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Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły 
wierzył!
Idź i czyń! Dobry przykład serce twe ośmie-
li…
A jeśli już w Polskę zwątpiłeś bez końca,
Odejdź! I cieniem swym nie zasłaniaj słońca!

Teofil Lenartowicz

Jakże trudno we współczesnym świecie o dobry przykład bezinte-
resowności, wrażliwości i altruizmu. Jakże trudno zrozumieć nam, 
że „…każdy nosi w duszy swojej, na dnie, odpowiedzialność wspól-
ną człowieczeństwa”.

Rozumiejąc piękno wartości wspólnej odpowiedzialności za czło-
wieczeństwo, i czyniąc przygotowania do uroczystości nadania 
imienia OBROŃCÓW OJCZYZNY naszej szkole, Gimnazjum nr 1 w 
Bychawie kieruje gorącą prośbę o wsparcie naszego przedsięwzięcia 
w formie i zakresie możliwym dla Państwa.

Mamy głęboką nadzieję, że wychowanie młodzieży w umiłowaniu  
i poszanowaniu polskiej historii jest troską każdego człowieka „do-
brego serca”. Pragniemy podkreślić, że fundusze szkoły oraz skład-
ki pieniężne rodziców nie pokryją, jakże wysokich kosztów zapro-
jektowania i wykonania sztandaru szkoły, izby pamięci oraz tablicy 
szkoły poświęconej Patronowi.

Ufamy, że zrozumiecie Państwo potrzebę wsparcia finansowego 
naszego przedsięwzięcia. „Dobrych ludzi nikt nie zapomina”.

Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie lub udostępnia-
nie pamiątek związanych z udziałem bychawian w walkach o nie-
podległość kraju do nowotworzonej szkolnej izby pamięci.

Z wyrazami szacunku
 

mgr Bożena Toporowska dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
oraz Zespół nauczycieli ds. nadania imienia szkole 

Nr konta bankowego Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Bycha-
wie 

45 8685 0001 0000 0358 2000 0010

List Otwarty społeczności Gimnazjum nr 1 do mieszkańców Bychawy

Gimnazjaliści pragną 
ocalić od zapomnienia 
bychawskich bohaterów
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Udany pokaz 
koni i kuców 
w Bychawie

Janusz Górniewski

Podobno są trzy najpiękniejsze rzeczy na 
świecie – kobieta w tańcu, żaglowiec pod 
pełnymi żaglami i koń w galopie.

Na stadionie sportowym w Bychawie, 
w niedzielę 10 maja, odbył się IV Pokaz 
Wszechstronnego Użytkowania Koni 
i Kuców. Organizatorem imprezy było 
Polskie Stowarzyszenie Użytkowników 
i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Kon-
nych Producentów Zdrowej Żywności 
Oddział Bychawa. 

Współorganizatorami: Lubelski Zwią-
zek Hodowców Koni, Powiatowe Koło 
Hodowców Koni, Urząd Miejski w By-
chawie i Bychawskie Centrum Kultu-
ry. Na święto hodowców koni przybyli 
przedstawiciele Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, Lubelskiego Związ-
ku Hodowców Koni i Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Lublinie i Bychawie.

Pokaz otworzył i sprawnie przepro-
wadził, w przerwach oddając mikrofon 
ekspertom w dziedzinie hodowli koni, 
Andrzej Frączek, prezes bychawskiego 
stowarzyszenia. Następnie głos zabrali: 
Andrzej Sobaszek, burmistrz Bychawy, 
Jan Mazurkiewicz, zastępca i Seweryn 

Gąbka, Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

Następnie odbyła się 
prezentacja zaprzęgów. 

Oglądający mieli okazję zobaczyć, a 
starsi przypomnieć, stare wozy, wozy 
z wasągiem i bryczki. Każdy hodowca 
otrzymał pamiątkową statuetkę, ufun-
dowaną przez Urząd Miejski w Bycha-
wie, koń zaś turniejowe flo.

W pokazie wzięło udział 28 hodowców, 
a zaprezentowano 40 koni różnych ras 
z rejonu gm. Bychawa i woj. lubelskiego. 
Hodowcy pokazali konie siedmiu ras: 
arabska, małopolska, półkrew szla-
chetna, kuc feliński, kuc szetlandz-
ki, śląska i zimnokrwista. Szkoda, że 
z sąsiedniej gminy nie przybył hodowca 
z rasą huculską, która obecnie robi fu-
rorę w agroturystyce. Koń rasy hucul-
skiej – to koń wszechstronnie użytko-
wy, spokojny, zrównoważony, przyjazny 
człowiekowi i środowisku, wspaniale 
spisujący się w terenie górzystym. 

Oglądający zobaczyli konie wielu 
maści i odmastek: gniadą, karą, kasz-
tanowatą, siwą, szpakowatą, srokatą 
w trzech odmastkach (gniado, karo, 
kasztanowato srokatą), tarantowatą, i 
bardzo rzadką izabelowatą. Bardzo do-
brym pomysłem dla oglądających był 
tzw. opis graficzny konia oraz krótki za-
rys hodowli koni. Przedstawił to Jacek 
Kozik, kierownik Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni. Pomogło to zebranym 
właściwie spojrzeć na prezentujące się 
konie. 

Ciekawym i atrakcyjnym pomysłem 
był ogłoszony wśród widzów Konkurs 
na najładniejszego konia pokazów. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności został 
wybrany najmniejszy koń na pokazie, 
kuc szetlandzki Candela, własność 
Dagmary Berlin.

Program pokazu obejmował również 
pokaz skoków przez przeszkody, kon-
kurs przeciągania drewna (który wygrał 
kuc feliński), załadunku i rozładunku 

drewna, konkurs orki, konkurs strze-
lania z łuku. 

Z imprez towarzyszących należy szcze-
gólnie wyróżnić dwa stoiska. Pierwsze, to 
stoisko ze sprzętem jeździeckim i uprzę-
żą dla koni. Drugie, to stoisko kowala 
Zbigniewa Królikowskiego z Bychawy. 
Można było zobaczyć kucie podków dla 
koni. Brak było przy tym stoisku fa-
chowego specjalisty do rozczyszczania 
i podkuwania koni.

Dla wielu osób ciekawa była wystawa 
konnego sprzętu rolniczego – wielu oso-
bom przypomniały się młode lata pracy 
na roli, młodsi, być może, zobaczyli je 
pierwszy raz

Dużą atrakcją były bezpłatne prze-
jażdżki w siodle i bryczkami, szcze-
gólnie ucieszyło to młodych odbiorców 
dzieci.

Bucyfał Wielki, ogier czystej krwi arabskiej

ogier rasy małopolskiej

Andrzej Frączek - organizator pokazu
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Panowie, 
panowie…

Seweryn Gąbka

Tytuł tego artykułu (Panowie, Pano-
wie…) zawiera coś jeszcze, czego nie wi-
dać – taki ruch głową zwany popularnie 
„kiwaniem”, a wyrażający zatroskanie, 
zakłopotanie, co ma swoją wymowę i 
znaczenie odnośnie kwestii, do których 
chciałem się ustosunkować.

