest 134, a tylko 6 zawodników mieszka na terenach gmin ościennych. Oznacza to, że prawie wszelkie środki jakie Klub otrzymuje od gminy na realizację zadania z zakresu szkolenia sportowego przeznaczone są na szkolenie młodych bychawian.

Najwięcej asyst na koniec rundy
jesiennej 2013

przyczyniacie się Państwo do wsparcia młodzieży z terenu naszej gminy.
Bardzo serdecznie dziękujemy ludziom na
przychylnym i sponsorom, którzy nie zapominają
o wpieraniu naszego klubu. Serdecznie dziękujemy: rodzicom za wypożyczanie sprzętu do renowacji boiska oraz pomoc przy utrzymaniu płyty
boiska, p. Ewie Tanikowskiej za użyczenie rozsiewacza, p. Andrzejowi Dąbrowskiemu i Michałowi
Dąbrowskiemu oraz Tomaszowi Frączkowi za
przewóz sprzętu do renowacji boiska, sponsorom P.W. „FAMI” Michał Famielec, OSK „Krynio”
Marcin Kryk, Panu Krzysztofowi Szafrankowi,
firmie „Martex”, firmie „SZKOLPOL”, firmie „AXEL”, firmie „Synchro-Serwis” Dariusz
Bartoszek, firmie „Zdzichtex” Zdzisław Czarny,
firmie „Super-Dach” Agnieszka Kamińska oraz
Biuru Rachunkowemu Ireny Ozimek.
Cały czas poszukujemy nowych sponsorów,
którzy nawet niewielkimi sumami chcą wspierać
funkcjonowanie naszego Klubu. Zachęcamy do
współpracy i kontaktu.
Z okazji zbliżających się świąt życzymy zdrowia
i wszelkiej życiowej pomyślności. Cierpliwości
i wytrwałości w realizacji życiowych planów.
Uśmiech na twarzy i optymizmu na każdy dzień.
Oby te święta spędzone w rodzinny gronie pozytywnie nastawiły nas do zbliżającego się nowego
roku.
Zarząd BLKS Granit

Seniorzy: Jarosław Stępień – 12 asyst (najlepiej poda»»

Najlepsi strzelcy na koniec rundy
jesiennej 2013

Klub, to oczywiście treningi, a w mijającym roku
przeprowadziliśmy ich aż 536 (są to treningi
wszystkich grup pracujących w ramach Klubu).
Treningi przekładają się na wyniki, które prezentują się następująco:

Seniorzy: Grzegorz Góral – 21 bramek! (najlepszy strze»»
lec w klasie okręgowej), Sylwester Lis, Jarosław Stępień
– obaj po 8 bramek
Granit II: Ernest Korba – 8 bramek, Tomasz Pietraś
»»
– 4 bramki
Juniorzy: Grzegorz Grabczyński – 5 bramek, Paweł
»»
Łukomski – 3 bramki
Trampkarze: Dawid Sprawka – 8 bramek, Rafał Lipiński
»»
– 5 bramek
Młodzicy: Alan Szafran – 8 bramek, Kamil Olesiński
»»
7 bramek, Bartłomiej Milanowski, Daniel Juchna –
obaj po 4 bramki

Miejsca w tabeli poszczególnych zespołów
Drużyna
Seniorzy
Granit II
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Orlik
Siatkarze

Wiosna 2013
5
4
7
3
10
6

Jesień 2013
5
3
6
6
3
3
-

jący w klasie okręgowej), Grzegorz Góral, Sylwester Lis
– po 8 asyst
Granit II: Ernest Korba – 6 asyst, Tomasz Pietraś –
»»
5 asyst, Michał Popławski 4 asysty
Jesteśmy zaangażowani w pomoc przy imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych
na terenie naszej gminy. W celu poprawy finansów Klubu organizujemy od dwóch lat stoisko
sprzedażowe podczas Ogólnopolskiego Festynu
W krainie pierogów. Niezwykłym wydarzeniem
było uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie na najsmaczniejsze pierogi sprzedawane podczas imprezy. W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować rodzicom, którzy
byli mocno zaangażowani w produkcję naszego
regionalnego przysmaku. Ten tytuł należy się
głównie WAM!
Aktywnie włączamy się w organizację Dożynek
Gminnych, przeprowadzając Turniej Sołectw,
który od trzech lat jest integralną częścią lokalnego Święta Plonów.
Udało nam się pozyskań niebagatelną sumę
5959,65 zł z 1 % we współpracy z Fundacją
Studencką „Młodzi-Młodym”. Jest to kwota jaką
wspólnie przekazali Państwo na Klub poprzez
odpis 1%. Za ten wkład bardzo serdecznie dziękujemy, bez tych pieniędzy koniec roku byłby
niezwykle trudny do przetrwania. Jednocześnie
prosimy o uwzględnienie nas w mijającym
roku podatkowym. Już niebawem po raz kolejny złożymy PiT-y, pamiętając o 1 % dla Granitu
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Podsumowanie projektu „Pomagamy Sobie”

Ostatnie pożegnanie

Jeszcze kilkanaście
lat temu wszyscy
przyczepiali na nim
nekrologi. Drzewo
„wisielców” czyli lipa
przy domu towarowym
w centrum Bychawy.
Przyniosła smutne
wieści o śmierciach
wielu mieszkańców
gminy.
Niektórzy żartowali, że jeśli ich na lipce jeszcze nie powiesili, to znaczy, że
żyją, mimo wielu chorób i bóli, które im dokuczają. Tak jak w wierszu
J. Juchy: (…) Kiedy wstaną rano „części” pozbierają/ Niech rubrykę zgonów
w prasie przeczytają./ Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,/ To znaczy, że
zdrowi i dobrze się czują.
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Później, na budynku sklepu pojawiła się specjalna tablica z krzyżykiem
do wieszania klepsydr. Lipę zaś kłuli bezprawnie reklamujący szybkie
pożyczki. Ale lipa nadal była świadkiem wielu rozmów na temat śmierci:
Kiedy umarł?... Pogrzeb o czternastej…
Chorowała długo…

3 grudnia 2013 roku Zarząd Dróg
Wojewódzkich ściął lipę. Fakt, była trochę spróchniała. Ale przywiązaliśmy
się do niej. Zabieg odbył się w obecności kilkunastu przechodniów, trwał
nie dłużej niż dwie godziny. O czym ze
smutkiem zawiadamiamy.
Monika Głazik

W dniu 16 grudnia 2013 r. w Bychawskim Centrum
Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt
„Pomagamy Sobie” realizowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bychawie w roku 2013. W projekcie brało
udział 21 osób, w tym jedna kontynuująca z 2012 r. Celem
głównym projektu było zaktywizowanie społeczno-zawodowe 21 osób z Gminy Bychawa. Uczestnicy projektu otrzymali profesjonalne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga oraz brali udział w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wszyscy
ukończyli zaplanowane działania i otrzymali stosowne zaświadczenia. Pięć uczestniczek brało udział w pracach społecznie użytecznych, zaś dwie kolejne (po zakończonym
kursie profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej) zostało skierowane na płatny staż zawodowy
Ośrodek w bieżącym roku realizował Program Aktywności
Lokalnej pn. W drodze do samodzielności, w którym brało
udział 10 osób – uczącej się młodzieży powyżej 15 r. ż. z rodzin niepełnych. PAL-owicze wzięli udział w Kursie fotografii
cyfrowej, po zakończeniu którego otrzymali zaświadczenia.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano spotkanie integracyjno-sportowe w formie spływu
kajakowego.
Wszystkie działania założone w projekcie zostały zrealizowane. Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom: p.
Marcie Wołoszyn – zastępcy burmistrza Bychawy, p. Annie

©© materiały autora

Nie wszyscy wiedzą, że w Bychawie
prężnie działa na rzecz ludzi starszych
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów. W 2013 r. PZERiI Oddział
Rejonowy w Bychawie w swoich
strukturach organizacyjnych zrzeszał
440 seniorów.

