
W numerze:

Święta, święta……

Co zaserwuje Pani Burmistrzowa 

w najbliższe święta?

Dlaczego racuchy Babci są takie pyszne?

I jak się robi nalewkę Sołtysa?

Gdy przed świętami zgubimy książkę kucharską, 

jedynym ratunkiem będą 

„Świąteczne potrawy prosto 
z Bychawy” s. 2

MADE IN LAPONIA 

Spójrzmy, choć jeden raz, krzywym okiem 

na św. Mikołaja… s. 3

O synagodze….

O lipca br. synagoga w Bychawie nie jest już własnością 

gminy Bychawa. Na mocy postępowań regulacyjnych, 

zgodnie z ustawą z dn. 20.02.1997 r. o stosunku 

Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich,  synagoga 

została nieodpłatnie przekazana Gminie Wyznaniowej 

Żydowskiej w Warszawie. W listopadzie br. Fundacja 

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, pełnomocnik 

nowego właściciela, tj. gminy żydowskiej, sprzedała tę 

nieruchomość jednemu z mieszkańców Bychawy. 

Więcej na s. 4

Gałęzów ma 

się dobrze!

Promocje czy prezentacje 

wydawnictw, odkrywających 

nasze bychawskie bądź 

lubelskie korzenie wpisały 

się na stałe w kalendarz 

kulturalnych wydarzeń 

miasta. Śmiało można powiedzieć, że należą już do 

tradycji. 9. grudnia br. miała miejsce promocja książki 

Konstantego Rostworowskiego „Zmierzch Gałęzowa”. Ta 

książka to jednocześnie pasjonująca lektura i nieocenione 

źródło wiedzy o regionie, którą chciałoby się mieć 

w domowej biblioteczce, a nawet powinno! 

Więcej na ten temat w artykule B. Cywińskiej s. 7.

Gazetka szkolna „Dzieciaki 
ze Szkolnej Paki”

W tym numerze GZB znajdziesz gazetkę szkolną. To 

efekt realizacji przez Szkołę Podstawową w Bychawie 

projektu „Nasza Szkoła”, w ramach którego powstał 

między innymi program „Malujemy nasz świat słowami”. 

Dla zainteresowanych utworzono specjalne koło 

dziennikarskie. Zajęcia miały za zadanie przekazać 

uczniom wiedzę dotyczącą tworzenia gazety oraz 

umiejętność posługiwania się różnymi formami 

wypowiedzi, stosowanymi w gazetach i czasopismach, 

a tym samym rozwijania zainteresowań literackich. 

Efektem kilkumiesięcznej pracy dzieci i ich opiekunów jest 

gazetka „Dzieciaki ze Szkolnej Paki”.
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Drodzy Czytelnicy!
Przy różnych okazjach ludzie życzą sobie wzajemnie 

wielu rzeczy: pomyślności, szczęścia, dobrobytu. Ale na 
pierwszym miejscu jest zawsze zdrowie. To ono jest dla 
każdego człowieka najwyższą wartością.

Dlatego na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok życzymy Państwu zdrowia. 

Niech 2008 Rok będzie też pełen radości, życzliwości, 
satysfakcji z pracy zawodowej i osobistego szczęścia.

Z najlepszymi życzeniami
Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”

i „Głosu regionalistów”

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia 
przyniesie tak potrzebną radość, 
spokój i szczęście,
które pozwolą przeżyć 
te wyjątkowe chwile 
w duchu pokoju, skupienia, 
radości i miłości.
Nowy Rok niech zbudzi dawne nadzieje
i spełni ukryte marzenia!

 życzą

     
Burmistrz Bychawy 

Andrzej Sobaszek

     
Przewodniczący

Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka 

Wesołych ŚwiątWesołych Świąt
Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia

Póki 
wschodzi 
Gwiazda

Czego życzyć sobie w święta
Może zwykły człowiek dziś?-

Aby złego nie pamiętać,
Póki się coś w sercu tli.

 Póki wschodzi Gwiazda,
 Póty jest nadzieja...

Aby wokół nie zabrakło,
Tych, z którymi łatwiej żyć-

Tej szczerości, której warto
Jest zawierzyć każde łzy...

 Póki wschodzi Gwiazda,
 Póty jest nadzieja...

Aby świat, co sam się dźwiga
Zwolnił tempa, oddech wziął;

To nie bezduszna machina,
Której obcy ludzki los.

 Póki wschodzi Gwiazda,
 Póty jest nadzieja...

Leszek AsyngierJr

W OCZEKIWANIU NA GODY
nieco wspomnień, garść refleksji

Adwent zaczyna się tuż po Andrzejkach. 
Jest to czas wielkiego oczekiwania na cho-
inkę pierwszą gwiazdkę, wigilię, pasterkę, 
świętowanie Bożego Narodzenia, Nowego 
Roku – ogólnie Godów.

Święta radości, święta rodzinne i sąsiedz-
kie, święta dzieci, święta wszystkich ludzi 
rozpoczynają się z nastaniem Wigilii. Tym-
czasem trwa czas Adwentu. Czas postu 
i nabożeństw, czas wyczekiwania na Boże 
Narodzenie.

W czasie wyciszenia adwentowego dzieci 
oczekiwały na Świętego Mikołaja. Czę-
sto w niektórych rodzinach, na potrzeby 
ideologiczne, Świętego Mikołaja nazywano 
„Dziadkiem Mrozem”. Ja wyobrażałem so-
bie Świętego Mikołaja, jako dobrodusznego 
dziadka, w biskupiej mitrze z pastorałem.

Im bliżej jest Godów, tym nastrój staje 
się coraz bardziej wesoły, rośnie radosne 
oczekiwanie. Nikt z mojego pokolenia nie 
wyobraża sobie tych świąt bez prawdzi-
wej choinki – żywego, pachnącego żywicą 
drzewka, oświetlonego prawdziwym ogniem 
cienkich kręconych świeczek tzw. „choinko-
wych”, w lichtarzykach – świecznikach.

Na gałązkach choinki zawiesiliśmy papie-
rowe i słomiane ozdoby, ciastka świąteczne 
i gwiazdki, jabłka, najlepiej te malinowe, 
ze względu na ich intensywny kolor. Przy-
ozdobiliśmy drzewko orzechami włoskimi, 
malowanymi na srebrny kolor, rozwiesiliśmy 
anielskie włosy. W bardziej tradycyjnych 
domach w kącie kuchni ustawiano snopy 
niemłóconego zboża tzw. króla.

Dziś te piękne choinki z naturalnym zapa-
chem i kolorem, zostały zastąpione sztucz-
nymi wytworami chemii, z plątaniną kabli 
żaróweczek choinkowych. 

W dzień Wigilii wszystkich ogarniało ra-
dosne podniecenie, w domach panował duży 
ruch. Każdy chciał być przydatny w pomoc 
przygotowań do świątecznej kolacji.

Dla mnie Wigilia pachnie barszczem 
i grzybami. Nigdy nie zapomnę cudownego 
zapachu kompotu z suszu – różnych odmian 

Dokończenie na str. 2
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owoców: jabłek, gruszek i często 
niedocenianych śliwek „ulęgałek”.

Potrawy na wieczerzę wigilijną 
musiały być postne. I choć episko-
pat ogłosił, że w Wigilię post teraz 
nie obowiązuje, to dziwną jednak 
byłaby dla mnie Wigilia ze smażo-
nymi kotletami, golonką…

Trzeba pamiętać o wielowieko-
wej tradycji – przyrządzić wie-
czerzę bez mięsa, smalcu. Warto 
zajrzeć do starych przepisów po-
traw wigilijnych, zapisanych przez 
nasze babcie, mamy. Bo te potrawy 
przypomną nam czas beztroskiego 
dzieciństwa. Stół biesiadny nakry-
wano białym obrusem, pod któ-
rym kładziono siano, zastawiano 
go półmiskami z potrawami wi-
gilijnymi. Główną potrawą tego 
wieczoru są ryby – śledzie i karpie. 
Bardzo ważną rolę odgrywają też 
grzyby, kapusta, suszone owoce, 
miód i mak. Nie może zabraknąć 
czerwonego barszczu, zupy grzy-
bowej. Na stole wigilijnym muszą 
być też słodkości np. kluski z ma-
kiem i bakaliami. Do tak zastawio-
nego stołu nie zasiadało się przed 
wypatrzeniem pierwszej gwiazdki. 

Szczególną niecierpliwość wykazy-
wały dzieci.

Gdy wypatrzono pierwszą 
gwiazdkę, zasiadano do wiecze-
rzy wigilijnej. Przy stole spotykała 
się cała wielopokoleniowa rodzina: 
babcie, dziadkowie, rodzice, wuj-
kowie, ciocie, dzieci i wnuczęta. 
Łamano się opłatkiem, składano 
sobie życzenia „Bodaj byśmy na 
przyszły rok łamali go ze sobą”.

Jedno nakrycie na stole i miej-
sce przy nim, zostawało wolne 
dla nieobecnego członka rodziny. 
Ucztowanie przy wigilijnym stole 
powinno wszystkich łączyć, więc 
wybaczano sobie różne przewi-
nienia.

W gospodarstwach – dobry go-
spodarz pamiętał o zwierzętach 
– wynoszono więc jadło koniom 
i bydłu, bardzo często z opłatkiem. 
Wierzono, że zwierzęta o północy 
rozmawiają ludzką mową. Jak już 
dopełniono wszystkich obrzędów 
wigilijnych, zaczynano śpiewać ko-
lędy, gdyż bez kolęd, nie ma Świąt 
Bożego Narodzenia. Kolędy wzru-
szają, łagodzą konflikty, pocieszają. 
Przed północą całe rodziny spie-
szyły na Pasterkę. W czasie uro-
czystej mszy przy biciu dzwonów, 

śpiewaniu kolęd oddawano hołd 
Narodzonemu Jezusowi. Obyśmy 
nigdy nie zaniedbali i nie zapo-
mnieli niczego z przekazanej tra-
dycji przez naszych ojców.

Tak zaczęły się Święta Boże-
go Narodzenia. Na stoły podawa-
no wszelkiego rodzaju mięsiwa, 
kiełbasy, szynki (bez konserwan-
tów), do dzisiaj są dla mnie nie-
zapomnianym smakiem. Również 
wszelkiego rodzaju ciasta – pier-
niki miodowe, serniki, makowce 
i inne smakołyki.

Panie przygotowywują ciasta, pa-
nowie zaś winni zadbać o domowe 
trunki, serwując nalewki, w któ-
rych wyczuwa się smak dobroci 
serca tych, co nalewki wyrabiają.

Po tak obfitym ucztowaniu ko-
nieczny jest spacer całej rodziny. 
A po nim polecam wypicie do-
mowej miodówki na gorąco (patrz 
przepis).

Wszystkim czytelnikom, a szcze-
gólnie mieszkańcom Wandzina, 
życzę radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz zdrowia i szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku. 

Mirosław Grzesiak

W oczekiwaniu na gody
Dokończenie ze str. 1

Jeśli podczas świątecznych porządków, 
gdzieś zapodzieje się książka kucharska, my 
służymy pomocą. Wypróbowane świąteczne 
(nie tylko na wigilijną wieczerzę) przepisy 
kulinarne najlepszych gospodyń, kucharek 
i kucharzy z Bychawy i okolic. Polecamy! 
Przepisy są sprawdzone, i na pewno każde 
danie się uda!

Na wigilię

Wigilijny karp Saszy
23 XII
Sporego karpia sprawiamy i kroimy w cienkie dzwonka. 

Dzwonka obkładamy świeżo pokrojoną cebulą i zmiaż-
dżonym czosnkiem. Solimy i odstawiamy do lodówki do 
następnego dnia. 

24 XII
Robimy ciasto z następujących składników: 3 jajka, 1 

szklanka mąki, pół szklanki wody, odrobina proszku do piecze-
nia, świeżo siekany koperek, sól, Vegeta. 

Karpia obtaczamy w cie-
ście, posypujemy bułką tar-
tą i smażymy, oczywiście 
w głębokim oleju. Pozosta-
łą cebulkę można połączyć 
z ciastem i usmażyć cebu-
lowe placuszki o smaku ry-
by (idealne jako przekąska). 
Smacznego!

Przepis pana Mariusza Sawickiego (Saszy)

Uszka do barszczu wg kuchni plebańskiej
Ciasto:
Z mąki, soli, oliwy, jajka i wody za-

ganiatamy ciasto. Wałkujemy, kro-
imy w pasy i kwadraciki. Na środek 
kwadratu kładziemy farsz z grzybów 
i składamy na pół, zlepiamy i zawija-
my na palcu.

Farsz z grzybów:
Grzyby gotujemy, odcedamy, wyparowujemy wodę. Moż-

na je posiekać lub zemleć na maszynce. Dodać pieprz, sól 
i można kaszę gryczaną, (jak kto lubi) i troszkę bułki tartej. 

 Przepis pani Otylii Adamczyk z Bychawy

Wigilijne gołąbki (przepis mojej mamy)
Średniej wielkości główkę kapusty obgotować, zanurzoną 

całkowicie we wrzątku na kilka minut, wcześniej wydrążyć 
kaczan do połowy.

Farsz: ryż długoziarnisty lub kasze gryczaną – jak kto 
lubi – ugotować na gęsto i odstawić do ostygnięcia. Pie-
czarki zetrzeć na grubej tarce, a grzyby leśne, suszone, po 
namoczeniu w wodzie ugotować, pokroić na drobne części; 
połączyć z pieczarkami i podsmażyć z cebulką na oleju. Po 
ostygnięciu grzybów mieszamy je z ryżem (kaszą), dodajemy 
sól, pieprz, jajko. Farsz zawijamy w liście kapusty, a boczne 
końce wciskamy do środka. Układamy w szerokim rondlu, 
którego dno wyłożone jest kawałkami pociętych obgoto-
wanych, zbywających liści kapuścianych, lekko podlewamy 
olejem. Po ułożeniu gołąbków na wierzch kładziemy całe 
liście kapuściane – są potem pyszne! Zalewamy gotowaną 
wodą, w której rozpuszczamy kostki (2-3) bulionu grzybo-
wego, można dodać 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego. 
Gotujemy do miękkości. 

