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Goście 
z Francji 
w Bychawie

  Monika Głazik

Kwiecień w Bychawie upły-
nął pod znakiem wizyty 
mieszkańców La Chapelle sur 
Erdre. W dniach 16-21 kwiet-
nia br. przyjmowaliśmy dele-
gację oficjalną z tego miasta 
z merem Fabrice Rousselem 
i przedstawicielami Komite-
tu oraz grupę młodych pił-
karzy wraz z opiekunami, z 
klubu sportowego ACC-Foot 
La Chapelle sur Erdre. 

Bychawa od wielu lat prowadzi współ-
pracę międzynarodową, z liczącym 17 tys. 
mieszkańców, francuskim miasteczkiem 

La Chapelle sur Erdre, położonym nad 
rzeką Erdre w Bretanii. Od marca tego 
roku funkcję mera pełni pan Fabrice Ro-
ussel. Zastąpił dotychczasowego, dobrze 
znanego bychawianom pana Gerarda Po-
tirona. 
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Nowa 
sekretarz 
w Gminie

 Monika Głazik

Na wniosek burmistrza Andrzeja So-
baszka Rada Miejska z Bychawie, jedno-
myślnie, z dniem 28 kwietnia br. powoła-
ła panią Danutę Grytę na stanowisko se-
kretarza Gminy Bychawa. Jednocześnie 
z tego stanowiska została odwołana pani 
Irena Dudek.

Pani Danuta Gryta posiada 22-letnie 
doświadczenie w pracy w administracji 
publicznej. Z Urzędem Miejskim w By-
chawie związała się pracą zawodową, 
rozpoczętą w 1985 roku. Od tego czasu 
pracowała na wielu stanowiskach pracy, 
m.in. na stanowisku referenta ewidencji 
ludności i dowodów osobistych, inspek-
tora w Referacie Działalności i Inicjatyw 
Gospodarczych w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie. W latach 2001-2003 wy-
konywała pracę inspektora w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Drogownic-
twa Starostwa Powiatowego w Lublinie. 
Od 1 maja 2003 roku prowadziła spra-
wy kadrowe i jednocześnie wykonywała 
obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organiza-
cyjnych w UM w Bychawie. Od roku 2005 
pełniła też funkcję pełnomocnika ds. wy-
borów. 

Odwołanie pani Ireny Dudek oraz po-
wierzenie obowiązków nowemu sekreta-
rzowi miało miejsce podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Bychawie, w piątek 
25 kwietnia. Były życzenia, róże i sym-
boliczna lampka szampana. Odchodzącej 
na emeryturę pani Irenie Dudek dzięko-
wano za 19 lat pracy na tym stanowisku, 
nowej Sekretarz życzono powodzenia 
i wytrwałości w pracy.

Burmistrz Andrzej Sobaszek i Mer Fabrice Roussel

Sekretarz Danuta Gryta

dokończenie na stronie 2
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Seweryn Gąbka

Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł spo-
kojnie przyjąć wiadomość o kolejnej pod-
wyżce. Mamy wszyscy takich informacji, 
aż nadto. Zewsząd słychać zapowiedzi 
podwyżek i w efekcie płacimy wysokie ra-
chunki. A tu kolejna – lokalna podwyżka 
„za śmieci”. 

Rada Miejska w dniu 25.04.2008 r. po 
burzliwych obradach przyjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Bychawa. Na tę 
podwyżkę zanosiło się już w stycz-
niu 2008 r., albowiem 6 czerwca 
2007 r. ukazało się Rozporządzenie 
Rady Ministrów zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie opłat za korzy-
stanie ze środowiska z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2008 r. W 
ślad za tym Marszałek Województwa 
Lubelskiego ustalił tzw. opłatę mar-
szałkowską (czyli opłatę za ochronę  
środowiska), która wzrosła dokład-
nie o 484%!!!. O ile w okresie przed 
podwyżką opłata ta wynosiła kwo-
towo 15,50 zł, to obecna regulacja 
prawna drastycznie zmieniła wysokość 
tej opłaty, bo na 75 zł za zdeponowaną 
tonę. Należy przy tym dodać, że wzrosły 
też o 50% pozostałe opłaty, jak m.in. za 
badania pizometryczne, czy obligatoryjny 
monitoring wysypiska śmieci. Stąd każ-
dy pewnie samorząd lokalny stanął przed 
koniecznością podwyższenia opłaty za 
usługi w zakresie odbie-
rania odpadów komunal-
nych. Opłaty niezawinionej 
– tak pozwolę sobie ją na-
zwać – opłaty koniecznej, 
bo narzuconej z zewnątrz. 

Ostatnia lokalna pod-
wyżka za śmieci pochodzi 
z 2004 r., a pomimo to nie 
jest mi łatwo pisać o tej ko-
lejnej, choć ostatnia miała miejsce 4 lata 
temu i jest podyktowana w pełni uwa-
runkowaniami zewnętrznymi (Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów i Opłata Marszał-
kowska podwyższona o 484%). To prze-
cież sprawiedliwie należy powiedzieć, że 
koszty wywozu śmieci nie stoją w miej-
scu, tylko ciągle rosną, podobnie jak in-
nych usług (wspomnę tu tylko o wzro-
ście cen energii, paliw i gazu). Wszyscy 
o tym doskonale wiemy i zwykle boleśnie 
odczuwamy na kieszeni. Dlatego walka 
Radnych o zasoby kieszeni mieszkań-
ców Gminy Bychawa była duża i zażar-

ta. Najpierw na komisji merytorycznej, tj. 
Komisji ds. Komunalnych i Mieszkanio-
wych odrzucone zostały zaproponowane 
nowe stawki przygotowane wg kalkulacji 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. Obecny na komisji Pan Prezes 
Lech Klimek podał następujące propozy-
cje górnych stawek opłat: 

za korzystanie z usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych 

- z terenu miasta – 35,08 zł za osobę
- z terenu wsi – 23,47 zł za osobę
za usługi w zakresie opróżnienia zbior-

ników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych do oczyszczalni ście-
ków w Bychawie – 18,77 zł za m3.

Propozycje te w odniesieniu do pkt. 
1-go zostały odrzucone (negatywna opi-
nia komisji), a ciąg dalszy rozegrał się na 
sesji Rady Miejskiej. W wyniku dysku-
sji Radnych, przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych 
Gminy i pozostałych osób obecnych na 
sali konferencyjnej, mając w pamięci ne-

gatywną opinię komisji 
merytorycznej (co Prze-
wodniczący RM podał do 
publicznej wiadomości 
Zgromadzonym), zostały 
podane nowe propozycje 
górnych stawek opłat za 
omawiane usługi. Kształ-
towały się one następują-
co: za korzystanie z usług 

w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych z terenu miasta – 33,92 zł, a z terenu 
wsi 22,14 zł. Została zarządzona przerwa 
w obradach, aby umożliwić komisji sta-
łej przeanalizowanie nowych propozycji. 
Była to merytoryczna, ale również zdecy-
dowana i konkretna dyskusja, w której 
uczestniczyli Radni oraz przedstawiciele 
BPK z Prezesem L. Klimkiem. Dążeniem 
moim – jako Przewodniczącego RM – było 
uzyskanie takiego konsensusu, który 
gwarantowałby maksymalną ochronę 
interesów mieszkańców w kontekście 
nieuniknionej jednak podwyżki z jednej 

strony, a jednocześnie zapewniałby pra-
wo do minimalnego, a koniecznego zy-
sku dla BPK. Należy bowiem zaznaczyć, 
że BPK jak każde przedsiębiorstwo musi 
generować zysk (jest to warunek egzy-
stencji każdego przedsiębiorstwa). Żeby 
nie doprowadzić do ewentualnych strat 
w gospodarce BPK w zakresie tego zada-
nia, należało wskazać na minimalny zysk 
w omawianym obszarze w oparciu o pod-
wyżkę na minimalnym poziomie, ale nie 
takim, jaki wynikał z propozycji BPK. Tak 
też się stało. Odrzucono na komisji kolej-
ne propozycje złożone przez Prezesa BPK 
Pana L. Klimka. 

Odrębnym problemem pozostaje spra-
wa ściągalności opłat od mieszkańców 
Gminy za usługi świadczone przez BPK 
w zakresie odpadów komunalnych. Nie 
wszyscy płacą, a nawet nie wszyscy za-
wierają umowy o świadczenie tych usług. 
Dlaczego nadal tak jest? Kto jest za to od-
powiedzialny?

Ostatecznie Radni ustalili górne staw-
ki opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych na następującym pozio-
mie: 30zł za osobę z  terenu 
miasta i 20zł za osobę z terenu 
wsi. Uchwała w tym kształ-
cie została przyjęta przez RM 
i oznaczała tylko jednoprocen-
towy zysk dla BPK. 

Trudno mówić o sukcesie 
w ontekście całej tej sprawy, ale 
jeśli już, to należy ten „sukces” 
przypisać Radnym i tylko Rad-
nym i ich zdecydowanej posta-
wie w tym względzie. Udało się 

bowiem przeforsować to, aby BPK odno-
towało minimalny zysk, a podwyżki opłat 
też były minimalne z możliwych, choć 
realnie oznaczają wcale niemały wzrost. 
Czy tak musi być? Z jednej strony trudno 
dyskutować z czynnikami zewnętrznymi, 
niezależnymi (Rozporządzenie Rady Mini-
strów i wynikająca z niej Opłata Marszał-
kowska na dodatek w całości oddawana 
do Urzędu Marszałkowskiego). Żeby jed-
nak uchronić mieszkańców Gminy przed 
takimi i innymi podobnymi niemiłymi 
niespodziankami należy przede wszyst-
kim zadbać o prawdziwy rozwój Gminy. 
Co to znaczy? To znaczy, że należy zadbać 
o dużo większe wpływy do budżetu Gmi-
ny. Jedynie bogata i dostatnia Gmina jest 
w stanie zadbać i uchronić swoich miesz-
kańców przed różnymi nieoczekiwany-
mi i niechcianymi sytuacjami, o których 
mowa również w tym artykule. A nawet je 
amortyzować, czy wręcz rekompensować, 
bo będzie ją po prostu na to stać. Jak to 
zrobić? To kwestia dobrego zarządzania 
Gminą (dobry menadżer zawsze i wszę-
dzie jest potrzebny i potrzebny jest dobry 
kierunek polityki gospodarczej Gminy, 
właściwy cel), a w ślad za tym dobrego 
i trafnego inwestowania. I to Państwu 
proponuję i do tego właśnie będę dążył 
we współpracy z innymi osobami. 

Podwyżka! 
Jak uzasadnić coś, 
czego obronić się nie da?

Rada Miejska w Bychawie, w dniu 
25 kwietnia  po burzliwych obradach 
przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Bychawa.

Radni ustalili górne 
stawki opłat na 
poziomie: 30 zł 
za osobę z terenu 
miasta i 20 zł za 
osobę z terenu wsi. 

Należało poznać nowego mera. Na za-
proszenie burmistrza Andrzeja Sobaszka, 
pan Fabrice Roussel przybył do Bycha-
wy. Towarzyszył mu pan Philippe Nogue, 
odpowiedzialny za miejski wydział spor-
tu w La Chapelle sur Erdre oraz grupa 
piłkarzy. Podczas wizyty przedstawiciele 
obu samorządów dyskutowali i wymie-
niali doświadczenia, okazją do tego była 
debata panelowa „Aktywność sportowa 
w środowisku lokalnym”. Ponadto pozna-
wali funkcjonowanie innych instytucji 
w mieście: Bychawskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego, Szpitala Powiatowe-
go, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Bychawskiego Centrum Kultury. 

- Bychawa to miasto wielu zmian na lep-
sze – powiedział pan Roussel na jednym 
ze spotkań. Stwierdził to na podstawie 
porównania obserwacji i wrażeń ze swo-
jego poprzedniego pobytu w Bychawie w 
2001 roku. 

Wizyta oficjalna mera połączona z wi-
zytą sportowców była okazją do bliższego 
poznania polityki naszych miast w za-
kresie sportu, dziedziny ważnej dla no-
wego mera La Chapelle, tym bardziej, że 
podczas kadencji G. Potirona zajmował 
w merostwie ważne stanowisko do spraw 
sportu.

Wymiana sportowców
W ostatnich latach współpraca między 

naszymi miastami opierała się głównie 
na wymianach poszczególnych grup spo-
łecznych i zawodowych mieszkańców. 
W 2001 roku do La Chapelle wyjechali 
bychawscy piłkarze BLKS „Granit”. 

Do rewizyty długo nie mogło dojść 
i Francuzi musieli czekać 7 lat na przy-
jazd do Bychawy. 

W ubiegłym roku burmistrz i Rada 
Miejska podjęła decyzję o przyjęciu 
sportowców z Francji. W tym celu gmi-
na przystąpiła programu town_twinning 
sfinansowanego przez Unię Europejską. 
Czternastoosobową grupę francuskich 
sportowców z ACC-Foot przyjęły rodzi-
ny najmłodszych piłkarzy „Granitu”. To 
oni (nie juniorzy, ani seniorzy) gościli ich 
w swoich domach.

Poza wspólnymi treningami i zajęciami 
sportowymi, które zagraniczni goście oraz 
ich polscy koledzy odbywali pod okiem 
trenerów „Granitu” – Sławomira Różyc-
kiego i Waldemara Kota, rozegrali też 
kilka turniejów w piłkę nożną. Puchary 
ufundowane przez Burmistrza Bychawy 
i Przewodniczącego RM w Bychawie po-
jechały do Francji. Pokonali nas zarówno 
w Turnieju w piłce nożnej halowej w Gim-
nazjum nr 1 (z udziałem drużyn spor-
towych ze wszystkich szkół gminnych), 

jak i w meczu towarzyskim Polska:Fran-
cja rozegranym w niedzielę na stadionie 
w Bychawie. Żeńska część publiczności 
gorąco oklaskiwała mistrzowską grę za-
wodnika ACC-Foot – Maxenca…

Program pobytu francuskich sportow-
ców był bardzo bogaty. Tak naprawdę, 
to nie mieli zbyt wiele czasu, by dobrze 
poznać się ze swoimi polskimi kolegami 
i ich rodzinami, zapełniły go wyjazdy na 
wycieczki: zwiedzanie Bychawy, Lublina, 
Kazimierza Dolnego, Wojciechowa, Nałę-
czowa; w niedzielę wyjechali do Łęcznej 
na mecz Górnik:Resovia.

Kilkudniowy pobyt upłynął bardzo 
szybko. Zarówno mer partnerskiego mia-
sta, jak i sportowcy ich lokalnego klubu 
zostali bardzo ciepło przyjęci przez miesz-
kańców Bychawy. Na koniec były zapew-
nienia o dalszej współpracy między sa-
morządami, deklaracje przyjaźni i indy-
widualnych spotkań między młodzieżą. 
Francuzi wyjechali wczesnym rankiem 
21 kwietnia. 

À bientôt! - Do zobaczenia wkrótce!
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2012 boisk na 2012 rok 

Boisko 
z „Orlika” 
za milion

Monika Głazik

W ramach rządowego projektu „Moje 
boisko – Orlik 2012”, przy Szkole Pod-
stawowej w Bychawie, zostanie wybu-
dowany nowoczesny kompleks boisk. 
Ministerstwo Sportu oszacowało już 
wstępne koszty budowy, które wy-
niosą ok. 1 mln zł. Jedną trzecią tej 
kwoty pokryje Ministerstwo Sportu, 
tyle samo dołoży Urząd Marszałkowski 
w Lublinie. Brakujące 333 tys. zł musi 
wysupłać gmina, będąca inwestorem. 

„Moje boisko – Orlik 2012” to rządowy 
plan budowy kompleksów boisk, które 
mają powstać w każdej gminie do 2012 
roku. Na ten rok Ministerstwo Spor-
tu przygotowało ponad 500 ich lokacji. 
W Lubelskim do udziału w tej edycji pro-

gramu zakwalifikowało się 36 samorzą-
dów z naszego województwa, w tym By-
chawa. Warunek jest jeden, aby dostać 
obiecane przez rząd pieniądze, samorząd 
musi zakończyć realizację inwestycji do 
końca tego roku. 

W ramach projektu powinien powstać 
kompleks: boisko piłkarskie o wymiarach 
30 x 62 m (pole gry 28 x 57 m) ogrodzone 
do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami 
o wysokości 5 m oraz boisko wielofunk-
cyjne przeznaczone do piłki koszykowej 
i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 
m ogrodzone do wysokości 4 m. Kom-
pleks powinien oświetlony, powinien też 
posiadać niezbędny sprzęt sportowy, to 
jest: boisko piłkarskie – bramki o wymia-
rach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe 
do zaznaczania narożników 
boiska, boisko wielofunk-
cyjne – stalowe kosze do 
piłki koszykowej (regulowa-
ne na wysokość), siatkę do 
piłki siatkowej rozpiętą na 
słupach. Przewidywana jest 
też budowa szatni z łazien-
kami. Wymagana warunka-
mi zabudowy powierzchnia 
działki wynosi ok. 3 000 
m2. Ministerstwo chce też, 

by zajęcia prowadzone na boiskach odby-
wały się pod okiem profesjonalnego tre-
nera środowiskowego. 

Kompleks sportowy będzie służył nie 
tylko uczniom bychawskiej szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, ale wszystkim 
osobom chcącym uprawiać sport. Bo-
wiem głównym celem ministerialnego 
programu jest zapewnienie odpowiedniej 
bazy sportowej dla wszystkich, niezależ-
nie od statutu majątkowego czy pozycji 
społecznej. 

W chwili obecnej Gmina Bychawa przy-
gotowuje adaptację projektu do warun-
ków działki przy Szkole Podstawowej 
w Bychawie. Czy uda się zrealizować am-
bitny plan Ministerstwa Sportu do końca 
roku?

Goście z Francji w Bychawie
dokończenie ze strony 1
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Wymiana młodzieży Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie i Collège 
Le Grand Beauregard w La 
Chapelle sur Erdre 
2-14 kwietnia 2008

Ach! Co 
to było za 
wyjazd!

Małgorzata Kukiełka – Sadło

„Bonjour La Chapelle sur Erdre!” – 
powiedzieliśmy, wysiadając z autoka-
ru w dniu 4 kwietnia, serdecznie witani 
przez Władze miasta, przedstawicieli Ko-
mitetu Współpracy Miast Bliźniaczych, 
Dyrektora Collège Le Grand Beaure-
gard oraz mieszkańców uroczego miasta 
la Chapelle.

Ale wróćmy jeszcze na chwilę do dnia 
2 kwietnia, kiedy to w strugach chłodne-
go deszczu, skrywanych 
łez rodziców (i już stęsk-
nionych mężów) pożegna-
liśmy na dwanaście dni 
nasze miasto Bychawę, 
by udać się w podróż do 
pięknego regionu Pays de 
la Loire we Francji.