A mam na myśli samo ujęcie niektó-
rych kwestii i spraw poruszanych w 
ostatnim numerze GZB, w artykułach 
Panów: Artura Płazy „Dlaczego, Panie 
Jerzy?” i Jerzego Bielaka „Blaski i cienie 
pracy Rady”. Zaznaczam od razu, cytu-
jąc za panem A. Płazą, że „…obowiązek 
informowania o wszystkich sprawach 
mieszkańców gminy spoczywa…” na 
każdym radnym, czy pełniącym funkcję 
społeczną, o czym przypomina w swo-
im artykule pan Artur panu Jerzemu. 
Dodam jednak od siebie – informowa-
nia w sposób rzetelny. Nierzetelną jest 
bowiem informacja o zadaniu „budowa 
drogi Bychawa – Bychawka – Lublin”, 
realizowanym we współpracy z Powia-
tem. Zawarte są tam sugestie, jakoby 
działanie Klubu Radnych Niezależnych 
uniemożliwiło skorzystanie z dofinanso-
wania ze środków unijnych do tego jakże 
niezwykle ważnego zadania dla miesz-
kańców Bychawy. To nie jest prawdą.

Dokumenty, na które powołuje się pan 
A. Płaza (protokoły z sesji RM nr VI/07 
z 20 marca 2007 r. oraz nr XVIII/08 z 
27 marca 2008 r.), jak również treść 
samego wniosku w ogóle o tym nie mó-
wią. Oto fakty: wniosek o współpracę z 
Powiatem przy budowie drogi Bychawa 
– Bychawka – Lublin złożył Klub Rad-
nych „Wspólna Gmina”. Nikt z radnych 
nie kwestionował tego zadania. Jednak-
że Klub Radnych Niezależnych zmienił 
złożony wniosek, ale tylko w tej części, 
która dotyczyła zasad finansowania tego 
zadania, powierzając ich określenie in-
nym organom, tj., Staroście Lubelskie-
mu i Burmistrzowi Bychawy. Tak zmo-
dyfikowany wniosek (wniosek w I wersji 
Klubu Radnych „Wspólna Gmina” upadł 
w pierwszym głosowaniu) został pod-
dany pod głosowanie. Wniosek zyskał 
akceptację większości radnych, chociaż 
sam przebieg głosowania był kuriozal-
ny (o tym pisał już GZB nr 3 z 10 maja 
2007 r.). Nie co dzień bowiem zdarza 
się, że zadanie akceptowane przez całą 
Radę zostało przez niektórych radnych 
potraktowane przedziwnie – mówiąc 
delikatnie. Wniosek był głosowany aż 
3-krotnie, a to dlatego, że w dwóch 
pierwszych głosowaniach Radni Klubu 
„Wspólna Gmina” w ogóle nie przystą-
pili do głosowania, pomimo obecności 
na sali. Nie spełnili w ten sposób swo-
jego podstawowego obowiązku, który 
przyjęli na siebie, składając przysięgę, 
po wyborze na radnego. Po upomnieniu 

udzielonym przez Przewodniczącego 
Rady, w 3-cim głosowaniu, wniosek zo-
stał ostatecznie przyjęty ośmioma gło-
sami za, przy siedmiu wstrzymujących 
się (wstrzymali się inicjatorzy wniosku 
– czyli Klub Radnych „Wspólna Gmina” 
– choć zadanie to, tak bardzo oczekiwa-
ne, jak już powiedziałem wcześniej, było 
akceptowane przez wszystkich Rad-
nych, różnice między Klubami dotyczy-
ły jedynie zasad finansowania oraz tego, 
kto je będzie ustalał, ale nie źródeł fi-
nansowania!). 

Już 31 sierpnia 2007 r., a nie rok póź-
niej (jak napisał pan Artur Płaza) po 
uprzednich kontaktach w przedmioto-
wej sprawie między Gminą a Powiatem, 
Rada jednoznacznie zdeklarowała 
i to w formie uchwały o przystąpieniu 
do realizacji tego zadania zgłoszonego 
– zgodnie z oczekiwaniem Powiatu Lu-
belskiego – do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013. 

Myślę więc, że w wyniku takiego 
działania niczego nie utracono, ani 
czasu, ani pieniędzy unijnych. A pod-
jęta uchwała 31 sierpnia 2007 r. jedno-
znacznie przesądziła, że Gmina Bycha-
wa zdeklarowała przystąpienie do zada-
nia pod nazwą „Modernizacja drogi nr 
2269L Lublin – Bychawa”, przyjęła wa-
runki finansowania oraz umożliwiła (co 
ważne dla pana A. Płazy) finansowanie 
tego zadania z RPO Województwa Lu-
belskiego na lata 2007-2013 i to już w 
pierwszym terminie składania wnio-
sków. Natomiast uchwała z 27 marca z 
2008 r. była już tylko naturalną konse-
kwencją wcześniejszych poczynań Gmi-
ny Bychawa w tym obszarze i określiła 
ostateczny kształt pomocy dla Powiatu 
Lubelskiego na rzecz wspólnej realizacji 
zadania modernizacji drogi Lublin – By-
chawa.

Szanowny Panie Radny! Odsyłam 
pana ponownie, tym razem do uważnej 
analizy wszystkich dokumentów, a nie 
tylko tych, na które pan się powołuje w 
swoim artykule (każdego zainteresowa-
nego również) i liczę, że wtedy pozbędzie 
się pan poczucia dyskomfortu z powodu 
straconego czasu (subiektywna ocena) 
i wirtualnych – jak sądzę – unijnych 
pieniędzy, które były do zdobycia. Za-
pewniam pana, że nie warto tkwić w tej 
żałobie, bo to iluzja (co dzisiaj już wie-
my z pewnością), a iluzjami nie warto 
żyć. Deformacja rzeczywistości jest za-
wsze niebezpieczna i zawiera w sobie 
niezdrowe symptomy, no – chyba, że ta 
iluzoryczna rzeczywistość jest lepsza od 
realnej i dlatego ją wybieramy. Ale nie 
sądzę, aby pan chciał tkwić w takiej od-
realnionej rzeczywistości.

Prawda jest zawsze na wagę złota, 
choć czasami bywa bolesna.

I po takiej właśnie myśli przejdę do wy-
jaśniania drugiej kwestii, poruszanej w 
artykule pana J. Bielaka „Blaski i cienie 
pracy Rady”. Jest tam akapit poświęco-
ny firmie TEMPO Sp. z o.o. z Lublina.