Nie podaję żadnych proporcji ilościowych, bo każda go-
spodyni się w tym orientuje. Grzybów powinno być w farszu 
sporo, wszak grzyby i ryby to podstawa wigilijnego menu. 
O ile tradycyjnie przestrzegamy postu. 

Przepis pani Marii Dębowczyk z Bychawy

Racuchy babci Halusi
½ kg maki
5 dag drożdży
1/5 szklanki wody
łyżka cukru
szczypta soli
Z drożdży i cukru 

robimy rozczyn i sta-
wiamy do wyrośnięcia. 
Gdy wyrośnie dodaje-
my mąkę, całość mie-
szamy i wyrabiamy cia-
sto. Pozostawiamy do 
wyrośnięcia w ciepłym i spokojnym miejscu. Trochę to trwa, 
bo ciasto powinno podwoić swoją objętość. Rozciągamy 
ciasto na stolnicy i wykrawamy szklanką racuchy. Smażymy 
na patelni na oleju z obu stron, na rumiano. Posypujemy 
cukrem pudrem. Podajemy od razu, ponieważ takie są naj-
smaczniejsze.

Przepis babci Heleny Stachyry z Olszowca Kolonii

i na święta

Keks pani burmistrzowej 
30 dag mąki (2½ szkl)
15 dag masła lub margaryny 
5 jajek
20 dag cukru pudru (1½ szkl)
½ proszku do pieczenia (ok. 1 ½ łyżeczki)
1 cukier waniliowy
1 aromat pomarańczowy
30-40 dag bakalii (orzechy włoskie, rodzynki, śliwki, mo-

rele suszone, migdały) 
Masło utrzeć z żółtkami, dodawać kolejno cukier, mąkę, 

proszek, cukier waniliowy, aromat i ucierać, aż masa bę-
dzie puszysta. Pod ko-
niec dodać ubite białka 
(z odrobiną cukru i soli). 
Wymieszać do uzyska-
nia jednolitej masy. Na 
koniec dodać bakalie 
(wcześniej przygotować 
i przebrać, oczyścić i po-
kroić).

Piec około 1 godz. (lepiej troszkę dłużej) w temperaturze 
170-180 Co. Smacznego!

Przepis pani Elżbiety Sobaszek z Bychawy

Miodówka Sołtysa
½ l „sołtysówki”
6 łyżek cukru
2 łyżki miodu
½ kostki masła extra
Cukier upalić na złoty kolor, roz-

puścić miód z masłem do uzyskania 
płynnej konsystencji, wymieszać, 
wlać alkohol. Podawać w przezro-
czystej karafce, na ciepło.

Przepis pana Mirosława Grzesiaka z Wandzina

  Źródło zdjęć: wikipedia.pl

Świąteczne potrawy prosto z Bychawy

Austria
W krainie kolęd
W zależności od regionu, w Au-

strii kultywuje się różne zwyczaje. 
O ile w Wiedniu, na wigilijnym 
stole króluje karp, o tyle w Ka-
ryntii główną potrawą jest pieczo-
na kaczka. Nieodłączne jest ciasto 
z najprostszych produktów: mleka, 
mąki, soli, masła i miodu, które ma 
przynieść zdrowie w następnym ro-
ku. Świąteczne przysmaki to także 
pierniki, wino z korzeniami, go-
rące kasztany i pieczone migdały. 
W zachodniej Austrii przestrzega 
się, by potrawy wigilijne były tylko 
na zimno.

Równie niezwykłe są zwyczaje 
bożonarodzeniowe. W centralnym 
Tyrolu w każdy czwartek adwentu 
grupa chrześcijan chodzi od domu 
do domu, śpiewając stare pieśni 
i składając życzenia na nadcho-
dzący rok. Po dniu św. Mikołaja 
przychodzą tzw. Krampuses, stwo-
ry odziane w skóry i futra, które 
straszą dzieci drewnianymi maska-
mi i strzelaniem z biczów. 

W Wigilię w małych tyrolskich 
miasteczkach wszyscy mieszkańcy 
zbierają się na rynku, by śpiewać 
kolędy.

Warto pamiętać, że właśnie 
w Austrii, w Oberndorf, maleńkiej 
wiosce koło Salzburga, została 24 
grudnia 1818 roku skomponowana 
najsłynniejsza kolęda świata: „Stil-
le Nacht, Heilige Nacht” (Cicha 
noc, święta noc). 

Holandia 
…nie gotowanie, lecz pisanie…
W Holandii nie ma ani wiecze-

rzy, ani postu, ani prezentów pod 
choinką. Bo św. Mikołaj obdarował 
już szczodrze dzieci 5. grudnia. Za 
to Holendrzy pielęgnują tradycję 
pasterki, uroczystej mszy wigilij-
nej. Ten jeden raz w roku kościoły 
są przepełnione wiernymi śpie-
wającymi pełną piersią kolędy nie 
tylko holenderskie, ale niemieckie, 
i angielskie na powitanie nowo na-
rodzonego Jezusa Chrystusa.

Świętowanie 
w innych krajach
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Niemcy
Czas wielkiego odliczania
To z Niemiec pochodzi więk-

szość tradycji związanych z Bożym 
Narodzeniem, m.in. choinka i Mi-
kołaj. Ciekawy, a mało znany jest 
zwyczaj tzw. kalendarza adwento-
wego. Od 1. grudnia odmierza się 
każdy dzień dzielący nas od świat. 
Niemcy wieszają np. 24 worecz-
ki ze słodyczami czy życzeniami 
i każdego dnia otwierają jeden. 
Robią też stroik z 4 świeczka-
mi. Każdej niedzieli, poczynając 
od pierwszej adwentowej, zapalają 
o jedną świeczkę więcej. 

Francja
Kolorowe jarmarki
We Francji święta to przede 

wszystkim wielkie bazary, gdzie 
można kupić choinkowe ozdoby, 
świąteczne stroiki i figurki świę-
tych. Ustawia się je w domu po-
między doniczkami i pod choin-
ką. Takie figurki przekazywane są 
z pokolenia na pokolenie, niektóre 
mają więc naprawdę dużą wartość, 
nie tylko sentymaentalną, ale rów-
nież materialną. Figurkami obda-
rowuje się także przyjaciół – jest 
to dowód przywiązania i pamię-
ci. Oprócz kolorowych straganów 
symbolem świąt są też lampki, 
którymi obiwieszone są wszystkie 
budynki i ulice francuskich miast. 

Słowacja 
Z miodem i czosnkiem
Kolację wigilijnę rozpoczyna się 

na Słowacji od modlitwy, skro-
pienia stołu święconą wodą i po-
dzielenia się opłatkiem z miodem 
i orzechami. Jest także opłatek 
z czosnkiem. Miód symbolizuje 
dobroć i miłość przez cały rok, 
a czosnek – zdrowie. 

Na stole nie powinno zabraknąć 
orzechów. Każdy wybiera sobie je-
den – jeśli trafi na dobry, to będzie 
miał szczęście przez cały rok. Inny 
wigilijny zwyczaj kultywowany na 
Słowacji to krojenie jabłka na pół – 
jeżeli się okaże zdrowe, ze wszyst-
kimi pestkami, to wszyscy spotkają 
się przy stole za rok.

Skandynawia
Królestwo małego ludka
Laponia to pokryta ściegiem 

kraina leżąca na terenach północ-
nej Norwegii, Finlandii i Szwecji. 
To tu mieszka święty Mikołaj, stąd 
wyjeżdża z prezentami do dzie-
ci. Jak głoszą miejscowe legendy, 
jest on… gnomem i wraz z elfami 
i innymi przedstawicielami fanta-
stycznego świata dba o to, by dzieci 
były szczęśliwe. Dawniej wierzono, 
że mieszka w stodole i opiekuje się 
ludźmi oraz zwierzętami. Zosta-
wiano mu miseczkę mleka w po-
dzięce za pomoc.

Z czasem Skandynawię podbił 
święty Mikołaj w czerwonym ku-
braczku i z pastorałem. Ale w wie-
lu wsiach do dzieci przychodzą 
jeszcze małe ludki, gnomy i elfy, 
i dają im prezenty. W Wigilię dzie-
ci zapalają latarnie, by oświetlić im 
drogę. W ich świetle dorośli i dzie-
ci tańczą kolędy, potem wszyscy 
idą na kolację. A przy latarniach 
zostawia się poczęstunek…

Australia
Mikołaj na plaży
Podczas gdy u nas święta Bo-

żego Narodzenia to czas mrozu 
i śnieżnych zamieci, w Austra-
lii jest w tym czasie pełnia lata. 
Drzewa w miastach i na wsiach 
ozdobione są bombkami. Wigilia 
wygląda tu jak majowy piknik. Lu-
dzie wyjeżdżają nad ocean, i tu na 
plaży, rozkładają koce i wyjmują 
wigilijne dania. Po piasku przecha-
dza się Mikołaj i rozdaje dzieciom 
słodycze. Często towarzyszy mu 
„Mikołajka” (czy może Śnieżynka), 
ubrana w czerwony, chociaż dość 
skąpy strój… Coraz częściej też za-
miast renifera australijski Mikołaj 
prowadzi ze sobą… kangura!
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na podstawie: Magdalena i An-
drzej Grzegorczyk Tradycje świąt 
zimowych, Warszawa 2004

Pan Jan powiedział panu Tom-
kowi, pan Tomek panu Markowi, 
pan Marek powiedział to mnie. Ja 
zaś zadzwoniłam do pani Joanny 
i… 

Dowiedziałam się, że kopię 
rzeźby Matki Bożej Katyńskiej, 
z kapliczki przy drodze do Ko-
sarzewa, (o której pisałam w nr 
8/2007 „Głosu”) wyrzeźbił Jaro-
sław Sekuła z Lublina. To rzeźbiarz 
i rysownik. Samouk. Jest autorem 
między innymi cyklu rysunków: 
Lublin i kozy, Ziemia Święta (Lu-
blin 2003). Jak jedna z Jego prac 

znalazła się w Bychawie? Otóż, nie 
tak przypadkowo, pan Jarek fami-
lią związany jest ze Skawinkiem, 
gdzie dawniej często bywał. 

Jedna z jego rzeźb, również ko-
pia Matki Bożej Katyńskiej, znaj-
duje się w kościele Powizytkow-
skim w Lublinie. Być może jej 
prototypem była ta, pozostawiona 
w kapliczce?

Do tego tematu powrócimy za 
kilka miesięcy, kiedy będzie możli-
wy wywiad z autorem rzeźby. Wię-
cej o Jarosławie Sekule znalazłam 
na stronie www.pedagog.umcs.
lublin.pl/~wafra/jarek.html, gdzie 
serdecznie zapraszam.
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Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz 
w ciepłym kraju? To pytanie ciśnie się 
na usta wszystkich już od listopada, 
kiedy ubrani na czerwono, brodaci 
dziadkowie szturmują nas z ekranów 
telewizora i wystaw sklepowych.

Ho, ho, ho – specjaliści od marketingu wykonali kawał 

dobrej roboty. Wszystkie dzieci czekają, aż Mikołaj przyje-

dzie do ich miasta przy wtórze piosenki „coraz bliżej święta”. 

Co sprytniejsze potrafią go nawet zwabić do swoich domów 

aromatem kawy. Czasami dostajemy nie jednego, nie dwóch, 

a kilku Mikołajów na raz. I tylko w brutalnej reklamie Alle-

gro Mikołaja nie ma.

To miłe, że Mikołajowie sadzają dzieciaki na kolanach 

w sieciach hipermarketów i robią sobie z nimi zdjęcia. 

To sympatyczne, że Mikołajowie ogłaszają się w gazetach 

i można ich zaprosić do siebie za drobną opłatą, by profe-

sjonalnie wręczyli dziecku prezent. Ale czy w mikołajowym 

szaleństwie nie gubimy idei? 

Ilu ludzi pamięta jeszcze, że tak naprawdę tradycja święte-

go Mikołaja wywodzi się od dobrodusznego biskupa, który 

żył na przełomie III i IV wieku w mieście Mira? Zasłynął 

z tego, że rozdawał swój majątek ubogim i potrzebującym. 

Istnieje legenda opowiadająca, jak to uratował trzy młode 

dziewczęta przed sprzedaniem, wrzucając przez komin do 

ich domu trzy mieszki z monetami, które wpadły do suszą-

cych się przy ogniu trzewiczków.

Od tamtych czasów jego wizerunek kilkakrotnie się zmie-

niał. A to przypływał Mikołaj na statku z gorącego południa 

w towarzystwie pomocnika zwanego Czarnym Piotrusiem, 

a to podróżował po świecie na grzbiecie pegaza, by w końcu 

przesiąść się na zaprzęg reniferów i osiąść na stałe w krainie 

wiecznych śniegów. Taki opis zażywnego staruszka pocho-

dzi z XIX-wiecznego poematu autorstwa Clemensa Clarke 

Moore’a.

Resztę zawdzięczamy podobno reklamom Coca-Coli, 

które rozpropagowały nowy image świętego. Mikołaj dostał 

czerwone wdzianko, sanie z dzwoneczkami, elfy i dziewięć 

latających reniferów. Pamiętamy tylko o czerwononosym 

Rudolfie, a są przecież jeszcze Comet (Kometek), Blitzen 

(Błyskawiczny), Dasher (Fircyk), Cupid (Amorek), Dancer 

(Tancerz), Prancer (Pyszałek), Vixen (Złośnik) i Donner 

(Profesorek). Ba, Mikołaj dorobił się nawet żony! Czego mo-

gliśmy się dowiedzieć z wielu filmów na jego temat.