„Na pokładzie” polskie-
go autokaru – wesoła 
grupa dwudziestu pięciu 
uczniów Gimnazjum nr 
1 wraz z niemniej sym-
patycznymi opiekunka-
mi (Ewą Wieczorkiewicz, 
Anną Dudą, Marzeną Za-
rębą oraz autorką niniej-
szego artykułu – Małgo-
rzatą Kukiełką-Sadło).

Podróż upływała bez 
zakłóceń, w godzinach 
popołudniowych przekro-
czyliśmy granicę czeską 
i dotarliśmy do bajeczne-
go hotelu w Brnie. Następnego dnia, po 
śniadaniu wyruszyliśmy na podbój tego 
urokliwego miasta, było naprawdę war-
to!

Następnym punktem naszej wypra-
wy (i bardzo ważnym) było spotkanie w 
Wersalu – z grupą młodzieży, opiekunów 
Collège Beauregard (Mme Barbe i Mme 
Baudhoin) oraz przedstawicieli Komitetu 
Współpracy Miast Bliźniaczych. 

4 kwietnia, około godz.10.00 byliśmy 
już na miejscu. Po pierwszym uścisku 
dłoni - atmosfera stała się bardziej swo-
bodna i wspólnie udaliśmy się zwiedzać 
Wersal i jego cudne ogrody, gdzie również 
ucztowaliśmy w porze obiadowej.

W godzinach wieczornych dotarliśmy do 
La Chapelle, gdzie serdecznie nas przyję-
to ciepłym powitaniem i poczęstunkiem. 
Jakże miło nam było, kiedy w centralnym 
punkcie miasta La Chapelle zobaczyliśmy 

transparent powitalny w języku polskim!
Weekend spędziliśmy poznając zwy-

czaje życia codziennego w rodzinach 
francuskich, które też w sposób atrakcyj-
ny zorganizowały czas swoim polskim go-
ściom (wyjazd nad ocean, słynna wysta-
wa w Galerie des Machines, zwiedzanie 
Nantes, La Chapelle i wiele innych). 

Wszyscy spotkaliśmy się w poniedział-
kowy poranek, 7 kwietnia, kiedy to Dy-
rektor Collège Le Grand Beauregard – 
Monsieur Villechenou wraz z zastępcą 
Monsieur Templeraud, w ciekawy spo-
sób przedstawiali nam funkcjonowanie 
swojej placówki. Kolejnym punktem tego 
dnia było oficjalne powitanie w Urzędzie 
Miasta. Wszyscy mieliśmy okazję poznać 
nowego Monsieur le Maire, Fabrice Rous-
sell, który bardzo serdecznie powitał na-
szą grupę, wraz z innymi pracownikami 
Urzędu Miasta i Przewodniczącymi Komi-
tetu Współpracy. Wspólny słodki poczę-
stunek i en route!

Popołudnie upłynęło nam na wzajemnej 
prezentacji postaci historycznych, powią-
zanych z obydwoma narodami – polskim 
i francuskim. I muszę przyznać, że nasi 
uczniowie stanęli na wysokości zadania! 

BRAVO! A wieczo-
rem, wszystkie ła-
komczuchy sma-
kowały słodkich 
specjałów, pocho-
dzących z różnych 
regionów Francji. 

Już tego samego wieczoru pojawiły się 
pierwsze pytania od naszych uczniów: 
„Nie możemy zostać na trochę dłużej?” – 
wniosek nasuwa się sam...

We wtorek, 8 kwietnia, podczas zajęć 
w sali komputerowej wysyłaliśmy wia-
domości do naszych rodzin i znajomych, 
a później wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Nantes w towarzystwie Mme Barbe w 
funkcji przewodnika. Ileż ciekawych rze-
czy można było się dowiedzieć! Popołu-
dnie – to rozgrywki sportowe (grupa do-
pingująca spisała się super, wśród niej 
były również nauczycielki Gimnazjum, a 
jakże!!) No i wynik rewelacyjny: siatków-
ka – trzy pierwsze miejsca – grupa polska, 
piłka ręczna – drugie miejsce dla nasze-
go Gimnazjum! Wieczorem – piknikowa-
liśmy wspólnie z rodzinami francuskimi, 
przedstawicielami władz miasta, Komi-
tetu Współpracy. Zabawa była przednia, 

wierzcie mi drodzy Czytelnicy!
Środę, 9 kwietnia, spędziliśmy nad 

oceanem. Dość chłodny ranek zmienił się 
w ciepłe popołudnie. Zwiedziliśmy min. 
La Baule, Le Croisic, La Guérande, po-
znając przy okazji jak jest gromadzona 
sól. Ciekawe doświadczenie!

W czwartek, 10 kwietnia, na niektó-
rych twarzach zauważyć można było 
wzmagający się smutek, bo chwila rozsta-
nia z naszymi francuskimi przyjaciółmi 
zbliżała się wielkimi krokami. Tego dnia, 
rano, uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych, brali udział w grze wiedzy ogól-
nej o Polsce, Francji i o świecie. Zorga-
nizowano również grę w „podchody”, aby 
lepiej poznać uroki miasta La Chapelle. 
Po południu – oficjalne pożegnanie w mu-
rach Collège Le Beauregard (przedstawi-
ciele Urzędu Miasta na czele z Monsieur 
Le Maire, przestawiciele Komitetu Współ-
pracy na czele z Mme Bocher, Dyrekto-
rzy szkoły, rodzice francuscy, uczniowie). 
Wzajemne podziękowania, uściski dłoni, 
prezenty i świadomość rozstania, aż na 
rok z naszymi przyjaciółmi...

Z La Chapelle wyruszyliśmy rankiem 
11 kwietnia...  i muszę przyznać, że był 

to smutny poranek. 
Pożegnaniom nie było 
końca, uściskom, 
przyjacielskim buzia-
kom też... Wierzcie mi 
drodzy Państwo, że 
widok kilku uczniów 
francuskich, którzy 
biegną za naszym 
autokarem wywołu-
je łzy wzruszenia... 
Atmosfera trochę się 
poprawiła dopiero 
w  połowie drogi do 
Paryża.

Sous le ciel de Pa-
ris... (pod paryskim 

niebem)....  Pierwsze wrażenie, jakie wy-
warło to cudne miasto, widziałam wy-
malowane na twarzach naszych uczniów 
i nie da się go opisać... Widok ze szczy-
tu wieży Eiffla... Katedra Notre Dame... 
Louvre... kościół św. Magdaleny... Łuk 
Triumfalny... i wszystkie inne miejsca 
i zabytki, które udało nam się zobaczyć 
w ciągu tych kilkunastu godzin, wpisują 
się w pamięć na całe życie...

Ze stolicy Francji wyruszyliśmy 
ok. godz. 23, zatrzymaliśmy się w Cze-
chach na nocleg, a później ruszyliśmy na 
podbój Pragi, która również wywarła na 
uczestnikach wycieczki niezapomniane 
wrażenia...

Do naszej Bychawy zawitaliśmy 
14 kwietnia około godz. 3 rano. Zmę-
czeni, ale wzbogaceni o nowe doświad-
czenia i szczęśliwi, wpadliśmy w objęcia 
naszych bliskich...

Dziękuję serdecznie wszystkim tym, 
którzy byli mi życzliwi i pomogli 
w zorganizowaniu całej tegorocznej 
wymiany.

„Bonjour La Chapelle sur 
Erdre!” – powiedzieliśmy, 
wysiadając z autokaru 
w dniu 4 kwietnia, serdecznie 
witani przez Władze 
miasta, przedstawicieli 
Komitetu Współpracy Miast 
Bliźniaczych, Dyrektora 
Collège Le Grand Beauregard 
oraz mieszkańców uroczego 
miasta la Chapelle.

Forum Czytelników

Manipulacja 
medialna

Grzegorz Piotr Niećko

Gdy słucham radia, gdy oglądam tele-
wizję i kiedy czytam prasę odnoszę wra-
żenie, że stara łacińska maksyma charta 
non erubescit (papier się nie rumieni) jest 
w dzisiejszych czasach bardzo aktualna. 
Na co dzień każdy człowiek jest odbior-
cą newsów, które nie tylko informują, ale 
kształtują nasz pogląd na świat i otocze-
nie. Zalewa nas morze informacji, które 
musimy umiejętnie przeanalizować i wy-
ciągnąć rzeczywisty sens. A z tym niestety 
jest coraz gorzej. Albowiem coraz częściej 
informacja jest obiektem manipulacji 
medialnej wykorzystywanej do różnych 
celów.

Od czasów, kiedy zaczęto tworzyć rekla-
mę, informacje poddawano 
wszelkiego rodzaju „obrób-
ce”. Z czasem sama reklama 
jako forma informacji stała 
się idealnym narzędziem wy-
wierania nacisku na konsu-
menta. Wciskanie ludziom 
na siłę poprzez „presję me-
dialną” towarów i usług jest 
dziś na porządku dziennym. 
Trend ten podchwyciły rów-
nież i nasze koncerny me-
dialne. Co jakiś czas karmi 
się ludzi aferami i informa-
cjami, które w  normalnych 
czasach nie miałyby szansy 
zaistnienia, ale w dobie libe-

ralnego konsumpcjonizmu mają się do-
brze.

Świat polityki co chwila trzęsie się wia-
domościami które predysponują do bycia 
główną informacją dnia. Oczywiście mam 
na myśli ostatni wielki news jednej ze sta-
cji telewizyjnych, która w pogoni za tema-

tem zdolna była zaprosić i sfinansować 
przelot pewnego małżeństwa homosek-
sualnego. Czyn ten sam w sobie nie byłby 
zły, bo wiadomo, że każdy przeleciałby za 
darmo ocean i zwiedził za friko inny kraj. 

Intencje jednak stacji były 
dalekie od zrobienia ko-
muś przyjemności. Cho-
dziło, bowiem o dopro-
wadzenie do konfrontacji 
z głową państwa i wywo-
łanie szumu medialnego. 
Tak sztucznie stworzoną 
informację mogłaby stacja 
wykorzystywać na wszyst-
kie możliwe sposoby, 
a w  szczególności do ma-
nipulacji politycznej. Mam 
wrażenie, że chwilami głu-
pota medialna przechodzi 
samą siebie.

Przypomina mi się sytuacja właśnie zza 
oceanu z wczesnych lat siedemdziesią-
tych, kiedy to pisarz Clifford Irving, wydał 
napisaną przez siebie fałszywą biografię 
Howarda Hughesa. Będący na skraju 
bankructwa Irving nagle z dnia nadzień 
stał się bogaty i sławny. A stworzona 

nowa rzeczywistość doprowadziła 
do niesamowitego szumu w me-
diach i nerwowości prezydenta 
Nixona. Przez kilka miesięcy me-
dia żywiły się rewelacjami z auto-
biografii jednego z najbogatszych 
ludzi tamtych czasów, a  nerwo-
wość prezydenta doprowadziła go 
do afery Watergate. Konsekwen-
cje pisarskiego oszustwa były 
okrutne – dla pisarza i jego żony 
skończyły się – więzieniem, dla 
wydawnictwa – sprzedażą. 

U nas na szczęście jeszcze rozsądek 
bierze czasami górę nad innymi niskimi 
pobudkami. Przyjazd niezwykłego mał-
żeństwa dało się utrzymać jako główny 
news przez dwa dni. Głowa państwa zi-
gnorowała zaczepkę stacji telewizyjnej, 
a wszystko skończyło się na występie 
pary w znanym programie, który nieste-
ty coraz mniej ma wspólnego z publicy-
styką, a coraz więcej z „papką medialną” 
zwaną potocznie show. 

Zastanawiam się, jak długo jeszcze lu-
dzie rozsądni będą się przeciwstawiać 
sterowaniu informacją. Oczywiście papier 
jest cierpliwy i wszystko przyjmie, póki 
będą chętni, aby go czytać. Lecz w pew-
nym momencie pod natłokiem sztucznie 
tworzonego szumu medialnego poddamy 
się i dojdziemy do wniosku, że mundur 
vult decipi, ergo decipiatur (świat chce być 
oszukiwany, niech więc go oszukują).

Zalewa nas morze informacji, które 
musimy umiejętnie przeanalizować 
i wyciągnąć rzeczywisty sens. 
A z tym niestety jest coraz gorzej. 
Albowiem coraz częściej informacja 
jest obiektem manipulacji 
medialnej wykorzystywanej do 
różnych celów.

Monika Głazik

W każdej wiosce znajduje się kontener 
na śmieci. I choć takie dzikie wysypiska 
spotyka się coraz rzadziej, to czasem wy-
starczy krótki spacer, by skompletować 
zestaw starych ubrań, kół samochodo-
wych czy też komplet garnków. Najczę-
ściej ludzie wyrzucają do lasów przeróż-
nego typu plastiki, folie, reklamówki, pie-
luchy i butelki. Zdarzają się jednak coraz 
ciekawsze przedmioty. Od starych kuche-
nek i opakowań po środkach ochrony ro-
ślin, na muszlach klozetowych i wózkach 
dla dzieci kończąc. Jedynie (co jest pocie-
szające), coraz rzadziej spotyka się w la-
sach puszki i przedmioty metalowe, tymi 
zajmują się sprytni „zbieracze” metalu.

W lesie, jak w hipermarkecie – 
towaru nie brakuje
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Janina Skrzypek

W ramach projektu „Szkoła dla Ciebie” 
uczniowie Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie brali udział w za-
jęciach kółka geograficznego „Agrotury-
styka”. Działali oni w dwóch grupach. 
Grupa uczniów klas III-ich zajmowała 
się poszerzaniem wiedzy geograficznej, 
co w efekcie dało im pozytywne oceny 
na egzaminie maturalnym z geografii 
(maj 2007). Druga grupa, uczniowie klas 
młodszych, podjęła się opracowania kil-
ku projektów gospodarstw agroturystycz-
nych dla naszej gminy. 

Wykonanie projektów poprzedziły wy-
wiady, przegląd fachowej literatury, wy-
cieczka i zwiedzanie kilku gospodarstw 
agroturystycznych na Roztoczu, analiza 
wielu map Lubelszczyzny o różnej treści. 
Po tych działaniach, uczniowie doszli do 
wniosku, że w gminie Bychawa brakuje 
gospodarstw agroturystycznych. Potrze-
by są, gdyż oczekują na nie mieszkańcy 
Lublina i nie tylko. W związku z EURO 
2012, zwiększyłaby się ilość miejsc nocle-
gowych dla turystów – kibiców. Ponadto, 

utrzymująca się moda na agroturysty-
kę w różnych formach (spędzanie świąt, 
urlopów) stanowi także motywację do 
działalności agroturystycznej.

Uczniowie z koła geograficznego „Agro-
turystyka” bardzo wysoko ocenili moż-
liwości rozwoju agroturystyki w naszej 
gminie, stąd pomysły na opracowanie 
projektów takich gospodarstw. 

Wykonanie projektów wymagało nie 
tylko wiedzy z zakresu agroturystyki, ale 
także pomysłowości i umiejętności pro-
jektowania przestrzennego.

Agroturystyka to działalność gospodar-
cza, która może dostarczyć nie tylko sa-
tysfakcji estetycznego wyglądu otoczenia 
swojego domu, ale i dochodów. Mobilizuje 
też samorządowców do działań, których 
efektami mogą być m.in. lepsze drogi, 
lepszy stan infrastruktury technicznej, 
dbałość o zabytki, wyższy poziom usług 
itd... Działalność agroturystyczna umoż-
liwia też pozyskanie funduszy ze środków 
UE. Dla mieszkańców naszej gminy może 
to oznaczać wzrost atrakcyjności miejsca 
zamieszkania, a także nowe miejsca pra-
cy. 

Uczniowe z koła geograficznego „Agrotu-
rystyka” będą przekazywać zdobytą wie-
dzę o agroturystyce w swoim środowisku. 
A aktualnie mogą zapoznać zaintereso-
wanych ze swoimi projektami. Być może, 
w przyszłości będą właścicielami zapro-
jektowanych przez siebie gospodarstw 
agroturystycznych w naszej gminie. 

Geograficznie… agroturystycznie

Leszek Asyngier Jr

NoveKino KOSMOS, Lublin. Na sali 
projekcyjnej uczniowie z Kwiatka i trzech 
wychowawców: Magdalena Stacharska, 
Grzegorz Kowalski i ja. Przed nami na 
ekranie w półmroku stadion pełen fanów 
(w Mexico City w Meksyku, bądź w Sao 
Paulo w Brazylii, bądź w Santiago w Chile 
lub w Buenos Aires w Argentynie). Lekko 
wzbudzające się instrumenty na scenie, 
jeszcze w oddali, budują napięcie niczym 
zapowiedź tego, co ma się za chwilę wy-
darzyć. Wszyscy trwają w podniecającym 
oczekiwaniu… 

I nagle jednocześnie w zbliżeniach: fe-
eria świateł, pełna ściana wielokanało-

wego dźwięku na najwyższym cyfrowym 
poziomie, i pierwsze słowa utworu Vertigo 
wyśpiewane z niepowtarzalną ekspresją 
przez Bono. Zaczęło się, już nie ma od-
wrotu. Zostaliśmy wchłonięci w trójwy-
miarową materię, w której z dziewięćdzie-
sięciotysięczną publicznością słuchamy 
chwytliwych melodii w bogatej aranżacji, 
do tekstów z głębokim niebanalnym prze-
słaniem – proludzkich o tolerancji, równo-
ści, miłości i szacunku ponad podziałami. 
Energia i pozytywne wibracje osaczają 
nas, przenikają duszę, wywołując emocje 
od euforii po prawdziwe wzruszenie. I tak 
aż do samego końca występu, tej fenome-
nalnej czteroosobowej grupy, której arty-
styczno – muzyczny wyczyn pozostawi na 

długo w nas znamię. Choćby w postaci 
tlącego się ciepłego żaru niezapomnia-
nych, bo wyjątkowych wrażeń! Jakie 
były uczniów? Pozwolę sobie szczątkowo 
zacytować dwie wypowiedzi: ...Film ten 
z pewnością można polecić innym, gdyż 
przenosi w całkiem 
inny świat i na chwi-
lę zapominamy o całej 
rzeczywistości! Wero-
nika B. z klasy I „a”. 
...To były niesamowi-
te przeżycia. Trzeba 
to zobaczyć! To był po 
prostu kosmos! Rafał 
M. i Mateusz M. z kla-
sy I„a”.

KWIATEK w trójwymiarze z U2

Henryka Łoś, Elżbieta Korba

Projekt „SZKOŁA DLA CIEBIE – dotacje 
dla szkół Powiatu Lubelskiego” w Gim-
nazjum nr 1 realizowano od 1.03.2007 
r. do 29.02.2008 r. na podstawie opraco-
wanego przez nauczycieli programu roz-
woju szkoły. Uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w różnorodnych zajęciach 
pozalekcyjnych oraz innych działaniach 
mających na celu pobudzenie ich aspira-
cji edukacyjnych i zainteresowań, rozwi-
janie umiejętności kluczowych, stosowa-
nie przez uczniów nowoczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych i kształ-
towaniu aktywnych postaw – zwłaszcza 
obywatelskich.