Firma Tempo ma już swoją historię 

na terenie Gminy Bychawa, i o dziwo!, 
ta jest wciąż żywa na naszym terenie, 
niczym Lenin, który jest wiecznie żywy 
(dla wtajemniczonych bardziej – związki 
i powiązania z wiecznie żywym Leninem 
dadzą się tu wyjaśnić i uzasadnić po 
głębszej analizie fenomenu firmy Tempo, 
ale to na marginesie i nieco żartobliwie). 
Pojawiła się po raz pierwszy w Bychawie 
w 2007 r. na zaproszenie Pana Burmi-
strza i od tamtego czasu dość systema-
tycznie „pojawia się” a to na sesjach, 
a to na zebraniach sołeckich czy też nie-
formalnych spotkaniach. Firma Tempo 
złożyła naszej gminie ofertę przystąpie-
nia do spółki na rzez budowy bioelek-
trowni w Bychawie. I temu właśnie się 
sprzeciwiłem – przystąpieniu do spółki 
Gminy Bychawa (podmiot publiczny) z 
firmą Tempo (podmiot prywatny), tym 
bardziej zdecydowanie, jak poznałem 
projekt umowy dotyczący zawiązania 
spółki pod nazwą BioElektrownia By-
chawa Sp. z o.o., której udziałowcami 
miałyby być: Gmina Bychawa i firma 
Tempo. Z tych dwóch wspólników w nie-
doszłej spółce większość udziałów mia-
ła mieć firma Tempo, czyli posiadałaby 
pakiet kontrolny (mały podmiot prywat-
ny kontroluje duży podmiot publiczny – 
wg propozycji zapisów w projekcie umo-
wy). W tymże projekcie ustalono udziały 
wspólników w następujący sposób:

spółka Tempo obejmuje 760 udzia-• 
łów o łącznej wartości nominalnej 
76 000zł i pokrywa je wniesionym 
aportem w postaci opracowań: 
Studium Wykonalności oszaco-
wane na wartość 57 000 zł i Busi-
ness Plan oszacowany na wartość 
19 000zł,
Gmina Bychawa obejmuje • 
240 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 24 000 zł i pokrywa je 
aportem w postaci działek gruntu 
o łącznej powierzchni 3,42 ha, któ-
re wydane byłyby spółce w dniu 
podpisania umowy. 

I tu należy wyjaśnić i podkreślić, że owa 
działka nieco później została wyceniona 
przez  rzeczoznawcę na 650 427 zl, na-
tomiast wnoszona aportem jako udział 
gminy do projektowanej spółki została 
oszacowana, o zgrozo!, na 24 000 zł. 
Jak widać różnica wynosi 626 427 zł – 
bagatelka, cóż to dla gminy! Tego było 
już za wiele, pomijając całą resztę, która 
wcale nie była bez znaczenia. Trudno mi 
jest tu jednak, na łamach gazety, przy-
taczać i wyjaśniać zawiłości formalno-
prawne i pozostałe kwestie merytorycz-
ne zawarte w projekcie tej umowy (czyli 
na co się zanosiło!). Przedstawiłem swo-
je uwagi, wątpliwości i zastrzeżenia po 
wcześniejszych konsultacjach prawni-
czych Klubowi Radnych Niezależnych. 
Jednogłośnie odrzucili projekt przystą-
pienia Gminy Bychawa do spółki z firmą 
Tempo. Nie do przyjęcia bowiem było to, 
aby wspólnik „większościowy” z pakie-
tem kontrolnym – wnosił swoje udziały 
do spółki o łącznej wartości 76 000 zł, 
natomiast Gmina Bychawa działkę o 
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wartości ponad 650 000 zł i była wspól-
nikiem „mniejszościowym”. Jak wartość 
działki gminnej została oszacowana w 
przedmiocie aportu do spółki podałem 
wyżej (24 000 zł!). Różnica jest wyraź-
na i istotna. Gdyby zważyć podnoszone 
argumenty tylko do tego momentu, to 
czy można ocenić pozytywnie działanie 
zmierzające do zawiązania tej spółki na 
takich właśnie warunkach? A gorącym 
orędownikiem i zwolennikiem zawiąza-
nia tej spółki był i wszystko wskazuje 
na to, że jeszcze jest – Pan Burmistrz. 
W spółce muszą być zabezpieczone in-
teresy wspólników, to oczywiste, ale nie 
może być tak, aby jeden ze wspólników 
był podmiotem uprzywilejowanym i to w 
sposób nieuprawniony, niezrozumiały, 
bo kosztem tego drugiego. To jest niedo-
puszczalne i urąga wszelkim zasadom 
zdrowego rozsądku. 

Niekorzystnych zapisów dla gminy w 
projekcie umowy na rzecz zawiązania 
spółki publiczno-prywatnej było znacz-
nie więcej i w żaden sposób nie niwelu-
je ich okoliczność dość pozytywna jaką 
jest możliwość pozyskania przez Tempo 
środków na cel bioelektrowni z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
(nie jest to okoliczność wyjątkowa czy 
nadzwyczajna, a tylko konsekwencja 
procedur wewnętrznych EkoFunduszu 
– tzn., że każdy podmiot ubiegający się o 
dotację na jakieś działanie z wykorzysta-
niem technologii Państwa będącego sy-
gnatariuszem EkoFunduszu, otrzymuje 
takie wsparcie – więc, czy to jest samo 
życie?, jak napisał pan J. Bielak wska-
zując na wysoką wartość finansową 
zadania). Niecelowe byłoby jednak aby 
wszystkie niekorzystne zapisy w projek-
cie umowy omawiać tu i analizować. Te, 
które przytoczyłem rzucają wystarcza-
jące światło dla wyrobienia sobie oceny 
przez czytelnika, czy słuszny interes 
gminy w tej sprawie był wystarczająco 
zabezpieczony? Na straży koniecznych 
gwarancji w tym i podobnym działaniu 
na rzecz Gminy Bychawa powinien stać 
zawsze Burmistrz i Rada Miejska. 

Dlatego, Panie Jerzy – tu zwracam się 
do Pana Jerzego Bielaka, autora arty-
kułu „Blaski i cienie pracy Rady” (GZB 
nr 2 z 08 kwietnia 2009r.) – skoro Pan 
twierdzi, że „… podnoszenie tego pro-
blemu nie jest wkładaniem kija w mro-
wisko, z którego już wcześniej samemu 
usunęło się mrówki…”, to – czy robi Pan 
to mniej lub bardziej świadomie – jed-
nak kij Pan włożył (w domyśle – pewnie 
po to, aby mrówki wróciły do mrowiska). 
I nie byłoby nic w tym złego, jeżeli infor-
macja byłaby rzetelna. A nie jest! Klub 
Radnych „Wspólna Gmina” ani nikt z 
radnych nie sprzeciwił się koncepcji 
sprzedaży gruntów położonych przy ul. 
Budnego w Podzamczu i to z przezna-
czeniem na budowę bioelektrowni dla 
firmy Tempo. A napisał Pan inaczej. 
Firma ta jednak nie skorzystała z tej 
możliwości. Rodzi się uzasadnione pyta-
nie, dlaczego? Skoro chciała prowadzić 
działalność gospodarczą na terenie na-

szej gminy? Dodam w tym miejscu dla 
uzupełnienia, że wcześniejszą jeszcze 
propozycję, tzn. przed przeznaczeniem 
działki gminnej na sprzedaż, uwarun-
kowaną odwróceniem udziałów więk-
szościowych, tzn. zachowania pakietu 
kontrolnego dla Gminy Bychawa i wtedy 
przystąpienia jednak do spółki – firma 
Tempo odrzuciła.

Firma Tempo mogła i nadal może 
prowadzić działalność gospodarczą 
na terenie Gminy Bychawa, pomimo 
tego, że projekt przystąpienia do spół-
ki naszej gminy z tą firmą nie doczekał 
się realizacji. Skoro nie skorzystała z 
możliwości zakupu w drodze przetar-
gu gruntów działki gminnej po wycenie 
rzeczoznawcy (odbyły się 2 przetargi, do 
których nie przystąpiła firma Tempo; 
a obecnie decyzją Rady działka ta, jako 
teren inwestycyjny, jest przeznaczona do 
całkowitego uzbrojenia – z ostatniej se-
sji), to może nabyć działkę od właścicie-
la prywatnego, zrealizować swój pomysł 
budowy bioelektrowni, współpracować 
z rolnikami z naszej gminy, którzy pro-
dukowaliby kukurydzę (czy to dobry 
interes dla rolników, niech ocenią sami 
rolnicy), a do gminy płacić podatki. To 
takie proste i przejrzyste!