©© materiały autora

dla ludzi starszych

sport

©© Monika Głazik, 2005 rok/UM Bychawa

Jesteśmy i działamy


mieszkańcy

Wójcik – doradcy ds. realizacji projektów w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, p. Grażynie
Adamczyk – starszemu inspektorowi w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Lublinie filia w Bychawie, p. Małgorzacie
Tudrujek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie, p.
Marcie Żyśko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
Drugiej, p. Bożenie Koziej – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zaraszowie oraz uczestnikom projektu.
mgr Marta Nakielska, starszy specjalista pracy socjalnej
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Projekt „POMAGAMY SOBIE” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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�bliża się czas cudów, dlatego życzymy
wszystkim, by cuda, na które czekamy
cały rok, spełniły się właśnie w te Święta.
By nikogo bliskiego nie zabrakło przy
wigilijnym stole, a także, by zawsze
było przy nim miejsce dla wędrowca,
który może niespodziewanie zapukać
do naszych drzwi. �esołych Świąt dla
wszystkich członków oraz sympatyków
naszego stowarzyszenia
życzy zarząd PSUIPK�.
� okazji mijającego roku 2013 chcieliśmy
także serdecznie podziękować za
współpracę, pomoc i zaangażowanie
wszystkim tym, którzy przyczynili się
i pomogli w do realizacji VIII Pokazu
Wszechstronnego Wykorzystania Koni.
Zapraszamy wszystkich – miłośników
koni i nie tylko – do dalszej współpracy
w nadchodzącym roku. Wszelkie
informacje na temat stowarzyszenia
znajdą Państwo na stronie internetowej
www.konie.bychawa.pl.

mieszkańcy

©© materiały autora

W zabawie wzięli udział zaproszeni goście
ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Tarnogrodzie
i „Absolwent” z Lublina oraz uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Krężnicy Jarej. Zgodnie z andrzejkową tradycją odbyły się liczne konkursy i atrakcje. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się obecna na zabawie wróżka
i jej tajemniczy kącik, w którym zainteresowanym przepowiadała przyszłość. Nie zabrakło też skocznych dźwięków
w wykonaniu zespołu Aster (z ŚDS Bychawa). Uczestnicy
wyjeżdżali bardzo zadowoleni nie tylko z powodu atrakcji, ale i pod wrażeniem wspaniałej sali bankietowej, o dużej powierzchni, z pięknym kolorystycznym wystrojem.
Goście obiecali, że bardzo chętnie powrócą tu jeszcze m.
in. ze względu na piękne i malownicze położenie lokalu.
Dzięki uprzejmości p. Anety i Adama Popławskich sala
została użyczona nieodpłatnie. W tym miejscu dyrekcja, personel i uczestnicy są bardzo wdzięczni właścicielom „Parkowego Zacisza” za wspaniały gest na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Marzena Tylec

Przekazanie daru jest wypełnieniem woli ojca,
który pragnął, by jego księgozbiór trafił do bychawskiej książnicy. Dziękujemy Pani Dyrektor.
Użytkownicy biblioteki pozyskali wydawnictwa z literatury pięknej polskiej i zagranicznej,
piśmiennictwo niebeletrystyczne, w tym literaturę historyczną, biografie, krytykę literacką, podręczniki z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
eseje polityczno-filozoficzne, dzieła Władysława
Kopalińskiego, przewodniki turystyczne, albumy bogato ilustrowane z wielu urokliwych miejsc
i regionów Polski. Państwo Elżbieta Wyrwicz
i pośmiertnie Mieczysław Kuna, dołączyli do
panteonu naszych Darczyńców.

Księgozbiory bibliotek są najczęściej pozyskiwane w drodze zakupów, ale pewna ich część
pochodzi również od darczyńców: osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń. Dla wielu bibliotek kolekcje darczyńców dawały początek
historii książnicy. Bywało, że księgozbiory prywatne stawały się zalążkiem przyszłych dużych
bibliotek. Bychawską bibliotekę od wielu lat
wspomagają darczyńcy. Początkowo były to zaledwie pojedyncze książki przekazywane bibliotece okazjonalnie. Z czasem zaczęły napływać
większe ilości publikacji starszych i nowszych,
pieczołowicie przeglądanych przez pracowników
biblioteki, selekcjonowanych, ewidencjonowanych i opracowywanych. Nierzadko trafiały się
naprawdę cenne zbiory, prawdziwe perełki, cieszące oczy, pobudzające nasze umysły, zmysły
i wyobraźnię. Wystarczy wymienić Kanon na
Koniec XX wieku, otrzymany z rąk Waldemara
Dąbrowskiego, ówczesnego ministra kultury
i dziedzictwa narodowego, podarowany naszej
bibliotece przez Porozumienie Wydawców, czy

Patronat nad powołaniem i pracami Koła sprawują, burmistrz Bychawy p. Janusz Urban
oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie ppłk
Adam Lipert. Uroczystości rozpoczęto od
uczestnictwa pocztu sztandarowego oraz zaproszonych goście mszy świętej w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela w Bychawie. Następnie
w Bychawskim Centrum Kultury, zgodnie z ceremoniałem, prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie
ppłk Adam Lipert odczytał Uchwałę Zarządu
Wojewódzkiego
powołującą
Gminne

©© materiały autora

Nowe stowarzyszenie w Bychawie


Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Bychawie.
W swoim wystąpieniu, burmistrz Janusz Urban,
złożył gratulacje członkom Koła, życzył realizacji zadań statutowych oraz satysfakcji z działalności społecznej na rzecz obronności naszej
Ojczyzny. W imieniu prezesa Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, gen. dyw. dra Franciszka
Puchały, podziękowania dla burmistrza Bychawy
oraz życzenia dla członków Koła, przekazał wiceprezes Zarządu Głównego ds. Społecznych
płk Kazimierz Kolasa. Za wybitne zasługi, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gen.
dyw. dr Franciszek Puchała, nadał Burmistrzowi
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Bychawy Panu Januszowi Urbanowi „Medal pamiątkowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
wręczony przez płka Kazimierza Kolasę. Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Lublinie ppłk Adam Lipert
złożył serdeczne podziękowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie na ręce wiceburmistrz p. Marty Wołoszyn.
Uroczystości zakończono poczęstunkiem.
Na posiedzeniu w dniu 22.11.2013 r. Komitet
Organizacyjny dokonał wyboru Zarządu Koła,
do którego weszli: kol. Ryszard Walczak – prezes, kol. Jerzy Sprawka – wiceprezes, kol. Józef
Stanicki – sekretarz, kol. Lechosław Maziarz –
skarbnik, oraz Komisji Rewizyjnej: kol. Zbigniew
Frączek – przewodniczący, kol. Zbigniew
Winiarczyk – wiceprzewodniczący, kol. Tadeusz
Prącik – sekretarz, kol. Jan Wysocki – członek.
Uchwalono także plan najbliższych przedsięwzięć do wykonania, to jest: sprawy organizacyjne związane z założeniem odpowiedniej dokumentacji i włączeniem się Koła w działalność
jednostek organizacyjnych Związku.

Podziękowanie
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Wsparło
nas 119 osób. W dniu 4 grudnia – organizacja pożytku publicznego – Fundacja
Studencka Młodzi-Młodym
przekazała zebraną na nasze subkonto kwotę czyli 4576,43 zł. Zgromadzone
w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla Szkoły
Podstawowej w Zaraszowie.
Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi
Zaraszów i Okolic

też Kolekcję Gazety Wyborczej, dar Agory S.A.
Wydawnictwa te – to najważniejsze książki przełomu wieków, zarówno z literatury pięknej jak
i niebeletrystycznej. Nie sposób pominąć daru
Biblioteki Zamku Królewskiego w Warszawie,
blisko 140 książek, głównie z dziedziny sztuki, albumy bogato ilustrowane i inne publikacje, na które naszej biblioteki nigdy nie byłoby
stać. Podobnie było z Wydawnictwem Pascal
z Bielska-Białej, które nadesłało nam pokaźną liczbę atlasów, przewodników turystycznych,
albumów krajoznawczych, popularyzujących
piękno przyrody, cuda natury, wiele wspaniałych miejsc, zabytków i sztukę.
Wśród darczyńców biblioteki są również osoby prywatne i publiczne, związane z Bychawą
miejscem urodzenia, zamieszkiwania, pracą zawodową, a czasem tylko jakimś drobnym wydarzeniem, które okazywało się na tyle trwałe, by z sentymentem wspominać naszą rodzimą okolicę i na tyle ważne, by ofiarować naszej
książnicy swoje zbiory, książki, jakąś ich część.