Projekt ten był realizowany w trzech 
modułach: Akademia Zdrowia, Akade-
mia Umiejętności, Akademia Obywa-
telska.

Największym wzieciem u uczniów cie-
szyły się zajęcia Akademii Zdrowia, któ-
ra obejmowała zestaw różnorodnych zajęć 
sportowych i profilaktycznych skierowa-
nych  do uczniów, którzy kochają sport. 
W piętnastu klasach przeprowadzono 
zajęcia teoretyczne na temat: „Zdrowy 
styl życia. Profilaktyka chorób układu 
krążenia i nikotynizm”. Dostarczyły one 
uczniom wiedzy na temat nikotyny i in-
nych używek oraz ich oddziaływania na 
organizm człowieka. Promowały zasady 
prawidłowego odżywiania, higieny osobi-
stej, aktywności ruchowej i umiejętności 
życia w środowisku, wdrażała uczniów 
do odpowiedzialności za własne zdrowie, 
uczyła jak zapobiegać chorobom układu 
krążenia (w tym otyłości).

Uczniowie zainteresowani grą w piłkę 
siatkową uczestniczyli w zajęciach piłki 
siatkowej oraz w Szkolnej Lidze Piłki 
Siatkowej. Zaś miłośnicy piłki nożnej, 
których zebrała się w szkole liczna gru-
pa, mogli rozwijać swoje hobby poprzez 
uczestnictwo w zajęciach piłki nożnej 
chłopców oraz Szkolnej Lidze Piłki 
Nożnej. Uczniowie mieszkający na tere-
nach wiejskich byli nieodpłatnie dowoże-
ni na zajęcia na basenie oraz na rozgryw-
ki ligi. Swoje umiejętności wykorzysty-
wali reprezentując szkołę na zawodach 
międzyszkolnych.

Młodzież mogła bezpłatnie korzystać 
z basenu. Pod czujnym okiem instrukto-
ra odbywały się lekcje nauki pływania dla 
uczniów nie umiejących pływać Bardziej 
zaawansowani doskonalili techniki pły-
wackie, co zaowocowało udziałem jednej 
z uczennic w zawodach pływackich na 
szczeblu wojewódzkim.

Akademia Umiejętności proponowa-
ła zajęcia pozalekcyjnych dla uczniów 
pragnących kreować własną osobowość 
i pogłębiać możliwości intelektualne, 
a przede wszystkim chcących zaistnieć 
na forum szkoły. Młodzież biorąca udział 

w zajęciach Multimedialnego Centrum 
Informacji skupiła się na zdobywaniu i 
analizowaniu informacji z różnych źró-
deł, zwłaszcza z Internetu i z zasobów do-
stępnych w bibliotece szkolnej. Znaleźli 
tu miejsce do własnego rozwoju ucznio-
wie wykazujący indywidualne uzdolnie-
nia: plastyczne, techniczno – elektro-
niczne, informatyczne. Promowali swój 
talent, zaistnieli w społeczności szkolnej. 
Opracowane informacje zamieszczano na 
gazetkach ściennych szkoły i biblioteki, 
na stronie internetowej szkoły, w gazetce 
szkolnej ,,Mrowisko”, przygotowywanej 
również w trakcie kolejnych zajęć. 

W lutym odbyła się Olimpiada wiedzy 
o Bychawie, której celem było przybliże-
nie uczniom szkoły topografii terenu gmi-
ny Bychawa wraz z miejscami pamięci 
oraz jej historię i tradycje kulturowe. 

Ze środków projektu został zakupiony 
radiowęzeł szkolny To nowość w naszej 

szkole. Młodzież zaangażowana w pracę 
radiowęzła szkolnego przygotowywała 
i nadawała audycje radiowe. Dużo pra-
cy wymagały ćwiczenia dykcji, wymowy, 
emisji głosu. Zajęcia radiowęzła szkolne-
go były dla uczniów szczególnie atrakcyj-
ne, ponieważ każdy z nich mógł kreować 
własną osobowość, stawał się popularny 
w szkole. Opracowano ponad 30 audycji 
dotyczących tematyki interesującej mło-
dzież: problemów szkolnych, rodzinnych, 
rozrywki, odpoczynku, wyboru zawodu, 
a nawet trudnych tematów natury psy-
chologicznej. Audycje nadawane były na 
przerwach międzylekcyjnych, opatrzo-
ne wstawkami muzycznymi. Najbardziej 
cieszy fakt, że nawet nieśmiali uczniowie 
przełamywali nieśmiałość i podejmowali 
trud publicznego wystąpienia w roli spi-
kera radiowego.

Podczas trzydziestogodzinnego cyklu 
zajęć ,,Potrafię napisać” uczniowie na-
bywali umiejętności poprawnego (pod 
względem językowym i ortograficznym) 
redagowanie form wypowiedzi pisem-
nych. Uczniowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności, biorąc udział w konkursie 
,,Dziennik obozowicza” 

Podczas zajęć ,,Stowarzyszenie Mło-
dych Aktorów” uczniowie poznawali 
różnorodne formy teatralne, nabywali 
umiejętności recytowania poezji i prozy 

z zastosowaniem odpowiedniej intona-
cji, znaków przestankowych, modulacji, 
siły głosu oraz wykorzystania sposobów 
poruszania się na scenie. Wystawili dla 
społeczności uczniowskiej modyfikację 
dramatu antycznego ,,Antygona” oraz 
samodzielnie wymyśloną i opracowaną 
scenkę komediową ,,Trup”. 

Zajęcia Akademii Obywatelskiej pro-
wadzone były w czterech modułach: Eu-
rojęzyki, Eurodrzewo, Europodróże, Eu-
roedukacja. Podczas tych zajęć uczniowie 
wzbogacili swoją wiedzę o krajach Unii 
Europejskiej (atrakcjach turystycznych, 
ludności, kuchni, języku, cechach cha-
rakterystycznych danego państwa, spo-
sobach kształcenia młodzieży).

Dowiadywali się, jak w szkołach naszej 
najbliższej okolicy uczniowie poznają Eu-
ropę. Efekty swojej pracy uczniowie pre-
zentowali społeczności szkolnej wykonu-
jąc plakaty i wywieszając je w widocznych 
miejscach w szkole, prezentując audycje 
radiowe nadawane w rozgłośni radiowej.

„Szkoła dla Ciebie” to także imprezy in-
tegracyjne, wycieczki i obozy. O więk-
szości z nich informowaliśmy na bieżąco 
na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

W zakres działań projektu włączyli-
śmy wszystkich uczniów szkoły (także 
uczniów niepełnosprawnych). Młodzież 
nabywała nowe umiejętności, rozwija-
ła swoje zainteresowania, budowała po-
czucie własnej wartości, pozbywała się 
nieśmiałości. Poznawała nowe miejsca 
i doznawała wrażeń, które, (ze względów 
społecznych) były dotychczas dla nich 
niedostępne (np. wizyta w mediach, te-
atrze, operetce, aqua parku, czy podróż 
pociągiem, i inne). Szkoła została dopo-
sażona w pomoce dydaktyczne oraz róż-
norodne urządzenia i sprzęty niezbędne 
do realizacji działań projektu. 

Mimo różnych trudności i problemów 
zarówno uczniowie, rodzice, jak i na-
uczyciele żałują, że projekt się zakończył. 
Grupa nauczycieli podjęła zobowiązanie, 
że niektóre przedsięwzięcia będą konty-
nuowane społecznie. 

Gimnazjum nr 1 też
zakończyło projekt

W trosce o życie…
PODZIĘKOWANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Bychawie – Ratownic-
two Medyczne – serdecznie dziękuje 
firmie PZU S.A. Oddział w Lublinie za 
przekazanie dotacji w ramach fundu-
szu prewencyjnego. Otrzymane środki 
zostały przeznaczone na zakup sprzę-
tu ratującego życie w celu wyposaże-
nia karetek: specjalistycznej „R” i pod-
stawowej „W”. Pozwoli nam to profe-
sjonalnie udzielać pomocy medycznej 
ofiarom nagłych zdarzeń i wypadków 
drogowych. Gest ten traktujemy jako 
wyraz Państwa dobroci i chęci niesie-
nia pomocy potrzebującym.
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Początki 
naprawdę 
bywają 
trudne...

Elżbieta Koper

W tym roku okres przedświąteczny 
okupiliśmy dużą dawką stresu. Dlacze-
go? Otóż, czekało nas nie lada wyzwanie: 
debiut aktorski. Pewnego dnia diakon 
Michał Szadziuk oznajmił nam, że mamy 
przygotować przedstawienie wielkopost-
ne. Niedługo potem p. Magdalena Sta-
charska, nasz główny opiekun, dostar-
czyła nam scenariusze, obsadziła każdą 
rolę, wyznaczyła scenografów... Od tego 
momentu misterium było dla nas zada-
niem numer jeden. Rozpoczęła się go-
rączka przygotowań i prób... 

Pierwsze dni nie napawały entuzja-
zmem. Nie każdy od razu odnalazł się 
w roli, niektórzy walczyli z lękiem przed 
wystąpieniem publicznym, inni łamali 
głowy, przygotowując scenografię i cha-
rakteryzację. Cała akcja miała rozgrywać 
się na pograniczu dwóch światów. Ludzie 
współcześni, zagubieni, zbuntowani, za-
stanawiali się nad swoją wiarą i życiem, 
a do takich refleksji skłaniali ich ucznio-
wie Chrystusa oraz sam Zbawiciel. Długo 
pracowaliśmy nad każdym szczegółem, 
poświęciliśmy na tę sztukę wiele czasu 
i wysiłku, może nawet „połknęliśmy ak-
torskiego bakcyla”?

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany 
dzień występu (19 marca). Próba gene-
ralna odsłoniła niestety nasze wszystkie 
niedociągnięcia; byliśmy zdenerwowani 
i niecierpliwi. To niewiarygodne, ale po 
raz pierwszy ćwiczylismy z właściwym 

podkładem muzycznym (głównie dwuoso-
bowy zespół pod opieką p. Grażyny Woch) 
i w odpowiednich strojach. Niestety zła 
akustyka w hali pozbawiła nas już ostat-
nich nadziei na powodzenie... Na chwilę 
przed spektaklem emocje sięgały zenitu, 
swoisty dreszczyk przeszywał skórę, a za 
kulisami przywitaliśmy jeszcze jednego 
bohatera: tremę…

Na szczęście okazało się, że nie taki dia-
beł straszny, jak go malują. Całe przed-
stawienie wypadło lepiej, niż się spodzie-
waliśmy. Stwierdziliśmy, że Jezus jest 
wielki! Musiał czuwać nad nami! Aktorzy 
stanęli bowiem na wysokości zadania, 
pozytywnie zaskoczyła idealna akustyka, 
nie zawiodła też liczna widownia, która, 
jak zahipnotyzowana, oglądała spektakl. 

Po występie odetchnęliśmy z ulgą, a na-
sze serca rozpierała duma i satysfakcja... 
Osiągnęliśmy sukces, ale nie udałoby się 
nam, gdyby nie nasi wspaniali opieku-
nowie: diakon Michał Szadziuk i p. Mag-
dalena Stacharska. To oni nieustannie 
służyli radą, doświadczeniem i dobrym 
słowem...Dziękujemy im za to!

Jeszcze jedno: Jeśli chcesz czegoś bar-
dzo mocno, to możesz to osiągnąć! Może 
to wymagać cierpliwości, bardzo ciężkiej 
pracy i długiego czasu, ale to jest wyko-
nalne! Nigdy o tym nie zapominaj...

Zdrowotne 
znaczenie 
pływania

Jarosław Pawłowski

Od pewnego czasu wzrosła aktywność 
ruchowa mieszkańców Bychawy i okolic. 
Coraz częściej można spotkać całe rodzi-
ny na wycieczkach rowerowych czy pie-
szych. Często w niedzielne popołudnia, 
szczególnie w okresie letnim widać ludzi 
uganiających się za piłką i nie są to tyl-
ko dzieci. Co to może oznaczać? Moim 
zdaniem powoli zaczyna panować u nas 
moda na aktywny wypoczynek, co mnie 
jako nauczyciela wychowania fizycz-
nego bardzo cieszy. Warto 
w tym miejscu zarekla-
mować jeszcze jedną 
z form aktywności ru-
chowej – pływanie.

Powszechnie uwa-
ża się, że pływanie jest 
jednym z najzdrowszych 
sportów. I jest nim rzeczywiście, 
jeżeli uprawiający ten sport przestrzega-
ją podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i higieny. Ruch w wodzie, z pokonywa-
niem znacznego jej oporu, harmonijnie 
kształtuje postawę ciała. Pływanie oraz 
całe środowisko wodne bardzo korzystnie 
wpływa na organizm ludzki. Jest trakto-
wane jako umiejętność użytkowa, forma 
rekreacji ruchowej, dyscyplina sportowa 
oraz jako terapia ruchowa. Przyczynia się 
w szczególności do usuwania nadmier-
nych krzywizn kręgosłupa, lepszego wy-
sklepienia klatki piersiowej, zwiększenia 
jej ruchomości oraz powiększenia pojem-
ności płuc. Zaleca się je wszystkim, któ-
rzy mają wszelkiego rodzaju wady posta-
wy, płaskostopie oraz cierpią z powodu 
nadwagi. Ćwiczenia wykonywane w wo-

dzie, umożliwiają odciążenie kręgosłupa, 
hartowanie organizmu, poprawę ogólnej 
wydolności, wzmacnianie siły mięśnio-
wej, poprawę koordynacji nerwowo-mię-
śniowej. Środowisko wodne korzystnie 
wpływa na przyjmowanie prawidłowej po-
stawy ciała, ponieważ odciąża kręgosłup 
oraz sprzyja rozluźnianiu mięśni. Pod-
czas pływania woda ujędrnia skórę. Taka 
forma ruchu nie tylko poprawia kondycję 
fizyczną, ale również wspaniale działa na 
psychikę: odpręża i uspokaja. Pozioma 
pozycja ciała w wodzie w czasie pływania 
w dużym stopniu ułatwia pracę serca. 

Ponadto ciśnienie i prąd wody masu-
ją naczynia krwionośne i tym samym 
usprawniają krążenie krwi, powodu-
jąc obfitszy jej dopływ do serca. Lepszy 
krwioobieg przyczynia się z kolei do wy-
datniejszego zaspokojenia 

zapotrzebowania w tlen. Duże potrzeby 
tlenowe ustroju w wodzie spowodowane 
są przyśpieszeniem przemiany materii 
w czasie pływania. A więc doskonałym 
środkiem likwidującym niedotlenienie 
organizmu i to w warunkach jak najbar-
dziej sprzyjających, gdyż powietrze nad 
wodą jest czyste, wolne od kurzu i in-
nych zanieczyszczeń czy alergenów. Pod-
czas pływania zaangażowane są prawie 
wszystkie mięśnie i stawy, co umożliwia 
rozbudowanie gorsetu mięśniowego, któ-
ry utrzymuje skorygowaną postawę. Pły-
wając zwiększamy ruchomość w stawach 
jednocześnie nie niszcząc ich powierzch-
ni. W środowisku wodnym nie występuje 
przeciążenie stawów, więc wszelkie ćwi-

czenia prowadzone w wodzie nie powodu-
ją żadnych kontuzji ani urazów. 

Zajęcia na pływalni cieszą się zwłaszcza 
wśród dzieci ogromnym powodzeniem, 
ponieważ są połączeniem przyjemności, 
jaką dają zabawy w wodzie z doskonale-
niem umiejętności pływania i działaniem 
terapeutycznym – korekcja wad posta-
wy, którego dzieci nie muszą dostrze-
gać. Ci, którzy pływają, mniej chorują, 
są uodpornienia na przeziębienia. Każdy, 
kto choć trochę czasu spędził na zaba-
wach w wodzie wie, co znaczy powiedze-
nie „woda wyciąga”. Pływanie wymaga 
sporego wysiłku i doskonale wpływa na 
spalanie nadmiernej tkanki tłuszczo-
wej. Umiejętność pływania przemawia za 
uprawianiem ćwiczeń w wodzie. Dzięki 
tej umiejętności czujemy się bezpiecznie 
i możemy w pełni korzystać z przyjemno-

ści, jakie daje nam przebywanie nad 
jeziorem czy morzem. Dobre 

opanowanie pływania 
jest też najlepszym za-
bezpieczeniem przed 
utonięciem. Dlatego 
należy jak najczęściej 

korzystać z możliwości 
kąpieli oraz postrzegać pły-

wanie jako najzdrowszy sport. 
Myślę, że przytoczone przeze mnie ar-

gumenty wystarczająco zachęciły czy-
telników do odwiedzenia pływalni w Z S 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Można znaleźć sporo wykrętów – nie 
umiem pływać, jestem za gruba(y), nie 
mam stroju, jestem za stary(a) na naukę, 
itd. Proszę mi wierzyć wszystko to są tyl-
ko preteksty, a jedyną prawdziwą przy-
czyną może być po prostu „nie chce mi 
się”. Każdy z nas składając jakiekolwiek 
życzenia wspomina o zdrowiu. Pora więc 
o to zdrowie zadbać, a jednym ze sposo-
bów i chyba jednym z najlepszych jest 
ruch w wodzie. 

Do zobaczenia na basenie!

Pływanie 
oraz całe środowisko wodne 

bardzo korzystnie wpływa na organizm ludzki. 
Jest traktowane jako umiejętność użytkowa, forma 

rekreacji ruchowej, dyscyplina sportowa oraz 
jako terapia ruchowa

Leszek Asyngier Jr

Witam!

Określ kontekst – znajdziesz sens,
Złowisz myśl i jej przesłanie.
Tło jest ważne – wtedy wnet
Już uchwycisz to znaczenie…
Tak pokrótce można namierzyć właści-

we rozumienie homonimów w zdaniu. Ale 
co to takiego i z czym to się je? Homoni-
my, które tym razem stały się podstawą 
wiersza „Trój – Limeryk (pisał Lim Eryk)”, 
to nic innego jak wyrazy mające jedna-
kowe brzmienie z innymi wyrazami, lecz 
odmienne znaczenie. Możemy je podzielić 
na takie, które są tą samą częścią mowy, 
np. rzeczowniki „bal” (z tańcami) i „bal” 
(drzewo w tartaku); na takie, które nie są 
tą samą częścią mowy, np. rzeczownik 
„droga” (szlak) i przymiotnik „droga” (cen-
na) oraz na powstające przypadkowo, np. 
bezokolicznik „mieć” i potoczna wymowa 
rzeczownika „miedź” – fonetycznie zbli-
żona do czasownika. To tyle jeśli chodzi 
o wstępną teorię, a teraz już zapraszam 
do części praktycznej, czyli do zapozna-
nia się z tymi enigmatycznymi formami 
słownymi języka polskiego, które na do-
bre rozgościły się w poniższym wierszu, 
opowiadającym prostą historię z pogra-
nicza taniego romansu. Gimnastycznego 
powyginania języka!