Minęło wiele wieków, a Mikołaj wyszedł z podziemia 

i stanął w świetle reflektorów. Kiedyś był niewidoczny: 

w magiczny sposób wchodził kominem i bezszelestnie zo-

stawiał prezenty w buciku, skarpecie, czy pod poduszką. 

W Ameryce wdzięczne dzieci zostawiają mu przy kominku 

kubek mleka i talerz z ciasteczkami, aby mógł się posilić 

w długiej podróży.

Jego magia polega na tym, że zostawia prezenty bezintere-

sownie, kiedy nikt nie widzi – zapominamy o tym w ferwo-

rze świątecznych zakupów, a potem dziwimy się, że najpierw 

dzieci się go boją, a potem szybko przestają weń wierzyć.

Marcin Słowikowski

Made in Laponia

Na tropie rzeźby



4 nr 10 (194) 2007GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ

Od 23. lipca br. synagoga przy ulicy Ko-
ściuszki nie jest własnością gminy Bychawa. 
W drodze postępowań regulacyjnych, zgod-
nie z ustawą z dn. 20.02.1997 r. o stosunku 
Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich 
w RP, synagoga została nieodpłatnie prze-
kazana Gminie Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie. Stało się to na mocy ugody 
zawartej w dniu 13. czerwca 2007 r. przed 
Pierwszym Zespołem Orzekającym Komisji 
Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich. 

- Z przekazaniem synagogi, gmina Bychawa 
wiązała nadzieje, że dzięki temu, synagoga bę-
dzie mogła odzyskać swój dawny blask – infor-
muje Jan Mazurkiewicz, zastępca burmistrza 
Bychawy. 

W listopadzie br. Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego, pełnomocnik nowego 
właściciela, tj. gminy żydowskiej, sprzedała 
tę nieruchomość jednemu z mieszkańców 
Bychawy. 

Z nowym właścicielem bychawskiej sy-
nagogi przeprowadziłam rozmowę telefo-
niczną. Nie zgadza się, niestety, na ujawnie-
nie swojego nazwiska czytelnikom „Głosu”. 
Z rozmowy tej wynika, że nie ma też jasno 
sprecyzowanych planów, co do zagospodaro-
wania tego budynku. Na razie prowadzi pra-
ce remontowe nad przeciekającym dachem.

Synagoga jest teraz własnością prywatną. 
Co będzie dalej? Może nowy właściciel 
otworzy w niej muzeum albo izbę pamięci, 
wzorem innych synagog na Lubelszczyźnie? 
Wówczas będziemy mogli spać spokojnie.

Rozmowa z Janem 
Kuberskim, rzecznikiem 
prasowym Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego

Monika Głazik: Jaką rolę odegrała 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego w zmianach własnościowych 
synagogi w Bychawie?
Jan Kuberski: Do zadań naszej Fundacji 

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego należy 
ochrona obiektów dziedzictwa żydowskiego, 
które mają wyjątkowe znaczenie religijne 
lub historyczne. Fundacja występuje niekie-
dy w postępowaniu regulacyjnym jako peł-
nomocnik wnioskodawcy (Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich lub danej gmi-
ny żydowskiej). Tak też było w przypadku 
Bychawy.

Kto obecnie jest właścicielem synagogi?
Nabywcą nieruchomości jest osoba fizycz-

na – mieszkaniec Bychawy. Danych oso-
bowych nie możemy podać ze względu na 
tajemnicę handlową (nie uzyskaliśmy od 
naszego kontrahenta zgody na ujawnianie 
jego danych osobowych).

Dlaczego Fundacja zdecydowała się 
sprzedać tę nieruchomość?
Od dłuższego czasu stan synagogi w By-

chawie systematycznie się pogarszał, na 
co, niestety, nie mieliśmy żadnego wpływu. 
Przykładem ignorowania istniejących zagro-
żeń był brak reakcji ówczesnego właściciela 
nieruchomości na zalecenie Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w 2005r., 
a przede wszystkim brak zabezpieczenia da-
chu po zerwaniu części poszycia. Po przeję-
ciu nieruchomości okazało się, że konieczne 
są tak znaczne nakłady na remont nierucho-
mości, że Fundacja nie jest w stanie przezna-
czyć takich kwot na tę nieruchomość. Tu-
taj chciałem podkreślić, że ze szczególnym 
zaangażowaniem podejmujemy inicjatywy 
związane z porządkowaniem i upamiętnie-
niem cmentarzy żydowskich, których jest 

w Polsce ok.1200. Jest to ogromne wyzwanie 
organizacyjno-finansowe.

Jakie plany ma nowy właściciel wobec tej 
nieruchomości? Czego nie wolno mu zrobić 
z budynkiem?
Z uwagi na to, że budynek jest wpisany do 

rejestru zabytków, i w związku z tym pod-
lega ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkie 
prace w obiekcie wymagają zgody Konser-
watora Zabytków. Nowy właściciel zobowią-
zał się do uwzględniania, w przyszłym zago-
spodarowaniu, zabytkowego, historycznego 
charakteru nieruchomości (zostało zawarte 
to w umowie).

Jak w tej chwili wygląda sprawa 
własności cmentarza żydowskiego 
w Bychawie? 
W sprawie cmentarza żydowskiego w By-

chawie jest wszczęte postępowanie regu-
lacyjne. Przy tej okazji chciałbym poin-
formować, że elementarne zasady ochrony 
i upamiętnienia cmentarzy spoczywają na 
ich właścicielach i wymagają najprostszego 
choćby oznakowania. Zapobiega ono naru-
szaniu, czy dalszemu naruszaniu wiecznego 
spoczynku raz pochowanych zwłok, a każde 
takie naruszenie przyjmowane jest jako pro-
fanacja religijna przez opinię żydowską na 
całym świecie. Religia judaistyczna uznaje 
miejsce pochówku zmarłych za szczególnie 
sacrum. Cmentarz pozostaje terenem oto-
czonym największą czcią, niezależnie od 
tego, w jakim jest stanie i co pozostało z nie-
go na powierzchni ziemi. Nie przestaje być 
zatem świętością, nawet ten cmentarz, który 
pozbawiony jest ogrodzenia i nagrobków. 
Judaizm nie zna pojęcia likwidacji cmenta-
rza, zasady tej religii nie zezwalają na jaki-
kolwiek inne, poza grzebaniem zmarłych, 
użytkowaniem terenu, raz przeznaczonego 
na pochówki.

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Monika Głazik 

O bychawskiej synagodze…

Mieszkańcy ul. Spokojnej otrzy-
mali całkiem ładny prezent od Mi-
kołaja, bo od kilku tygodni mogą 
się cieszyć lepszym dojazdem do 
swoich domostw. Od zabudowań 
państwa Kostrzewskich w dół 
wąwozu, został wykonany 100-
metrowy odcinek drogi o szeroko-
ści trzech metrów, gdzie wykonano 
warstwę odsączającą, podbudowę 
z gruntu stabilizowanego cemen-
tem oraz ułożono nawierzchnię 
z ażurowych płyt betonowych.

Starsi mieszkańcy tej ulicy pa-
miętają, że dawniej drogi nie moż-
na było pokonać, gdy się miało zbyt 
słabe konie, nawet nazywano ten 
wąwóz przeklętym. Trudno było 
przejechać, a nawet przejść. Pod-

czas wiosennych roztopów droga 
była nieprzejezdna.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł ponad 72 tys. zł. Na ten 
cel uzyskano dofinansowanie z re-
zerwy celowej budżetu państwa 
w ramach środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych – za-
bezpieczenie przed erozją w wyso-
kości 50 tys. zł, zaś z budżetu gmi-
ny dołożono 22 tys. zł. Wykonawcą 
inwestycji była firma „EWABUD” 
Ewy Samborskiej z Jabłonnej.

Pierwszy krok, by utwardzić 
ulicę Spokojną został poczynio-
ny. Mieszkańcy mają nadzieję, że 
wkrótce cała ulica zostanie podda-
na remontowi. 
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100 metrów 
Spokojnej jazdy

Komitet Współpracy z La 
Chapelle został powołany dnia 
22.08.1995 r. uchwałą Nr XI-
V/121/95 jako komórka Rady 
Miejskiej. Od kilku lat Komitet 
współpracy z La Chapelle sur Er-
dre to także Stowarzyszenie Zwy-
kłe, którego pracami kieruje Za-
rząd.

W wyniku wielomiesięcznych 
prac z udziałem władz gminy, na-
kreślony został plan współpracy na 
kolejne lata, przedłożony już do 
akceptacji burmistrzowi Bychawy.

Projekty  na lata 2008-2009

Rok 2008
Pierwszy projekt dotyczy przyję-

cia piłkarzy z La Chapelle w wieku 
ok. lat 13 (nasza 6 klasa szkoły 
podstawowej) w kwietniu 2008 r. 
Zaproszenie obejmuje okres: 14-26 
kwietnia 2008 r. Przewidujemy 16 
piłkarzy, 4 lub 5-ciu opiekunów 
oraz w delegacji miasta około 10-
ciu osób z Komitetu i Merostwa. 
Przyjaciele z La Chapelle oczekują 
przy okazji debaty na temat poli-
tyki sportowej urzędów miejskich. 
Partnerami w tym projekcie są 
burmistrz, komitet i klub „Gra-
nit”.

Drugi projekt dotyczy wymian 
szkolnych w 2008 roku. Collège 

Beauregard zaprosił na okres 
kwietnia do La Chapelle 24 
uczniów z Gimnazjum nr 1 wraz 
z 4 opiekunami. 

Trzeci projekt to wyjazd miesz-
kańców Bychawy (w liczbie ok. 
40) w lecie 2008 roku w ramach 
tzw. projektu „odkrycie Francji”. 
Wniosek o pomoc finansową od 
Unii Europejskiej, ma być złożo-
ny przed 1 lutym 2008 r. przez 
naszych partnerów z La Chapelle. 
Tematem przewodnim projektu są 
odnawialne źródła energii i „fran-
cuska spuścizna narodowa”. 

Projekt czwarty - Komitet zo-
stał poinformowany przez stronę 
francuską o zaproszeniu pracow-
ników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie do La 
Chapelle. 

Rok 2009 
Planujemy na lato tego ro-

ku przyjazd Francuzów do Pol-
ski i wspólny marsz mieszkańców 
partnerskich gmin po Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. W tym 
przypadku to gmina Bychawa by-
ła by stroną starającą się o środki 
UE.

Wszystkich mieszkańców gmi-
ny zainteresowanych wyjazdem do 
Francji w wakacje lub goszcze-

niem w kwietniu 2008 r. przyjaciół 
z La Chapelle, prosimy o kontakt 
z członkami zarządu stowarzysze-
nia. Najłatwiej nawiązać kontakt 
z nami poprzez koleżankę Joannę 
Gołąb, pracownika Biura Ubez-
pieczeniowego – z siedzibą w daw-
nym dworcu autobusowym.

Jak obyczaj każe stary, we-
dług ojców naszych wiary,
chcemy złożyć Wam życzenia, 
z dniem Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka Betlejemska, 
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęcie i pomyślność 
w nadchodzącym Nowym Roku.

Mieszkańcom naszej gminy 
i sympatykom w imieniu człon-
ków partnerskich stowarzyszeń 
z La Chapelle i Bychawy – życzą: 
Jolanta Rymarz i Artur Płaza.   

Nowy Rok, nowe nadzieje… czyli, 
co słychać w Komitecie Współpracy 
z La Chapelle sur Erdre

Nie każdy wie, że w bychawskiej synagodze znajduje się unikalna polichromia 
z motywami roślinnymi, muzycznymi i inskrypcjami hebrajskimi
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21. listopada br. w Lublinie ob-
chodzono Dzień Pracownika So-
cjalnego zorganizowany z inicja-
tywy Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie oraz 
duszpasterstwa pracowników po-
mocy społecznej.

W uroczystościach uczestni-
czyli m.in. wicewojewoda lubelski 
Grzegorz Jawor, marszałek woj. 
lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, 
dyr. Wydziału Polityki Społecznej 
LUW Mariusz Kucharek, kierow-
nik oddziału ds. pomocy społecz-
nej Wydziału Polityki Społecznej 
Grażyna Zabielska, a także lubel-
scy parlamentarzyści – K. Michał-
kiewicz, S. Gogacz,  M. Gąsior-
Marek oraz duchowni. Obchody 
rozpoczęła Msza św. w Archikate-

drze Lubelskiej pod przewodnic-
twem arcybiskupa B. Pylaka, który 
podczas homilii podkreślił trudną 
i odpowiedzialną pracę, a zarazem 
służbę drugiemu człowiekowi. 

Podczas późniejszych uroczysto-
ści w Sali Błękitnej LUW wszy-
scy pracownicy pomocy społecznej 
otrzymali podziękowania i wyrazy 
uznania za ich wysiłek i zaangażo-
wanie we wspieraniu w trudnych 
sytuacjach życiowych osób potrze-
bujących.

Dzień Pracownika Socjalnego 
był także okazją do wręczenia od-
znaczeń państwowych zasłużonym 
pracownikom pomocy społecznej, 
wyróżnień wojewody lubelskiego 
oraz listów gratulacyjnych. W tym 
roku wręczone zostały dwa Brązo-
we Krzyże Zasługi za osiągnięcia 
w pracy zawodowej i działalno-

ści na rzecz społeczności lokalnej. 
Odznaczenie takie, przyznane 
przez Prezydenta RP na wniosek 
wojewody lubelskiego, otrzyma-
ła m.in. Danuta Adamek – Dy-
rektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie. List 
gratulacyjny otrzymała p. Maria 
Kraśnicka – Główna Księgowa 
ŚDS-u. W tym miejscu wszyscy 
pracownicy Środowiskowego Do-
mu Samopomocy składają gratu-
lacje oraz życzenia dalszych suk-
cesów, satysfakcji i wytrwałości, 
zarówno w pracy zawodowej, jak 
i w życiu osobistym.