I znowu wystarczy wymienić tutaj: Krzysztofa
Mroziewicza, znanego polskiego publicystę,
korespondenta wojennego, dyplomatę i komentatora spraw międzynarodowych, który przekazał bibliotece część swojego księgozbioru;
prof. Mieczysławę Demską-Trębacz, teoretyk
muzyki i kultury, doktor nauk humanistycznych, profesor sztuk muzycznych, od lat związaną z PWSM w Warszawie, a od kilku – z bychawską biblioteką poprzez czynną współpracę; Jacka Maja, polskiego historyka sztuki, publicystę, pracownika Zakładu Tradycji
Antyku w Sztukach Wizualnych Uniwersytetu
Warszawskiego, dyrektora Collegium Artium –
naukowej organizacji pożytku publicznego, „dobrego ducha” wspierającego bychawską książnicę od zawsze, na różnych etapach jej funkcjonowania, w bardzo różnorodnych formach.
Jackowi Majowi zawdzięczamy pozyskanie wielu
darczyńców, zwłaszcza takich instytucji jak polskie muzea.
Z kolei panu Mariuszowi Nawłatynie – kolekcję książek anglojęzycznych z literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Dzięki nim
możemy utrwalać znajomość języka angielskiego i wzbogacać swoje słownictwo.
Nie sposób wyliczyć wszystkich darczyńców
biblioteki. Każdy z nich ma swój udział w powiększaniu księgozbioru bychawskiej książnicy
i budowaniu wokół niej, tego niezwykłego klimatu, atmosfery, którymi mogą się cieszyć nasi
użytkownicy. Dziękujemy serdecznie wszystkim
Sponsorom. Liczymy na jeszcze więcej. W imieniu wdzięcznych czytelników i pracowników biblioteki, z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami na dalszą współpracę.
Elżbieta Winiarczyk

Miło jest dostawać prezenty

od MIKołaja

Evseeva

27 listopada spora grupa
mieszkańców Bychawy wysłuchała
koncertu Aleksandra Evseeva
w kawiarni artystycznej „Złota Lira”.

Bychawianie usłyszeli popularne rosyjskie i ukraińskie
piosenki m.in. Czerwoną rutę, Czeremszynę, A ja idę po
Moskwie, Belye Rozy, Oczy czarne, Kalinka. Zwłaszcza panie urzekł potężny wokal śpiewaka oraz oryginalna interpretacja utworów. Wywołał w słuchaczach pozytywne
emocje i nostalgiczne wspomnienia.

Z życia LOK Bychawa

Pewna ręka i sprawne oko bychawskich gimnazjalistów
Szkolna Liga Strzelecka. Pod taką nazwą w Puławach odbywają się zawody strzeleckie. W tym roku Bychawę reprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców
Ojczyzny: Mateusz Flis, Piotr Kuś, Cezary Robak i Michał
Nieściór. W kategorii szkół gimnazjalnych byli najlepsi,
pokonali 20 drużyn z całego województwa lubelskiego.
Dodatkowo jeszcze Mateusz Flis zdobył pierwsze miejsce
w rozgrywkach indywidualnych. Gratulujemy!

będzie
jemioły…

MIKołaj odwiedził wszystkie grzeczne dzieci w przedszkolu. Był też w szkole i trochę
powałęsał się po ulicach. Podobno w niektórych pokojach w Urzędzie także go spotkano. W redakcji był i zostawił lizaka. Mówią, że jakiś związek z pobytem MIKołaja
w Bychawie miała Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna…
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Koncert Aleksandra


Już nie
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że Miejska Biblioteka
Publiczna w Bychawie
otrzymała cenny dar
w postaci książek
od p. Elżbiety Wyrwicz,
zastępcy dyrektora
Departamentu Turystyki
w Ministerstwie Sportu
i Turystyki, córki
Mieczysława Kuny, którego
wspomnienia i Pamiętnik
z lat wojny drukowano
w „Głosie Regionalistów”
(GZB nr 9, 10/2012
i nr 1/2013).

27 listopada w Parkowym Zaciszu
miała miejsce impreza andrzejkowa
zorganizowana przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Bychawie.

©© Monika Głazik/UM Bychawa

Miło nam donieść,
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Co roku, gdzieś w połowie grudnia do Urzędu
Miejskiego w Bychawie
wchodził obwieszony gałązkami jemioły pan Zygmunt
Kulpa, sołtys z Józwowa.
Z uśmiechem na ustach,
wręczając paniom urzędniczkom po gałązce jemioły, składał świąteczne życzenia. To była taka mała
tradycja. Będzie nam tego
brakowało…

©© materiały autora

w „Parkowym Zaciszu”
na Podzamczu

10 listopada 2013 roku
to historyczny moment
zarówno dla bychawskiej
społeczności. Tego dnia
odbyły się uroczystości
powołania Gminnego Koła
Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Bychawie.

h�

Biblioteka również dostaje prezenty

Andrzejki


©© Monika Głazik

mieszkańcy

Medale za zasługi dla obronności kraju
Minister Obrony Narodowej odznaczył członków bychawskiego koła LOK medalami za zasługi dla obronności kraju:
srebrnym: Zbigniewa Wierzbickiego, brązowymi: Tadeusza
Topyłę, Jarosława Pawłowskiego, Henryka Krajewskiego,
Wiesława Lenarta, Witolda Mysyka, Andrzeja Sprawkę.

dodatek
do „Głosu Ziemi Bychawskiej”
nr 10 (249)
redaguje
BYCHAWSKIE
TOWARZYSTWO
REGIONALNE

„Godni pamięci”
– bohaterami XVI Spotkań Regionalnych

10

(89)
2013

nawet najmniejsza,
może poszczycić się ludźmi,
którzy angażują się w jej
życie społeczno-religijne,
tworzą historię regionu,
dbają o trwałość tradycji
i bogatej obrzędowości,
słowem są „solą tej ziemi”
swojej Małej Ojczyzny.
Godzi się zatem o takich
postaciach pamiętać,
utrwalać ich ślad na
współczesnej mapie Polski.

Taki cel przyświecał właśnie autorom
XVI Spotkań Regionalnych, którzy 17 grudnia 2013 r. zorganizowali je dla mieszkańców
Bychawy. Sala widowiskowa Bychawskiego
Centrum Kultury, jak co roku w grudniu, stała
się miejscem spotkania członków i sympatyków
BTR, uczniów i ich nauczycieli z gminnych szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Marta
Wołoszyn zastępca burmistrza, Agnieszka Szacoń
naczelnik Wydziału OSSO UM, Zbigniew Maksim
radny Rady Miejskiej, prof. Antoni Krawczyk, Jan
Szantyka emerytowany chirurg, Teresa Gutek
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Krzczonowie oraz dyrektorzy szkół.
Zarząd
Bychawskiego
Towarzystwa
Regionalnego zorganizował tę cykliczną imprezę
dzięki finansowemu wsparciu Gminy Bychawa
oraz bezinteresownej pomocy pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Bychawskiego
Centrum Kultury, za co gorąco dziękujemy.
Tegoroczne Spotkania przebiegały pod hasłem
Godni pamięci – znani i nieznani, ale zasłużeni
dla naszej Małej Ojczyzny. Najważniejszym celem
było wskazanie ludzi zasłużonych, którzy swą ponadprzeciętną działalnością wpisali się na trwałe
w dzieje danej miejscowości jako godni uznania
i pamięci, osób – być może – jeszcze dotąd w ogóle lub niewystarczająco docenionych, a działających przed lub w czasie II wojny światowej.
Uczestnicy, czyli uczniowie szkół naszej gminy, pod kierunkiem swoich nauczycieli wywiązali się z tego zadania znakomicie. W formie prezentacji multimedialnych, słownych,
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Anna Gadzalanka Bojarowa

Bp Walenty Baranowski

Franciszek Lebieda

Tadeusz Sowa "Spartanin"

Jan Luterek

Stanisław Maciąg

Zofia z Przewłockich Kowerska

ks. Dominik Maj

słowno-muzycznych,
miniatur
scenicznych
przedstawili sylwetki zasłużone dla swoich miejscowości, w których mieszkają i uczą się. To była
doprawdy duchowa uczta.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Starej
Wsi Drugiej (op. Grażyna Rakuś), którzy w odegranej scence – fragmencie godziny wychowawczej – nakreślili portret Franciszka Lebiedy, od
1932 r. nauczyciela w Starej Wsi, opiekuna męskiej drużyny harcerskiej, patrioty, czynnego
uczestnika walk o niepodległość i wreszcie społecznika oddanego starowiejskiej ziemi. Dzieci
z dumą też przedstawiły artystyczne pasje swojego lokalnego bohatera, eksponując na scenie
przywiezione obrazy jego autorstwa.
Partyzanckie losy legendarnego „Spartanina”,
„Sarmaty” ppor. rez. Tadeusza Sowy przewijały się w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież Gimnazjum nr 1
im. Obrońców Ojczyzny pod kierunkiem polonistki Magdaleny Miszczak. Uczniowie opowiadali, opierając się na fragmentach pamiętnika
Jana Czapli „Czarnego”, o brawurowych akcjach
przeprowadzanych podczas wojny w okolicach
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Zofia Przewłocka