Trój – Limeryk (pisał Lim Eryk)

Moja Droga, wspólna droga
Wielce sercu memu droga.
Wspomnij wojaż na Pomorze,
Może morze to… pomoże,
Bo Tyś dla mnie jak nadroga.

Wierz, że ja i Ty – to jedno!
Wiem na pewno dziś to jedno – 
Tyś tu największą spośród dam.
Wiesz, że Tobie niejedno dam.
Noc i dzień ja chcę Tą jedną.

Czyja wina? – wieczór winny,
Gdy od wina świat jest winny…
A w nim my w tańcu, i bal.
Dziś przeszywa duszę bal – 
Jam niewinny (gdym niewinny).

P.S. 
Wciąż pragnę Cię mieć…
Bez końca,
By nie być jak miedź
Brzęcząca…

Basen przy ZS im. ks. A. Kwiatkowskie-
go jest dostępny dla miłośników pływania 
codziennie. 

Ceny biletów za 45 minut: 
4 zł ulgowy• 
5 zł normalny • 

Wynajęcie całej pływalni na 45 minut 
(maksymalnie 30 osób) to koszt 90 zł. 

Godziny wejść (co 45 minut):
poniedziałek – piątek 16.00-19.00• 
sobota 9.15-19.00• 
niedziela 13.45 – 19.00 • 
w miesiącach lipcu i sierpniu: • 
13.45-19.00

Tel. 0-81 56-62-127

Kryta pływalnia w Bychawie zaprasza!
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Komputer 
to mój 
przyjaciel

Bożena Mazur, Barbara Wójcik

Już w przedszkolu musimy pomy-
śleć o przygotowaniu dziecka do na-
uki i pracy zgodnie z nowym modelem 
kształcenia - edukacją na odległość.

W dzisiejszym świecie kontakt dziecka 
z komputerem jest nieunikniony. Kom-
puter już sprawdził się w dydaktyce, jako 
cenne narzędzie poznawcze, które wyma-
ga od dzieci postawy 
aktywnej i twórczej. 
Rozwija aktywność 
umysłową, wspoma-
ga i uatrakcyjnia pra-
cę i naukę, dostarcza 
radości i satysfakcji 
z samodzielnego od-
krywania zasad i re-
guł. Dlatego istotne 
jest, aby dzieci, właśnie w wieku przed-
szkolnym miały pierwszy kontakt z kom-
puterem.

I w naszej placówce od niedawna jest 
to możliwe. W dniu 14 marca 2008 roku 
w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkie-
go w Lublinie, na ręce Dyrektor Przed-
szkola w Bychawie - Anny Pietrzak i Bur-
mistrza Bychawy Andrzeja Sobaszka, 
został wręczony akt darowizny zestawów 
komputerowych do realizacji programu 
nauczania początkowego „KidSmart” 
dla Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Bychawie. Ofiarowano nam dwa zesta-
wy, w skład których wchodzą: monitor, 
jednostka centralna, klawiatura, mysz, 
głośniki, drukarka, słuchawki i mikro-
fon oraz programy edukacyjne. Cały ze-
staw jest w pięknej i kolorowej obudowie 
z przeznaczeniem dla dzieci.

Zestawy znajdują się w dwóch salach, 
w grupach dzieci sześcioletnich, jednak 
korzystać z nich mogą wszystkie dzieci 
z placówki. Podczas montażu zestawów 
dzieci nie kryły radości i zadowolenia. 
Mimo, że komputer jest prawie w każdym 
domu, to jednak dla niektórych dzieci jest 
to pierwsze doświadczenie z tym urządze-
niem. I tak właśnie w naszym przedszko-
lu zaczęły się fascynujące zabawy z kom-
puterem. 

Zabawa z komputerem jest fascynu-
jąca, a programy edukacyjne mogą roz-
winąć zdolności, jak również pomóc w 
przezwyciężeniu różnych trudności. Od-
powiednie programy typu „Klik uczy czy-
tać”, „Sokrates” itp. utrwalają zdobytą 
wiedzę i rozwijają umiejętności czytania, 
liczenia, znajomość kolorów, figur geome-
trycznych. To od nas, dorosłych zależy, 
jakich przyzwyczajeń nabiorą dzieci, gdyż 
to my dostarczamy im programy do zabaw 
i pracy z komputerem. Warto poznać pro-
gram oferowany dziecku, który powinien 

być dla niego nie tylko atrakcyjny, ale 
także kształcący – dzieci lubią pracować 
z kolorami, figurami, symbolami, chęt-
nie układają, dopasowują, przeliczają, 
szukają różnic i podobieństw, rozwiązują 
zagadki czy rebusy. Uwielbiają kolorować 
i rysować. Dzięki takim programom ćwi-

czą także pamięć, 
spostrzegawczość, 
uczą się logicznego 
myślenia. 

Mimo, iż kontakt 
z komputerem nie-
sie ze sobą wiele 
zagrożeń, doświad-
czenia pozwalają 
twierdzić, że wpro-

wadzenie dzieci przedszkolnych w świat 
komputerów ma dużo więcej zalet, a pra-
widłowe z niego korzystanie i umiejętny 
dobór programów w przedszkolu, jak i 
domu, pomoże dzieciom i będzie na pew-
no procentować, bo przygotuje je do wy-
magań współczesności. Komputer stał 
się kolejną pomocą edukacyjną, która 
spełnia wiele funkcji w nauce i pozna-
waniu świata. Gdy nasze przedszkolaki 
dorosną, będą używać komputerów w co-
dziennym życiu.

 

Zabawa z komputerem jest 
fascynująca, a programy 
edukacyjne mogą rozwinąć 
zdolności, jak również 
pomóc w przezwyciężeniu 
różnych trudności.

Tropem wybitnych ludzi

Wincentego 
Pola związki 
z Bychawą

Wincenty Pol? Nie, nie wiem. Nie znam. 
Nie słyszałem. Takie odpowiedzi padają 
z ust wielu, nawet absolwentów szko-
ły z maturą. Trudno się dziwić – w pro-
gramie kursu literatury i w podręczniku 
znajdziemy ledwie wzmiankę o autorze 
„Pieśni o ziemi naszej”. A przecież i jego 
życie, i twórczość poetycka zasługują na 
coś więcej. Już za życia cieszył się dużą 
popularnością, cała Polska znała i powta-
rzała

A czy znasz Ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody.
Pola bitew, ojców groby
I pamiątki starej doby?
Albo: W góry! W góry miły bracie!
Tam swoboda czeka na cię.

Nie brakowało Polowi przyjaciół, wśród 
których najwierniejszym był Seweryn 
Goszczyński, poeta – emigrant, miał też 
wielu nieprzychylnych wokół siebie, nie-
sprawiedliwie osądzających jego poglą-
dy społeczne i polityczne. Do oponentów 
Pola należał inny poeta Kornel Ujejski. 

Biografia pokrótce
Urodził się 20 kwietnia 1807 roku 

w Lublinie w mieszanej narodowościowo 
rodzinie niemiecko-francuskiej, z matki 
Eleonory Longchamps i ojca, urzędnika 
austriackiego, Franciszka Ksawerego Po-
hla, z czasem podpisującego się Poll. Ich 
dzieci, trzecie pokolenie spolonizowane, 
nosiły już nazwisko Pol. Wincenty Jakub 
był trzecim z kolei synem Pollów, miał też 
młodszą siostrę. Uczył się w gimnazjum 
lwowskim, (rodzice przenieśli się potem 

do Lwowa) tu też rozpoczął studia, kon-
tynuowane w Wilnie, gdzie dzięki biegłej 
znajomości języka niemieckiego, wynie-
sionej z domu, mógł zastępować lekto-
ra podczas zajęć ze studentami. Był to 
okres wybuchu powstania listopadowego 
w Warszawie. W środowisku studenckim 
Wilna zawrzało. Pol bardzo czynie włą-
czył się do walki partyzanckiej, dowo-
dził oddziałem zwiadowczym w stopniu 
podchorążego, potykając się z Kozakami 
i Czerkiesami. Tę działalność i odwagę, 
nagrodzoną awansem do stopnia porucz-
nika i Krzyżem Virtuti Militari, przypłacił 
jednak kilkumiesięcznym internowaniem 
na terenie Prus Wschodnich. 
Tu, po uwolnieniu, pozo-
stając do bezpośredniej 
dyspozycji gen. Józe-
fa Bema wykony-
wał ryzykanckie 
i odpowiedzial-
ne zadania 
konspiracyj-
ne. Poznał tu 
Adama Mic-
kiewicza.

Po powro-
cie do Gali-
cji osiadł w 
Sanock i em 
wraz z rodzi-
ną, założoną 
w 1837 roku z 
panną Kornelią 
Olszewską. Z tego 
związku urodziło 
się pięcioro dzieci, w 
tym dwoje pierwszych, 
bliźniąt, zmarło. Przed-
wcześnie odeszła też żona, a 
gospodarstwem domowym zajęła się 
najstarsza córka Julia. 

Dramatyczne przeżycia dotknęły Pola 
z dziećmi w czasie krwawego powstania 
galicyjskiego w 1846 r. Przywiązanego 
do drzewa bili chłopi, znęcając się też 
nad przebywającym w jego domu bra-
tem, bratową i szwagierką. Osadzonemu 
w więzieniu dopomógł książę Henryk Lu-
bomirski, za wstawiennictwem którego 
został uwolniony. Dom i skromne mienie 
Pola przepadło bezpowrotnie.

Ostatnie lata życia spędził w Krako-
wie. Po operacji oczu z powodu katarakty 
stracił wzrok, nie przerwał jednak swo-
ich wykładów o literaturze na UJ, wygła-
szanych z pamięci. To wtedy młodsza od 
niego o ponad 30 lat Aniela Rościszewska 
zaproponowała mu, przez wspólną zna-
jomą, opiekę i małżeństwo, które zawarli 
w 1871r. Wkrótce Pol zmarł - 2.12.1872.

Poeta – uczony – podróżnik
Poza poezją, którą tworzył już od wcze-

snej młodości, pasją Pola było przyrodo-
znawstwo – geografia, przyroda i krajo-
znawstwo oraz etnografia. 

Przedstawiciel późnego romantyzmu 
w polskiej literaturze, tworzący częściowo 
w okresie popowstaniowym, zawsze nie-
zmiennie pozostał patriotą i człowiekiem 
głęboko wierzącym. [zob. Grażyna Połu-
szejko, „I nic nad Boga” Wiara, Kościół 
duchowieństwo z życiu i twórczości Win-
centego Pola, Lublin 2007].

Twórca zdecydowanie emocjonalny, 
który właśnie takim stylem sławił Polskę 

przeszłą, z czasów, gdy była mocar-
na i wolna, i kochał wszystko 

co polskie - dzieje, przyrodę, 
ludzi. Jego „Pieśń o ziemi 

naszej”, „Pieśń o domu 
naszym”, rapsod ry-
cerski „Mohort”, „Pie-
śni Janusza” i inne 
wpisują się w nurt 
polskiej liryki pa-
triotyczno-religij-
nej XIX wieku, 
dziś już raczej 
zapomnianej, dla 
wielu nawet ana-
chronicznej. Ale 
i dziś jeszcze w 
Święto Niepodległo-
ści sięgamy po tek-

sty Pola”: „Leci liście 
z drzewa”, „Grzmią 

pod Stoczkiem armaty” 
czy „Mazura”. 
Poetę przybyłego do War-

szawy w 1858 roku witano 
entuzjastycznie śpiewem „Piękna 

nasza Polska cała”, ale wkrótce na roz-
kaz władz rosyjskich musiał jako persona 
non grata opuścić Królestwo, wracając do 
Galicji. 

Jeśli niewielu zna poezję Pola, to jeszcze 
mniej osób wie o działalności badawczej 
i naukowej autora „Geografii i etnografii 
Polski”, która spłonęła w 1846 r. wraz 
z rękopisami. Spłonął też w 1944 r. pa-
miętnik ze zbiorów BN. 

Oto najważniejsze stanowiska i zaszczy-
ty w karierze naukowej Pola: 

profesor UJ z zakresu geografii po-• 
wszechnej, fizycznej, porównawczej, 
tytuł ten otrzymał w roku 1849
wykładowca literatury polskiej na • 
UJ od 1846 r., zdymisjonowany, 
wraz z innymi w 1852 r., z powodu 
nieprawomyślnych – zdaniem władz 
– poglądów
redaktor „Biblioteki” – czasopisma • 

Maria Dębowczyk
regionalistka

3 MAJA 2008

Wiosenne 
muzykowanie

Beata Pawełczak, Mirosława Spust

Samorządowe Przedszkole nr 1 w By-
chawie realizuje w każdym tygodniu, 
określony przez program temat zajęć. 
Tak się złożyło, że jeden kwietniowy ty-
dzień, poświęcony był muzyce. W związ-
ku z tym 25 kwietnia br. do przedszkola 
zaproszono orkiestrę dętą z Liceum Ogól-
nokształcącego im. ks. A. Kwiatkowskie-
go. Dyrektor szkoły i kierownik orkiestry 
Henryk Dudziak przedstawił poszczegól-
ne instrumenty oraz opowiedział o nich. 
Młodzież zaprezentowała dzieciom swoje 
instrumenty. Dzieci były zachwycone.
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Zakładu im. Ossolińskich
członek honorowy Towarzystwa Na-• 
ukowego w Królewcu
honorowy doktor filozofii, tytuł • 
nadany na UW w 1850 roku
odznaczony Krzyżem Kawalerskim • 
Orderu Św. Grzegorza Wielkiego de-
cyzją Piusa IX w 1864 roku.
Członek Akademii Umiejętności• 
Pionier badań geograficznych i et-• 
nograficznych w wielu regionach, 
w tym na Huculszczyźnie

Lublin – Bychawa w życiu  Pola
Miejscem urodzenia Pola był Lublin, 

gdzie również został ochrzczony, co sam 
zapisał: 

…ochrzczony zostałem dnia 2 maja 
1807 roku, do chrztu podali mnie KJMć 
Pan Karol Scipio, dziedzic Bychawy i pani 
[Nerona] Grabowska z domu Scipionów-
na. Ochrzcił mnie ksiądz Wincenty Jezier-
ski, a na chrzcie nadano mi imię Wincenty 
Jakub.

Rodzice Pola bywali w pałacu hrabio-
stwa Scipionów w Bychawie, a ich syno-
wie tj. Wincenty Pol i Jan Karol Scipio, 
starszy o kilka lat, zostali przyjaciółmi od 
dzieciństwa. Po latach, Jan Karol został 
księdzem i zamieszkał w Krakowie. Przy-
jaźń ta odżyła i współpracowali naukowo. 
Matka Pola odwiedzała mieszkającą z mę-

żem, najpierw 
w Giełczwi 
pod Lubli-
nem, a potem 
w Bychawie 
swoją siostrę, 
Pelagię Gau-
tier. Również 
W i n c e n t y 
jako gimna-
zjalista spę-
dzał czasem 
wakacje u tej-
że ciotki, od-
wiedzając też 
kolegę Scipio-
na. Eleonora 
i Franciszek 
Ksawery Pol-
lowie zanim 

przenieśli się do Lwowa, mieszkali w Lu-
blinie przy ulicy Katedralnej, następnie 
we własnym domu przy ulicy Grodzkiej 
111, na wprost magistratu. Zdecydowa-
li się tez na kupno folwarku Firlejowsz-
czyzna, w pobliżu Lublina. Ks. Jan Karol 
Scipio, w Krakowie ważna i znana oso-
bistość, kanonik kapituły krakowskiej, 
kustosz katedry wawelskiej, członek 
sejmu galicyjskiego, redaktor, w ostat-
nich latach życia przyjaciela wspierał go 
i współpracował w zbieraniu materiałów 
historycznych i źródeł do pisanych przez 
Pola poematów: „Wit Stwosz” i „Pacho-
lę hetmańskie”. Pol zanotował: Miesiąc 
kwiecień … byliśmy na Piasku w kościele. 
Przez całe dwa dni byłem u ks. Kanonika 
Scipiona… było… wiele gości łaskawych 
i pamiętnych przyjaciół… z księdzem roz-
poczęliśmy na nowo pracę. Więc „Pacholę 

hetmańskie”: plan już napisany, a mate-
riał wertujemy po całych dniach…Ks. Sci-
pio zgromadził znowu wiele nowych „Po-
mników z dziejów języka polskiego z ar-
chiwum kapituły krakowskiej (…) az do 
czasów Stefana Batorego. … Namawiamy 
księdza…, aby to dał do druku. Wiosna, 
wiosna! I w sercu budzi się żal i tęskno-
ta… Nie ma rezygnacji. Ach, gdzieżbym 
jechał, uciekał, w lasy, pola, a tu przycho-
dzę, trudno, bośmy się znowu zaprzęgli 
do pracy z księdzem Scipionem.” 

W 1856 roku Ks. Scipio podróżował 
z Polem po Galicji. Przyjaźnili się do śmier-
ci. To on prowadził kondukt pogrzebowy 
z Kościoła Mariackiego na cmentarz Ra-
kowicki 5 grudnia 1872 roku.

14 X 1881 roku zwłoki Wincentego Pola 
po odprawieniu Mszy św. przeniesiono z 
cmentarza i złożono w Krypcie Zasłużo-
nych na Skałce w Krakowie.

Inne pośrednie związki Pola z Bychawą 
i okolicą prowadzą do rodziny Koźmia-
nów, a także do osoby biskupa lubelskie-
go Walentego Baranowskiego, który wcze-
śniej, przed powstaniem styczniowym, 
był proboszczem parafii w Bychawce.

Z Janem Koźmianem, bratankiem po-
ety Kajetana Koźmiana zetknął się Pol 
być może w czasie pobytu w Wielkopol-
sce lub Prusach. Ten wybitny publicysta 
katolicki cenił utwory poety i zamieszczał 
je w „Przeglądzie 
Poznańskim”. Był 
żonaty z córką ge-
nerała Chłapow-
skiego, a właśnie 
pod jego komen-
dą walczył Pol 
w partyzantce 
na terenie Gali-
cji w 1830 r. (Po 
śmierci żony Jan 
Koźmian został 
księdzem.) 

Wspomniany 
biskup lubelski 
W. Baranowski 
był wielbicielem 
twórczości Pola, 
z którym kore-
spondował. 

To jego staraniem przeprowadzono ak-
cję w celu wykupienia Firlejowszczyzny i 
przekazania jej w darze Polowi, co stało się 
w 1860 roku. Pol oddał dworek z prawem 
własności córce Julii. Z powodu sprze-
ciwu władz carskich, ani właścicielka, 
ani poeta nie mogli jednak w folwarczku 
zamieszkać, został więc sprzedany. Dziś 
mieści się tu muzeum Wincentego Pola. 