Na zakończenie wojewódzkich 
obchodów Dnia Pracownika So-
cjalnego wystąpił zespół „Drewut-
nia” z Lublina.

Renata Krusińska

 Każdy, kto z woli 
wyborców otrzymuje 
mandat do sprawowania 
zaszczytnej funkcji 
radnego składa 
przysięgę, że swoje 
obowiązki będzie 
wypełniał godnie, 
rzetelnie i uczciwe, mając 
na względzie dobro 
swojej gminy. 

Wiele z tego wynika, ale nie za-
wsze jest tak, że te ważne treści 
są jednakowo rozumiane przez po-
szczególnych radnych. Chyba dość 
specyficznie rozumie je pan Artur 
Płaza – radny Rady Miejskiej w By-
chawie. Mówię to na podstawie 
artykułu autorstwa Artura Płazy, jaki 
zamieścił w nr 9. GZB. Chcę też 
odnieść się do niektórych treści po-
ruszanych w tym artykule. 

Dość szeroko traktuje Pan samą 
geotermię – mówiąc, że to pomysł 
o tyle ciekawy, co kosztowny i ryzy-
kowny. A na uzasadnienie swojego 
twierdzenia przywołuje Pan przy-
kład Radia Maryja i Ojca Rydzyka. 
Panie Radny, rzetelność i uczciwość 
w działaniu, do której Pan się zo-
bowiązał w uroczystym ślubowaniu, 
nakazuje Panu, aby informacji na ten 
temat nie przekazywać wybiórczo, 
a już z całą pewnością informu-
jąc mieszkańców należałoby zadbać 
o to, aby najpierw samemu dobrze 
wiedzieć, a potem mówić – w ta-
kiej kolejności. Powierzchowna, jak 
sądzę, Pańska wiedza na temat geo-
termii powoduje, że wręcz przeina-
cza Pan fakty naukowe, a przez to 
zniekształca tę rzeczywistość, która 
została już dość dawno naukowo 
udowodniona, a następnie zwery-
fikowana i potwierdzona. Dlatego 
Pańskie powątpiewanie wyrażone 
w stwierdzeniu „jeżeli badania geo-
logiczne udowodnią...” (patrz artykuł 
,,Tanie grzanie” w GZB nr 9.) wy-
wołuje głęboką konsternację i dość 
przykre zakłopotanie prezentowaną 
niewiedzą. Chyba, że to właśnie Pan 
wie lepiej niż ci, którzy prowadzi-
li badania geologiczne, udowodnili 
i ustalili fakty naukowe, a Pan, jakby 
chciał powiedzieć: tym gorzej dla 
tych faktów!

Wiemy, ponad wszelką wątpli-
wość, że gmina Bychawa położona, 
w tzw. Rowie Lubelskim (jednostka 
geostrukturalna) jest zasobna w wo-

dy geotermalne, i że ma jedne z naj-
lepszych warunków do ich wyko-
rzystania dla rozwoju naszej gminy. 
Czemu kwestionuje Pan ten fakt? 

Mało tego, gmina Bychawa poza 
wodami termalnymi ma też bardzo 
dobre warunki do wykorzystania 
energii geotermicznej (energia z go-
rących skał), pozyskiwanej bez naru-
szania struktur geologicznych pod-
czas procesu wydobywczego. A wy-
jątkowość Bychawy w tym względzie 
polega na występowaniu znacznie 
wyższej temperatury (około 150 
stopni Celcjusza) na znacznie płyt-
szych głębokościach w porównaniu 
z innymi miejscowościami w Rowie 
Lubelskiem. Ale to już inna kwestia 
– chyba, że znowu Pan wie inaczej. 
A co do opłacalności tej inwestycji, to 
powiem tak: małej gminie Uniejów 
pod Łodzią (ok. 3500 mieszkańców) 
opłaciło się. Opłaciło się też w Gru-
dziądzu, Pyrzycach, Mszczonowie, 
a czemu nam ma się nie opłacać? 
Inwestycja nie jest tania – to prawda, 
ale też i opłacalna. O tym mówi się 
już dość szeroko, nie tylko w aspek-
cie naukowym. Alternatywne źródła 
energii, a przede wszystkim energia 
geotermalna i geotermiczna, są też 
prawdziwymi źródłami rozwoju. Dla 
Bychawy to szansa, aby móc realnie 
mówić o lokalnym rozwoju turystki 
i rekreacji (baseny z ciepłą wodą), czy 
o balneologii (specjalistyczne lecz-
nictwo), czy też o produkcji energii 
cieplnej, a nawet elektrycznej (więcej 
na ten temat pisałem w nr 2 (186) 
2007 GZB – „Geotermia – czysty 
interes dla Bychawy”). 

Na taki cel, którego realizacja 
mogłaby też oznaczać w przyszłości 
wpływy do budżetu gminy Bychawa, 
Rada Miejska przeznaczyła w sumie 
około 22000 zł. Z tego 17300 zł na 
opracowanie koncepcji wstępnej wy-
korzystania wód termalnych, a 5000 
zł na studium wykonalności tego 
zadania. Z tych pieniędzy do tej pory 
nie została wydana ani jedna złotów-
ka (kwota przeznaczona na wykona-
nie koncepcji wstępnej została prze-
niesiona jako wydatek niewygasający 
na rok 2008). Czy to dużo? 

Myślę, że bardzo mało. Tym 
bardziej, że w zasadzie pozosta-
ła część inwestycji miałaby szansę 
być realizowana w oparciu o środki 
zewnętrzne – unijne. Gmina na-
tomiast powinna zadbać o to, aby 
spełnić warunki formalne jak np. 
mieć opracowaną Strategię Rozwoju, 
Bilans Energetyczny, dostosowany 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Bez, między innymi, 
takich dokumentów żaden wniosek 
nie ma szans powodzenia, nawet 
gdyby miał uzyskać poparcie po-
lityczne w tej mierze. Bo poparcie 
polityczne, Panie Radny, wystarcza-
ło w systemie komunistycznym dla 
uzyskania wszelkich profitów, na-
tomiast teraz trzeba spełnić wiele 
twardych warunków dla pozytywnej 
oceny danego przedsięwzięcia. Na-
wiasem mówiąc, również to popar-
cie polityczne nie wystarczyło dla 
obrony Sądu Grodzkiego w Bycha-
wie, o czym Pan wspomina, bo za-
brakło właśnie argumentów natury 
obiektywnej typu organizacyjnego, 
ekonomicznego. A argumentów tyl-
ko politycznych opcja rządząca nie 
podzieliła jako wystarczających dla 
utrzymania sądu w Bychawie. Czas 
zmienić, Panie Radny, komunistycz-
ny sposób myślenia. 

Powiada Pan, Panie Radny, że 
obecny czas to niedobry czas na pod-
noszenie obciążeń podatkowych dla 
mieszkańców. Nie znam osobiście 
czasu, który byłby dobry na podnie-
sienie stawek podatków lokalnych. 
Cała poprzednia kadencja też nie 
była takim dobrym czasem i podatki 
nie zostały podniesione. Ostatnia 
podwyżka – pierwsza, co najmniej 
od 5 lat, weszła w życie od 1.01.2007 
r. Należy przy tym jasno powiedzieć, 
że podwyżka ta nie oznacza maksy-
malnych stawek, a maksymalne są 
o wiele wyższe i stosowane np. w są-
siednich gminach. Np. podatek rolny 
wzrósł z kwoty 25.50 PLN do kwoty 
27.60 PLN przy ówczesnej cenie 
skupu żyta 35,52 PLN (cena podana 
wg prezesa GUS). Podatki na rok 
2008 proponowane są wg stawek 
z 2007 roku (bez podwyżek), pomi-
mo że znacząco znowu wzrosła cena 
skupu żyta ogłoszona przez preze-
sa GUS i dokładnie wynosi 58,29 
PLN. Na takim właśnie poziomie 
mogłaby się kształtować maksymal-
na stawka podatku rolnego, a wynosi 
27,60 PLN, tzn. tyle. ile w 2007 
roku (mniej niż możliwa o połowę). 
A jak to wpływa na dochody gminy 
i kształtowanie się całego budże-
tu – to mam nadzieję, że Pan zdaje 
sobie sprawę. Jest to główne źródło 
dochodu, który gmina wykorzystuje 
z pożytkiem dla dobra wszystkich 
mieszkańców.

Podzielam, Panie Radny, pańskie 
zdanie w kwestii podniesienia ce-
ny wody i ścieków, i zgadzam się 
z tym, że Bychawskie Przedsiębior-
stwo Komunalne wykazuje za małą 
aktywność w kierunku poszukiwania 
oszczędności. Jednakże należy do-
dać rzecz istotną – czego Pan nie 

robi – wodne linie przesyłowe są 
bardzo stare i straty wody na nich 
są nieuniknione (wodociąg na wielu 
odcinkach nadaje się do kapitalnego 
remontu). Natomiast podwyżka cen 
wody i ścieków (ostatnia była 3 lata 
temu), w wyniku prowadzonych ne-
gocjacji z BPK, została zatwierdzona 
na poziomie 8,5%, a nie na propo-
nowanym 9,77%, tzn. tylko takim, 
który amortyzuje koszty jej produk-
cji. Prawidłowo skalkulowana przez 
BPK cena wody i ścieków mogłaby 
być zatwierdzona na wyższym, bo 
9,77% poziomie, natomiast stanowi-
sko komisji komunalnej i mieszka-
niowej oraz uchwała RM pozwoliła 
na „obniżenie” proponowanej stawki 
o 1,27%. Wiem, marna to pociecha, 
ale ci, którzy poparli to rozwiązanie 
uchronili mieszkańców przed jeszcze 
większą podwyżką cen wody i ście-
ków, bo niestety, ale takie jest prawo 
w tym względzie. 

Do kwestii podwyższania pen-
sji na najwyższych stanowiskach 
w Urzędzie Miejskim odniosę się 
krótko i tylko do wynagrodzenia 
Burmistrza, bo tylko ono należy do 
decyzji Rady (o pozostałych decy-
duje Burmistrz). Wynagrodzenie 
Burmistrza zostało podniesione do 
poziomu średniego (licząc wszystkie 
jego składniki) i na takim się utrzy-
muje w odniesieniu do wynagrodzeń 
okolicznych wójtów z gmin ościen-
nych. Było to przedmiotem analizy 
porównawczej w świetle oczywiście 
pozostałych argumentów przed pod-
jęciem decyzji przez Radę w tym 
przedmiocie. Należy też powiedzieć, 
że podwyżką w 2007 r. zostali też 
objęci pracownicy Urzędu Miejskie-
go, a także zwiększono prowizję dla 
sołtysów. Proponuje się też podwyż-
kę dla pracowników Urzędu w roku 
2008. Ale o takich niuansach, choć 
istotnych, które przedstawiają dany 
problem często w odmiennym świe-
tle, już Pan Radny nie wspomina. 
Czyżby był Pan tendencyjny? A mo-
że używa Pan relatywnych ocen? 
Można powątpiewać w to, że Pańska 
przynależność do klubu mniejszo-
ściowego pozwala Panu na szczerość 
wypowiedzi i ocen – sam Pan to 
zaznacza. Wtedy, kiedy pomija Pan 
istotny kontekst danej sprawy, to 
można zakładać – mam nadzieję, 
że nie zaplanowaną i nieświadomą, 
ale jednak manipulację opinią pu-
bliczną. 

Pozostałe wymienione w artyku-
le, jakoby tylko Pańskie inicjatywy 
i stanowiska w różnych kwestiach, są 
znane nie tylko Radnym, ale również 
szerszemu gronu społecznemu. My-
ślę, że doczekają się reakcji z innych 
stron, dlatego pomijam je milcze-

niem. Ale powiedzieć muszę na za-
kończenie, nieco kąśliwie – i proszę 
bez obrazy – jakie to szczęście mia-
łaby gmina Bychawa gdyby miała 
takich np. trzech superradnych, jak 
Pan właśnie – co to na wszystko na 
wszystkim się zna, wie też prawie za 
wszystkich i niczego nie zaniedbu-
je. Może nawet wtedy wystarczyłby 
jeden taki superradny? Jaki to byłby 
zysk i oszczędność dla gminy...

Szanowny Panie Radny!
Nie wierzę w to, aby któremu-

kolwiek z obecnych radnych nie 
zależało na rozwoju gminy. Jestem 
przekonany, że zadania, inicjatywy 
i decyzje podejmowane są przez Ra-
dę tylko w dobrej wierze i mają jeden 
nadrzędny cel – dobro i pomyślność 
mieszkańców gminy Bychawa. Są to 
jednakże decyzje kolegialne, a już na 
pewno większościowe i tym samym 
demokratyczne. 

Zapraszam Pana serdecznie 
do współdziałania na rzecz dobra 
wspólnego, po to, aby i Pan współ-
uczestniczył w trudnym niejedno-
krotnie procesie decyzyjnym, ale ko-
niecznym. W tym również jest miej-
sce i dla konstruktywnej krytyki, bo 
tak pojmuję opozycję, w której Pan 
odnajduje najchętniej swoją role jako 
radnego. Wolałbym jednak widzieć 
Pana w roli nie tylko krytycznego 
recenzenta, który jedynie ocenia (oby 
słusznie i obiektywnie!) trzymając 
ręce założone do tyłu, ale energicz-
nego radnego, który swój potencjał 
chce wykorzystać w pracy na rzecz 
dobra wspólnego, do czego też Pan 
się dobrowolnie zobowiązał. 