©© archiwum GZB

Każda miejscowość,


Bychawy. Niebezpieczne epizody z udziałem partyzantów dowodzonych przez T. Sowę budziły
wyraźne zainteresowanie zgromadzonej publiczności. Wiele wzruszeń dostarczyły też pieśni wykonane przez chór prowadzony przez Krzysztofa
Mendykowskiego.
Uczniowie SP w Woli Gałęzowskiej (op.
Magdalena Rugała i Barbara Jargiełło) zabrali
nas w czasy, kiedy żyła ofiarna działaczka społeczno-oświatowa, założycielka ochronki dla
dzieci, organizatorka tajnego nauczania i właścicielka tamtejszych dóbr Zofia z Koźmianów
Przewłocka. Dziewczyny ubrane w piękne, ludowe stroje z dumą prezentowały zasługi i patriotyczną postawę podczas powstania styczniowego kobiety, której imię za rok przybierze tutejsza
szkoła.
Biskup Walenty Baranowski – jeden z zasłużonych hierarchów Kościoła Lubelskiego, od
roku 1840 proboszcz w Bychawce, to postać zaprezentowana przez uczniów SP w Bychawce
im. Kajetana Koźmiana (op. Jolanta i Zbigniew
Maksim). 23 lata był proboszczem w Bychawce,
w tym przez sześcioletni okres biskupem

j�
sufraganem. Podsumowując zasługi biskupa dla
mieszkańców wsi, uczennice zacytowały fragment
wiersza K. Koźmiana Pasterzu, abyś mógł stu lat
dożyć w owczarni wdzięcznej za Twe trudy, znoje
(…) Przybyłeś Pańską uprawiać winnicę, oczyścić
z chwastów, wyrwać osty, głogi….
Dziewczynki ze SP w Bychawie zapoznały publiczność z kapłańską drogą ks. Dominika Maja,
od 1958 r. proboszcza, a potem dziekana w bychawskiej parafii, byłego więźnia obozów koncentracyjnych, który we wdzięcznej pamięci parafian
pozostał ciepłym, uśmiechniętym człowiekiem,
gorliwym duszpasterzem, kochanym katechetą
i miłośnikiem dzieci i młodzieży. Nad przygotowaniem słownej prezentacji czuwała nauczycielka
jęz. polskiego Joanna Wójtowicz.
Dariusz Góźdź i jego uczniowie z ZS im.
Henryka Dobrzańskiego pokusili się o zaprezentowanie mało znanego naszej społeczności
Stanisława Maciąga, nauczyciela i kierownika
Szkoły Powszechnej w Bychawie, pasjonata pracy
z młodzieżą i w końcu żołnierza Korpusu Ochrony
Pogranicza, który poległ w bitwie pod Sarnami
w 1939 r.
Ostatnią osobą godną pamięci, przywołaną przez uczennice ZS im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego
była
Anna
Gadzalanka
Bojarowa, działająca podczas okupacji w konspiracji ludowej na Lubelszczyźnie. W 1944 roku
zasiliła szeregi SL „Wola Ludu”. Licealistki, z których jedna wcieliła się w postać swojej bohaterki, przeprowadziły wywiad z orędowniczką sprawy chłopskiej. Występ został przygotowanego pod
kierunkiem Ewy Wingert.
Podsumowania Spotkań Regionalnych podjęli się prof. Antoni. Krawczyk i Maria Dębowczyk,
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dzieląc się osobistymi refleksjami na temat przedstawianych postaci i krótko charakteryzując
warte wspomnień osoby czynnie zaangażowane w życie miasta i okolic: Jana Luterka, współpracownika ks. Antoniego Kwiatkowskiego i Zofii
Kowerskiej de domo Przewłockiej, nowelistki, autorki literatury pedagogicznej i książek dla
dzieci.
Na koniec wspomnę o niezwykle interesującym
wystąpieniu Jakuba Kuny, magistra Kartografii
i Geoinformacji UMCS, a obecnie doktoranta, który wprowadził nas w świat „Wirtualnej Bychawy”.
Pod takim hasłem będą przebiegały długofalowe
przygotowania do XVII Spotkań Regionalnych.
Publiczność z uwagą słuchała założeń projektu,
podziwiając efekty dotychczasowej pracy Jakuba,
czyli krótkometrażową Animację 4D „Wirtualny
spacer po Bychawie 1804-2009”.

©© Monika Głazik/UM Bychawa
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Godna podkreślenia jest niezwykle owocna
praca nauczycieli poszczególnych szkół, widoczna na każdych Spotkaniach Regionalnych, na
niwie krzewienia patriotyzmu lokalnego wśród
dzieci i młodzieży. Kształtowanie takich postaw
nie jest wcale łatwe, ale jak się okazuje, możliwe. Zaangażowanie uczniów, emocje widoczne na
ich twarzach podczas występów, są dowodem, że
warto podjąć ten pedagogiczny trud nawet kosztem niezrealizowania kilku godzin z podstawy
programowej, która ostatnio spędza sen z powiek
każdego, udręczonego „papierologią” nauczyciela. Tym bardziej im dziękuję w imieniu Zarządu
BTR i składam wyrazy wdzięczności dyrektorom
szkół, że umożliwiają i uczniom, i pedagogom co
roku uczestniczyć w Spotkaniach organizowanych przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne.
Teresa Tracz, prezes BTR

Gawęda o cichej bohaterce
Na tablicy tylko kobiecy portret i nazwisko.


Zna już je cała szkoła. To Zofia z Koźmianów
Przewłocka. Nauczycielka, patriotka,
ofiarodawczyni. Przyszła patronka Szkoły
w Woli Gałęzowskiej.

Sporo już o Niej wiemy, ale chcemy dowiedzieć się więcej. Dlatego 3 grudnia zaprosiliśmy do
nas p. Marię Dębowczyk, niestrudzoną badaczkę historii lokalnej, autorkę książek i wieloletnią prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Kto – myślimy – jeśli nie ona, przekaże nam garść nowych informacji o życiu i działalności tej ważnej dla nas osoby? Pani Maria
nie zawodzi. Zaczyna opowiadać, wciągać w historię sprzed wieku. Barwnie odmalowuje
przed słuchaczami epizody z życia Zofii. Nie pozwala jednak na lenistwo: zadaje pytania,
zastanawia się, każe szukać odpowiedzi. Widać, że temat jest jej bliski. Dzieli się tą pasją.
Zdumiewające były skupienie i cisza, w jakiej nasi uczniowie wysłuchali tej niezwykłej gawędy. To ich naprawdę wciągnęło, rozpaliło wyobraźnię. Niektórzy z nich robili notatki (!).
Były też pytania o szczegóły, prawdziwe uczestnictwo, jakiego byśmy sobie zawsze życzyli.
Pani Maria, która sama określa się mianem współautorki tego projektu, tej idei, odsłania
przed nami ludzką twarz Zofii Przewłockiej. I umacnia nas w przekonaniu, że jest to postać
nie tylko wybitna, ale też skromna i sympatyczna.
To nie tylko stare zdjęcia, to nasza historia, a także nasza przyszłość. Jest jeszcze wiele domów, które mogą o tym zaświadczyć. Gdzie przechowuje się listy, wspomnienia i pamięć.
Te sto lat, dzielący nas wiek, podczas którego Jej imię mogło zostać zaprzepaszczone a dzieło zapomniane przestaje mieć znaczenie. Zbliżają nas drobne gesty, ułomki słów, wsparcie
i obecność ludzi dobrej woli. Prawdziwych ambasadorów Jej pamięci, dzięki którym sylwetka Zofii Przewłockiej rysuje się wyraźnie, by stanąć w pełnym świetle.