Wyrazem podziwu, jaki żywił dla Pola 
biskup Baranowski (łączyły ich też wspól-
ne pasje przyrodnicze) jest tablica ufun-
dowana w katedrze lubelskiej, na której 
portret poety namalował Jan Strzałecki 
w 1876 roku. Pobyt Pola w 1858 roku w 
Lublinie poprzedziła korespondencja z 
biskupem Baranowskim. W jednym z li-
stów poeta pisze: radbym (…) po upływie 
pół wieku pomodlić się za duszę Śp. Ro-
dziców i Ojców Chrzestnych…

Puentą powyższego szkicu o poecie – 
gorliwym patriocie - żołnierzu - katoliku, 
niech będą strofy z „Pieśni o ziemi na-
szej”:

Wytrwać – wytrwać – to zadanie,

Kto poczciwej sprawie służy:

Choć Ci wszystko w poprzek stanie

W burzy serca – w życia burzy”

* * *

Chociaż swoi się sprzysięgną

Przeciw tobie w zdradnej radzie – 

Chociaż piekło swą potęgą

Tysiąc zapór ci pokładzie

Wytrwaj Synu! – I w Twym ślubie

Szukaj siły utwierdzenia

Wytrwaj Synu, w Bożej próbie,

 W wielkiej chwili przesilenia

* * * 

Czy po duchu, czy po bliźnie,

To służ milcząc, służ Ojczyźnie,

Jak syn wierny i obrońca – 

I już wszystko postaw na tem,

Byś nie liczył się ze światem – 

Wówczas wytrwasz aż do końca…

Maria Dębowczyk

Z tradycji kultury ludowej pod-
bychawskich wsi

Konkretnie „syrzyło się” (rozszerzało, 
rozwijało) wesele ludowe z okolic Bycha-
wy, które zapisał w swoim monumental-
nym dziele „Lud” dziewiętnastowieczny 
etnograf i folklorysta Oskar Kolberg. Opis 
zaś tego wesela przesłała autorowi Józefa 
Koźmianówna, córka ziemian – Henryka 
Koźmiana i Józefy Czyżewskiej – właści-
cieli Gałęzowa.

Właśnie słowa przytoczone w tytule, 
znane z dawnych wesel w Bychawce, 
Tuszowie, a także Gałęzowie i Woli Ga-
łęzowskiej były mot-
tem imprezy w BCK
-u, nazwanej oficjal-
nie „Dawne obrzę-
dy i pieśni weselne 
z podbychawskiej 
wsi”. Imprezowano 
zaś w dniu 20 kwiet-
nia od godz. 17.00 
dzięki współpracy 
Biblioteki Publicznej 
Centrum Kultury, 
Bychawskiego Towa-
rzystwa Regionalne-

go i mieszkańców Gałęzowa, 
reprezentowanych przez 
damsko-męską grupę śpie-
wającą. Czynnie i efektownie 
uczestniczyły też dzieci z By-
chawki – uczniowie miejsco-
wej Szkoły Podstawowej oraz 
wokaliści indywidualni i mu-
zycy związani z BCK.

Był więc stół wesel-
ny ze swojskim jadłem 
(pierogi firmowe, bo 
bychawskie, piróg z ka-
szą i dziś zapomniany 
weselny korowaj), były 

tańce wykonane w strojach ludowych. 
Weselne przyśpiewki, niekoniecznie cen-
zuralne, przygadywanki i połajanki, okra-
szone ludowym rubasznym humorem, 
sprawiły, że zapanował zbiorowy nastrój 
dobrej zabawy. Publiczność dopisała, wy-
pełniając cały hol.

Impreza bardzo udana i szczególnie 
cenna z kilku co najmniej powodów. Bo:

• Udało się przypomnieć, spisać i od-
tworzyć melodie pieśni weselnych śpie-
wanych jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 
a dziś prawie zaniechanych (zasługa 
mieszkańców Gałęzowa, zwłaszcza Pani: 
Marii Kowalczykowej, Janiny Flisowej, 
Heleny Jaroszowej i innych oraz muzyka 
Marka Trzcińskiego. 

• Świetnie, że tradycje regionalne swo-
ich przodków poznali najmłodsi, czego 
przykładem grupa uczniów z Bychawki, 
przygotowana przez Panie Bogumiłę Ro-
sołowską i Dyrektor Henrykę Taube.

• Zostały wykonane oryginalne pieśni 
obrzędowe weselne z końca XIX w. wg 
zapisu nutowego w dziele Kolberga. Pani 
Ilona Fijołek-Mituła, solistka o dużych 
możliwościach wokalnych, po raz kolej-
ny zyskała gorący aplauz publiczności. 
Występ wzbogacili członkowie „Podko-
wiaków” w osobach P. Małgorzaty Wójcik 
(śpiew) i akompaniatorów – Panów Marka 
Trzcińskiego i Józefa Sowy.

Niedzielny wieczór może i powinien 
zachęcić do głębszego poznania trady-
cji weselnych okolic Bychawy. Ambicją 
środowiska powinno być przygotowanie 
w przyszłości widowiska odtwarzającego 
główne obrzędy dawnego wesela wiejskie-
go. Niech się wesele syrzy!

Informacja

 Informujemy, że począwszy od 
4 maja br. Izba Regionalna (wejście 
od podwórza biura GS-u) będzie udo-
stępniona dla zwiedzających w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, w godz. 
16-18.

 Przerwa nastąpi wraz z nadej-
ściem okresu chłodów (pomieszczenie 
nie jest ogrzewane). Dla grup uczniow-
skich z nauczycielami, udostępniona, 
jak dotąd, w dni powszednie, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(0-81) 56-60-144. Zapraszamy!

Podziękowanie

Serdecznie podziękowanie kierujemy 
do pana Leszka Lubańskiego za wy-
konanie pracy społecznej na rzecz Izby 
Regionalnej tj. oczyszczenie i odno-
wienie części eksponatów.

   Zarząd BTR-u

Pocóżeście przyjechali, 
stanęliście w sieni?
Ej, po to, po to moja Marysiu
Ażebyśmy Cię wzieni.

Pocóżeście przyjechali
Moi mili goście?
Ej, jeżelim Wam się spodobała
Ojca i matki proście.

Matuleńka pozwoliła,
Tatuleńko jesce,
Ej, jesce jesce moja corusieńka
Dworu nie przedepce.

Dworu nie przedepce,
Ścieżek nie przechodzi,
Ej, jesce jesce się mojej córusi
Za mąż pójść nie godzi.

* * *

Jakże ci było, jakże ci było
Moja Marysiu nie żal
Kiedym ja u cię kiedym ja u cię,
Pod okieneczkiem leżał?

Żal mi cię było
Żal mi cię było,
Ej, cóż ja miała czynić
Kiej mi nie dali, nie pozwalali
Matula do cię wyjrzyć.

Nie słuchać było, nie słuchać było
matulinej podmowy,
wyniść mi było moja Marysiu
poduszeczkę pod głowy!

Warsztat tkacki w Izbie Regionalnej

„Niech się wesele syrzy”

Krzyż W. Pola z Doliny 
Kościeliskiej w Tatrach, z na-

pisem „I nic nad Boga”

Epitafium Wincentego Pola 
w Archikatedrze Lubelskiej

Biskup lubelski Walenty Baranowski, miłośnik poezji 
W. Pola, fundator epitafium w Archikatedrze Lubelskiej

Pocóżeś przyjechał? Przecieżeś kazała!
Młodziusieńkam była, rozumum nie miała
Jakeś młodziusieńka, niechaj cie kołyszo
Siende na konika, pojade za inszo
Pojade za inszo, co mnie bedzie chciała
Ty sie zestarzejesz, bedziesz żałowała!
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Maria Dębowczyk

Pontyfikat 
miłości

Już po raz trzeci w dniu 
2 kwietnia wracaliśmy 
myślą, sercem i zawsze 
bolesną pamięcią do tej 
daty i godziny 21.37. 
I choć o pontyfikacie 
Jana Pawła II napisano 
już przecież wiele, wciąż 
stajemy, po raz kolejny, 
przed wielkością i niepo-
wtarzalnością Jego oso-
bowości i misji, jaką wy-
pełnił we współczesnym 
Kościele i świecie. Wie-
logłosowy chór autorów i dziennikarzy w 
kwietniowej prasie w przeważającej części 
jest zgodny w ocenie tej misji i roli głowy 
Kościoła dla światowego pokoju, obrony 
praw człowieka, i chrześcijańskich war-
tości, przed sekularyzacją. Przyznają to 
nawet najwięksi sceptycy, a takich prze-
cież nie brak również wśród przedstawi-
cieli Kościoła. Znany watykanista Marco 
Politi, związany z „La Republica”, w roz-
mowie z ks. Adamem Bonieckim (Tygo-
dnik Powszechny 6.04) wspomina, że 
napisał swego czasu książkę o Papieżu 
dość krytycznie interpretującą ten pon-
tyfikat. Jednak w ostatniej swojej publi-
kacji książkowej „Pożegnanie”, jak sam 
przyznaje, koncentrując się tylko na jed-
nym, bardzo ważkim aspekcie życia Jana 
Pawła II – latach ciężkiej choroby zakoń-
czonej odejściem – zdecydowanie zmienia 
poprzednią opcję. Mówi: „Nigdy w ciągu 
trzech tysięcy lat nie zdarzyło się, by w 
Rzymie trzy miliony osób stanęły w kolej-
ce, by przez dwie sekundy popatrzeć na 
zwłoki papieża i sfotografować je telefo-
nem komórkowym. Stali po 10, 20, a na-
wet 24 godzin, robiąc jeden krok co 10 
minut. Praktykujący, niepraktykujący, 
wierzący, niewierzący”./Marco Politi/

Więc „Kto to 
taki ten Papież?” 
– zapytuje raczej 
retorycznie Ja-
rosław Mikoła-
jewski w tymże 
Tygodniku Po-
wszechnym, do-
wodząc, że zde-
cydowanej i pew-
nej odpowiedzi 
trzeba szukać 
przede wszyst-
kim w ostatnich 
latach cierpienia 
i odchodzenia 
papieża. W nich 
tkwi tajemni-
ca tej wielkości 
i magnetycznej 
siły przyciągania 
ludzi. 

To one są dopełnieniem, zamknięciem 
– zdaniem autora, i można się z tym zgo-
dzić – i przesłaniem całego ponadwu-
dziestosześcioletniego pontyfikatu. Sam 
Ojciec Święty w jednej ze swoich homilii 
po zamachu na Jego życie i długiej ho-
spitalizacji, podzielił się taką oto autore-

fleksją: Wydawało się Papieżowi, że do 
wypełnienia misji potrzeba wysiłku, pra-
cy, pielgrzymek i modlitw, a okazało się, 
że potrzeba mu również cierpienia i choro-
by… Otóż to: Zdrowy, silny wysportowany 
Papież uczył jak żyć po Bożemu, nie ro-

niąc nic z radości życia, rekonwalescent 
i schorowany starzec, jak godnie cierpieć, 
zmierzając ku nieuniknionemu. 

Dla mnie, a myślę, że i dla wielu innych 
zwykłych ludzi, poruszająca do głębi była 

świadomość, że papież do końca chciał 
być z nami. Nie rezygnował do ostatnich 
dni z publicznego kontaktu z tłumem 
oczekującym w ciszy na placu Świętego 
Piotra. Z pielgrzymek, podczas których 
wszyscy naocznie odgadywaliśmy i ob-
serwowali postępującą niemoc fizyczną. 
Trzęsące się ręce, zniekształcona, pochy-
lona starością sylwetka, zmiany w mimi-
ce twarzy, a wreszcie bezsilnie opadnięta 
ręka, gdy nie mogąc już wydobyć z siebie 
głosu, mimo to pragnął jeszcze z okna po-
błogosławić. Tłum zamarł w ciszy, prze-
rywanej czyimś szlochem.

Wiele napisano o niezwykłym darze 
komunikowania się Jana Pawła II z tłu-
mem, o przełamaniu pewnych stereoty-
pów zachowania głowy Kościoła, czym 
Papież często zaskakiwał niespodziewa-
jącą się spontaniczności ochronę osobi-
stą. W moim przekonaniu, było w tym 
coś znacznie głębszego: wewnętrzna na-
turalna miłość do każdego człowieka, bez 
względu na dzielące ludzi różnice (tak 
pięknie udokumentował to w swoich al-
bumach fotograficznych A. Bujak) Czuli-
śmy wszyscy, że to był odruch autentycz-
ny, szczery, niekonwencjonalny. Myślę, 
że dzięki tym latom choroby, cierpienia 

pokochaliśmy Go jeszcze mocniej.
Czy wielu potrafi kochać i przebaczać 

swoim wrogom?
Kiedy Jan Paweł II wszedł do celi swego 

niedoszłego mordercy Ali Agcy, usłyszał 
pytanie: Dlaczego ty żyjesz? (informa-

cja z książki kardynała Stanisła-
wa Dziwisza „Świadectwo”). Była 
w tym pewnie złość, że się nie uda-
ło, było niedowierzanie, ale było 
też wielkie niepojęte zadziwienie: 
Dlaczego?!! Co czy kto sprawiło, 
że kula trafiła celnie, a ofiara żyje? 
Agca nigdy nie powiedział słowa 
„przepraszam”. Bo tacy nienawidzą 
ślepo i do końca. Czy był w stanie 
docenić ten gest chrześcijańskiego 
przebaczenia i wyciągniętej dłoni 
ten, któremu obce są słowa … jako 
i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom?

Kiedy myślę: Jan Paweł II, po-
wraca to ostatnie niezatarte wra-
żenie: miliony wpatrzone w trum-

nę i kartki księgi przewracane wiatrem. 
Księga życia zamknięta. Ale wciąż na 
nowo możemy ją odczytywać. Jak to do-
brze.

Kiedy Jan Paweł II wszedł do celi swego niedoszłego mordercy Ali Agcy, 
usłyszał pytanie: Dlaczego ty żyjesz? (informacja z książki kardynała 
Stanisława Dziwisza „Świadectwo”). Była w tym pewnie złość, że się nie 
udało, było niedowierzanie, ale było też wielkie niepojęte zadziwienie: 
Dlaczego?!! Co czy kto sprawiło, że kula trafiła celnie, a ofiara żyje? 
Agca nigdy nie powiedział słowa „przepraszam”. Bo tacy nienawidzą 
ślepo i do końca. Czy był w stanie docenić ten gest chrześcijańskiego 
przebaczenia i wyciągniętej dłoni ten, któremu obce są słowa „… jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”?

„Nigdy w ciągu trzech tysięcy lat 
nie zdarzyło się, by w Rzymie trzy 
miliony osób stanęły w kolejce, 
by przez dwie sekundy popatrzeć 
na zwłoki papieża i sfotografować 
je telefonem komórkowym. Stali 
po 10, 15, 20, a nawet 24 godzin, 
robiąc jeden krok co 10 minut. 
Praktykujący, niepraktykujący, 
wierzący, niewierzący”. /Marco 
Politi/

Magdalena Stacharska

Te piękne słowa Jana Pawła II stano-
wiły motto III Edycji Konkursu Recy-
tatorskiego Poezji i Prozy Jana Pawła 
II, który odbył się w dniu trzeciej rocz-
nicy śmierci tego wielkiego Polaka, czyli 
2 kwietnia br. w ZS im. ks. A Kwiatkow-
skiego. Chociaż recytowanie utworów Pa-
pieża nie jest łatwe, zadania tego podjęli 
się uczniowie z wielkim entuzjazmem, 
by w ten sposób oddać hołd Człowiekowi, 
Poecie, Świętemu.

W konkursie wzięło udział 19 osób, 
w tym uczniowie z naszej Szkoły, mło-
dzież z liceów i gimnazjów w Wilkołazie, 
Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej, 
Bełżycach i Wysokim. Wszyscy przyje-
chali pod czujną opieką nauczycieli, bę-
dących jednocześnie instruktorami, przy-
gotowującymi do recytacji. Poziom wystą-
pień należy ocenić jako zróżnicowany, ale 

z pewnością wszyscy recytatorzy mocno 
przeżywali udział w konkursie i starali 
się, by wypaść jak najlepiej.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie 
dyrektora H. Dudziaka, który powitał 
wszystkich oraz ze wzruszeniem wspo-
minał spotkanie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Ojcem Świętym. Słowa Dyrektora 
uczyniły atmosferę konkursowych zma-

gań jeszcze bardziej niezwykłą.
Jury w składzie: p. Hanna Gołofit (Sta-

rostwo Powiatowe), p. Maria Dębowczyk, 
p. Halina Wydrych, p. Agata Piwowarska 
(Wilkołaz) przyznało nagrody następują-
cym osobom:

KATEGORIA GIMNAZJUM:
I m. Joanna Żytek, Gimnazjum w Wil-
kołazie
II m. Marzena Mianowana, Gimnazjum 
w Niedrzwicy Dużej
III m. Wioleta Tokarz, Gimnazjum W Nie-
drzwicy Kościelnej

KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNA-
ZJALNE:
I m. Monika Besztak, ZS Technicznych 
Bełżyce
II m. Monika Matacz, ZS im. ks.A. Kwiat-
kowskiego Bychawa
II m. Jolanta Sadło, LO Wysokie

Konkurs przygotowali: diakon Michał 
Szadziuk, p. Magdalena Stacharska 
i p. Grażyna Woch.

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w to niecodzienne spotkanie dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Najlepszy 
z matematyki
i fizyki!

Bożena Toporowska

Michał Maksim uczeń kl. III c Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie, jego rodzice, jak 
też dyrekcja gimnazjum wraz z nauczy-
cielami mają powód do dumy. 

Michał wziął udział w dwóch konkur-
sach przedmiotowych zorganizowanych 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – 
z fizyki i z matematyki i w każdym z nich 
otrzymał tytuł laureata!!!

Należy przypomnieć, że eliminacje dla 
wszystkich uczniów województwa lubel-
skiego organizowane są w formie trzy-
stopniowego konkursu: I stopień – etap 

szkolny, II stopień – etap okręgo-
wy (powiatowy), III stopień – etap 
wojewódzki.

Zadania konkursowe przygo-
towują członkowie Wojewódzkiej 
Komisji Konkursowej, a zatwier-
dza je Lubelski Kurator Oświaty. 
Na każdym z nich trzeba uzyskać 
80% poprawnych odpowiedzi, 
aby przejść dalej. Wymagania są 
bardzo wysokie, a konkurencja 
ogromna. 

Zakres wiedzy i umiejętności 
wymaganych na poszczególnych 
stopniach konkursu, często wy-
kracza poza program nauczania. 
Trzeba również poradzić sobie ze stresem. 
Michał temu sprostał, jak też pogodził 
bieżącą naukę w szkole z powtarzaniem 
i poszerzaniem wiedzy, z jakże trudnych 
przedmiotów, jakimi są matematyka i fi-
zyka.

Godnym zauważenia jest fakt, że Mi-
chał został zwolniony z części mate-

matyczno – przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego, 
uzyskując tym samym 
maksymalną liczbę punk-
tów. 

25 kwietnia br. z rąk Lu-
belskiego Kuratora Oświaty 
otrzymał gratulacje i wspa-
niałe nagrody. 