Zapraszam, więc Pana serdecznie 
raz jeszcze do współpracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka

Superradny

Dzień pracownika socjalnego
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, 
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 
Jest równocześnie obdarowywany,
obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. 

Jan Paweł II

Czas Bożego Narodzenia 
to czas radości 

i wewnętrznego pokoju, 
wyjątkowej życzliwości 

i miłości braterskiej
Niech Boże Dziecię wniesie 

do wszystkich naszych rodzin 
pokój i pojednanie, 

niech obdarzy wszystkich 
swoimi łaskami 

i błogosławieństwem. 

Radosnych Świat Bożego 
Narodzenia oraz samego dobra 

w Nowym Roku
życzy wszystkim mieszkańcom
Przewodniczący Rady Miejskiej

Seweryn Gąbka

Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP, otrzymała Danuta 
Adamek, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
fot. Archiwum LUW w Lublinie
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Odkąd pamiętam, a sięgam pa-
mięcią do lat 70, Klub Seniora 
istniał i zawsze działy się tu wspa-
niałe wydarzenia. Ze wspomnia-
nych czasów, w pamięci mam moją 
babcię Jadwigę, która uczęszczała 
na spotkania, nawet chyba śpiewa-
ła jakieś dawne (już teraz chyba za-
pomniane) piosenki i przyśpiewki 
z lat własnej młodości. Pamiętam 
także Panią Marię Wac, która była 
instruktorem pracującym z osoba-
mi z Klubu.

Po raz drugi z członkami Klu-
bu Seniora spotkałem się 11 lat 
temu, rozpoczynając pracę w By-
chawskim Domu Kultury. Wtedy 
zetknąłem się z wielką energią, 
entuzjazmem, chęcią dzielenia się 
własnymi doświadczeniami, pa-
mięcią o tradycjach, zwyczajach. 
To członkowie Klubu Seniora przy 
wsparciu instruktorów BDK przy-
gotowywali inscenizacje teatralne 
(m.in. „Piórnię”, „Pieczenie chle-
ba”) ukazujące nam mieszkańcom 
Bychawy, jako to drzewiej bywa-
ło... 

Klub Seniora to także liczne 
występy przy wielu okazjach, tak 
w samej Bychawie, ale też w oko-
licy, na licznych spotkaniach, festi-
walach i przeglądach.

Jak jest dzisiaj? Otóż po uczest-
niczeniu w wielu spotkaniach mo-
gę z pełnym przekonaniem stwier-
dzić, iż Klub Seniora – to Wulkan 
Energii. Niby zwyczajni ludzie, 
nasi sąsiedzi, dobrze nam znani, 
a tyle w nich energii i radości. 
Podziwiam Ich za ten entuzjazm, 
którym emanują, za uśmiech, cie-
płe słowa oraz za niezwykłe zorga-
nizowanie. Członkowie Klubu Se-
niora są zaprzeczeniem niechciej-
stwa, bylejakości. Mimo wielu 
trosk, a nawet kłopotów, znajdują 
czas, by się spotkać, i to dwa razy 
w tygodniu. Spotkania odbywają 
się w godzinach popołudniowych 
w poniedziałki i środy w sali „Gar-
deroba” w BCK. 

W naszym zapędzonym życiu, 
w którym na spotkanie z drugim 
człowiekiem nie mamy czasu lub 
nie mamy już siły, by wyjść, by się 

z kimś spotkać – Seniorzy są przy-
kładem godnym do naśladowania.

Na ostatnim spotkaniu z okazji 
Dnia Seniora, które odbyło się 
w Bychawskim Centrum Kultury, 
25. listopada br. po raz kolejny mo-
głem podziwiać ich  wspaniałe zor-
ganizowanie, żywiołowość i radość 
ze wspólnego spotkania! Ale jak 
powiedział ktoś mądry, ten wulkan 
do działania, do dzielenia się sobą 
z innymi, tę radość trzeba najpierw 
odnaleźć w sobie, by móc cieszyć się 
ze spotkania z drugim człowiekiem. 
Seniorzy mają ten dar! 

Dlatego też, patrząc od kilku lat 
podziwem i z zazdrością na Senio-
rów, wypowiedziałem na wspomi-
nanym spotkaniu słowa: „chciał-
bym dożyć takiej chwili w swoim 
życiu, wraz z moją żoną, by tak jak 
seniorzy, z taką radością cieszyć się 
każdym dniem swojego życia”.

Klub Seniora, to jak wspomnia-
łem powyżej, nie tylko spotkania, 
ale i liczne występy. To właśnie 
od nich możemy usłyszeć daw-
ne pieśni, piosenki, przyśpiewki 
– to kultywowanie polskiej tra-
dycji i kultury. Dlatego Klub wy-
stępuje na wszystkich imprezach 
organizowanych przez BCK, bo 
jego koncerty to sięganie gdzieś 
głęboko we własne korzenie.

I choć dzisiaj młode pokolenie 
z MP3, MP4, ipood-ami, ze słu-
chawkami w uszach, z komórkami, 
które potrafią już prawie wszyst-
ko, z muzyką o szybkich rytmach 
(często anglojęzycznych), patrzy ze 
zdziwieniem na osoby, które śpie-
wają jakieś niemodne piosenki, to 
jestem przekonany, że przyjdzie 
taki moment, także w ich życiu, 
że ta dawna piosenka przypomni 
babcię, dziadka, mamę czy tatę, 

znajomych czy bliskich, i będzie 
potrzebna i zrozumiała.

Dlatego pragnę bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim 
członkom Klubu Seniora, za te 
ich wspaniałe występy, za te pieśni 
i piosenkę („Tu jest twoje miejsce, 
tu jest twój własny, ale ciasny dom, 

tu jest twoje miejsce, tu jest twój 
dom”).

Dziękuję za to, że zawsze na 
Was mogę liczyć. Dziękuję także 
za wsparcie, którego udzielacie in-
stytucji, w której pracuję. Nie każ-
dy wie, że gdy Seniorów się o coś 
poprosi, to choćby się wszystko 
waliło i wiał wiatr prosto w oczy, 
to seniorzy są i pomogą, choćby 
ostatnio, gdy pomagali przy sprzą-
taniu BCK po remoncie. Wielkie 
Dzięki! 

A podziękowania dla wszystkich 
członków Klubu Seniora składam 
na ręce Pani Otylii Adamczyk, 
wraz z ze szczerymi życzeniami 
radości, pomyślności, zapału, zdro-
wia i podtrzymywania tego „wul-
kanu pozytywnej energii”.

Dla wszystkich miłośników 
dawnej muzyki i piosenek, mam 
dobrą wiadomość. W przyszłym 
roku BCK przygotuje płytę CD 
z utworami śpiewanymi przez 
Klub Seniora, aby utrwalić to, co 
nam umyka, by pozostało z nami 
i w nas.

Pozdrawiam 

Mariusz Nawłatyna Dyrektor BCK

Od grudnia br. funkcję nowego 
kierownika OPS w Bychawie pełni 
pani Teresa Szopa. Jest bycha-
wianką. Poza wyższym wykształ-
ceniem administracyjnym, posiada 
też kwalifikacje z zakresu organi-
zacji pracy społecznej. 

Od 1995 r. do listopada br. pra-
cowała w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Strzyżewicach na sta-
nowisku specjalisty pracy socjalnej. 
Wcześniej była związana z naszym 

miastem, nie tylko rodzinnie, ale 
i zawodowo. Najpierw pracując 
w Placówce Terenowej w Bycha-
wie Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej jako organizator usług 
opiekuńczych, później w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bychawie. 

Prywatnie pani Teresa jest mę-
żatką, matką czwórki dzieci.

Życzymy owocnej pracy i samych 
sukcesów!

W Ośrodku Pomocy Społecznej mają nową szefawą!

Klub Seniora – Wulkan Energii!!!

W związku z zakończeniem 
pełnienia obowiązków 
kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie

dziękujemy naszej wspaniałej 
szefowej i koleżance 
pani Marcie Wołoszyn
za wspólnie spędzonych dziesięć 
lat pracy oraz życzymy dużo 
zdrowia, pomyślności
oraz samych ciepłych i życzliwych ludzi wokół siebie

Załoga OPS w Bychawie

Z wieńcem dożynkowym na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Starej Wsi 

Podczas obchodów Dnia Seniora wręczono Złote Odznaki paniom: 
Janinie Poniewozik, Helenie Gierczyńskiej i Teresie Burzak, fot. Roman Rusinek

Uroczysty występ na 45-leciu Bychawskiego Centrum Kultury, listopad 2007 r.

Na festynie „W Krainie Pierogów” w maju 2007 r.



nr 10 (194) 2007 7GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ

Zmierzch Gałęzowa to książ-
ka – wspomnienie nieżyjącego już 
Konstantego Rostworowskiego, 
przygotowana do druku i uzupeł-
niona przypisami przez kuzyna 
Stanisława Jana Rostworowskiego. 

Zagłębiając się w lekturze czy-
telnik odbywa podróż w czasie do 
lat międzywojennych i okresu oku-
pacji, do miejsc znanych, choć dzi-
siaj już nieco zmienionych przez 
upływający czas, głównie: dwór 
w Gałęzowie, ale też okoliczne 
miejscowości, jak Bychawa, Stara 
Wieś, Wola Gałęzowska, Strzyże-
wice, Żabia Wola, napotyka ludzi, 
których już nie ma, a ich groby 
powoli porastają mchem. Ktoś po-
wiedział, że przecież człowiek żyje, 
dopóki pamięć o nim trwa. Tak! 
Tylko z biegiem czasu w pamięci 
zacierają się, a potem całkowicie 
umykają szczegóły, coraz trudniej 
przypomnieć sobie nazwisko, imię, 
miejsce, datę... Utrwalone na kar-
tach książki przetrwają pokole-
nia... 

Współczesny Gałęzów i jego 
mieszkańcy mają niewiele wspól-
nego z postaciami zarysowanymi 
w książce. Jednak, ciągle, przez 
wszystkie minione lata, również 
i dzisiaj, jakby mimochodem ich 
życie toczyło i toczy się nadal wo-
kół gałęzowskiego dworu, położo-
nego na wzgórzu, w samym sercu 
wsi – jak dawniej. 

Odkrywanie przeszłości to fa-
scynująca i pełna niespodzianek 
wędrówka w głąb historii, w któ-
rej najlepszymi i niezawodnymi 
przewodnikami są księgi. To one 
są źródłem wiadomości o histo-
rii ojczystego kraju i tego małego 
skrawka ziemi, na którym przyszło 

człowiekowi żyć. Taką wiedzę każ-
dy obywatel powinien posiąść. Jak 
mówi Władysław Syrokomla: wol-
no nie być głębokim badaczem ale pod 
karą haniebnego wstydu nie godzi się 
nie znać ziemi, na której się miesz-
ka... Ziemia Bychawska ma już 
kilka takich fragmentów historii 
zebranych, opisanych i wydanych 
w formie książek. Zmierzch Gałę-
zowa jest kolejnym elementem hi-
storycznej układanki, a jednocze-
śnie pasjonującą lekturą i nieoce-
nionym źródłem wiedzy o regionie. 
Wszystkie należą do gatunku tych, 
które czyta się jeden raz, a potem 
wielokrotnie do nich wraca, przy 
różnych okazjach. To książka, którą 
chciałoby się mieć w domowej bi-
blioteczce, a nawet powinno! Pro-
mocje czy prezentacje wydawnictw, 
odkrywających nasze bychawskie 
bądź lubelskie korzenie wpisały się 
na stałe w kalendarz kulturalnych 
wydarzeń miasta. Śmiało można 
powiedzieć, że należą już do tra-
dycji. Nie mogło być inaczej i tym 
razem. 

W niedzielne popołudnie, 9. 
grudnia, hol Bychawskiego Cen-
trum Kultury przeistoczył się w sa-
lę koncertową, a kawiarnia arty-
styczna Złota Lira w dworski sa-
lon, gdzie rozbrzmiewała muzyka, 
toczyły się intelektualne dyskusje 
o literaturze i historii, a obok, jakby 
na marginesie snuła się leniwie nit-
ka wspomnień i barwnych opowie-
ści, troskliwie przechowywanych 
w zakamarkach pamięci. Z por-
tretów, skreślonych ręką Grzego-
rza Sztyraka, życzliwie spoglądały 
twarze kuzynów Konstantego Ro-
stworowskiego, związanych z dwo-
rem w Gałęzowie. W powietrzu 

unosił się aromat świeżo parzonej 
kawy. Nikomu nigdzie się nie spie-
szyło... Jedna książka „wyciągnęła” 
prawie setkę osób z domowych 
pieleszy, na dodatek w niedzielę. 
Oto magia książki!

Wspólne działanie kilku insty-
tucji i wielu osób z Bychawskie-
go Centrum Kultury, Biblioteki 
Publicznej, Bychawskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, Wydaw-
nictwa Norbertinum, a także by-
chawskiego Klubu Seniora i grupy 
mieszkańców Gałęzowa, przynio-
sło efekt. Tak jak ciało potrzebuje 
pokarmu, tak dusza również. Nie-
dzielne popołudnie rozbrzmiewa-
jące muzyką Chopina, śpiewem 
przepięknych ludowych pieśni, 
rozmowami o książce Zmierzch 
Gałęzowa z Panem Stanisławem 
Rostworowskim stało się strawą 
dla duszy, tak bardzo potrzebną 
do normalnego funkcjonowania 
w dżungli życia. 

Barbara Cywińska 

Wieś Gałęzów ma metrykę śre-

dniowieczną, wymienia ją Jan 

Długosz. W 1409 r. jako Galanszow 

należała do Zbysława z Targowiska, 

w 1428 do Andrzeja z Bychawki. 