10/2013

13

©© materiały autora

historia

Dziękujemy za życzliwość p. Marii Dębowczyk. Za chęć, by uczestniczyć z nami w tym wydarzeniu, nadać mu odpowiednią rangę. Dzięki takim ludziom możemy kontynuować nasze starania w dziedzinie propagowania wiedzy o naszej przyszłej patronce w najbliższym
środowisku.
Takie spotkania uświadamiają mi nie upływ czasu, ale uniwersalność pewnych wartości, ich
nieprzemijalność i celowość, skoro działania takie, jak nadanie imienia szkole mogą łączyć
ludzi między pokoleniami, ponad piaskami czasu.
Magdalena Rugała

historia
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Tradycyjne potrawy wigilijne w okolicy
Bychawy
Wigilia z łaciny oznacza


Jak podają Anna Kowalska-Lewicka i Zofia Szromba-Rysowa
posiłki ogólnie podzielić możemy na codzienne, postne,
świąteczne, obrzędowe i okolicznościowe. Wieczerzę wigilijną zaliczyć możemy więc do pożywienia świątecznego (które charakteryzowało się między innymi większą wystawnością) oraz postnego (które w dawnym, tradycyjnym jedzeniu
zajmowało bardzo ważne miejsce).
Dobrze znaną jest zasada podawania na kolacji wigilijnej dwunastu potraw, którą często motywuje się liczbą
apostołów.
S.S. – A dlaczego musiało być dwanaście potraw?
J.F.(m) – Musi z apostołów to było.
Ten szczególny posiłek rozpoczynano na ogół od śledzi ponieważ na dawnej bychawskiej wsi były one łatwiej dostępne. Zajmowały one miejsce karpia, bez którego współczesna
wieczerza obejść się nie może.
J.R. – Najpierw były śledzie…
M.K. – Ryba karp to tak nie. Bo to kiedyś to skąd to było
wziąść.
J.F.(k) – Tak.
M.K. – Tylko śledzie i samemu robione były.
J.F.(k) – Śledzie to były, bo to były solone tylko w beczkach
te śledzie, innych śledzi ni było, tylko solone kupowało się
wcześniej, moczyło się.
M.K. – Solone tylko i innych śledzi nie było.
Jako drugie danie często podawano czerwony barszcz
z grzybami i kartoflami.
J.R. – …późni był barszcz, no to tera sie robi uszka do, do
barszczu a kiedyś to były kartofle do barszczu, ryby nie było
tylko były śledzie.
S.S. – Ale biały, czy czerwony barszcz?
J.R. – Czerwony i to był tyko oliwą czy olejem taki za tego i z
grzybami (…) no a tak pierożków, tych uszek to tak nie było
modne, tylko ten barszcz (…) dużo grzybów było no to poźni
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czuwanie nocne przed
dniem świątecznym,
inaczej stróżowanie.
W tradycji chrześcijańskiej
słowo wigilia łączone jest
najczęściej ze świętami
Bożego Narodzenia, kiedy
to między innymi spożywa
się uroczysty, postny
posiłek wieczorny.

mama te grzyby wyjęła, posiekała i tych buraczków troche
wyjęła…były te grzyby.
Jak widać ważną rolę odgrywały grzyby oraz olej, którym
okraszano pożywienie.
M.K. – Z grzybów barszcz, to taki doprawiony jak teraz no,
bo jak by…
J.F.(k) – Ale olejem, olejem z…
M.K. – To sie nazywało pokraszony olejem.
J.F.(k) – Pokroszony olejem, tak.
Oleju dodawano także do ziemniaków, które gotowano
w mundurkach. Dawniej na terenach okalających Bychawę
powszechnie na wieczerzę wigilijną przygotowywano również ponczki, które można porównać do współczesnych
racuchów.
M.K. – A i takie to nazywały sie poncz…
J.F.(k) – Racuchy takie…
M.K. – (…) ale to kiedyś to nazywały ponczki.
J.F.(k) – Ponczki.
S.S. – I jak to się robiło?
M.K. – A normalnie, takie drożdżowe…
J.F.(k) – Z mlekiem tam i jajko sie wbiło, (…) drożdży sie wzięło
trochy i (…) na oleju smażone.
M.K. – (…) I takie płaskie.
Informatorzy częstokroć podkreślają również zmiany jakie
zaszły w nazewnictwie niektórych pokarmów:
M.K. – …taka ugotowana to nazywała się, nie kompot, tylko
polewka z suszu.

J.F.(k) – Z suszu, tak. (…) Bo teraz to sie mówi kompot, nie?
Na koniec warto też wspomnieć o jednym z ciekawszych
zwyczajów jakiego powszechnie przestrzegano podczas
spożywania wieczerzy wigilijnej. Mówię tu o zakazie kładzenia łyżki na stole:
J.F.(k) – …każdy łyżke ze sobą nosił, nie wolno było łyżki po…
M.K. – Położyć.
J.F.(k) – Położyć, tylko…
J.F.(m) – Bo krzyż miał boleć…
Tak więc pamiętajmy, aby podczas wieczerzy wigilijnej nie
kłaść łyżek na stole, a ból pleców w przyszłym roku nie będzie dla nas problemem.
Opracowane na podstawie wywiadów z mieszkańcami
gminy Bychawa.
Sylwia Stachyra
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Darowizny prosimy wpłacać na konto Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego do dnia
31 grudnia 2013 roku (RBS w Bychawie nr konta 83 8685 0001 0000 0619 2000 0010),
tytułem: na druk książki.
Zarząd BTR

Reklama

W ostatnich dwóch numerach „Głosu Regionalistów” zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe druku książki dr Moniki Głazik o Antonim Budnym, ostatnim
właścicielu Podzamcza. Nie pozostali Państwo obojętni na apele: dokonano 12 wpłat
o łącznej kwocie 1525 zł. Pieniądze wpłynęły od mieszkańców Bychawy, Starej Wsi,
Olszowca, Opola Lubelskiego, Olsztyna, Biskupca, Tarnowa, Lublina. Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy!

szkoły

o

wywiad

Z młodzieżą ukraińską na co dzień
�odnieś rękę Boże Dziecię
i �obłogosław na te radosne Święta,
obdarz lud swój wszelkimi łaskami,
napełnij utrudzone serca radością
i miłością, spraw by wszyscy byli
sobie braćmi, natchnij szacunkiem
i wzajemną życzliwością, nagródź
szczęściem ciepła rodzinnego, oddal
wszelkie zło, przemoc i pożogi, czuwaj,
nad pokojem i spokojem, dopomóż by
w zaciszu domowego ogniska spełniały
się najskrytsze marzenia, by chleba
nie brakowało a zdrowie dopisywało.
W imieniu społeczności Zespołu Szkół
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
ciepłych, pełnych miłości Świąt Bożego
Narodzenia
życzy Henryk Dudziak

l�
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
zdrowia, pomyślności i nadziei
na Nowy nadchodzący 2014 Rok
Rodzicom, sponsorom, sympatykom szkoły,
Mieszkańcom Bychawy i okolic
życzy
dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

Rozmowa z Henrykiem


Dudziakiem, dyrektorem
Zespołu Szkół im. ks.
A. Kwiatkowskiego
w Bychawie

Współczesny świat stawia ogromne wymagania nie tylko przed ludźmi, którzy muszą nadążyć za dynamicznymi zmianami, ale także przed
instytucjami, które także muszą dostosowywać
się do obowiązujących trendów. Od bardzo dawna obserwujemy otwieranie się granic, wynikające z dążenia państw do budowania wspólnoty europejskiej. Ta europejskość wkracza również do naszych szkół, co powoduje, że musimy
otworzyć się na inne kultury, kraje, obyczaje,
religie. Bychawski „Kwiatek”, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przyjął w mury swojej szkoły 40 uczniów liceum i czterech uczniów
gimnazjum z Ukrainy. Jest to młodzież z takich
miejscowości jak: Korzec, Równe, Żytomierz,
Winnica, Chmielnicki i Gródek Podolski. Po miesięcznym wakacyjnym kursie języka polskiego młodzi Ukraińcy, 1 września zaczęli z nami
nowy rok szkolny. Na początku wszyscy mieli
mnóstwo obaw, czy sprostamy temu wyzwaniu,
ale już od pierwszych lekcji młodzież z Ukrainy
pokazała się z niezwykle pozytywnej strony
i we wszystkich obudziła nową energię do wykonywanej pracy. Zbliża się koniec pierwszego,
wspólnego półrocza, zatem pora na małe podsumowanie, którego najlepiej dokona dyrektor
Zespołu Szkół – p. Henryk Dudziak – pomysłodawcą tej inicjatywy.
Monika Kot: Pojawienie się młodzieży
z Ukrainy w Bychawie wzbudziło duże zainteresowanie, ale i wiele obaw. Co dla naszej szkoły znaczyło przyjęcie uczniów
z Ukrainy?
Henryk Dudziak: Utworzenie klas międzynarodowych to wynik współpracy, jaką szkoła