Jak donosi „Dziennik Wschodni”, fir-
ma Tempo nabyła grunty w Kożanówce 
(Powiat Parczewski) oraz przygotowuje 
budowę bioelektrowni w Przypisówce 
(Powiat Lubartowski) i w Parczewie. Po-
dobnie może działać i na ternie Gminy 
Bychawa, ale nie na zasadzie spółki 
podmiotów publicznego i prywatnego, 
bo to właśnie rodzi wiele wątpliwości. 
Zakładam, że firma ma doskonały po-
mysł (zapewnienia Tempo i Pana Burmi-
strza), więc niech ta firma zrealizuje go 
samodzielnie – po co się dzielić takimi 
„kokosami” z Gminą Bychawa? Czyżby 
miała sentyment do tej gminy? A prze-
cież powszechnie wiadomo, że w intere-
sach sentymentów nie ma. Oto recepta: 
dobry pomysł, własne pieniądze, super 
zysk – życzę powodzenia firmie Tempo i 
zapraszam do współpracy na zdrowych 
warunkach. 

Przytaczam Państwu te dwie kwestie 
poruszane w artykułach Panów: J. Bie-
laka i A. Płazy, jako przykład na nieko-
niecznie rzetelną informację. Nie posą-
dzam też obu Panów o celową i świado-
mą manipulację informacją, aczkolwiek 
stwierdzam, że zarówno jedna, jak i dru-
ga zawiera błędy rzeczowe w sensie bądź 
to pominięcia czy przeinaczenia niektó-
rych faktów, a konsekwencją takich po-
czynań jest wydźwięk tych wypowiedzi 
(przypadek?), który wskazuje jakoby na 
utracone korzyści przez naszą gminę 
czy to w postaci niewykorzystania środ-
ków unijnych czy też utraconych szans 
na rozwój, który w perspektywie miał-
by dać gminie wymierne korzyści ma-
terialne. A gdyby to była prawda (a nie 
jest!), to wypowiedzi Panów na łamach 
GZB wskazywałyby też na winnych ta-
kiej sytuacji.

Mam prośbę do obu Panów, aby w swo-

jej aktywności dziennikarskiej, która jest 
widoczna i za którą w tym miejscu dzię-
kuję – bo to dobre działanie społeczne, 
przykładali więcej uwagi i sumienności 
do badania spraw, które poruszają, dą-
żąc do pełnego obiektywizmu i prawdy. 
Funkcję społeczną należy sprawować 
„…godnie, rzetelnie i uczciwie…” (ze ślu-
bowania składanego przez każdego rad-
nego po wyborze), bo inaczej się nie da i 
być nie powinno. To ważne!

Panowie, Panowie… serdecznie po-
zdrawiam. 

 
Przedruk ze strony www.dziennikwschodni.pl

Na Podlasiu będą wytwa-
rzać prąd z kukurydzy i gno-
jowicy

Z sieczki kukurydzianej i gnojowi-
cy będzie wytwarzany prąd i ciepło 
do ogrzewania budynków. W Koża-
nówce pod Rossoszem trwają przy-
gotowania do budowy bioelektrow-
ni.

Wójt gminy Rossosz potwierdza, że 
lubelska firma „Tempo” kupiła dział-
kę pod budowę. Otrzymała też decyzję 
o warunkach zabudowy. Może zatem 
projektować jedną z dziesięciu swoich 
bioelektrowni, które mają powstać na 
Lubelszczyźnie. 

- Liczymy, że zaczną budowę jesz-
cze w tym roku. Będzie to inwestycja 
istotna dla naszej gminy, która może 
też przyciągnąć kolejnych inwestorów 
– nie kryje nadziei wójt Kazimierz We-
remkowicz. 

Jedynym zmartwieniem wójta jest 
niewielkie zainteresowanie miejsco-
wych rolników uprawami kukurydzy. 
Tymczasem, by uzyskać moc 884 KW 
energii elektrycznej i cieplnej w tej bio-
elektrowni, potrzeba sieczki kukury-
dzianej z powierzchni około 300 ha. 
W tym celu niedawno zostało zorgani-
zowane pierwsze spotkanie z rolnika-
mi. Przybyła na nie mała grupka, dla-
tego wkrótce będzie kolejne zebranie. 
Sołtys Kożanówki tłumaczy miejsco-
wych gospodarzy.

- Ludzie boją się w ciemno ryzykować. 
Poza tym, u nas są słabe ziemie, nie 
wiadomo, czy kukurydza by się udała 
– mówi Zenon Wortolec.

(...)
Dyrektor odpowiedzialny za projekt 

w spółce „Tempo” zapewnia, że kuku-
rydza nie wymaga specjalnej gleby. 
- Na razie z rolnikami podpisujemy 
wstępne promesy. Kiedy ruszą inwe-
stycje, wtedy będą umowy wieloletnie 
- podkreśla dyr. Wiesław Brodowski. 
Na razie lubelska firma w pierwszej 
kolejności przygotowuje budowę bio-
elektrowni w Przypisówce, w powiecie 
lubartowskim, potem w Kożanówce 
i w Parczewie.

Marek Pietrzela
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Jubileusz Parafii rzymskokatolickiej w Kosarzewie
ks. proboszcz Tomasz Dobrzyński

Parafia Kosarzew, chociaż jest jedną 
z najmniejszych w dekanacie Bycha-
wa, to pod względem religijnym jest 
bardzo aktywna. Tę żywotność chce-
my podkreślić podczas tegorocznych 
obchodów Jubileuszu 25-lecia istnie-
nia Parafii.

Historia tworzenia Parafii Kosarzew 
sięga roku 1958, kiedy w Bychawie, 
funkcję Proboszcza Parafii objął Ks. Do-
minik Maj. Od początku interesował się 
małą miejscowością Kosarzew. Jak czy-
tamy w kronice parafialnej, często tu 
przyjeżdżał, odprawiał Msze św. polowe, 
rozmawiał z ludźmi... Przekonywał, że 
muszą mieć katolicką świątynię. Wów-
czas, już od 30 lat, istniała w Kosarze-
wie parafia polskokatolicka.

Ks. Dominik Maj ze względu na panu-
jący ustrój, napotkał ogromne trudno-
ści z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
nowej świątyni. Mnożyły się też osobiste 
represje względem Ks. D. Maja. W roku 
1975 ks. Maj zakupił od Pana Stefana 
Bęca z Kosarzewa pierwszą część dział-
ki pod budowę.

Upłynęło jednak wiele lat, zanim za-
częto stawiać mury świątyni. Prace te 
rozpoczął pierwszy Proboszcz Parafii 
Kosarzew, obecny Ks. Prałat Jan Kieł-
basa. Zakupem kolejnej działki od Pana 
Bęca, powiększył teren pod budowę.