Sukces Michała jest też 
sukcesem przygotowujących 
go nauczycieli. Gratulujemy 
p. Ewie Reszce (nauczycielka 
matematyki) i p. Bogusławo-
wi Golewskiemu (nauczyciel 
fizyki), a Michałowi życzymy 
dalszych sukcesów.

Przypomnijmy…

Laureaci Gimnazjum nr 1 w Bycha-
wie w poprzednich latach szkolnych:

2006/2007 Krzysztof Kostrzewski, • 
konkursy fizyczny, chemiczny, język 
angielski
2005/2006 Małgorzata Łoś, konkurs • 
biologiczny, Krzysztof Kostrzewski, 
konkursy fizyczny, język angielski
2004/2005 Michał Ciołek, konkurs in-• 
formatyczny
2003/2004 Magdalena Łoś, konkurs • 
biologiczny, Katarzyna Reszka, kon-
kurs krasomówczy, finalista konkursu 
przedmiotowego
2002/2003 Katarzyna Reszka, kon-• 
kurs krasomówczy
 
Warto dodać, że w 2008 roku uczeń 

Gimnazjum nr 1 - Artur Hanaj otrzymał 
stypendium Marszałka Województwa Lu-
belskiego w dziedzinie twórczosci arty-
stycznej.

Kiedy myślę o Janie Pawle II… Szukałem Was, a teraz 
Wy przyszliście do mnie...
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Dzieci z gałęzowskiego przed-
szkolnego oddziału zamiejscowego Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Osowie 
pragną złożyć słoneczne podziękowa-
nia i przesłać szesnaście promiennych 
uśmiechów Panu Leszkowi szewczykowi, 
właścicielowi firmy „LUMER” za prze-
kazanie zabawek na rzecz oddziału.

Recenzja Suli

„Słodki rok Kuby i Buby”

Ostatnio przeczytałam 28 zwariowa-
nych historyjek Grzegorza Kasdepke. Ich 
bohaterami są bliźniaki Kuba i Buba, 
którzy przygotowują na różne okazje – 
wystrzałowe sałatki, ciasteczka mniam-
mniam, bułeczki z tęsknotą, mussli z mo-
tylkiem, krówki-belferki, a nawet pieką 
sernik z muchomorem. Jak same nazwy 
dań wskazują, jest to książka mniam-m-
niam palce lizać. Przepisy są proste i każ-
dy może je wykonać. Słodkości te można 
przyrządzić na różne okazje – Dzień Bab-
ci i Dziadka, 
Dzień Kobiet, 
Dzień Matki 
Dzień Dziecka, 
Dzień Nauczy-
ciela, Dzień 
Niepodległości, 
jak również bez 
okazji. 

Najbardzie j 
spodobało mi 
się opowiada-
nie ,,Kocham 
Cię, ty głupia 
małpo”. Kuba 
z okazji Walen-
tynek chce upiec pewnej osobie ciastecz-
ka w kształcie serduszek, a tym samym 
wyrazić swoje uczucia. Czy mu się uda? 
A może historia skończy się zwęglony-
mi ciastkami i ogromnym bałaganem 
w kuchni? Kto był tytułową głupią mał-
pą? To zagadka dla Was! 

Piszcie: trybunaludkow@ebck.pl

Recenzja Karoli

„Zębowy kłopot”

Piękny uśmiech bez ubytków 
w uzębieniu to dla niektórych 
problem nie lada… Zwłasz-
cza, gdy się ma już siedem 
lat…

Bohaterem książki „Zębowy kłopot” 
Kleina Abby’ego jest chłopiec o imieniu 
Freddy. Wielu utrapień przysparza mu 
siostra, która od pewnego czasu bardzo 
mu dokucza. Dlaczego? Otóż, Freddy, 
mimo że jest już uczniem pierwszej klasy, 
nadal posiada komplet zębów mlecznych. 
Zęby powypadały już wszystkim, nawet 

najbliższemu ko-
ledze. Jest to przy-
czyną jego wielu 
upokorzeń. Miar-
ka się przebiera, 
gdy klasowy roz-
rabiaka przezywa 
go „dzidziusiem”. 
Wówczas Freddy 
postanawia wziąć 
los, a właściwie 
zęby… w swoje 
ręce!

Okazuje się, że 
pozbycie się co 

najmniej jednego mleczaka, nie jest takie 
proste. Plan nr 1 – sznurek – klamka – 
ząb, niestety kończy się fiaskiem…

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wyglą-
dał plan nr 2 i czy Freddy wreszcie pozbył 
się swojego zębowego kłopotu, to musisz 
przeczytać tę książkę. Wypożyczysz ją 
w bibliotece publicznej w Bychawie.

Konkurs Karoli 
Jeśli się mnie posłuchasz i przeczytasz 

„Zębowy kłopot” masz szansę wygrać na-
grodę – niespodziankę. Wystarczy, że 

wyślesz wiadomość do Trybuny Ludków 
i udzielisz dobrej odpowiedzi na pytanie: W 
jaki sposób Freddy pozbył się zęba? Pisz na 
adres:trybunaludkow@ebck.pl. Masz czas 
do 20 V!!!

Motylki we włosach, słońce 
w oczach czyli 

Spotkanie 
z Babcią 
Grunią

Ilona Fijołek-Mituła

21 kwietnia, poniedziałek

Tego dnia, już od samego rana atmosfe-
ra była napięta. Dzieci z niecierpliwością 
oczekiwały dalszych wydarzeń. Wiedzia-
ły, że to będzie przygoda, jakich mało. 
Aż wreszcie przybyły na miejsce. Jeszcze 
chwilę musiały poczekać, aż Pani Asia 
zaprosiła ich do środka. Tu okazuje się, 
że tę przygodę chciało przeżyć wielu. Tak 
wielu, że oddział dziecięcy Biblioteki Pu-
blicznej w Bychawskim Centrum Kultury 
z trudem pomieścił rozentuzjazmowaną 
gromadę. Kiedy już usadowiły się wy-
godnie (mniej więcej), ich oczom ukazała 
się… filigranowa „Osóbka” o promiennym 
uśmiechu, z burzą czarnych lokowanych 
włosów (w których chyba przez przypa-
dek zaplątał się motyl), tajemniczo skry-
wających uśmiechniętą, niby dziecięcą, 
twarzyczkę. Potem dostrzegliśmy, że strój 
„Osóbki” również był niezwykły – długi, 
błyszczący z bogato naszywanymi zdobie-
niami, skrywał resztę „Osóbki”. Nagle za-
uważyliśmy, że i w nim ukryło się jeszcze 
kilka – różnej barwy, kształtu i wielkości 
– motyli. Największy zaś, w intensywnym 
różu, przysiadł tuż na dłoni. 

Oj, na babcię to „Osóbka” nie wyglą-
dała. Na Panią Wiosnę, dobrą wróżkę 
lub Panią Motylich Elfów z zaczarowanej 
łąki, owszem. Tylko, że one wszystkie wy-
stępują – raczej na pewno – tylko w ba-
śniach, opowiadaniach i wierszach dla 
dzieci. A ta Pani jest! Przecież nie śni się 
nam wszystkim jednocześnie? 

Ale, ale… gdzie jest Babcia Grunia?! 
Przecież mieliśmy się z nią dzisiaj spo-
tkać?!

Każdy, kto przeczytał książeczkę wie, że 
grzyb – a w szczególności ten, który ro-
śnie na drzewie, jak Babcia Grunia, ma 
marne szanse na podróże i globtroterem 
raczej nie zostanie. Kto więc spodziewał 
się ujrzeć starą hubę drzewną, ten się za-
wiódł, a kto miał zamiar spotkać tu siwą 
staruszkę na bujanym fotelu, w ciepłych 
kapciach, z burym kotem na kolanach, 
ten zwyczajnie nie czytał książeczki. A ja-
kiej? Ano, takiej, którą to napisała ta wła-
śnie tajemnicza „Osóbka”. Bo, jeśli nie 
jest bohaterką wiersza czy opowiadania 
dla dzieci, to odpowiedź jest tylko jedna, 

musi być jego autorką!
Sprawa się wyjaśniła, gdy tajemnicza 

„Osóbka” przemówiła całkiem zwyczaj-
nym ludzkim głosem i oznajmiła, że na-
zywa się Edyta Zarębska i wyjaśniła, że 
właśnie ona wymyśliła dla nas Babcię 
Grunię, a może… że spotkała ją w le-
sie…? No…, w każdym razie wymyśliła 
te opowieści… A może Babcia Grunia jej 
to wszystko sama opowiedziała…? No…, 
tego właściwie już tak dokładnie nie je-
stem pewna. 

Ale pamiętam, że był tam jeszcze Pan 
Robert, który śpiewał razem z nami i 
próbował nas zabrać rakietą na księżyc, 
a potem wyjaśnił jak powstaje ilustracja 
w książce. To było bardzo ciekawe, choć 
nie do końca zrozumiałe, bo pokazywał 
nam jakieś klisze, na których widać było 
tylko różne odcienie szarości i czerń, a on 
mówił, że to czerwony, tu znów żółty, a tu 
niebieski i tylko jeden się zgadzał, ten 
czarny. I mówił o autorze, ilustratorze, 
wydawcy, korektorze, redaktorze, introli-
gatorze i wszystkich tych, którzy są odpo-
wiedzialni za powstanie książeczki. 

Pani Edyta opowiedziała, jak to się sta-
ło, że zaczęła pisać książeczki dla dzieci 
i czytała wierszyki i opowiadała o tęczo-
wym motylku i jeszcze o Tomusiu i Bal-
bince. Tomuś, to mały miś, a Balbinka 
to jego przyjaciółka lala. Myślę, że o nich 
będzie kolejna książeczka Pani Edyty. 
Już nie mogę się doczekać. Aha! I był 
tam jeszcze Pan Artur, to syn Pani Edyt-
ki. On robił nam zdjęcia, a potem grał 
na keyboardzie. Jest bardzo zdolny. Miło 
było go posłuchać. 

Po zakończeniu spotkania wszystkie 
dzieci robiły sobie zdjęcia z Panią Edy-
tą, a potem stały w kolejce po autograf 
lub wpis do ksiązki. A no właśnie, bo ja 
chyba zapomniałam powiedzieć o ksią-
żeczce…?! No tak. Otóż książeczka nosi 
tytuł: „Opowieści Babci Gruni” i jest peł-
na miłości, przyjaźni, radości i przygód. 
Na odwrocie książki napisano: „…rozwija 
wyobraźnię dziecka i jednocześnie przed-
stawia na przykładach najważniejsze cele 

wychowawcze.” A więc jest skierowana 
zarówno do dzieci, jak i do ich opieku-
nów. A żeby troszkę uchylić rąbka tajem-
nicy dzieciom, które jeszcze nie czytały, 
to powiem, że choć główni bohaterowie: 
Zuzia, Teoś, Mama Mysia i Tata Kacper, 
a także Michaś, Lusia i Wuj Teodor są… 
myszkami, to ich przygody przypominają 
często nasze własne, a konflikty między 
rodzicami i dziećmi są już zupełnie jak 
nasze. Ale cóż ja będę opowiadać, zachę-
cam do przeczytania książeczki.

Myślę, że dzieci na długo zapamięta-
ją przygodę, którą było spotkanie z Pa-
nią Edytą, zdobycie wpisu do książecz-
ki, wspólne zdjęcia, a na końcu osobisty 
wpis do pamiątkowej kroniki. A kiedy 
dzieci będą już miały swoje dzieci, a może 
nawet wnuki, a Pani Edyta będzie wybit-
ną pisarką i autorką książek i wierszy dla 
dzieci. To wtedy, wezmą z półki zakurzoną 
książeczkę z dzieciństwa i pokażą swoim 
wnukom wpis na pierwszej karcie i będą 
wspominać niezwykłe spotkanie…

A i ja tam byłam
Świetnie się bawiłam 
Opowieści słuchałam
I piosenkę śpiewałam
A i zdjęcie zrobiłam
I książeczkę kupiłam
A potem wróciłam do domu
O przygodzie nie mówiąc nikomu
A gdy odpoczęłam troszeczkę
Czytałam dzieciom książeczkę…

Zaproszenia/Propozycje 

2008 Rok 
Planety 
Ziemia

B.C.

Jaka jesteś Zie-
mio?

Odpowiedzi na 
tak postawione py-
tanie poszukiwały 
dzieciaki wspólnie 
ze swoimi pania-
mi z Samorządo-
wego Przedszkola 
w Bychawie. Indy-
widualne widzenie 
otaczającego świa-
ta przedstawiły za 

pomocą różnorodnych 
technik plastycznych. 
W  dziecięcej wyobraź-
ni Ziemia jawi się jako 
miejsce beztroskiej 
zabawy, bardzo kolo-
rowe i przyjazne. Pra-
ce „małych artystów” 
prezentowane są 
w Bychawskim Cen-
trum Kultury do koń-
ca maja. Zapraszamy!

Przyroda wokół nas – to temat biblio-
tecznych zajęć dla uczniów szkół podsta-
wowych według autorskiego projektu J. 
Marek-Stanickiej. Czas trwania: 2 jed-
nostki lekcyjne. W trakcie: 

poszukiwanie w zasobach biblioteki, tj. 
książkach, czasopismach, Internecie, od-
powiedzi na pytania o wzajemne relacje: 
Człowiek-Ziemia 

w y k o n y w a n i e • 
prostych do-
świadczeń che-
micznych 
zabawki z nicze-• 
go czyli jak za-
gospodarować 
domowe „śmieci”, takie jak: wszelkie-
go rodzaju opakowania (po napojach i 
innych produktach), pudła tekturowe, 
reklamówki foliowe, zużyte flamastry, 
sznurki, wstążeczki itp.

Nauczycieli zainteresowanych taką for-
mą pogłębiania 
i  utrwalania wie-
dzy w uczniow-
skich umysłach 
prosimy o wcze-
śniejszą zapo-
wiedź: tel. (081) 
5660124 w. 26, 
osoba do kontak-
tu: Joanna Marek-
Stanicka.

Moda na 
czytanie!

Czy to prawda, że prawie połowa Pola-
ków w ogóle nie czyta książek? Ci, którzy 
zajmują się badaniem czytelnictwa mó-

wią, że tak!!! To chyba jakiś koszmar?!
„Trybuna Ludków” stanowczo prze-

ciwstawia się nieczytaniu! Czytanie jest 
bardzo modne! Dlatego calutką rubrykę 
w tym numerze poświęciliśmy ciekawym 
lekturom!!! Polecamy Wam kilka książek, 
które dziewczyny z Trybuny wyszperały 
w bibliotece. Przygotowały też dwa kon-
kursy. Jest czytanie? Jest nagroda!

mailto:trybunaludkow@ebck.pl
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10 kwietnia goście kawiarni 
artystycznej Złota Lira i czytel-
nicy Biblioteki Publicznej wy-
brali Napój dla Mola.

baj_ka

Niewtajemniczonym przypominamy, że 
Napój dla Mola to hasło literacko-kulinar-
nego konkursu, polegającego na odnale-
zieniu w literaturze pięknej opisu przygo-
towywania dowolnego napoju. To także 
zaszczytny tytuł. Wybór jednego spośród 
6 „eliksirów” na początku wydawał się 
trudny. Co wybrać? To pytanie wędrowa-
ło z ust do ust...

kawę wg receptury z II księgi • Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza
herbatę z powieści dla młodzieży pt. • 
Kłamczucha Małgorzaty Musierowicz
kawę i herbatę•  z wiersza Opis domu 
poety (fr.) Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego
wino prosto ze słonecznej Prowansji, • 
którego smak po mistrzowsku przy-
bliża Peter Mayle w powieści Rok w 
Prowansji
piwo obecne w całej niemal prozie • 
znakomitego czeskiego pisarza Bo-
humila Hrabala (Postrzyżyny)
nalewkę Tarłowskiego, której smak • 
niewątpliwie miał inspirujący wpływ 
na Waldemara Łysiaka, skoro poświę-
cił jej tyle uwagi w powieści „Cena”

Przywoływanie literackich receptur 
przerodziło się w spektakl teatralny 
(6-aktowy) z degustacją prezentowanych 
napojów w antraktach. Można było się 
pośmiać, ale też doświadczyć wielkiej 
przyjemności płynącej z czytania, słucha-
nia, smakowania... w myśl twierdzenia, 

że czytanie podniebieniem jest, i możliwe, 
i przyjemne. 

Napojem dla Mola Roku 2008 pu-
bliczność jednogłośnie okrzyknęła nalew-
kę inspirowaną lekturą Ceny Waldemara 
Łysiaka, a przyrządzaną w trakcie im-
prezy, na oczach widzów, przez P. Miro-
sława Grzesiaka – uczestnika i laureata 
konkursu. Kolejny raz książki ujawniły 
swoją magiczną moc przyciągania, po-
budzania do twórczych myśli, dyskusji, 
wywoływania apetytu na działanie, po-
znawanie, odkrywanie... Słowem na spi-
janie słodkiego nektaru, zwanego życiem. 
O dziwo! Nawet u tych, którzy na co dzień 
deklarują brak miłości do książek. Roz-
mowom, nie tylko o literaturze, nie było 
końca, a słowa piosenki... i tak się trudno 
rozstać... w prawdzie nie były odśpiewane 
za to wyraźnie widoczne na roześmianych 
twarzach...

Każdego, kto jeszcze nie czytał prezen-
towanych książek zachęcamy do lektury. 
Wszystkie tytuły znajdziecie w zbiorach 
Biblioteki Publicznej. 

Przy okazji zachęcamy do poszukiwania 
kolejnych literackich przepisów, zbliża się 
trzecia edycja Dania dla Mola z wakacyj-
nym finałem.

Organizatorzy dziękują:
Annie Chrząstowskiej, Jolancie Ry-

marz, Wiesławowi Bogucie, Kasi i Artu-
rowi Todysom oraz Monice i Tadeuszowi 
– za niespodzianki kulinarne inspirowane 
literaturą.

Marii Dębowczyk, Ilonie Fijołek – Mi-
tule, Jolancie Rymarz, Ewie Kulpie, Aga-
cie Urban, Markowi Kunie, Mirosławowi 
Grzesiakowi, Jackowi Zarzyckiemu oraz 
Monice i Mariuszowi – za aktorskie kre-
acje. 

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Bychawie informuje, 

że zgodnie z zarządzeniem Nr 23/OW/08 
Burmistrza Bychawy z dnia 14 kwietnia 
2008r. na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu. Nie-
ruchomość tą stanowi działka numer 
46/6 o powierzchni 0,6696 ha położona 
przy ulicy Pileckiego w Bychawie. W pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawy działka przeznaczona 
jest pod tereny przemysłu, składów i baz 
dzielnicy „PODZAMCZE” /symbol planu 
2 P.S.B./.

Przestroga dla rządzących
Rozmaitej maści przywódcy narodu
Ministrowie, senatorowie wraz z posłami
Czy z góry nie widać, że giniemy z głodu?
Wielcy możni! Nie czujecie się osłami?