©© materiały autora

�

prowadziła przez okres pięciu lat ze szkołami na
Ukrainie: z Lapaivką i z dwoma liceami z Korca.
Pomysł ten zrodził się w wyniku rozmów, dyskusji i spotkań z nauczycielami, dyrektorami
szkół oraz starostami z tamtego terenu – powiatu korzeckiego i Pustomyty, prowadzonych
w celu uwieńczenia pięciolecia współpracy możliwością kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy w Polsce. Myślę, że to się udało. Młodzież z językiem polskim stykała się już
w swoich szkołach macierzystych, gdyż w niektórych szkołach język polski jest realizowany
jako język obcy. W Korcu zajęcia prowadzi nawet sam ksiądz Waldemar Szlachta, który swego
czasu odwiedził naszą Bychawę. Co to znaczyło dla naszej szkoły? Wydaje mi się, że bardzo
wiele! Pomimo obaw jakie były, to najbardziej
istotny jest fakt, że w jakiś sposób podniosło
to prestiż szkoły. Współpraca uaktywniła całą
społeczność szkolną, samorząd uczniowski, nauczycieli, nas jako dyrekcję, pracowników administracji i obsługi. Obok młodzieży z Ukrainy

znalazła się dwójka dzieciaków polskiego pochodzenia, które wychowywały się i chodziły do szkół
we Włoszech i teraz kształcą się razem z naszą
młodzieżą i młodzieżą ukraińską, czyli z powodzeniem udaje się tworzyć taką otoczkę, jakoby
nasza szkoła była szkołą międzynarodową.
Czego Pan, jako dyrektor, bał się najbardziej, decydując się na przyjęcie młodzieży
z zagranicy?
Jako dyrektor najbardziej bałem się tego, że
trudno było przewidzieć reakcję naszej młodzieży
i młodzieży z zagranicy, choć pewne przesłanki
i wcześniejsze kontakty w postaci zawodów sportowych, wymiany młodzieży, uczestnictwa w różnych wspólnie organizowanych imprezach, prowadziły do stwierdzeń, że jednak da się współpracować z młodzieżą ukraińską. Pomimo że historia
między naszymi narodami była bardzo różna, to
właśnie w wyniku rozmów, jakie prowadziliśmy
z nauczycielami i dyrektorami szkół wyszło, że
warto takie rzeczy robić. Przede wszystkim warto
wychowywać młodzież w innym duchu, w duchu

„Hubal” nakręcony na pomaganie


W okresie bożonarodzeniowym organizowane są kiermasze świąteczne „Wigilijne dzieło pomocy”. W ich organizację włączają się uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej
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rytatywnych organizowanych przez Bychawskie Centrum
Kultury. Uczniowie z grupy tanecznej ZSZ prezentowali tańce: poloneza i walca angielskiego, dostarczając wielu miłych
wrażeń oglądającym.
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Już kolejny rok młodzież naszej szkoły
aktywnie włącza się w działalność
dobroczynną na rzecz potrzebujących.
Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Odgrywa bardzo dużą rolę – uczy
W tym roku uczniowie i nauczyciele: Anna Pikul, Aneta
młodzież wrażliwości, rozwija
Cieślak i Wiesław Olech prowadzili zbiórkę darów w skleempatię, kształtuje pozytywną
pach Carrefour Express i Biedronka w Bychawie. Zebrane
postawę wobec chorych, samotnych, produkty zostaną przekazane w postaci paczek potrzebująniepełnosprawnych i potrzebujących. cym uczniom naszej szkoły. Dziękujemy kierownictwu sklepów za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie
Za pomoc i otwarte serca należą się
akcji. Ponadto młodzież z naszej szkoły włącza się w akcję
pomocy
potrzebującym, biorąc udział w koncertach chawszystkim serdeczne podziękowania.

Wigilijne dzieło pomocy

tolerancji, wzajemnego szacunku, poszanowania
kultury jednego i drugiego kraju, wzajemnych relacji, takich bardzo sympatycznych. To jest bardzo
ważne, żeby młodzież nie patrzyła na siebie wilkiem, nie rozdrapywała ran historii. Oczywiście
historię młodzież znać musi, ale musi też historię nowoczesną tworzyć w oparciu, tak jak powiedziałem wcześniej, o tolerancję, szacunek, wzajemną życzliwość, pomoc i życie obok siebie. Bo
teraz tak to się właśnie organizuje, że i w szkole,
i w internacie mieszka młodzież polska i ukraińska, i na tym tle nie dochodzi do konfliktów, czego się bardzo obawiałem. Natomiast czasami częściej zdarzają się sytuacje trudne w obrębie samej
młodzieży polskiej, bo ci nie zawsze potrafią się
ze sobą dogadać. Natomiast na tej linii młodzież
ukraińska – młodzież nasza, nie zaobserwowaliśmy jakichś konfliktów, a wręcz przeciwnie wzajemnie sobie młodzież pomaga, nie tylko po lekcjach, ale również, co bardzo ważne, w trakcie
lekcji. Młodzież ta aktywnie uczestniczy w życiu
całej społeczności szkolnej.
Jak, z perspektywy tych już prawie pięciu
miesięcy, ocenia Pan Dyrektor funkcjonowanie
młodzieży z Ukrainy w naszym środowisku?
Myślę, że sam jestem bardzo pozytywnie zbudowany faktem, że podjąłem trud organizacji
tej klasy międzynarodowej. Młodzież jest bardzo aktywna, niezwykle pracowita, angażuje się
we wszystkie odcinki życia szkoły. Dowodem na
to są liczne występy naszej młodzieży i młodzieży ukraińskiej, akademie, przedstawienia, udział
w paradzie przy okazji Festynu Rodzinnego.
Widać, że ta młodzież czuje się tu bardzo dobrze. Zresztą najlepszym potwierdzeniem tego
jest uśmiech, bezpośredni szczery uśmiech, który
na co dzień pojawia się na twarzy tej młodzieży.
Potwierdza to również ostatni wywiad do telewizji z Równego (Ukraina), gdzie młodzież w samych
superlatywach wypowiadała się o naszej szkole,
o współpracy, o bogactwie naszej szkoły, o tradycji naszej szkoły, o bardzo dobrym wyposażeniu
naszej szkoły, o życzliwości nauczycieli i rówieśników. Dumny jestem, że ten trud, który podjąłem, trafił na podatny grunt. Myślę, że równie
pozytywnie tę pracę oceniają nauczyciele, choć
zapewne jest wiele trudności z uwagi na barierę

30 litrów krwi honorowo oddanej

szkoły. W ubiegłym roku zebrana kwota w wysokości 520 zł
została przeznaczona na leczenie dla uczennicy naszej
szkoły.