Prace budowlane, dzięki zaangażo-
waniu Ks. J. Kiełbasy i miejscowej 
społeczności, przebiegały spraw-
nie. W latach 1982-83 wznie-
siono nowoczesny kompleks. W 
październiku 1984 roku przez Ks. 
Biskupa Bolesława Pylaka została 
oficjalnie utworzona parafia Kosa-
rzew. W ten sposób zrealizowano 
zamierzenia i plany związane z 
budową Kościoła rzymskokatolic-
kiego w Kosarzewie.

Kolejni Proboszczowie nie szczę-
dzili sił w pracy, aby Kościół i oto-
czenie wyglądały coraz piękniej. 
Jednak, mimo dużego zaangażo-
wania moich poprzedników, cią-
gle jest tu wiele do zrobienia, by 
nie utracić niezwykłego piękna 
świątyni i otaczającego ją du-
żego ogrodu, przypominającego 
górskie pejzaże. Rozpoczynając 
tu pracę duszpasterską w 2007 
r. stanęła przede mną perspek-
tywa przygotowania Parafii do 
obchodów Jubileuszu 25-lecia 
i poświęcenia Kościoła. Po 
kilku spotkaniach z przed-
stawicielami parafii, zostały 
ustalone wstępne działania, 
przygotowujące do tej uro-
czystości. Obok hojnych ofiar 
i aktywnego zaangażowania 
w pracę wielu parafian przy 
odnowieniu ogrodzenia ko-
ścioła, budowie nowego 

parkingu, pielęgnacji zieleni przy koście-
le i wielu innych działaniach, których 
nawet nie sposób wymienić, chciałbym 
podkreślić życzliwość wielu ludzi z ze-
wnątrz, którzy wrażliwością swoich serc 
pomogli w przygotowaniach, aby uroczy-
stość ta miała miejsce. Chcę zaakcento-
wać dużą pomoc pierwszego Proboszcza, 
Ks. Prałata Jana Kiełbasy, który pokrył 
koszty związane z malowaniem elewacji 
wewnątrz Kościoła. Jeszcze wiele osób 
zasługuje na wdzięczność, i w tym miej-
scu chciałbym im podziękować.

Powyższe przygotowania związane są 
ze stroną materialną. Bezpośrednim 
przygotowaniem do Uroczystości Po-
święcenia Kościoła będą Misje święte, 
ku czci Serca Jezusowego. Rozpoczną 
się one 24 maja 2009 r. a zakończą w 
przeddzień Uroczystości Odpustowej, 
czyli 31 maja, w Niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego. Wówczas przedstawi-
ciele władz lokalnych i parafii będą na 
Mszy św. o godz. 9.00 zawierzać Sercu 
Jezusa naszą Parafię. Obecny będzie 
m. in. Pan Andrzej Sobaszek, burmistrz 
Bychawy, do której należy część parafii 
Kosarzew. Obecni będą też przedstawi-
ciele Gminy Krzczonów i naszej parafii.

Uroczystość obchodów Jubileuszu 25-
lecia rozpocznie się 1 czerwca 2009 r., 
Mszą św. o godz. 12.00, podczas której 
Pasterz naszej Archidiecezji, Ks. Arcybi-
skup Józef Życiński dokona poświęce-
nia Świątyni i udzieli młodzieży sakra-
mentu bierzmowania.

Po uroczystościach liturgicznych za-
praszamy wszystkich na Fe-
styn Parafialny do ogrodu 
przykościelnego. Na scence 

wystąpią miejscowi muzycy 
i śpiewacy, a także zespoły 
spoza naszej parafii. Można 
będzie posłuchać Orkiestry 
Strażackiej z Kosarzewa, mło-
dych wykonawców ze Szkoły 
Podstawowej w Kosarzewie, 
scholi młodzieżowej z Para-
fii Kosarzew, prowadzonej 

przez byłą organistkę Pa-
nią Renatę Sieńko-

Kreft, zespołu 
muz ycz -

nego z Domu Kultury w Krzczonowie, 
zespołu parafialnego z Bychawy, zespo-
łu kleryków z Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Gościem specjalnym bę-
dzie zespół górali z Podhala z Hanką 
Chowaniec-Rybką.

W trakcie Festynu, z myślą o dzie-
ciach, wszak tego dnia przypada rów-
nież Dzień Dziecka, zostanie przepro-
wadzona loteria fantowa. Fanty będą 
dość atrakcyjne, główną nagrodą będzie 
rower, wylosować będzie można nawet 
żywe zwierzątka! Festyn potrwa do go-
dzin wieczornych.

Czytelników „Głosu Ziemi  Bychaw-
skiej” i wszystkich zainteresowanych 
wydarzeniami związanymi z obchodami 
Jubileuszu 25-lecia i Poświęcenia Ko-
ścioła w Kosarzewie, serdecznie zapra-
szam i pozdrawiam.

Do zobaczenia 1 czerwca w Kosarze-
wie! Szczęść Boże!

Z kalendarza uroczysto-
ści jubileuszowych...

23 maja – odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych i nabożeństwo pokutne 
z sakramentem spowiedzi św. rodzin 
i dzieci pierwszokomunijnych

24 maja – rozpoczęcie Misji Serca 
Jezusowego, I Komunia Św. z nauką 
do rodziców i dzieci

25-27 maja – Misje Święte

31 maja – Niedziela Zesłania Du-
cha Świętego i poświęcenie Rodzin 
Sercu Bożemu

1 czerwca 
Odpust parafialny ku czci NMP • 
Matki Kościoła, 
Uroczysta Msza św. z Poświę-• 
ceniem Kościoła, pod prze-
wodnictwem ks. Abpa Józefa 
Życińskiego, 
Festyn parafialny.• 
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Leszek Asyngier Jr

Witam!
…i tak oto gimnastyka odkrywa 

jeszcze jedną skrywaną cechę, kiedy 
po odpowiednim przestawianiu liter, 
akcentu, ojczysta mowa imituje z po-
wodzeniem obce języki. A co dokład-
nie dziś w gpj? Zabawa fonetyczna 
z zaszyfrowanym wierszykiem który, 
przy właściwym czytaniu, brzmienio-
wo przypomina „łamany” japoński. 
To, co w pierwszym momencie może 
wydawać się pozbawione sensu, po 
odpowiednim demontażu między jed-
nosylabowymi wyrazami, odsłoni za-
kamuflowany krótki utwór, zwierze-
nie pustelnika o imieniu Mi Zan Trop 
– odczytanie jego treści nie powinno 
nikomu przynieść większych trudno-
ści. Zatem zachęcam wszystkich do 
eksperymentowania z polszczyzną na 
własną rękę, a raczej pióro, w poszu-
kiwaniu nowych ciekawych rozwią-
zań i perspektyw, choćby dla zwykłej 
gimnastyki polskiego języka.

Ta Kip An – Mi Zan Trop

Ton Iep Lan,
Tyl Kos Tan,
Jat Oz Nam.

(Mi Zan Trop – 
Te Nta Kma!)

Sa Mna Sam
Tu It Am,
Jat Akm Am;

(Mi Zan Trop – 
Te Nta Kma!)

Bo Ja Ka
Na Tu Ra,
Ta Kip An!

(Mi Zan Trop – 
Te Nta Kma!)