Walczyliśmy z reżimem sowieckim
Długie lata nas gnębili
Skończyliśmy z narodem zdradzieckim
Polacy w sprawiedliwość uwierzyli.

Ale władza ma inne zamiary
Na Wiejskiej kłótnie partyjne
Nie bronią polskiej wiary
Najważniejsze interesy unijne.

Partia po partii do rządu się szykuje
Hulaj dusza, władza nasza!
Wielkie rzeczy nam obiecuje
I stołki swoimi obsadza.

Niektórych znanych dygnitarzy 
Co góry obiecują, a nic nie dają
Zapraszam na olimpiadę łgarzy
Niech tam nagrody zdobywają

Niech władza dąży byśmy godnie żyli
A tu Irlandię nam obiecali
Więc na żebrane na wyspy jeździmy
Za granicą na obcych tyramy!

Nie będę tu odosobnionego zdania
Jeśli wyrażę się krótkim słowem
Władzę kieruję na psychiatryczne badania
W trosce o jej i nasze zdrowie.

S.A.W.

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do opracowania 

zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bychawa

Nstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bychawie uchwały Nr XLVIII/369/06 
z dnia 7 lipca 2006 r. o przystąpieniu do 
opracowania zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bychawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
dotyczące studium.

Wniosek powinien zawierać: 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-1. 
skodawcy, 
przedmiot wniosku 2. 
oznaczenie nieruchomości, której 3. 
dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bycha-
wie w terminie do 21 maja 2008 r.

  Burmistrz Bychawy
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Pani Ania Chrząstowska i arcydzię-
gielówka dla wyrafinowanych

Takie 
zawody to 
strzał w 
dziesiątkę!

Zarząd Ligi 
Obrony Kraju 
Koło w Bycha-
wie zaprasza w 
dniu 25 maja 
2008 roku na 
zawody strze-
leckie o Puchar 
Burmistrza By-
chawy w dwu-
boju strzelec-
kim (pistolet + 
karabinek). Mile 

widziani są wszyscy mieszkańcy gminy 
Bychawa, zarówno dorośli, jak i młodzież. 
Początek zawodów godz. 10.00 na strzel-
nicy Bychawa-Podzamcze.

Komitet Organizacyjny na Rzecz 
Przedszkola w Olszowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu
serdecznie zapraszają

PIKNIK 
RODZINNY

11 maja 2008 roku na placu szkol-
nym w Olszowcu

Startujemy o godz. 14.00
Gwiazda wieczoru: zespół A.R.T.

W programie:
- Dmuchane zamki
- Plac zabaw dla dzieci
- Stoiska gastronomiczne
- Loteria rzeczy zapomnianych
- Ognisko

Dochód z pikniku przeznaczony jest na 
remont budynku szkoły w Olszowcu

Kamerton 
2008

Anna Bartnik

Wysłuchaniem piosenki w wykona-
niu p. Mariana Frączka i wspomnieniem 
o Nim rozpoczęły się Dziecięce i Młodzie-
żowe Spotkania z Piosenką. W tym roku 
po raz trzeci zostało wręczone Specjal-
ne wyróżnienie im. Mariana Frączka. 

Wyróżnienie to według założeń regulami-
nu, trafia do rąk indywidualności festi-
walu, do najlepszego wykonawcy, który 
swoim występem zaprezentował nieprze-
ciętny talent muzyczny, wielką kulturę 

sceniczną oraz kreatywność. Po raz ko-
lejny podziwiano umiejętności wokalne 
uczestników KAMERTONU i obserwowa-
no ich zmagania sceniczne, w niecodzien-
nej atmosferze, wśród dzieł sztuki: rzeźb 
i pięknych artystycznych fotografii autor-
stwa Ryszarda Karczmarskiego. Festiwal 
piosenki odbył się w tym roku w kame-
ralnej sali Bychawskiego Centrum Kultu-
ry – Blue Orange Gallery. 

Festiwal w liczbach:
Kamerton odbył się po raz 12.
Podczas koncertu wykonano 46 piose-
nek.
W festiwalu uczestniczyli reprezentanci 
24 szkół i instytucji kulturalno-oświato-
wych.
Uczestniczyło ponad 100 wykonawców.
Występy dzieci i młodzieży oceniało 3 ju-
rorów: Joanna Marek-Stanicka, Zdzisław 
Ohar, pan Wacław Nawrocki.

Nagrodzeni i wyróżnieni: 
Kategoria kl. I-III – soliści 
I m. Arkadiusz Nieściur – SP w Zaraszo-
wie 
II m. Aleksandra Mączka – SP w Zakrze-
wie 
III m. Maja Kiljanek – SP im. S. Staszica 
w Krzczonowie
Wyróżnienie: Olga Pawłat – SP im. S. Sta-
szica w Krzczonowie
Kategoria kl. IV-VI – soliści 
I m. Bartłomiej Kawałek – CKiP w Piotro-
wicach 
II m. Katarzyna Kawałek – ZSP w By-
strzycy Starej 
II m. Milena Majewska - SP. w Ostrowie 
Lubelskim; MDK w Lubartowie 
III m. Dagmara Sprawka - S.P. w im. K. 

Koźmiana w Bychawce 
III m. Karolina Tudruj - S.P. w Kiełczewi-
cach Górnych 
Kategoria zespoły wokalne – szkoła 
podstawowa 
I m. Zespół Wokalny z SP w Palikijach
II m. Zespół Wokalny „Margarytki”
II m. Zespół Wokalny z Ciecierzyna
III m. Oliwia i Patrycja Wolińskie (Ciecie-
rzyn)
wyróżnienie: Zespół Wokalny z Woli Ga-
łęzowskiej 
Kategoria młodzieżowa – gimnazjum  
soliści 
I m. Marlena Zaborska 
II m. Paulina Majewska 
III m. Aneta Gierczyńska 
III m. Karol Hałas
Kategoria młodzieżowa – szkoły po-
nadgimnazjalne – soliści 
I m. Agata Kawałek 
II m. Katarzyna Malec 
III m. Agnieszka Sławek 
Kategoria zespół wokalny –  gimna-
zjum i szkoły ponadgimnazjalne
I m. Uczniowie klas gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z CKiP w Piotrowi-
cach
II m. Zespół wokalny z Gimnazjum nr 1 
w Bychawie
III m. Zespół wokalny z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie
III m. Zespół wokalny z Gimnazjum nr 1 
w Bychawie
Wyróżnienie: Zespół wokalny z Gimna-
zjum nr 2 w Bychawie (Zespół Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego)

„Specjalne wyróżnienie im. Maria-
na Frączka” dla Indywidualności 
Festiwalu otrzymała Marlena Za-
borska z Gimnazjum w Tarnawce.

Dobra literatura + smaczne 
napoje = wyśmienity duet

Marlena Zaborska zdobyla Wyróżnienie Specjalne
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Barbara Cywińska

Warszawa, Wilno, Kielce, Lublin... ścia-
ny renomowanych galerii a na nich prace 
znanych i uznanych artystów. Zawsze za-
zdrościłam mieszkańcom dużych miast, 
że mają nieograniczony dostęp do gale-
rii, teatrów, że mogą uczestniczyć w wer-
nisażach, koncertach, spektaklach te-
atralnych. Dlatego fakt, że cykl fotografii 
otworkowych Ryszarda Karczmarskie-
go Dotyk światła wprost z wileńskiej 
galerii trafił do bychawskiej Błękitno-Po-
marańczowej i przez cały kwiecień cieszył 
oczy wszystkich wrażliwych na piękno, 
uważam za wielkie wydarzenie kultural-
ne.

Artysta fotografuje zwykłe rzeczy, 
przedmioty codziennego użytku, wnętrza, 
siebie lub ludzi, którzy znaleźli się aku-
rat obok. Karczmarski zastawia na 
otaczającą go rzeczywistość pułapki. 
Pułapki te są specyficzne. Pozwalają 
patrzeć bezpośrednio w słońce. Foto-
grafowanie pod światło i zwrócenie 
się ku światłu stanowiło odwieczne 
marzenie badaczy i artystów zafascy-
nowanych ciemnią optyczną. Wielu 
przypłaciło to utratą wzroku. Dzięki 
Karczmarskiemu, za pośrednictwem 
jego zdjęć, możemy bezkarnie wpatry-
wać się w promienie słońca bezpośred-
nio wpadające w camera obscura. [1] 
To charakterystyczne muśnięcia obiektu 
światłem, zastosowanie prostej techniki, 
w połączeniu z wyobraźnią artysty powo-
duje, że powstają obrazy jakby nieostre, 
delikatnie rozmyte, tajemnicze..., wręcz 
zmysłowe. Widz, zapatrzony w obraz czu-
je delikatną pieszczotę promieni słonecz-
nych na swojej skórze.

Jak zachować nie w kliszy lecz w du-
szy... nie obraz lecz olśnienie... [2]. Ry-
szard Karczmarski w poszukiwaniu 
odpowiedzi na tak postawione pytanie 
wykorzystuje technikę fotografii otwor-
kowej, bo uważa, że zastosowanie takiej 
metody daje mu nieograniczone możli-
wości podglądania świata. Każdy, kto w 
dzieciństwie podpatrywał rzeczywistość 
przez dziurkę od klucza zrozumie fascy-
nację artysty. A widz wychodzi z galerii z 
olśnieniem w duszy…

Wpis w kronice, pojedyncze fotografie 

artysty w zbiorach prywatnych, autorski 
album Dotyk światła w zasobach bibliote-
ki, a w duszy wiosna to pamiątki po wer-
nisażu wystawy fotografii w Blue Orange 
Gallery w dniu 1 kwietnia w BCK.

Dziękujemy:
P. Ryszardowi za możliwość spojrzenia 

słońcu prosto w twarz, 
Dziewczynce w czerwonym płaszczy-

ku, czyli małej Helence oraz jej mamie 
za barwne opowieści z życia artysty i jego 
rodziny

Ilonie i Pawłowi za ilustrację fotografii 
poezją

 
[1] Wstęp do albumu Dotyk światła – 

Zbigniew Tomaszczuk
[2] Leszek Elektorowicz Jak zachować... 

W: Pisane światłem. Antologia poezji in-
spirowanej fotografią, Olszanica 2007

Fotografia otworkowa 
w Blue Orange Gallery

Jak zachować w duszy i obraz i olśnienie?IX Ogólnopolski Festyn W Kra-
inie Pierogów 25 maja 2008

Jak Anioła 
głos…

Mariusz Nawłatyna

O festynie…
Już niedługo zabrzmi w Bychawie na 

IX Ogólnopolskim Festynie „W KRAINIE 
PIEROGÓW” – utwór zespołu FEEL – roz-
poznawany przez wiele osób – młodych 
i dojrzałych, dzieci i dorosłych, chyba 
wszystkich, którzy chociaż odrobinę słu-
chają radia czy oglądają TV.

25 maja 2008 r. odbędzie się dzie-
wiąta edycja pierogowego święta. Już 
od stycznia w BCK-u podejmujemy wiel-
kie starania, zabiegi, negocjacje, aby i w 
tym roku impreza podobała się nie tyl-
ko mieszkańcom naszej gminy, ale także 
wielu osobom przybywającym do nas na 
ten dzień z wielu zakątków Polski i także z 
zagranicy. Jak co roku będzie wiele atrak-
cji: wesołe miasteczko, stoiska gastrono-
miczne, punkty promocyjne sponsorów i 
oczywiście pierogi w dużej ilości. Nie za-
braknie dobrej zabawy, gdyż zapewnią ją 
nasze zespoły lokalne ze szkół, instytucji 
i BCK-u oraz zaproszeni goście. 

O godzinie 15.30 wystąpi zespół BOYS 
(po raz drugi w Bychawie) z nowymi i sta-
rymi przebojami. FEEL, czyli gwiazda te-
gorocznych „Pierogów” pojawi się na sce-
nie o godz. 21.00 – i właśnie wtedy usły-
szymy: A gdy jest już ciemno…, Jak anio-
ła głos… Mam nadzieję, że zespół (www.
feel.net.pl) zapewni wszystkim uczestni-
kom wspaniałą zabawę. Co do tego raczej 
nie można mieć wątpliwości, skoro zdo-
bywa od początku roku cenne nagrody 
i wyróżnienia muzyczne, a ilość koncer-
tów świadczy o wielkiej popularności. Na 
pewno nie zabraknie Mistrzostw Świata 
w Zjadaniu Pierogów i wielu konkursów 
oraz magicznych sztucznych ogni, które 
rozświetlą niebo nad Bychawą na kilka-
naście minut.

Jak co roku, Bychawskie Centrum Kul-
tury stara się sfinansować imprezę ze 
środków pochodzących spoza budżetu 
naszej gminy. Ze względu na liczne pod-
wyżki, które miały miejsce w obecnym 
roku postanowiłem, że wstęp na tego-
roczne „Pierogi” będzie tańszy niż w roku 

ubiegłym i wyniesie 8zł. Bilet wstępu 
obowiązuje wszystkich uczestników od 
14 roku życia i jest płacony jeden raz, 
ale umożliwia wielokrotne wejście. Jako 
potwierdzenie zakupionego biletu, za-
miast pieczątki, która nie wszystkim się 
podobała zastosujemy specjalną opaskę. 
Impreza będzie trwała od godz. 14.00 do 
24.00. 

Ponieważ Festyn jest imprezą masową, 
przypominam Państwu o nie zabieraniu 
żadnych niebezpiecznych przedmiotów, 
opakowań szklanych, alkoholu itp. Mam 
nadzieję, że miło spędzą Państwo czas na 
naszym Festynie, spotkają znajomych, 
przyjaciół, rodzinę. Życzę wszystkim 
wspaniałej zabawy!

Poza tym jeszcze raz 
o kinie…  

Korzystając z uprzejmości „Głosu” wró-
cę do artykułu zamieszczonego w po-
przednim numerze gazety, a dotyczącego 
kina „Przełom”, które kiedyś funkcjo-
nowało w BCK. Podzielam nieskrywaną 
sympatię Czytelniczki do bychawskiego 
kina, co więcej także do osoby Pana Wła-
dysława Gromka nie tylko jako dyrektora 
Bychawskiego Domu Kultury, ale przede 
wszystkim jako do mentora bychawskiej 
X Muzy. Jednak to nie ja zdecydowałem 
o losie tegoż kina, tylko mieszkańcy By-
chawy i okolic. Skoro nie ma widzów, nie 
ma też kina, pozostały tylko urządzenia 
(które nie spełniają wymagań XXI wieku). 
Oczywiście, przyznam za autorką tek-
stu dotyczącego kina, że obecnie istnieją 
możliwości na pozyskanie środków finan-
sowych na remont i modernizację kin, ale 
jest to w sprzeczności z polityką dystry-
bucji kopii filmowych przez firmy, któ-
re tak naprawdę interesuje zysk z filmu 
(w jak najkrótszym czasie od premiery – 
w obawie przed totalnym piractwem z In-
ternetu), a nie sztuka filmowa i promo-
wanie filmu oraz kina. Jeżeli ceny biletów 
ustalane są w podobnej wysokości we 
wszystkich kinach, nie biorąc pod uwa-
gę standardu kina, wielkości oraz czasu 
grania filmu do premiery – to skutek jest 
jeden – widz zainteresowany kinem wy-
biera się tam, gdzie film jest grany aktu-
alnie, a nie czeka na ten film trzy, cztery 
miesiące. W takiej sytuacji pozyskiwanie 
finansów (ok. 1000 000zł) na moderniza-
cję kina (bez żadnej gwarancji grania fil-
mów w przyzwoitym czasie od premiery) 
można porównać do wybudowania sali 
operacyjnej ze wspaniałymi urządzenia-
mi ratującymi życie, ale bez prądu i do-
stępu do tlenu.

Ostatni seans w naszym kinie „Przełom” 
odbył się wiosną 2006r. i był to seans 
organizowany dla szkoły, na inne sean-
se przychodziła jedna osoba lub nie było 
nikogo. Największe i głośne produkcje 
filmowe gromadzące w minionych latach 
tłumy i kolejki przy kasie, w ostatnich 
latach przyciągały w naszym kinie mniej 
niż 100 osób (sala liczyła 320 miejsc). 

Problem z kinem ma nie tylko Bychawa, 
od kilku lat także Kino „Lot” ze Świdnika 

ma poważne problemy finansowe, a „Ko-
smos” w Lublinie myśli o rozbudowie 
i zmianie standardu. O mojej zaś decyzji 
zamknięcia kina, przesądziło praktycznie 
wybudowanie Centrum Handlowego „Pla-
za” w Lublinie z kinem, w którym znaj-
duje się kilka sal, przyjemnych, ładnych 
dysponujących repertuarem kilkunastu 
filmów. Gdy w roku 2009 na Felinie po-
jawi się największe centrum handlowe po 
tej stronie Wisły z kilkunastoma salami 
kinowymi trudno będzie walczyć samy-
mi ambicjami, zapałem i sentymentem. 
Aczkolwiek mam świadomość, iż dla wie-
lu bychawian bychawskie kino to nie-
zapomniane przeżycia: wzruszenie, za-
ciekawienie, lęk, strach, groza, radość, 
podziw, czy „zarumienienia na twarzach” 
– można by tak długo kojarzyć tytuły fil-
mów i reakcje widzów – bo kino, to było 
okno na świat, inny świat, świat marzeń, 
pragnień, westchnień. Kiedyś ten świat 
dostępny był tylko w kinie. Dzisiaj przy-
ciskasz guzik na jednym z licznych pilo-
tów od TV, SAT, DVD, nie wspominając 
o komputerze, i masz ten świat na tysiąc 
sposobów. I chociaż to nie to samo, nie 
ten sam nastrój, klimat – częściej wybie-
ramy jednak właśnie tego… pilota. Dla-
czego? Być może na nowo musimy doj-
rzeć lub więcej zarabiać albo mieć więcej 
czasu! 

Jako dyrektor BCK mam jednak cichą 
nadziej, że doczekam takiego czasu kie-
dy filmy pojawią się ponownie w naszej 
instytucji, w prawdzie nie na taśmie fil-
mowej lecz nośniku cyfrowym (wytwórnie 
filmowe mają takie plany) i ponownie ule-
gniemy my mieszkańcy Bychawy – magii 
ciemnej sali kinowej i urokowi wielkiego 
ruchomego obrazu opowiadającego hi-
storie prawdziwe, fikcyjne, radosne czy 
straszne.