Krew nazywana jest darem życia, gdyż jest niezbędna do ratowania ludzkiego zdrowia. Zapotrzebowanie na nią jest ogromne. Aby
wyjść naprzeciw młodzieży chętnej do oddawania krwi, w dniach
18 września i 10 grudnia 2013 r. przeprowadziliśmy akcję honorowego oddawania krwi.
Koordynatorem akcji był pedagog szkolny Janusz Sagan, który
przeprowadził akcję informacyjną wśród uczniów. Spotkała się
ona z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem – chęć oddania
życiodajnej krwi zgłosiło ponad 70 osób. Oczywiście część z różnych względów, np. choroby została wyeliminowana i nie mogła
jej oddać. Akcję prowadziło Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Wśród krwiodawców byli
nauczyciele – panowie: Robert Jarzyna, Robert Skoczylas, Marcin
Kryk, Andrzej Pietrzak i Janusz Sagan oraz nasi absolwenci. W sumie oddaliśmy około 30 litrów pełnej krwi (450 ml każdy z krwiodawców). Honorowi dawcy otrzymali czekolady i sok.
Warto nadmienić, że dzięki dużemu zainteresowaniu honorowym krwiodawstwem wśród uczniów, akcja została wpisana
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językową. Jest ona już coraz mniejszą przeszkodą, ale przez okres pierwszych dwóch miesięcy
było naprawdę bardzo trudno.
Pan Dyrektor jest powszechnie znany jako
osoba z głową pełną pomysłów. Jakie pomysły i marzenia będzie Pan chciał zrealizować
w nowym roku kalendarzowym i szkolnym
(2014/2015)?
Chciałbym kontynuować pomysł z przekształcaniem szkoły w szkołę międzynarodową, dawać możliwość kształcenia młodzieży z różnych
krajów w naszej szkole, natomiast moim wielkim marzeniem jest by rozszerzyć jeszcze ofertę
edukacyjną. W ubiegłym roku przymierzaliśmy
się do stworzenia technikum geodezyjnego, technikum drogowego, ekonomicznego z nastawieniem na księgowość komputerową. Chciałbym,
by w przyszłym roku próbować w dalszym ciągu
zainteresować młodzież z całej okolicy kształceniem zawodowym, żebyśmy mogli dołożyć cegiełkę do tego, by młodzież nie tylko przygotowywała się do matury i do studiów wyższych, ale by
również w naszej szkole mogła zdobywać konkretny zawód. Mam nadzieję, że patron szkoły
ksiądz A. Kwiatkowski będzie błogosławił i wspierał wszystkie nasze inicjatywy i natchnie też dobrymi pomysłami młodzież, aby w nowym roku
szkolnym wybrała naszą szkołę. Należy podkreślić fakt, iż zwiększył się stopień organizacyjny
naszej szkoły, bowiem musieliśmy dokonać adaptacji pomieszczeń na internat. Aktualnie ponad
90 osób przebywa w internacie. To wszystko jest
bardzo ważne. Szkoła jest otwarta, szkoła żyje,
żyje cały tydzień, bo młodzież z Ukrainy mieszka i w soboty, i w niedziele. Odwiedzają ich rodzice z Ukrainy. Są zachwyceni naszą szkołą, wyposażeniem naszej szkoły, stosunkiem do pracy
z młodzieżą. Chciałoby się w takim duchu pracować nadal, by młodzież mogła się wszechstronnie rozwijać, żeby młodzież, przekraczając progi
naszej szkoły, mogła realizować swoje marzenia.
Bardzo ważny jest tez fakt, że w wyniku takich
działań nikt z personelu nie stracił miejsca pracy. Chciałbym, żeby nasza szkoła w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijała i była chlubą naszej
małej ojczyzny – bychawskiej ziemi!
Monika Kot

do harmonogramu akcji organizowanych cyklicznie w naszej szkole. Kolejną planujemy 13 marca 2014 roku.

Zbiórka nakrętek to pomysł
sprawdzony

Zamień śmieci w radość chorych dzieci – to hasło aktualnej akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia
w Lublinie. Warto przyłączyć się do akcji, bo w ten sposób można pomóc chorym dzieciom. Zbierajmy nakrętki plastikowe,
ze wszystkich opakowań. Nakrętki, które zbierzemy, Lubelskie
Hospicjum im. Małego Księcia sprzeda firmie zajmującej się ich
utylizacją. Uzyskane w ten sposób pieniądze Hospicjum zagospodaruje na potrzeby chorych dzieci. W budynku szkoły znajduje się
specjalny pojemnik zakrętkożercy, do którego każdy może wrzucić zebrane nakrętki. Zebrane nakrętki prosimy o dostarczenie do
szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości o kontakt ze szkołą.
Przyjedziemy i je odbierzemy.

szkoły

szkoły
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Rycerskość zawsze


ruch

Połknęli tanecznego bakcyla
Taniec. U jednych widzów


27 listopada dzieci z przedszkola
i I klasy Szkoły Podstawowej
w Bychawie przeniosły się w świat
magii.

Dziękuję
Rodzicom uczniów Gimnazjum nr 1 im. Obrońców
Ojczyzny w Bychawie za zaangażowanie i wszelką pomoc
w przygotowanie Święta Szkoły – szczególnie p. Katarzynie
Grodzińskiej, p. Jolancie Bieleckiej, p. Urszuli Szacoń,
p. Ewie Piętko, p. Anecie Lenart, p. Irenie Maj i p. Sylwii
Lipińskiej. W szczególny sposób dziękuję Państwu
Agnieszce i Mariuszowi Sawickim za pomoc w działaniach
na rzecz gimnazjum.
Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za zrealizowane zadania, które przyczyniły się do przygotowania Święta Szkoły. Uroczystość była
przepiękna. Gratuluję wszystkim Rodzicom tak wspaniałej
młodzieży.
Dyrektor szkoły Bożena Toporowska

Głos Ziemi Bychawskiej
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Atmosfera tego dnia od samego rana była gorąca. Dzieci
podekscytowane tym wydarzeniem, nie mogły doczekać
się rozpoczęcia zabawy. Tuż po obiedzie, do sali udekorowanej w pajęcze sieci, duszki oraz czarownice na miotłach, przybyły wróżki. Te urocze istoty dzięki użyciu takich przedmiotów jak: łódeczki z łupin orzecha, cukierki z wróżbą i imbryk z nazwami zawodów przepowiadały
dzieciom przyszłość. Maluchy z zainteresowaniem słuchały: kim będą w przyszłości, jakie niespodzianki szykuje im
los, która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż, a który
z chłopców pierwszy się ożeni! Dzieci były zafascynowane
wróżbami! Oprócz tego chętne osoby brały udział w konkursach na najciekawsze przebranie oraz taniec w parach
z balonikiem.
Czas między wróżbami i konkursami wypełniały zabawy przy muzyce tanecznej. Wszystko to w blasku kolorowych świateł i budzącym radość „towarzystwie” baniek
mydlanych.
Całość imprezy uatrakcyjniła mama Zuzi, która pięknie malowała dzieciom buzie. Roześmiane twarzyczki maluchów
zmieniały się nagle w kolorowe kwiaty, zwierzątka a nawet bajeczne motyle i pegazy – zgodnie z wypowiedzianym życzeniem.
Wróżby, konkursy, dobra muzyka, sprawiły dzieciom wielką radość, zaś stoły zastawione smakołykami, wprawiły
w radość brzuszki najmłodszych łasuchów!
Anna Sadowska

Samba, rumba, disco, cha cha, rock and roll,
cucaracha, walc i tango argentina, techno, rap,
soul, valentina, menuetti, piruetti, conga, bonga, castanietti, conga, bonga i cabasa są z banana, z ananasa. Dance, dance, dance, dance, mój
drogi, odklej się od podłogi. Dance, dance, dance, dance, mój drogi, tylko dance dziś ma sens.
Tak o tańcu śpiewał dawniej Tercet Egzotyczny.
Czytając słowa piosenki i oglądając współczesne
programy rozrywkowe, proponowane przez telewizję widzimy, że taniec zajmuje istotne miejsce.
Bawić się i rozwijać przez taniec chciałaby
zapewne niejedna osoba. Niestety, nie wszyscy
mamy możliwości i chęci, by poszerzać swoje
umiejętności. Szansę na rozwijanie swoich talentów otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej (z chęciami do tańca nie było problemu). Możliwość

uczestniczenia w takiej formie zajęć artystycznych, zorganizowanych przez szkołę, to marzenie wielu uczniów. Niestety brak środków finansowych przeznaczonych na oświatę nie pozwala na poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych
szkół. Utworzenie zespołu tanecznego w każdej
placówce jest niemożliwe, dopiero dodatkowe dotacje unijne pozwalają na spełnienie dziecięcych
oczekiwań i inwestowanie w młode pokolenie.
Dzięki takim środkom finansowym, w wyżej
wymienionych przez mnie szkołach, powstały (w bieżącym roku szkolnym) dwa zespoły

Nazwa turnieju zobowiązywała
organizatorów, aby zadbać o wizytę
na naszej imprezie Mikołaja.
Uczestnicy nie zawiedli się.
Mikołaj przybył na turniej i częstował
cukierkami.