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie poleca

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Zgodnie z obietnicą zamieszczamy ko-

lejne informacje na temat oferty eduka-
cyjnej naszej szkoły. Chcemy zaintere-
sować gimnazjalistów nowymi kierun-
kami kształcenia, które właśnie zostały 
utworzone. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się 
zawsze technikum mechaniczne. Od 
niedawna funkcjonuje technik pojaz-
dów samochodowych. 

Od roku szkolnego 2009/2010 propo-
nujemy naukę w zawodzie technik lo-
gistyk. Zadaniem logistyka jest dostar-
czyć towar właściwemu klientowi, w od-
powiedniej ilości i czasie oraz dobrym 
stanie. W Polsce zwiększyło się zapotrze-
bowanie na specjalistów z tej dziedziny. 
Absolwent tego kierunku może podjąć 
pracę w dziale logistyki przedsiębiorstw 
przemysłowych, handlowych, usługo-
wych, transportowo-spedycyjnych itp.
Nauka, tak jak w każdym technikum, 
trwa cztery lata i kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodo-
we i egzaminem maturalnym.

Nowością jest także zawód technik 
spedytor. Osoba taka organizuje trans-
port kolejowy, samochodowy lub lotni-
czy towarów eksportowych i importo-
wych oraz przewożonych wewnątrz kra-
ju. Zajmuje się również opracowaniem 
instrukcji wysyłkowych i materiałów 
informacyjnych dla klientów, organiza-
cją załadunku i wyładunku towarów. 
Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia dru-
ki celne. Spedytorów poszukują firmy 
z branży przemysłowej, budowlanej, 
handlowej, informatycznej. Kierunek 
ten daje możliwość zdobycia ciekawej 
i dobrze płatnej pracy.

Taką szansę daje również zawód tech-
nik urządzeń sanitarnych. Uczniowie 
uczą się projektowania i wykonywania 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 
gazowych i centralnego ogrzewania. 
Pracę w przyszłości znajdą w firmach 
instalatorskich, przedsiębiorstwach 
wodno-kanalizacyjnych itp. 

Na uwagę zasługuje również technik 
mechanizacji rolnictwa. Jest to kieru-
nek dla osób, które w przyszłości chcą 
pracować we własnym gospodarstwie 
rolnym lub kontynuować naukę na stu-
diach o kierunkach technicznych Ukoń-
czenie szkoły w tym zawodzie umożliwia 
przyszłym rolnikom ubieganie się o do-
tacje unijne.

Dla tych, których przeraża nauka 
przez kolejne 4 lata proponujemy kształ-
cenie w szkole zawodowej. Nauka trwa 
3 lata, uczniowie przez 3 dni w tygodniu 
mają zajęcia lekcyjne, a przez 2 dni za-
jęcia praktyczne. Proponujemy nastę-
pujące kierunki:

mechanik pojazdów samochodo-• 
wych
elektromechanik pojazdów sa-• 
mochodowych
monter instalacji i urządzeń sa-• 
nitarnych
oddział•  wielozawodowy (nauka 
trwa 2 lata): sprzedawca, kucharz 
małej gastronomii, posadzkarz, 
malarz-tapeciarz, lakiernik, bla-
charz.

Większość kierunków przeznaczona 
jest dla chłopców. 

Dziewczętom proponujemy naukę w: 
liceum profilowanym o profilach: eko-
nomiczno-administracyjnym i usługo-
wo-gospodarczym, technikum informa-
tycznym; technikum ekonomicznym; 
w zawodach: technik logistyk, technik 
spedytor, oddziale wielozawodowym.

Szkoła posiada cztery pracownie kom-
puterowe, bibliotekę z centrum multime-
dialnym, warsztaty szkolne, w których 
uczniowie mają zajęcia praktycznej na-
uki zawodu. W czasie pobytu w szkole 
mogą korzystać z obiadów w stołówce 
szkolnej, z opieki poradni stomatolo-
gicznej, pielęgniarki szkolnej, z pomocy 
pedagoga. Uczniom, którzy mają pro-
blemy z dojazdem proponujemy miejsca 
w szkolnym internacie (chłopcy, dziew-
częta), za niewygórowaną opłatą.

Nasza młodzież bierze udział w róż-
nych konkursach i olimpiadach, gdzie 
odnosi sukcesy. Jednym z ostatnich 
jest udział naszej szkoły w II Ogólno-
polskim Konkursie Motoryzacyjnym 
Castrol organizowanym w ramach pro-
jektu „Castrol Professional Academy”, 
który odbył się 25 kwietnia w Warsza-
wie. Drużyna w składzie: Michał Dą-
browski, Marcin Krzyżanek, Marcin 
Jodłowski, zajęła II miejsce w Polsce. 
W konkursie wzięły udział 134 zespoły 
z 65 szkół z całej Polski. Jest to wielki 
sukces uczniów i ich opiekunów: pana 
Andrzeja Pietrzaka i pana Mirosława 
Głazika.

Szkoła bierze udział w projektach 
unijnych: Edukacja Kluczem Twojego 
Sukcesu, Nowe umiejętności kluczem do 
sukcesu zawodowego, w ramach któ-
rych uczniowie mogą poszerzać swoją 
wiedzę i zdobywać doświadczenie w cza-
sie praktyk.

Wszystkich zainteresowanych naszą 
ofertą zapraszamy na stronę interneto-
wą szkoły: www.zsz.bychawa.pl. 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
i Nauczycielom gimnazjów, którzy 
umożliwili uczniom wizytę w naszej 
szkole w czasie Dni Otwartych.
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Trasy 
turystyczne 
po Bychawie 
i okolicach

Marek Kuna

Uporządkowany i szczegółowy spacer 
po Bychawie przyjdzie nam w tym miej-
scu (przy szosie pomiędzy rezerwatem a 
cmentarzem) przerwać, a to z ważnych 
przyczyn. 

Pewnego dnia zatrzymał mnie na uli-
cy pan Mirosław Grzesiak – sołtys Wan-
dzina:

- Stary, to musisz koniecznie zobaczyć 
i opisać , ale już, bo potem nie będzie. 
Tylko weź gumowce – dodał.

Poszliśmy więc, biorąc do towarzy-
stwa młodego utalentowanego fotografa 
p. Marka Matyska, by widzieć te cuda.

Trasa nr 3
Trasa piesza – Wąwóz „Kacze 
Doły” alias „Losek”
Część 1.

Celem naszej wędrówki okazał się być 
wąwóz rozciągający się na północ od Za-
dębia i Wandzina – jeden z dwu usytu-
owanych na północ od miasta (bliższy, 
zachodni). Tu pora na rodzinną nazwę 
uroczyska: „Kacze Doły”.

Cholera mnie bierze, czemu młodzi 
tak mówią, jak żyję nie widziałem tam 
kaczek” – oburza się p. Mirek. – W mo-
jej młodości starsi ludzie nazywali to 
miejsce „Loskiem” – nie laskiem. Też nie 
całkiem słusznie, drzew było raczej nie-
wiele, a wąwóz służył jako wygon do 
pasienia krów. Spotyka się tez nazwę 
„Grzesiakowe Doły”, również nie w pełni 
prawdziwą. „Grzesiakowizna” to tylko 
część rozległych wąwozów. 

Cóż niezwykłego ma być dziś w zna-
nych wszystkim „dołach”, kaczych czy 
też nie? Wędrówkę zaczynamy w doli-
nie Kosarzewki za osiedlem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Już sama rzeka jest 
jakaś inna, wody niesie dużo, płynie 
wartko, jest czyściejsza niż zwykle. 