W 1497 r. pojawia się już nazwa Ga-

lązow, a szlachtą dziedziczącą wieś 

są Gałęzowscy. Pierwsze wzmianki 

o folwarku pochodzą właśnie z XV 

w. 

W XVIII w. Gałęzów przeszedł 

w ręce Skarbek-Kiełczewskich herbu 

Abdank. Był to jeden z najzamożniej-

szych rodów w Lubelskiem. Andrzej 

Alojzy Koźmian, miecznik a potem 

sędzia ziemski w Lublinie, następnie 

sędzia trybunału wraz z małżon-

ką Anną Kiełczewską, chorążanką 

lubelską osiedlił się w Gałęzowie 

w ówczesnym powiecie urzędow-

skim parafii Bychawa. Gałęzów stał 

się gniazdem rodowym Koźmianów 

herbu Nałęcz. Po rodzicach (Andrzeju 

Alojzym i Annie Kiełczewskiej) Gałę-

zów przejął najstarszy syn Wincenty 

Koźmian. Po nim dobra gałęzowskie 

przechodziły prawem dziedziczenia 

na kolejnych sukcesorów...

W 1908 r. Gałęzów zakupił Kon-

stanty Przewłocki (właściciel Woli 

Gałęzowskiej). Tak oto, od wieków 

siedziba Koźmianów została ponie-

kąd w rodzinie, nabywca był bo-

wiem prawnukiem Andrzeja Alojze-

go Koźmiana. Ostatnią właścicielką 

gałęzowskich dóbr była od 1928 r. 

Teresa z Przewłockich, 1 voto Roma-

nowa Rostworowska, 2 voto Stefa-

nowa Zakrzeńska. Gałęzów opuściła 

w 1944 r. wraz z rodziną uciekając 

przed nową władzą. 

Jej syn z pierwszego małżeństwa 

to Konstanty Rostworowski (1918-

1987) – autor wspomnień, zatytu-

łowanych Zmierzch Gałęzowa, które 

w 2007 r. ukazały się drukiem na-

kładem lubelskiego wydawnictwa 

Norbertinum. 

Organizatorzy promocji książki 

„Zmierzch Gałęzowa” dziękują:
Organizatorzy promocji książki 

„Zmierzch Gałęzowa” dziękują:
P. Stanisławowi Janowi Rostwo-

rowskiemu za uczestnictwo i pre-
zentację książki

P. Norbertowi Wojciechowskie-
mu za prezentację Wydawnictwa 
Norbertinum, wydawcy książki

P. sołtys Gałęzowa Janinie Flis 
i grupie śpiewaczej za koncert 
pieśni ludowych 

Klubowi Seniora z Bychawy za 
wiązankę pieśni powitalnych

Łukaszowi Maciągowi za wy-
konanie na żywo Mazurka Fryde-
ryka Chopina 

Wszystkim, którzy uczestniczy-
li w prezentacji książki Zmierzch 
Gałęzowa za niezapomniane 
chwile.

P. Marii Walczak za wsparcie 
finansowe

Rostworowski K. – Zmierzch 
Gałęzowa, Norbertinum 2007. 
Książka znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Publicznej w Bychawie 
oraz filii bibliotecznych w By-
chawce i Starej Wsi. Zapraszamy!

Czy znasz te postacie? 
konkurs dla czytelników

Podaj imiona i nazwiska osób znajdujących się na portretach. Odpo-
wiedź prześlij na adres redakcji do 31 grudnia 2007 r. Losowanie nagrody 
w postaci książki Zmierzch Gałęzowa, odbędzie się 4. stycznia 2007 r., 
o godz. 12.00, w siedzibie Redakcji. Fundatorem nagrody jest Wydawnic-
two Norbertinum.

Wskazówka:  Podpowiedzi szukaj w jednej z książek wydanych przez 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne 

1 2 3 4 5 6 7

Gałęzów ma się dobrze!

Gałęzów – wieś w Polsce 

położona w województwie 

lubelskim, w powiecie 

lubelskim, w gminie Bychawa. 

Taką lakoniczną informacje 

można znaleźć w największej 

encyklopedii internetowej 

Wikipedia. 

rysował Grzegorz Sztyrak

Na wspólnym zdjęciu w kawiarni Złota Lira od lewej: 
Norbert Wojciechowski, prezes Wydawnictwa Norbertinum, Stanisław Jan Rostworowski 
redaktor książki Zmierzch Gałęzowa, Maria Dębowczyk, prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 
Barbara Cywińska, kierownik biblioteki oraz Krystyna Romer-Patyra ze Związku Kresowian 

Grupa śpiewacza z Gałęzowa, fot. M. Nawłatyna
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Krowa i Kryształ Żywiołów
 Księga I Episode IV

Tekst i rysunki: Artur Hanaj

Dorastanie jest procesem, w któ-
rym młodzi ludzie powoli stają się 
dorosłymi członkami społeczności. 
To, jacy będą jako dorośli zależy od 
wielu różnych czynników, zdarzeń, 
sytuacji i osób. Od dwudziestu 
lat na proces ten oddziałuje także 
epidemia HIV. Wirus ten zbiera 
ciągle obfite żniwo nowych zaka-
żeń i kolejnych zgonów.

Jedyną skuteczną bronią w walce 
z epidemią HIV/AIDS jest edu-
kacja i płynąca z niej wiedza oraz 
nabyte umiejętności dotyczące re-
lacji miedzy ludźmi. Obowiązkiem 
dorosłych a w szczególności na-
uczycieli jest przekazywanie pełnej 
i rzetelnej informacji dotyczącej 
ryzyka i sposobów uniknięcia za-
każenia HIV.

W związku z powyższym 
w Gimnazjum nr 1 zorganizowa-
ny został już po raz drugi między 
klasowy konkurs wiedzy na temat 
HIV/AIDS, którego rozstrzygnię-
cie odbyło się podczas prelekcji 
dotyczącej tej problematyki w dniu 
03.12.2007 przygotowanej przez 
uczniów klasy III d.

Zaproszeni goście p. E. Wasiela 
i p. R. Moroniak reprezentujące 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ufun-
dowały nagrody dla wszystkich 
uczestników konkursu. Serdecznie 
dziękujemy.

Uczniowie naszego gimnazjum 
chętnie włączyli się w realizację 
przedsięwzięcia i wykazali się du-
żym zasobem wiadomości doty-
czących „dżumy XXI wieku”. Akcje 
tego typu są wskazówką na podej-

mowanie w dalszym życiu świado-
mych i odpowiedzialnych decyzji 
przez dorastającą młodzież.

Renata Kryska, Agnieszka Drag, Joanna Kalicka 

Gimnazjum nr 1 w Bychawie

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

Jak już wspomniano w poprzednim 
numerze „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
nr 9/2007 w dniach 25-26 paździer-
nika 2007 r. odbył się w Centrum 
Kultury w Lublinie,  Turniej Powia-
towy XI Jesiennego Konkursu Recy-
tatorskiego, na którym uczeń klasy 
III c Szkoły Podstawowej w Bycha-
wie, zdobył Nagrodę (kwalifikację 
do Turnieju Wojewódzkiego). Było 
to bardzo przyjemnym wydarzeniem 
i zarazem dużym sukcesem, ponie-
waż w konkursie tym wzięło udział 
140 recytatorów z powiatu lubelskie-
go ziemskiego i grodzkiego.

Tak więc, 28 listopada 2007 r., 
Paweł wystąpił w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie, gdzie 
odbył się Turniej Wojewódzki XI Je-
siennego Konkursu Recytatorskiego 
„Literatura Lubelszczyzny”.

Występy uczestników odbywały 
się w dniach 26-28 listopada 2007 r. 
i podzielone były na sześć grup, 
w kolejności od najstarszych do naj-
młodszych. Recytatorzy prezento-
wali dwa przygotowane teksty.  Jury 
w składzie: Anna Krawczyk – ani-
mator kultury, CK w Lublinie, Bar-
bara Zych – animator kultury, AJO-
iKN, Stefania Michalska - pedagog 
Katarzyna Rzepa – instruktor WOK, 
Wacław Michalski – literat, Hen-
ryk Kowalczyk – reżyser, instruktor 
WOK, po wysłuchaniu 92 prezen-
tacji przyznało nagrody i wyróżnie-

nia  w następujących kategoriach: 
szkoła ponadgimnazjalna i starsi, 
szkoła gimnazjalna; szkoła podsta-
wowa. Właśnie w kategorii szkoła 
podstawowa. II nagrodę za recyta-
cję dwóch wierszy: „Niejadek” An-
ny Kamieńskiej i „Złoty jeż” Ewy 
Szelburg-Zarembiny - zdobył  Pa-
weł Górniak; do konkursu przygo-
towywany przez  p. Dorotę Drążek, 
nauczycielkę  Szkoły Podstawowej 
w Bychawie.

Jury podkreślało wyrównany, bar-
dzo  wysoki, poziom wszystkich pre-
zentacji, co było zapewne zasługą 
pracy recytatorów oraz wielostop-
niowych eliminacji w konkursie. Do 
występu w Koncercie Laureatów, za-
proszono zdobywców I i II nagrody.

7. grudnia 2007 r. o godz. 11.00 
w Sali Nowej Centrum Kultury 
w Lublinie odbył się Koncert Laure-
atów XI Jesiennego Konkursu Recy-
tatorskiego „Literatura Lubelszczy-
zny”. Wystąpiło 15 najlepszych re-
cytatorów z Lubelszczyzny, a wśród 
nich uczeń Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, Paweł Górniak. Recy-
tatorzy prezentowali teksty autorów 
związanych z naszym regionem. 

red.

I znowu sukces!I znowu sukces!
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Kto, w sobotę 1. grudnia o 20.00, 
przyszedł do „Złotej Liry”, z pew-
nością nie żałował. Właśnie wtedy 
odbyła się pierwsza edycja impre-
zy Andrzejki Bluesowe. Znakomity 
czas dla urzekającej muzyki: przy-
prawiającej o szybsze bicie serce 
i zmuszającej nogi do wystukiwa-
nia rytmu – ostatki. Zespół Move 
On Quartet ożywił wieczór, pozo-
stawiając tęsknotę za karnawałem.

Move On Quartet to formacja 
działająca głównie w Lublinie, 
choć członkom zespołu coraz trud-
niej powiedzieć „skąd są”. Na gita-
rze elektrycznej gra bliżej znany 
bychawskiej publiczności Przemek 
Hanaj – rodowity bychawianin, na 

co dzień uczący się w Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia im. Tadeusza 
Szeligowskiego w Lublinie. Kolej-
ny gitarzysta to Michał Bator, stu-
dent I roku prawa UMCS. Radek 
Łukaszewicz to basista wywodzący 
się z Lublina, zaś obecnie uczący 
się w klasie kontrabasu w Szko-
le Muzycznej w Warszawie przy 
ul. Miodowej oraz studiujący na 
Wydziale Geodezji i Kartogra-
fii na Politechnice Warszawskiej. 
Maciek Wojcieszuk – perkusista - 
uczy się w Szkole Muzycznej I i II 
stopnia im. Tadeusza Szeligow-
skiego w Lublinie. Grają razem 
od wiosny 2007, zaś ich debiut 
przypadł na 21.07.2007 r. – wy-

stęp podczas finału 37. Międzyna-
rodowych Warsztatów Jazzowych 
w Puławach. Od tego czasu wy-
stępują i sukcesywnie pracują nad 
materiałem muzycznym.

Na koncercie w Bychawie usły-
szeliśmy głównie standardy jaz-
zowe w opracowaniu zespołu, za-
aranżowane w stylistyce blueso-
wo-rockowo-jazzowej. I Want You, 
Ain’t no sunshine, Autumn Leaves, 
Modal Blues, It Don’t Mean A Thing 
(If It Ain’t Got That Swing), Sum-
mertime i wiele innych utworów, 
wybranych na ponad 1,5-godzin-
ny, dwuczęściowy koncert. Jednak 
w swojej skromności chłopcy nie 
zaanonsowali publiczności faktu 

przemycenia w programie autor-
skiej kompozycji Move On Quartet 
pod tajemniczym tytułem No 1. 
Mogę zapewnić, że utwór spotkał 
się z gorącym przyjęciem, choć 
oklaskujący nie byli świadomi, że 
to wywoływane przez nich okrzy-
kami „coś własnego”.

Żal było kończyć koncert, tak 
dla muzyków, jak i dla słuchaczy. 
Wulkan energii wybuchł, znisz-
czył ciszę, rozpalił serca i rozbudził 
emocje, lecz po ostatnim bisie lawa 
musiała zacząć zastygać. Wkrótce 
jednak wraca karnawał – nie wiem, 
jak Wam, ale przez czas adwentu 
wciąż wybrzmiewa mi I Want You 
w interpretacji Move On Quartet. 
Może po świętach znów gdzieś 
usłyszymy upragnioną żywiołową 
erupcję wulkanu muzyki?

KR

Witam!
Dzisiaj oprócz dalszych losów 

zuchwałej Cecylki mam dla Was, 
Młodzi Czytelnicy, specjalny kon-
kurs z nagrodami. Mianowicie, 
proszę o zilustrowanie przez Was 
niżej prezentowanej cz. II wier-
sza; w dowolnej technice i formie. 
Prace nadsyłajcie na adres Redak-
cji „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
z dopiskiem Gimnastyka Polskiego 
Języka. Najlepsze zaprezentujemy 
w najbliższym numerze. 

A teraz zapraszam już do 
dźwięcznego świata literki „c”, 
który w niewielkiej postaci zawitał 
również, ku uciesze sympatyków 
słowa wypowiadanego, w wierszu 
dykcyjnym Cebulka Cecylka.