Sala widowiskowa obecnie przechodzi 
częściowy remont, który da nam możli-
wość wykorzystywania jej w sposób bar-
dziej funkcjonalny. Dalej będą odbywały 
się tam imprezy, koncerty, spektakle, 
widowiska, konkursy, lecz także będzie-
my mogli organizować zajęcia taneczne 
na szerszą skalę, czy wynajmować, jeśli 
będzie taka możliwość, zdobywając w ten 
sposób finanse na rozwój działalności 
kulturalnej. Na obecnym etapie funkcjo-
nowania BCK wydaje się, że jest to jedyny 
rozsądny kierunek działania, oczywiście 
w planach mamy zamiar pozyskać środki 
europejskie na pełny remont sali widowi-
skowej (obejmujący instalację elektrycz-
ną, scenę, kotary z pełną mechaniką, 
oświetlenie, klimatyzacje i zabezpieczenia 
ppoż, oraz coś co widziało część bycha-
wian w Capelli w La Capelle sur Erdre 
– ruchomą rozkładaną widownię), ale to 
wymaga zgody władz Bychawy (Burmi-
strza i Rady Miejskiej) na przygotowanie 
dokumentacji technicznej i zabezpiecze-
nie wkładu własnego, a trzeba się liczyć, 
że koszt takiego remontu to kilkaset ty-
sięcy złotych!

o otworkach, śpiewie, 
nalewkach, weselu…

Od ostatniego numeru „Głosu” upłynęło 
troszeczkę czasu, a był to okres, w którym 
mieliśmy w BCK kilka fajnych i dobrych 
imprez, o których na łamach „Głosu” bę-
dzie wiele (wernisaż wystawy fotografii 
otworkowej Ryszarda Karczmarskiego, 
literacko– kulinarne spotkanie „Napój 
dla Mola” w Kawiarni Artystycznej „Złota 
Lira”, Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania 
z Piosenką „Kamerton 2008”, Wesele Ga-
łęzowskie i Bychawieckie), pragnę dla-
tego serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom kulturalnych impresji, za 
obecność i wspaniałą atmosferę, za wiele 
ciepłych słów pod naszym adresem, dzię-
kuję także tym wszystkim którzy dołożyli 
własnych starań w przygotowanie wy-
darzeń kulturalnych: Panu Ryszardowi 
Karczmarskiemu za bezpłatne udostęp-
nienie swoich cennych prac, mieszkań-
com Gałęzowa, dzieciom ze Szkoły Pod-
stawowej z Bychawki, Kapeli „Podkowia-
cy”, Bychawskiemu Towarzystwu Regio-
nalnemu na ręce Pani Marii Dębowczyk 
oraz moim drogim pracownikom BCK, 
którzy jak zwykle poświęcili dużo więcej 
czasu na przygotowania i realizację im-
prez, niż wynikało to z harmonogramów 
pracy. 

Więcej o imprezach na www.ebck.pl 
oraz www.bychawa.pl

   Post sciriptum 

I o anonimach
Od pewnego czasu pojawiają się rozsy-

łane tu i ówdzie anonimowe „rękopisy” 
dotyczące działania BCK i mojej osoby 
(z natury swojej rzeczy, ujmując deli-
katnie, raczej nieprzyjemne). Ponieważ 
zasadą Państwa prawa jest nie rozpa-
trywanie anonimów (czasy minionej epo-
ki chyba się już skończyły) jednakowoż 
każdy obywatel Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej Polskiej ma prawo do własnych 
poglądów i do wyrażania ich publicznie 
we własnym imieniu (z wszystkimi kon-
sekwencjami). Zachęcam zatem anoni-
mowego pisarza do spotkania ze mną i 
przedstawienia swoich argumentów twa-
rzą w twarz. Z tego, co mi wiadomo, ja 
nikogo nie gryzę, nie wyzywam, nie biję i 
nie straszę, zatem nie trzeba się obawiać, 
raczej zawsze rozmawiam i szukam poro-
zumienia – wydaje się, że są to właściwe 
środki do rozwiązania ewentualnych spo-
rów czy konfliktów.
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Ryszard Karczmarski



Głos Ziemi Bychawskiejstr. 22 nr 3 (197) 2008 Głos Ziemi Bychawskiej str. 232008/05/12

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A 

• 
RE

KL
AM

A 
• 

RE
KL

AM
A  

USC informuje
W dniach 15.03-6.05.2008 zarejestrowano:

Akty małżeństw
Zabielski Mariusz i Łapińska Henryka• 
Błasik Tomasz i Kowalska Edyta• 
Wieczorkiewicz Paweł i Frączek Małgorzata• 
Pęcak Piotr i Wziątek Iwona• 
Sidor Krzysztof i Kałużna Magdalena• 
Kobylarz Jarosław i Falkiewicz Małgorzata• 

Akty zgonów
Zygmunt Stanisław Targowisko Kolonia lat 821. 
Kowalska Helena Bychawa lat 732. 
Kuzioła-Jabłońska Adela Lublin lat 873. 
Młynarski Henryk Kiełczewice Górne lat 784. 
Mołdoch Józefa Czerniejów Kolonia lat 915. 
Kruk Henryk Kosarzew Dolny-Kolonia lat 756. 
Kołodziejczyk Marek Lublin lat 637. 
Szczygliński Jan Niedrzwica Kościelna lat 928. 
Socha Edward Dębina lat 799. 
Kochaniec Leszek Piotrków lat 5410. 
Tytłak Zina Lublin lat 8411. 
Bil Stanisław Krzczonów-Sołtysy lat 7712. 
Żyła Stefania Bystrzyca Nowa lat 8213. 
Maj Julia Dragany lat 7914. 
Zajmała Anna Policzyzna lat 8615. 
Kosińska Marianna Lublin lat 8716. 
Sporzyńska Stanisława Lublin lat 7817. 
Polesińska Stefania Franciszków lat 8018. 
Mankiewicz-Chyła Danuta Świdnik lat 7119. 
Bil Marianna Krzczonów Skałka lat 8620. 
Stefanek Janina Lublin lat 8021. 
Zaborek Stanisław Nowiny Żukowskie lat 5822. 
Niedbała Aleksandra Bychawa lat 8523. 
Staszewska Kazimiera Lublin lat 7424. 
Szostak Sławomir Lublin lat 4425. 
Adamiak Mieczysław Krzczonów-Folwark lat 5726. 
Pojęta Stanisław Marysin lat 5727. 
Osuchowska Janina Lublin lat 7928. 
Kuśmierz Zofia Giełczew-Kolonia lat 9029. 
Popławski Mieczysław Lublin lat 5830. 
Żurawska Eugenia Majdan Surhowski lat 6131. 
Michałowski Zbigniew Lublin lat 9132. 
Kisielewski Alfons Leśce lat 8133. 
Chodun Eugeniusz Lublin lat 7734. 
Stachyra Leokadia Bychawka Pierwsza lat 7735. 
Walczak Marianna Stasin lat 9036. 
Jadczak Janina Lublin lat 8437. 
Polakowski Czesław Lublin lat 6338. 
Szklarz Janina Dominów lat 9639. 
Klimek Feliksa Bychawa lat 8840. 
Niewęgłowska Aleksandra Lublin lat 8541. 
Dziadosz Stanisław Kosarzew Dolny lat 7842. 
Baran Tadeusz Stawce lat 8443. 
Kozyra Helena Giełczew Pierwsza lat 8944. 
Gieroba Janina Zemborzyce Podleśne lat 8445. 
Bil Marian Lublin lat 7646. 
Kędra Weronika Tarnawka Druga lat 8147. 
Celińska Marianna Lublin lat 8948. 
Ziętek Janina Giełczew Druga lat 9249. 
Poniewozik Sabina Świdnik lat 9350. 
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Urszula Cygan

„Szkoła dla Ciebie” dotacje dla szkół po-
wiatu lubelskiego – projekt współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zagościł również w Szkole Podstawowej w 
Bychawce. Główny cel projektu to wspar-
cie uczniów w realizacji ich planów, ma-
rzeń edukacyjnych i życiowych. 

W praktyce projekt „Szkoła dla Cie-
bie” otworzył drogę wyrównywania szans 
edukacyjnych dla uczniów ze szkół wo-
jewództwa lubelskiego, w tym i Szkoły 
Podstawowej w Bychawce, której patron 
Kajetan Koźmian, pochodzący z tej oko-
licy poeta, krytyk literacki, pamiętnikarz, 
wpisał ją na stałe w historyczną i kultu-
ralną mapę Polski. Z samego faktu po-
siadania takiego patrona szkoła staje się 
odpowiedzialna za przekazywania tego 
dziedzictwa swoim podopiecznym i pró-
buje odpowiedzieć na pytanie czy Szkoła 
Podstawowa w Bychawce jest „Szkołą dla 
Ciebie”?

Rozwijanie pasji, odkrywanie nowych 
umiejętności, kształtowanie młodego czło-
wieka, to jedna z podstawowych funkcji i 
zadań, jakie spełnia szkoła, a szczególnie 
nauczyciele. Wykraczanie poza program 
nauczania, a nawet realizacja treści prze-
znaczonych na zajęcia, bywa trudna ze 
względu na limity czasowe. Szkoła to też 
miejsce, które ma pomóc dziecku w reali-
zacji zamierzonego celu, ułatwić, a przy-
najmniej umożliwić dostęp do potrzebnej 
wiedzy. Wprowadzenie zajęć dodatko-
wych w postaci kółek zainteresowań, za-
jęć wyrównawczych, pozwala przekraczać 
granice, które siłą rzeczy ustalają – ilość 
godzin i podstawa programowa dla po-
szczególnych zajęć.

Wprowadzenie w życie projektu „Szkoła 
dla Ciebie” zaowocowało powstaniem róż-
nych zajęć pozalekcyjnych i feryjnych o 
różnorodnej tematyce. Nauczyciele naszej 
szkoły z pełnym zaangażowaniem przygo-
towywali zajęcia dla uczniów w każdym 
przedziale wiekowym i na wielu płaszczy-
znach. Dzieci mogły uczestniczyć zarówno 
w zajęciach ruchowych, jaki i artystycz-
nych, mogły kształtować swoje zaintere-
sowania humanistyczne, informatyczne, 
matematyczne, a także przyrodnicze. 

W ramach tego projektu zorganizowa-
liśmy w sumie 15 różnych zajęć pozalek-
cyjnych (520 godzin zajęć dydaktycznych, 
12 godzin zajęć warsztatowych, 2 godzi-
ny prelekcji, 15 wyjazdów edukacyjnych 
i 4 ogniska), a dla niektórych dzieci opie-
kę psychologiczną (30 godzin terapii in-
dywidualnej). W czasie ferii i wakacji rów-
nież nie próżnowaliśmy. Dla dzieci zorga-
nizowane zostały półkolonie letnie i ferie, 
w czasie, których nasi uczniowie mogli 
uczestniczyć m.in. w trzech wycieczkach 
krajoznawczych po naszym regionie: Roz-
tocze, Kazimierz, Zamość, Lublin.

W ramach projektu pragnęliśmy rozwi-

jać w naszych uczniach umiejętność spo-
łeczne i aktywne postawy obywatelskie, 
stąd ścisła współpraca ze środowiskiem 
lokalnym Bychawki. Uczestniczyliśmy w 
imprezach środowiskowych, prezentując 
dorobek kulturalny i artystyczny szkoły 
m. in. Święto Konstytucji 3 Maja, Święto 
Niepodległości, czy Święto Szkoły. Współ-
organizowaliśmy spotkania z przedsta-
wicielami Samorządu Gminy, spotkania 
opłatkowe i wiele innych ciekawych im-
prez. 

W dniu 1 kwietnia 2008 roku podsu-
mowaliśmy naszą pracę i osiągnięcia na-
szych uczniów. W tym dniu gościliśmy 
wiele znamienitych osób, którym chcieli-
śmy słownie i dokumentalnie podzięko-
wać, i udowodnić, że ich praca dla nas 
przyniosła wspaniałe owoce. Przygotowa-
ny przegląd działań realizowanych w cza-
sie trwania projektu w formie multime-
dialnej prezentacji oglądali z nami p. Sta-
rosta Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula, 
p. Burmistrz Bychawy Andrzej Sobaszek, 
p. Marcin Marzęta – kierownik projek-
tu, p. Seweryn Gąbka – przewodniczący 
Rady Miasta, panie z biura projektu ob-
sługującego naszą szkołę p. Julita Głąb 
i p. Marta Lipińska, a także dyrektorzy 
szkół gminnych i osoby, z którymi najści-
ślej współpracowaliśmy podczas realizacji 
tegoż projektu. Cieszyła nas też obecność 
Rady Rodziców.

Podsumowanie urozmaicili uczniowie 
poprzez występu chóru, grupy flażole-
towej czy zespołu tańca współczesnego. 
Było chyba przyjemnie, skoro pan prze-
wodniczący Rady Miejskiej skusił się na 
występ z naszym chórem. Zakończył się 
projekt, zakończyło się podsumowanie 
– jesteśmy zadowoleni, chociaż nie było 
łatwo. Nasi uczniowie nie odczuwają bra-
ku zajęć, gdyż nauczyciele kontynuują je 
społecznie, ale nie ma już wyjazdów i nie 
ma już wycieczek… Obecnie z niecier-
pliwością czekamy na ogłoszenie wyni-
ków kwalifikacji do następnego projektu 
z EFS, w którym nasz organ prowadzący 
złożył aplikację. Liczymy, że udział w no-
wych projektach, umożliwi naszej szkole, 
a przez to i naszym dzieciom uczestnicze-
nie we współtworzeniu przyszłości nasze-
go regionu.

Autorka artykułu jest nauczycielem ję-
zyka polskiego w SP w Bychawce 

Serdeczne podziękowania
 dla wszystkich jednostek Straży Po-

żarnej biorących udział w gaszeniu po-
żaru w moim gospodarstwie: 

JR-G Bychawa• 
OSP Olszowiec• 
OSP Piotrkówek• 
OSP Piotrków• 
OSP Jablonna• 
OSP Stara Wieś• 

składa Janina Madej z Olszowca Ko-
lonii

Czas podsumowania
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W dniu 31 marca 1983 roku w Wiel-
ki Czwartek, czyli w dzień szczególny 
dla Eucharystii, w Katedrze Lubelskiej 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
ks. biskupa Bolesława Pylaka. Był to 
rocznik wyjątkowy, którego święcenia 
odbyły się kilka miesięcy wcześniej niż 
to było dotąd przyjęte. Taką decyzję 
podjął ówczesny biskup, gdyż brako-
wało księży. Kilka dni później ksiądz 
Andrzej odprawił Mszę św. w swoim ro-
dzinnym mieście – Opolu Lubelskim. 
W bieżącym roku obchodzi swój srebr-
ny jubileusz kapłaństwa oraz 50. uro-
dziny.

Urodził się 12 maja 1958 roku w Opo-
lu Lubelskim. Tu ukończył szkołę pod-
stawową i Liceum Ogólnokształcące. Już 
w Liceum podjął decyzję o wstąpieniu do 
Seminarium Duchownego. 

- Miałem dobry przykład w rodzicach, 
myślę, że wiele znaczyła też postawa 
mojej mamy, która była bardzo wierzą-
ca, niemal codziennie uczestniczyła we 
Mszy świętej. Zapamiętałem ją trzyma-

jącą różaniec. Myślę, że to 
jej modlitwy spowodowały, 
że podjąłem taką decyzję. 
Nie było łatwa, gdyż dyrek-
tor szkoły, przewidując, iż 
wybiorę seminarium, usil-
nie namawiał mnie do wy-
boru szkoły wojskowej, do 
której poza sprawdzianem 
sprawnościowym, byłbym 
przyjęty bez egzaminów. 
Przeczuwał, że mogę pójść 
do Seminarium. Takie to 
były czasy, że wybór przez 
ucznia Seminarium Duchownego, wiązał 
się dla dyrektora szkoły z reprymendą od 
władz. 

W 1977 r. Andrzej Kuś rozpoczął studia 
w Seminarium Duchownym w Lublinie, 
gdzie prowadził z kolegami scholę, jeź-
dził po parafiach z koncertami, działał 
też w grupie teatralnej pod kierunkiem 
nieżyjącego już ks. prof. Janusza Nagó-
rego. W  dniu 8 maja 1982 roku otrzymał 
święcenia diakonatu, niecały rok później 
święcenia kapłańskie. Tak jak każdy, 
z niecierpliwością oczekiwał swojej pierw-
szej parafii. Zgromadziliśmy się w pała-
cu arcybiskupa Bolesława Pylaka, który 

wręczał nam nominacje. Gdy 
nadeszła moja kolej usłysza-
łem, że zostałem skierowany 
do Chełma Lubelskiego, do Pa-
rafii Rozesłania św. Apostołów, 
z myślą, że będę wikariuszem 
w nowo budującej się Parafii 
Chrystusa Odkupiciela w Cheł-
mie - „Na Obuwiu” (osiedlu z fa-
bryką obuwia).

Tam pracował prawie 5 lat. 
13 grudnia 1987 otrzymał no-
minację zwalniającą z parafii 
w Chełmie i został mianowany 
na wikariusza w Parafii św. An-
toniego w Lublinie. Znów trafił 
na parafię, w której wszyst-
ko zaczynało się od początku, 
od budowy kościoła. Mimo to 
wspomnienia z tego okresu są 
bardzo mile, jako czas intensyw-
nej pracy z dziećmi i młodzieżą, 
funkcjonowania przykościel-
nych zespołów, organizowania 
festiwali i przeglądów, przygo-
towywania jasełek i misteriów, 
zaangażowania w ruch oazowy. 

31 marca 1996 roku, po 
13 latach w kapłaństwie, został 
wezwany przez arcybiskupa Bo-
lesława Pylaka, który zapropo-
nował mu pierwsze probostwo 
w parafii Tarnogóra w dekana-
cie krasnostawskim, a nie była 
to parafia łatwa, gdyż funkcjo-
nował tam również kościół na-
rodowy. 

Chodziłem po mojej parafii 
z wizytą duszpasterską, był to 

styczeń 2001 r. Niespodziewa-
nie otrzymałem telefon od se-
kretarza arcybiskupa Józefa 
Życińskiego, z wiadomością, 
że biskup prosi o spotkanie. 
Jechałem, trochę z duszą na 
ramieniu, gdyż nie wiedzia-
łem, o co chodzi. Było dla mnie 
zupełnym zaskoczeniem, gdy 
ksiądz arcybiskup zapropono-
wał mi parafię w Bychawie. 
Przyznaję się, że byłem pełen 
obaw, w Bychawie nigdy nie 
byłem, nie licząc mojej obecno-

ści na pogrzebie ks. Roman Wacha. Jed-
nak wiadomo, że każdy ksiądz podczas 
święceń ślubuje posłuszeństwo…

4 lutego 2001 r. odprawiłem pierwszą 
mszę św. w Bychawie. Wprowadził mnie 
ks. biskup Artur Niziński, wtedy Kanclerz 
Kurii Metropolitalnej w Lublinie, 

Tak rozpoczął się nowy etap w moim ży-
cia, trwający już prawie 8 lat.

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza i dziekana Andrzeja Kusia

„Pan jest moim pasterzem…”

W tym jubileuszowym roku księdza 
kanonika Andrzeja Kusia, z okazji 25-
lecia kapłaństwa, chciejmy otoczyć Go 
naszą wdzięcznością i szczerą modli-
twą za duszpasterską posługę w naszej 
parafii. Księże Proboszczu! Ad multos 
annos! 

Wdzięczni za dotychczasową posługę
Bychawscy Parafianie!
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Ks. Andrzej Kuś 25 lat temu