Nie jest to jednak Kosarzewka, jaką 
pamiętam z dzieciństwa – wspomina 
nasz cicerone. – Wtedy była ze cztery 
razy szersza, wody było po pas a w do-
łach i głębiej. Pełniła też, jak się dzisiaj 
mówi funkcje rekreacyjne. Całe wakacje 
taplaliśmy się w wodzie, wylegiwali na 
trawie, łowili ryby, budowali szałasy w 
zaroślach. Było się raz Winnetou, a raz 
Tomkiem Sawyerem. Podróż do krainy 
wyobraźni była piękniejsza, niż wcza-
sy na Seszelach, gdyby mi dziś zafun-
dowali. Zimą były łyżwy na zamarznię-
tych stawach, wiosną żeglowaliśmy na 
lodowych krach, odpychając się kijami. 
Co tam perspektywa kąpieli w lodowatej 
wodzie, co tam „manto” w domu, gdy na 
krańcach oceanu czekało złoto z Porto 
Bello.

Tymczasem przechodzimy rzeczkę 
po metalowej kładce, by ścieżką wśród 
starych wierzb wyruszyć na północ. 
W rowie towarzyszącym ścieżce płynie 
woda. Płynie tak już od kilku tygodni – 
zachwyca się p. Grzesiak – zwykle po-
jawiała się na krótko po roztopach lub 
dużych ulewach, stałego cieku nie było 
tu ze dwadzieścia lat lub dłużej. A jeśli 
woda jest tu, to znaczy, że płynie całą 
długością wąwozu.

Ta łąka po lewej porośnięta olchowym 
młodnikiem za mego dzieciństwa była 
bagnem zwanym „Olszynką”. „Nie chodź 
na „Olszynkę”, bo się utopisz” –   ostrze-
gała mama.  Pomiędzy „Olszynką” a dro-
gą lubelską rozciągały się stawy, zosta-
ły po nich fragmenty grobli. Stąd tę część 
doliny nazywano „Stawiskiem”.

Dochodzimy do ulicy Wandzin, dawny 
folwark majątku „Podzamcze”, obecnie 
przez młodych zwany „chińską dzielni-
cą” dla dziwnie brzmiącej nazwy.

Oprócz wąwozu głównego krawędź 
wierzchowiny rozczłonkowują pomniej-
sze dolinki, tworząc szereg niewielkich 
pagórków porośniętych murawą lub 
krzewami.

Tutaj zjeżdżało się na nartach, zwykle 
wystruganych z deski, tu jeździliśmy 

rowerem na łeb na szyję z góry – opo-
wiada p. Grzesiak. – Królem okolicy był 
starszy parę lat Krzysiek Mroziewicz, bo 
miał prawdziwą „młodzieżówkę” z wol-
nobiegiem.

[Krzysztof Mroziewicz: dziennikarz, 
pisarz i podróżnik, były ambasador RP 
w Indiach, dzieciństwo spędził w Bycha-
wie.]

Chyba tylko on zrealizował marzenia 
o dalekich krajach.

Świeżo wysypaną żwirówką dochodzi-
my do wylotu wąwozu. Strumień prze-
gradza mała betonowa tama z prowad-
nicami dla zastawek.

Tu był zbiornik przeciwpożarowy, mały 
ale potrzebny, dziś zastępują go hydran-
ty. Byłem u burmistrza z pomysłem, by 
zbiornik zrewitalizować. Kumkały by 
żaby, pluskałyby się kaczki, bzyczałyby 
komary; byłoby swojsko i ekologicznie. 
Nakład nieduży, wystarczyłoby wyciąć 
parę krzaków, pogłębić i oczyścić misę, 
naprawić groblę, spiętrzyć wodę i gotowe. 
Z właścicielami też nie kłopot, bo grunt 
państwowy. Burmistrz na to, że kłopot 
owszem jest, bo podług norm unijnych 
zbiornik powinien być ogrodzony. A jak 
się zrobi ogrodzenie, to trzeba go pilno-
wać, żeby nie „dostało nogów”. Nic to, że 
maksymalna głębokość akwenu wyno-
siłaby jakieś 80 cm, prawo jest prawem 
i basta. Utopić się można i w wannie, ale 
to już prywatna sprawa właściciela wan-
ny. Pokrzepieni szacunkiem dla prawa 
ruszamy dalej. Dawno, dawno temu, bo 
przed półwieczem – wspomina p. Mirek 
– strumień w tym miejscu rozwidlał się 
tworząc wyspę. Pasły się na niej krowy, 
a gdy chciały, korzystały z wodopoju. 
Podmokły w tym miejscu fragment wą-
wozu musimy obejść trawiastym zbo-
czem. A tam niczym w piosence Sławy 
Przybylskiej … „viola silvestris, słodsze, 
niż wszystkie róże, calutkie wzgórze od 
stóp do głów, zmieniło się w słodki bu-
kiecik…”

Całe łany fiołków lśnią w kwietniowym 
słońcu a powietrze wypełnia woń „Soir 
de Paris”. Niewiele trzeba – kiczowata 
piosenka, jakieś kwiatki – by starsi pa-
nowie wzruszyli się wspominając dziew-
czyny, co dawno babciami wnukom…

A teraz znów pora na rzecz męską, 
czyli politykę!

Zaraz po wojnie na terenie dawnego 
folwarku Zadębie utworzono spółdziel-
nię produkcyjną. Nie pamiętam, jakie-
go bohatera pracy imię nosiła, dość, że 
została obficie wyposażona w traktory, 
maszyny, inwentarz żywy, etc. Wybudo-
wano dużą ceglaną oborę na kilkadzie-
siąt sztuk bydła, o tam po drugiej stronie 
wąwozu. Wszystko to miało udowodnić 
wyższość rolnictwa kolektywnego nad 
kułakami, takimi jak mój ojciec. Lecz gdy 
tylko zelżał stalowy uścisk bratniego na-
rodu uświadomiony klasowo lud kołchoz 
rozwiązał. Maszyny i zwierzęta gdzieś 
się rozeszły, oborę rozebrano do funda-
mentów. Ale nie całą! Jedno naroże dłu-
go jeszcze sterczało ku niebu, głosząc 
chwałę budownictwa socjalistycznego. 

początek wąwozu

tu zaczynamy wycieczkę
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Parę cegieł może leży tam do dziś.
Po chwili zadumy nad meandrami hi-

storii schodzimy w dół ku meandrom 
strumienia. Zabudowania Wandzina 
pozostawiamy za sobą. Wśród rozlewisk 
skaczemy z kępy na kępę. (Moczary, 
Kępy – znowu ten PRL!)