Cebulka Cecylka 
cz. II
Nie cedząc słów, mocą
Ich niecną szastała.
I końca nie było:
„Cykoria? – niecnota!”
I wcale a wcale
Cykora nie miała,
Lecz śmiałość cyrkowca,
Co po lince kica…

Już później Cecylka
Była samotnicą;
„Jam cacy, jam cudo!”
Więc w lustro rzucała.
Nieco jej pobladło
Z czasem zacne lico – 
Taki los zuchwalca,
Co innych za nic ma.

Leszek Asyngier Junior

A MY?
W Polsce ok. 3,7 % ludności 

przeżywa kryzysy psychiczne 
i w związku z tym wymaga spe-
cjalistycznej opieki.Choroby psy-
chiczne należą do takich chorób, 
których leczenie jest najskutecz-
niejsze wtedy, gdy farmakoterapia 
jest wspierana przez oddziaływa-
nia terapeutyczne, psychoedukację 
i socjoterapię. 

Współczesna psychiatria wska-
zuje, iż leczenie i rehabilitację osób 
z zaburzeniami psychicznymi po-
winno prowadzić się w naturalnym 
środowisku społecznym pacjenta, 
ponieważ zaburzenia psychiczne 
najlepiej leczy się tam, gdzie one 
powstają. Stosując takie oddzia-
ływania skraca się czas trwania 
zaburzeń i zapobiega się dysfunk-
cjom społecznym pojawiającym się 
w ich następstwie.

Wychodząc z takich założeń By-
chawskie Stowarzyszenie POD-
KOWA, działające przy Środo-
wiskowym Domu Samopomocy 
w Bychawie, wdraża program śro-
dowiskowej rehabilitacji psychia-
trycznej - „A MY?” 

Program skierowany jest do 12 
osób przewlekle chorych psychicz-

nie, w większości samotnie za-
mieszkujących na wsi, niekorzy-
stających z dziennych ośrodków 
wsparcia. Wykwalifikowani tera-
peuci prowadzą terapię w miejscu 
zamieszkania uczestników Progra-
mu. Ponadto beneficjenci spotyka-
ją się na zajęciach grupowych ze 
specjalistami: lekarzem psychiatrą, 
psychologiem, pracownikiem so-
cjalnym. Zajęcia te mają również 
charakter samopomocowy i rekre-
acyjny.

Celem Programu jest aktywiza-
cja, usamodzielnianie oraz zapo-
bieganie izolacji społecznej. Każdy 
uczestnik Programu posiada Indy-
widualny Program Terapeutyczny, 
który zawiera cele wyznaczone na 
podstawie jego potrzeb i proble-
mów.

Nie mniej ważna jest praca z ro-
dzinami osób chorych. Polega ona 
na edukacji dotyczącej choroby, ale 
też na pomocy w radzeniu sobie 
z trudnymi sytuacjami.

Program trwa 6 miesięcy (od lip-
ca do grudnia 2007 r.) i jest fi nan-
sowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej.

Koordynator Programu 

Justyna Kułak

Bluesowy akcent na ostatki 

Ten rok okazał się rekordowy 
w historii Wielkich Koncertów 
Charytatywnych w Bychawie, 
organizowanych w ramach akcji 
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zi-
mę. Niestety, nie z racji frekwencji 
czy ilości zebranych darów. Pod 
tym względem, była to najbardziej 
skromna zbiórka. A wspomnę tyl-
ko, że od 1996 roku, takowych zor-
ganizowano dwanaście. Niestety, 
po zakończeniu tegorocznego, wie-
le ze słoneczek, przygotowanych 
do rozdania, trzeba było włożyć 
z powrotem do szuflady, bo nie 
miał ich kto wziąć, z powodu nie-
wielkiej liczby ofiarodawców!

Smutne, że tak się stało, mimo 
starań organizatorów, tj. pracow-
ników Bychawskiego Centrum 
Kultury i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bychawie. A przecież 
sama akcja przez 15 lat jej trwania 
na Lubelszczyźnie (w tym roku 
przypadał więc mały jubileusz), jest 
jedną z najlepiej zareklamowanych 
przez media. Trudno więc fakt nie-
wielkiej popularności akcji wśród 
mieszkańców, łożyć na karb nie-
doinformowania. Może więc myśl 
przewodnia tej akcji „Przecież na-
wet odrobinę też podzielić można” 
nie do wszystkich już przemawia. 
Coraz trudniej nam się podzielić 
z innymi, nie tylko rzeczami, ale 
i swoim czasem.

Tegoroczny koncert charytatyw-
ny w Bychawskim Centrum Kultu-
ry uświetniło 12 zespołów. Nagło-
śnienie, tak jak w latach ubiegłych, 
zabezpieczył zespół ELEZIS. Da-
ry zbierali pracownicy OPS w By-
chawie, a pomagała im młodzież 
z MIK-u. Na scenie wystąpiło 
ponad 100 wykonawców, były to 

dzieci, młodzież i dorośli, którzy 
poświęcili na koncert nie tylko 
swój czas na występ w niedzielę, ale 
i wcześniej, na próby. Wystąpiły nie 
tylko lokalne zespoły, ale i te, które 
występują w Bychawie gościnnie, 
i nigdy nas nie zawodzą. Szkoda, 
że tym razem zawiodła bychawska 
publiczność... 

W ostatniej chwili z przyczyn 
losowych, odwołał swój zespół 
MAYDAY, ale to nic, bo i tak nie 
miałby dla kogo wystąpić. Zespół 
na drugi dzień, w ramach prze-
prosin, przysłał ogromne pudło 
prezentów. Na sali o godz. 18, po-
została nieliczna grupka widzów, 
na scenę zaś młodzież przynio-
sła pudło darów, zapełnione tylko 
częściowo, miało to symbolizować 
akcję zakończoną częściowym po-
wodzeniem. 

Każda tego dnia ofiarowana rzecz 
została dobrze spożytkowana i tra-
fiła w odpowiednie ręce. Czuwają 
nad tym pracownicy OPS. Z ich 
zestawień wynika, że w tym roku 
cześć darów przekazano do Do-
mu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 
z większości zaś przygotowano 80 
świątecznych paczek dla ubogich 
rodzin z dziećmi.

Organizatorzy zastanawiają się, 
co zrobić, by akcja w przyszłym ro-
ku trafiła do szerszego grona osób. 
Wymaga to jednak zaangażowania 
obu stron – nie tylko organizato-
rów, ale i odbiorców. Wspaniałą 
akcję da się zrobić wszędzie, wie-
rzymy, że i Bychawy dobra passa 
nie opuściła. Wciąż bowiem pa-
miętamy koncerty ze wspaniałą 
publicznością i te ogromne pudła 
darów z lat ubiegłych!

M. Głazik

Organizatorzy szczególnie 

dziękują:
Darczyńcom i tej publiczności, 
która nas nigdy nie zawodzi 
Wykonawcom: zespołowi lu-

dowemu ze Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewie, PODKOWIAKOM, 
grupie tanecznej z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. H. Dobrzańskie-
go w Bychawie, uczniom ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, zespoło-
wi KOGEL-MOGEL, wokalist-
kom Marlenie Zając, Magdalenie 
Mazurek, Dominice Stacharskiej, 
Zespołowi Tańca Towarzyskiego 
„Kajetanki” ze Szkoły Podstawo-
wej im. K. Koźmiana w Bychawce, 
Grupie Tanecznej z Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie, Zespołowi Tań-
ca Towarzyskiego „Kajetanki” ze 
Szkoły Podstawowej im. K. Koź-
miana w Bychawce, grupie wokal-
nej z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Ciecierzynie, grupie 
wokalnej z Piotrkowa i Jabłonnej, 
zespołowi ASTER.

Młodzieży z Młodzieżowej Ini-
cjatywy Kulturalnej

Zespołowi ELEZIS za nagło-
śnienie i MAYDAY za dary rze-
czowe.

Nie lubimy pomagać?

Osoby z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich rodziny 

mogą otrzymać pomoc 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie, 

ul Pileckiego 20, 
tel. 0-81 56-60-266

Grupa wokalna z Piotrkowa

Pół tony darów!
Zakończono zbiórkę darów w VIII edycji Akcji 
„Pomocy Rodakom”, której celem jest pomoc Polakom 
mieszkającym za wschodnią granicą. Akcję w Bychawie 
zorganizował Ruch Odbudowy Polski. 

Zbierano żywność, książki oraz zabawki. Zebrano 
ponad pół tony darów. Transportem darów do Lublina 
zajął się pan Jan Woźniak. 

Dziękujemy wszystkim hojnym osobom, 
które wsparły t en szczytny cel.
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W szkole w Starej Wsi trwa re-
alizacja projektu „Szkoła dla Cie-
bie”. Zajęcia pod hasłem „Stawiam 
pierwsze kroki” odbywały się na-
wet w wakacje. Dzieci uczyły się 
pływać pod kierunkiem instrukto-
ra p. J. Dysia na pływalni w Zespo-
le Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
oraz tańczyć. Kurs tańca prowadzi-
ła p. M. Dorosiewicz, ucząc różno-
rodnych tańców (integracyjnych, 
ludowych, standardowych, towa-
rzyskich) i przygotowując gru-
pę do występu podczas dożynek 
gminnych w Starej Wsi. Zajęcia 
te cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, o czym świadczy większa 
liczba uczestników niż zakładano 
w projekcie. Efekt końcowy mieli 
okazję obejrzeć rodzice podczas 
ostatniego spotkania, na którym 
uczniowie zaprezentowali 22 do-
brze opanowane tańce.

W ramach cyklu „Spotkania 
z historią” zaprosiliśmy do szko-
ły mieszkającego w naszej miej-
scowości byłego więźnia obozu 

koncentracyjnego na Majdan-
ku p. T. Chrzanowskiego. Nasz 
gość pięknym językiem, w sposób 
zrozumiały dla dzieci opowiadał 
o swoich tragicznych przeżyciach 
i doświadczeniach, wzbudzając 
wielkie zainteresowanie. Dzie-
ci spontanicznie zadawały wiele 
pytań, na które p. Chrzanowski 
wyczerpująco odpowiadał, prezen-
tując zdjęcia i cenne dokumen-
ty z tamtych lat. Dla wszystkich 
– uczniów i nauczycieli była to 
piękna i wzruszająca lekcja historii, 
zakończona obietnicą następnego 
spotkania. Kolejnym wydarze-
niem w omawianym cyklu była 
akademia z okazji 11 Listopada 
przygotowana przez uczniów i na-
uczycieli (p. B. Szmit i p. E. Kowal-
czyk) i przedstawiona w kościele 
parafialnym dla całej społeczności 
lokalnej. O podniosłym charakte-
rze uroczystości, oprócz wysokiego 
poziomu artystycznego występu, 
świadczył wystrój kościoła (zasługa 
księdza proboszcza), strój uczniów 

i poczet sztandarowy z biało-czer-
woną flagą. Było to piękne świa-
dectwo patriotyzmu młodych Po-
laków.

Nasi uczniowie uczestniczyli też 
w wycieczce do przepięknego, jed-
nego z najstarszych miast Polski – 
Sandomierza, zwiedzili także ruiny 
zamku w Ujeździe. W ramach za-
jęć teatrzyku kukiełkowego prowa-
dzonego przez p. J. Tworek oglądali 
spektakl w Teatrze Lalki i Aktora 
w Lublinie oraz „podglądali” funk-
cjonowanie teatru za kulisami.

W szkole trwają zajęcia kół 
przedmiotowych prowadzonych 
przez panie: G. Rakuś, B. Sowa 
i K. Korzeniewską, podczas któ-
rych wykorzystywane są pomoce 
dydaktyczne zakupione dzięki fun-
duszom projektu.

Przed nami jeszcze wyjazd na lo-
dowisko Globus w Lublinie i… my-
ślenie o następnym projekcie.

G. Rakuś, M. Żyśko

Co ciekawego w „Szkole dla Ciebie”?

Jak powstał budynek 
obecnego Centrum 
Kultury w Bychawie 
opisuje Zdzisław 
Gomułka

W 1956 roku, gdy powstał w By-
chawie powiat, Bychawa była osadą 
i nie posiadała praw miejskich. 
Ważniejsza działalność kultural-
na, łącznie z kinem objazdowym, 
odbywała się w Domu Ludowym 
(obecny sklep chemiczny w bu-
dynku GS), który przy rosnących 
potrzebach kulturalnych nie zda-
wał dostatecznego egzaminu.

W tym czasie pełniłem obowiązki 
Sekretarza Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej, do których nale-
żał zakres czynności kulturalnych. 
Widząc rosnącą potrzebę rozwoju 
kultury, następowała konieczność 
zdobycia na ten cel odpowiedniego 
pomieszczenia, którego w Bycha-
wie nie było. Wniosek był jeden 
– budowa domu kultury.

Wniosek był w pełni poparty 
przez instytucje powiatowe, lecz 
na ten cel w budżecie PPRN nie 
było pieniędzy. Postanowiono po-
wołać Powiatowy Komitet Roz-
woju Kultury, który miał zada-

nie gromadzić z różnych źródeł 
finanse i rozpocząć zamierzoną 
inwestycję. Przewodniczącym Ko-
mitetu został Zastępca Przewod-
niczącego PPRN Jan Widomski 
i skarbnikiem Komitetu Zdzisław 
Gomułka. Na mnie przypadł obo-
wiązek rozpoczęcia tej inwestycji. 
Żeby rozpocząć działalność zosta-
ło otwarte konto w Spółdzielczym 
Banku Ludowym w Bychawie. Po-
czątkowo na konto niewielką sumę 
przekazało PPRN, za którą opła-
cono projekt i kosztorys budyn-
ku, opracowany przez projektanta 
z Ministerstwa Kultury w Warsza-
wie. Na te czasy, jak na Bychawę 
- projekt był okazały. 