Na dworze coraz zimniej,
ale w „Poziomce”
zawsze panuje gorąca
atmosfera. 21 listopada
w naszym Przedszkolu odbył
się Bal u Pani Jesieni.
Już od samego rana w „Akademii
Poziomkowej” pojawiały się fantazyjnie poprzebierane dzieci. Inspiracją do wykonania strojów była obecna pora roku – jesień.
Gratulujemy! Rodzicom świetnych pomysłów
na wykonanie przepięknych strojów, ponieważ niektóre były naprawdę pracochłonne.
Zaraz po śniadaniu, dzieci i ciocie, przywdziały
jesienne stroje i wszyscy udali się do pięknie
udekorowanej sali „Biedronek”. Imprezę poprowadziła Kasia Skałecka, która jak zwykle
świetnie wywiązała się ze swojego zadania, za
co serdecznie jej dziękujemy. Po zabawie udaliśmy się do sali „Pszczółek” na zasłużony poczęstunek. Dziękujemy Rodzicom za przyniesienie przepysznych ciast i soków.
Paulina Szopa

18

taneczne – „Pauza” (Stara Wieś Druga) i „Smyki”
(Wola Gałęzowska). Projekt „Dobry start w przyszłość”, prowadzony w naszej gminie, przyczynił
się do spełniania dziecięcych marzeń o tańcu.
W każdej ze szkół, raz w tygodniu (w Starej Wsi
Drugiej w poniedziałki od 13.50-14.35, a w Woli
Gałęzowskiej w piątki od 14.45-15.30), spotykają się uczniowie klas I-VI, aby wspólnie uczyć
się, bawić i poznawać nasz kraj i region od strony muzycznej. Dzieciaki poświęcają ten czas
również na naukę układów choreograficznych,
w których, na zakończenie projektu, będziecie

Mikołajkowy turniej rodzinny


Bal u Pani Jesieni
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zaspokaja potrzeby
estetyczne, a innych
zachęca do działania.
Jest dobrym sposobem
na spędzanie wolnego
czasu oraz jedną
z propozycji aktywności
ruchowej, która wpływa
na poprawę zdrowia.

mogli Państwo obejrzeć naszych małych artystów. 45 minut na taniec to trochę mało. Musimy
(wspólnie z uczniami) rozsądnie gospodarować
czasem, aby zajęcia odbywające się w tym roku
szkolnym, pozwoliły im opanować jak najwięcej
nowych umiejętności tanecznych. Dzieci rozpoczęły naukę od tańców nowoczesnych. Obecnie
trudzą się nad opanowaniem i poprawnym wykonaniem tańców narodowych i regionalnych
(poznajemy tańce lubelskie). Przed nami jeszcze zaplanowana namiastka Zumby (jest to jedna z nowszych odmian ekspresji ruchowej, która
powstała z połączenia tańca i aerobiku). Nie muszę chyba dodawać, że zajęcia cieszą się ogromną popularnością i mali artyści nie mogą się już
doczekać swoich pierwszych występów. Oprócz
finansów na zajęcia dostaliśmy pieniądze na zakup regionalnych strojów lubelskich, a że w naszym repertuarze znajdują się nie tylko tańce
regionalne i narodowe, potrzebujemy również innych ubiorów. W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować jednej z mam ze Starej Wsi Drugiej,
która wyraziła zgodę na uszycie specjalnych
spódniczek dla zespołu tanecznego „Pauza”.
Czytając artykuł widzimy, że realizacja projektu ruszyła na dobre, a jaki będzie efekt? –
przekonamy się o tym w czerwcu na koncercie
galowym w Bychawskim Centrum Kultury.
Elżbieta Sobaszek,
instruktorka tańca zespołów „Pauza”
i „Smyki”

W dniu 7.12.2013 r. w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców
Ojczyzny w Bychawie odbywał się Mikołajkowy Turniej
Rodzinny w tenisie stołowym. Organizatorami byli uczniowie kl. III a wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Głąb. W turnieju wzięło udział osiem rodzin. Uczniowie kl. III a zorganizowali kawiarenkę. Podczas oczekiwania na swój mecz
można było wypić gorącą herbatę i zjeść ciastko. Turniej
przebiegał w miłej i wesołej atmosferze. Rodzice wraz ze
swoimi dziećmi aktywnie spędzili wolny czas. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco.
1. Michał Piwnicki z tatą Tomaszem
2. Konrad Rożenek z tatą Piotrem
3. Paulina Wieczorkiewicz z tatą Grzegorzem
4. Andżelika Korba z tatą Emilem
5. Karolina Rybaczek z tatą Krzysztofem
6. Katarzyna Mendykowska z tatą Krzysztofem
7. Gabriela Oleszko z tatą Mariuszem
8. Luiza Frączek z tatą Piotrem

Do Szkoły Podstawowej
w Zaraszowie zjechali rycerze:
polski – chłop jak się patrzy,
i krzyżacki – taki jakiś cienias.
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świecie wróżb

w modzie?

Dzięki programowi „Rekonstrukto” przenieśliśmy się do
epoki średniowiecznej – w cudowne czasy, gdy uczyć się
nie trzeba było, gdzie rycerze mieli damy serca, niewiasty
zaś miały swego rycerza zawsze gotowego do obrony ich
czci.
W tamtym odległym okresie obowiązywał kodeks etyczny,
na szczycie którego stały wartości: odwaga, męstwo, waleczność (wszak były to czasy ciągłych wojen) oraz prawdomówność, dotrzymywanie słowa, honor. Kto tego nie
przestrzegał, narażał się na karę, a kary były wyrafinowane. I tak żeby nie było to czcze gadanie, dla przykładu zakuto w dyby naszego Jaśka z Wincentówka za nauczycielom
przeszkadzanie, dziewczynom dokuczanie, na lekcji ciągłe
gadanie. Siedziałby tak nieszczęśnik w pozycji strasznie
niedogodnej, ku uciesze narodu zgromadzonego i pastwiącego się nad biedakiem, gdyby nie litość rycerza. Ciekawe
co by było, gdyby przywrócić w dzisiejszych czasach system kar średniowiecznych i tak na przykład złodziejom ucinać ręce, a gadułów pozbawiać języków. Ale nie każdy musiał tak marnie skończyć, średniowiecze to czas, w którym
można było zostać rycerzem. Rytuał pasowania zobaczyliśmy na przykładzie Sebastiana z Zaraszowa.
Czasy rycerzy minęły, średniowieczny oręż można zobaczyć tylko w muzeum, ale kodeks etyczny jest aktualny do
dziś.

Święto Przedszkolaka
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W zaczarowanym


Za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego uczestnicy
otrzymali puchary oraz medale. Za miejsca od czwartego
do ósmego pamiątkowe dyplomy. Za ufundowanie pucharów oraz medali składam podziękowanie zaprzyjaźnionemu sponsorowi. Każda drużyna otrzymała słodki upominek, w tym miejscu dziękuję prezesowi GS-u w Bychawie
panu Adamowi Bartoszkowi.
Elżbieta Głąb oraz uczniowie kl. III a
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w szkole w Bychawce

W dniu 6 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im
Kajetana Koźmiana w Bychawce odbyło się podwójne
święto. Dzieci nie tylko powitały Mikołaja, ale również obchodziły jak co roku Święto Przedszkolaka. Jednak ten rok
jest dla nas wszystkich wyjątkowy, cieszymy się z dwóch
nowopowstałych oddziałów przedszkolnych w naszej placówce. Poza istniejącym już oddziałem przedszkolnym
dzieci 5 i 6 –letnich w szkole powstała nowa grupa dzieci
3 i 4 – letnich oraz pozaszkolny oddział w Zdrapach. Tak
więc, podczas uroczystości trzy grupy przedszkolne wspólnie zaprezentowały występ artystyczny. Dzieci pięknie
śpiewały, recytowały wiersze oraz tańczyły. Była to doskonała okazja do zapoznania się grup oraz integracji dzieci.
Występ podziwiali nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był przepyszny tort dla wszystkich.
Wychowawczynie: Jagiełło Krystyna, Gierak Ewa, Drąg Ewa

Kolędowanie
przy szopie
zapraszamy na cykl kolęd przy Bychawskim Centrum Kultury
29 grudnia 2013 godz. 17.00
31 grudnia 2013 godz. 23.55
6 stycznia 2014 godz. 17.00
19 stycznia 2014 – Przegląd Jasełek
W programie kolędowania
Poświęcenie szopki
Spotkanie noworoczne z władzami Bychawy
Przeglądy jasełek

Wystąpią

**
**
**
*

Klub Seniora
Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej
Akademia Poziomkowa
Szkoła Podstawowa w Bychawce
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego
Chór BCK
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