Projekt był gotowy, lecz były 
trudności znalezienia przedsiębior-
stwa budowlanego, gdyż inwestycja 
nie była finansowo zabezpieczona. 
Osobiście przeprowadziłem roz-
mowę z dyrektorem Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego, które w tym czasie 
prowadziło budowę Domu Towa-
rowego GS i budynków miesz-
kalnych Gospodarki Komunalnej, 
zapewniając, że kosztorys inwe-
stycji zostanie całkowicie pokryty. 

Dyrektor ufając moim zapewnie-
niom przyjął zlecenie budowy.

Od 1 stycznia 1958 roku By-
chawa otrzymała prawa miejskie. 
W tym czasie zostałem powołany 
na stanowisko Przewodniczące-
go Prezydium Rady Narodowej 
zobowiązując mnie do otwarcia 
Urzędu Miejskiego z byłej Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Oprócz 
obowiązków Przewodniczącego 
w pełni zająłem się budową Do-
mu Kultury. Budowę rozpoczęto 
jesienią 1950 roku. Kierownikiem 
budowy był pracownik LPBO Jan 
Klimek. Nawiązywałem dobre sto-
sunki z Sekretarzem Prezydium 
WRN panem Zającem i z kierow-
nikiem Wydziału Kultury pa-
nem Markiewiczem. Dzięki ich 
pomocy na konto Rozwoju Kul-
tury przekazano pokaźną sumę ze 
Społecznego Funduszu Odbudowy 
Stolicy ( SFOS) i z budżetu Prezy-
dium WRN. W miesiącu czerwcu 
1962 roku, budowa Domu Kultury 
została zakończona bez żadnych 
zadłużeń. Budynek wymagał wy-
posażenia wnętrz. 

Nadal moim staraniem było gro-
madzenie pewnych sum pieniędzy, 
za które zakupiono pianino, a po 
zdobyciu talonu z Ministerstwa 
Kultury zakupiono akordeon. Za-
kupiono również kontrabas, gitarę 
elektryczną i perkusję. Pomimo 

pełnienia obowiązków Przewod-
niczącego PMRN – nadal zająłem 
się tworzeniem życia kulturalnego. 
Powołany został zespół muzyczny, 
którego kierownikiem był Antoni 
Budzyński.

Budynek wymagał dalszego wy-
posażenia. Salę kinową i kabinę 
projekcyjną wyposażyła Woje-
wódzka Dyrekcja Kin. Salę prze-
znaczoną na kawiarnię wyposażyła 
Gminna Spółdzielnia, prowadząc 
w niej swą działalność. 

W roku 1962 odbyły się w By-
chawie Wojewódzkie Dożynki. 
Z tej okazji dokonano oficjalnego 
otwarcia Domu Kultury, nadając 
nazwę „Powiatowy Dom Kultury”.

Ponieważ byłem zaangażowany 
w budowę i działalność tego Do-
mu – Prezydium PRN przenio-
sło mnie z PMRN na stanowisko 
kierownika Powiatowego Domu 
Kultury. Zastępcą kierownika by-
ła pani Jadwiga Warpas, księgowa 
pani Maria Wąsik oraz palacz c.o., 
woźny i sprzątaczka. Kierownikiem 
kina była pani Barbara Orłowska – 
pracownik Wojewódzkiej Dyrek-
cji Kin. Taką obsadą pracowniczą 
rozpoczęto działalność kulturalną. 
Oprócz zespołu muzycznego zor-
ganizowano chór w ilości około 
40 osób, którymi dowodził Jerzy 
Daniło. Powstał też zespół tań-
ca towarzyskiego, zespół teatralny 

i dziecięcy zespół plastyczny. Ja 
osobiście prowadziłem zespół fo-
tograficzno-filmowy. 

Na te czasy Powiatowy Dom 
Kultury cieszył się wielkim powo-
dzeniem mieszkańców Bychawy 
i jej okolic.

W Powiatowym Domu Kultury 
pracowałem do 1. września 1963 
roku przekazując kierownictwo 
panu Zygmuntowi Domańskie-
mu. W dalszych okresach czasu 
kierownikami PDK byli: Ryszard 
Sienkiewicz, pan Bajkowski, pa-
ni Chmielewska z Kraśnika, pa-
ni Maria Słowikowska, pan Ja-
cek Baltyn, pan Jerzy Siek, pan 
Włodzimierz Gromek, pan marek 
Pietrzak i obecnie pan Mariusz 
Nawłatyna.

Z biegiem czasu Powiatowy 
Dom Kultury zmieniał nazwy na: 
Dom Kultury, Bychawski Dom 
Kultury i obecnie Bychawskie Cen-
trum Kultury. Powiatowy Komitet 
Rozwoju Kultury swą działalność 
prowadził do 18. września 1972 
roku. W okresie swego istnienia 
wykonywał powzięte zamiary, gro-
madząc odpowiednie środki pie-
niężne na budowę Domu Kultury 
i na zakup niezbędnego sprzętu.

W następnym numerze zamiescimy list p. 

Władysława Gromka

Utkane z pamięci

Wyspiański wyjechał z Bychawy
Kończy się Rok Stanisława Wyspiańskiego. Z bychawskiej Biblioteki 

zniknęła ekspozycja Sztuk-Mistrz Wyspiański, poświęcona życiu i róż-
norodnej twórczości artysty. Była to wystawa objazdowa, przygotowana 
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. Przez dwa tygodnie 
(w dniach 25.11-07.12) w Bychawie, można było pooddychać klimatem 
Krakowa, miasta, w którym niemal na każdym kroku czuje się obecność 
Wyspiańskiego.

Tak niezwykłą osobowość, wszechstronny i nieprzeciętny talent artysty, 
warto poznać. Zbiory bychawskiej biblioteki z pewnością zaspokoją cie-
kawość czytelników. Zapraszamy!

B.C.

Na zdjęciu: 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej na tropie mo-

tywów roślinnych i matematycznej precyzji w twórczości Wyspiańskiego 
pod okiem wychowawców: M. Pasztaleniec – nauczycielki przyrody, 
B. Zaręby– nauczycielki matematyki
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NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:

Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta

tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż na raty

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS

Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00

tel. 0 602 642 166

Bychawa – zalew „Podzamcze”
W sezonie jesienno-zimowym 

bar jest nieczynny.
Organizujemy imprezy integracyjne 

i okolicznościowe.
Rezerwacja imprez tel. 513 696 896

• DANIA Z GRILLA• KUCHNIA POLSKA •
Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie 

informuje, że dniach od 24.11-17.12.2007 

zarejestrowano następujące:

AKTY MAŁŻEŃSTW

1. Malinowski Grzegorz i Sprawka Justyna

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW

1. Krzysiak Jan Kosarzew Dolny lat 93

2. Cajzer Roman Kiełczewice Górne lat 52

3. Florek Julian Gałęzów lat 73

4. Wiącek Henryk Policzyzna lat 54

5. Małek Kazimiera Boża Wola lat 79

6. Winiarczyk Czesław Wincentówek lat 86

7. Martychewicz Kazimierz Lublin lat 71

8. Kuwałek Janusz Lublin lat 46

9. Siadkowska Stefania Bychawa lat 58

10. Jaworska Eugenia Prawiedniki lat 85

11. Wolska Wanda Leśniczówka lat 81

12. Krzyżan Alfred Lublin lat 56

13. Wlizło Jan Słupeczno lat 58

14. Pędrak Michał Chmiel Kolonia lat 78

15. Adamczyk Stefania Pawłów lat 82

16. Kita Mieczysław Bystrzyca Nowa lat 63

17. Zdunek Stefan Lublin lat 86

18. Michoń Zuzanna Piotrowice wielkie lat 81

19 Pazik Teresa Podzamcze lat 71

20. Kulka Władysław Kol. Czerniejów lat 85

21. Skorupa Zofia Szklarnia lat 85

22. Godoś Józef Krzczonów lat 60

23. Wawer Władysław Osowa lat 85

24. Pietrzak Stefan Łęczyca lat 71

25. Wiater Agnieszka Bychawa lat 89

26. Żytkowski Stanisław Romanów lat 44

27. Skrzypek Bożena Tuszów lat 63

Rodzinom zmarłych składam 
wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Regina Skoczylas 

Państwu 
Marii i Janowi Mazurom

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Córki Anny
składają

kierownik 
i współpracownicy

z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie

„AUTO-DRIVE”
 Tomasz Błasik

Naprawy rozruszników, alternatorów, instalacji elektrycznych, sprawdzanie akumulatorów;

Naprawy silników, układów rozrządu, układów kierowniczych, układów hamulcowych;

Wymiana oleju, filtrów

Mechanika i elektromechanika samochodowa
ul. Świerczewskiego 5, 23-100 Bychawa, tel. 0-81 56-60-442

e-mail: autodrive1@tlen.pl

Punkt zbierania 

sprzętu 

elektrycznego 

i elektronicznego
Bychawskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. w Bychawie

informuje, że został wyznaczony punkt 

zbierania zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego oraz odpadów 

wielkogabarytowych w Bychawie przy 

ul. Rataja 6
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Święta Bożego Narodzenia to piękny czas 
składania życzeń bliskim i przyjaciołom. 
Wiele osób decyduje się na wysłanie swo-
im najbliższym w tym okresie tradycyjnej 
kartki pocztowej. Z tej formy przesyłania 
życzeń świątecznych korzysta się również 
w Urzędzie Miejskim, gdzie życzenia od 
burmistrza i Rady wysyłane są do odległych 
miejsc Polski w ten tradycyjny sposób. Chce-
my, by kartka, która dociera do wielu ludzi 
i w odległe miejsca od razu jak najbardziej 
kojarzyła się z naszym miastem, bądź je 
przypominała. 

W tym roku podobnie, jak i w ubiegłym, 
postanowiliśmy pracę nad świąteczną kartką 
pocztową gminy Bychawa, oddać w ręce 
dzieci. Stąd też, na początku grudnia br. 
został ogłoszony w szkołach KONKURS 
PLASTYCZNY NA PROJEKT BOŻO-
NARODZENIOWEJ KARTKI POCZ-
TOWEJ. Patronat nad konkursem objął 
burmistrz Bychawy, zaś wsparcie medialne 
zaproponowała nasza gazeta. W konkursie 
mogły wziąć udział wszystkie chętne dzieci 
i młodzież.

Dzieci i tym razem nas nie zawiodły. Do 
redakcji przyniesiono 67 projektów kar-
tek, wykonanych przeróżnymi technikami. 
W każdej z tych barwnych kompozycji 
udało się znaleźć element związany z Bycha-
wą. Najczęściej był to herb naszego miasta. 
Spośród wszystkich prac komisja wybrała 
najpiękniejszą, która zdobyła główna nagro-
dę, poza tym jedenaście wyróżniono. 

Ewelina Fijołek z kl. II LO im. ks. A. 
Kwiatkowskiego w Bychawie, to autorka 
najpiękniejszej kartki. Została nagrodzo-
na publikacją wydawniczą swojego projektu 
w nakładzie 1000 szt. Wyróżnionych auto-
rów obdarowano dyplomami i upominkami. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17. 
grudnia br. w sali konferencyjnej UM w By-
chawie. 

W imieniu burmistrza Bychawy serdecz-
nie dziękuję wszystkim uczniom, którzy 
wzięli udział w konkursie, a także nauczycie-
lom, którzy zaangażowali się w organizację 
konkursu szkołach.

Monika Głazik

Grand Prix konkursu
Ewelina Fijołek kl. II LO
 im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Wyróżnienia
Aleksandra Sawicka  kl. I c Szkoła Podstawowa 

w Bychawie

Anny Stanicka kl. II Szkoła Podstawowa 

w Zaraszowie 

Emilia Popławska kl. III Szkoła Podstawowa 

w Woli Gałęzowskiej

Dominika Nawłatyna IV d Szkoła Podstawowa 

w Bychawie 

Sebastian Tworek kl. IV Szkoła Podstawowa 

w Starej Wsi Drugiej

Aleksandra Żołynia kl. V Szkoła Podstawowa 

w Woli Gałęzowskiej

Dagmara Sprawka kl. VI Szkoły Podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce

Aldona Jeziernicka kl. VI Szkoła Podstawowa 

w Zaraszowie 

Artur Hanaj kl. III a Gimnazjum nr 1 w Bychawie 

Bartłomiej Bartoszek kl. III b Gimnazjum nr 1 

w Bychawie 

Diana Sprawka Zespół Szkół Zawodowych nr 1 

w Bychawie

Inwazja Mikołajów
Jak co roku, wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na Mikołaja. 

I nagle stało się! Pod osłoną nocy, 6 grudnia, na ulicach naszego mia-

sta dało się słyszeć nawoływanie: Ho! ho! ho! Wesołych Świąt i Szczę-

śliwego Nowego Roku! To były Mikołaje i Elfy. Serdecznie pozdrawiały 

wszystkich przechodniów, składając świąteczne życzenia. Mieszkańcy 

Bychawy (niezależnie od wieku) odwzajemniali się uśmiechem i ser-

decznym słowem. Mikołaje tak upodobały sobie nasze miasto, że 

obiecały wrócić za rok.

O konkursie na kartkę świąteczną

Zapraszamy na cykl koncertów
Przystąpmy do szopy
Program koncertów
30.12.2007 Niedziela Koncert kolęd

17.15  Uroczyste poświęcenie szopki

17.30 Chór Bychawskiego Centrum Kultury

 Zespół dziecięcy i kapela z Rybczewic

 Kapela „Podkowiacy”

 Scholla dziecięca parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bychawie

31.12.2007 Sylwester
23.55 Spotkanie Noworoczne z władzami Bychawy

6.01.2007 Niedziela Koncert kolęd 
17.15  Szkoła Podstawowa z Bychawki

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie

 Szkoła Podstawowa z Bychawy

W trakcie spotkanie opłatkowe z władzami Bychawy

 Klub Seniora
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