Zazwyczaj woda z wąwozu dociera led-
wo do tego miejsca. Dziś żwawy strumyk 
pluszcze po kamieniach, tworzy małe 
wodospady i skrzy się popołudniowym 
słońcem. Stopniowo bieg wąwozu skrę-
ca ku północnemu wschodowi, a zbocza 
rosną i zbliżają się do siebie. Rozpozna-
jemy szereg kwitnących roślin: rzadkich 
i całkiem pospolitych. Np. taki mniszek 
lekarski Taraxacum officinale zwany po-
wszechnie mleczem o tej porze wyzłaca 
łąki i murawy. Tępiony jako chwast jest 
cenną rośliną miododajną. Mniszek jest 
jednym z pierwszych pożytków, jakie 
wiosną odwiedzają pszczoły. Zawiera 
wiele pyłku kwiatowego, z którego owa-
dy wytwarzają wartościowy pokarm 
zwany pierzgą. Miód z mniszka i innych 
kwiatów wiosennych jest smaczny i ma 
właściwości lecznicze. By oddzielić go 
od późniejszych pożytków, należy od-
powiednio wcześnie dokonać pierwsze-
go zbioru, mówi p. Jarosław Stępień – 
nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w ZSZ Pszczela Wola. Pan Jarek, pry-
watnie również miłośnik przyrody i tu-
rysta, należy do fanów bychawskich 
wąwozów. To znakomite miejsce na loka-
lizację pasieki zwłaszcza że wokół przy-
bywa upraw rzepaku. Niestety, zupełnie 

niewykorzystane, choćby sezonowo.
W miejscach zacienionych spotykamy 

miodunkę ćmą (Pulmonaria obscura). 
Jak wskazuje nazwa różowo-fioletowe 
kwiatki zawierają dużo słodkiego nek-
taru. Po umiejętnym przyłożeniu do ust 
„miodek” da się wyssać. Jest smaczny, 
ale niestety kwiaty miodunki są niewiel-
kie. Na rozlewiskach niebiesko kwitnie 
niezapominajka błotna.

Przechodzimy po mostku z bali na 
drugą stronę i rozstając się z polną dro-
gą wkraczamy w głąb wąwozu. Rosną tu 
dorodne topole wys. 25-30 m najgrub-
sze o średnicy pnia do 80 cm. Absol-
wenci bychawskich szkół wspominają, 
jak sadzili w wąwozach drzewa. Miało to 
miejsce w latach 60-70. ubiegłego wie-
ku. Sadzono głównie topole i sosny.

Topola poradziła sobie jak widać, we 
właściwym sobie wilgotnym środowi-
sku. Gorzej z sosną, ta na gliniastych 
glebach o wapiennym podłożu rośnie 
raczej rachitycznie.

W ogóle drzewostan wąwozu przedsta-
wia się zaskakująco bogato tworząc dwa 
typy zbiorowisk leśnych – wilgotny łęg w 
dolinie oraz suchy grąd w wyższych par-
tiach zboczy. W tym pierwszym oprócz 
topoli mamy jesion, wierzby i olchę – 
w drugim zaś grab, dąb, lipę czereśnię, 
klon, wiąz, spotkać można buka (poza 
granicą zwartego występowania), kasz-
tanowiec i inne. Niższe piętro tworzą 
czeremcha, dereń świdwa, kalina, bez 
czarny 
i wszę-

dobylska leszczyna. Dochodzimy do 
rozwidlenia wąwozów. W lewo pod gór-
kę biegnie sucha odnoga wąwozu, tędy 
po kilkuset metrach dojdziemy do roz-
droża szos Bychawa – Lublin i Bycha-
wa – Piaski. Możemy też wyjść w lewo 
i dalej polną drogą do cmentarza. Tuż 
obok rozwidlenia wąwozów na miejscu 
po dawnej piaskowni niewielka, obec-
nie zarastająca polanka, stąd ku pół-
nocno-wschodowi niewyraźna dróżka 
wznosi się nad zbocze towarzysząc wą-
wozowi. Tu paliło się ogniska i pierwsze 
papierosy, bawiło w wojnę i podchody 
– wspominają poważne dziś osoby. Nie 
tylko groźne zastępy wojowników z łu-
kami i procami (w strumieniu były fajne 
kamienie, okrągłe do procy i płaskie do 
puszczania kaczek) wychowały „Kacze 
Doły”. Pani Magda Lipiec – dziennikar-
ka „Radia Lublin” – ma wspomnienia 
bardziej dziewczyńskie: Lubiłam spę-
dzać wakacje u babci na Wandzinie. W 
wąwozach rosły kwiatki, z których plo-
tło się wianki. Były też pełne ptasiego 
śpiewu. Pamiętam dym ogniska, zapach 
pieczonych kartofli i kiełbasy, smak po-
ziomek, dzikich malin i… pierwszych 
pocałunków! Choć ten najpierwszy raz 
był właściwie nad zalewem. Miałam tu 
wielu fajnych przyjaciół.

[Drodzy czytelnicy! Ze wspomnieniami 
p. Magdy autora niniejszego tekstu nic 
nie łączy. Jest niestety o całe pokolenie 
starszy i był natenczas już statecznym 
ojcem rodziny.]

Tymczasem wybieramy dróżkę nad 
brzegiem strumienia raz po raz prze-
skakując przezeń. Pod stopami jeszcze 
jedna osobliwość roślinna: różowymi 
łuskowatymi gronami kwitnie łuskiew-
nik różowy (Latharea Sqanamaria). 
To pasożyt czerpiący soki z korzeni 
drzew i krzewów liściastych. Zapylają 
go trzmiele, a nasiona roznoszą mrówki 
[Jakub Mowszowicz „Flora wiosenna”].

Strumień pnie się w górę spływając po 
licznych szypotach i ułożonych ludzką 
ręką tamach z kamieni. Nie gorzej, niż 
na Roztoczu – stwierdza z dumą sołtys. 
Krótkie prostopadłe dolinki rozcinają 
zbocza tworząc charakterystyczne „czu-
by”. W jednej z nich wyraźna dróżka wy-
deptana przez zwierzęta. Zobacz, tędy 
sarny schodzą do strumienia. Ostatnio 
widuje się wiele tych pięknych zwierząt.  
Istotnie, potwierdza to dr Marian Flis z 
lubelskiej AR, specjalista od myślistwa. 
Saren przybyło, gdyż nie mają natural-
nych wrogów, a łagodne zimy pozwalają 
na przetrwanie stad w dobrej kondycji. 
Wytworzył się nawet typ sarny polnej; 
jaśniej umaszczonej i roślejszej. Zacisz-
ne wąwozy dają im schronienie przed 
mrozem i wiatrem, a pędy i gałęzie ro-
ślin łatwo dostępne pożywienie. Na zimę 
niewielkie stada saren łączą się w więk-
sze „chmary”. Którejś zimy właśnie w tej 
okolicy naliczyłem ok. 30 sztuk pasą-
cych się w oziminie!

Część druga trasy nr 3 po „Kaczych 
Dołach” oraz mapa w następnym nu-
merze.zawilec gajowy

początek wąwozu

złoć łąkowa
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Bychawscy 
trampkarze 
we Francji

Sławomir Różycki, Waldemar Kot

Zamiast spędzać drugi dzień świąt 
wielkanocnych z rodzinami, młodzi pił-
karze Bychawskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Granit”, wybrali się w da-
leką drogę – do Francji. Grupa tramp-
karzy młodszych (16 zawodników) w 
dniach 13 – 22 kwietnia gościła w za-
przyjaźnionym mieście La Chapelle sur 
Erdre. 

Do Francji polecieliśmy samolotem. 
Dla większości był to pierwszy lot w ży-
ciu i niezapomniane doświadczenie. 

Po noclegu w centrum Paryża, następ-
nego dnia ruszyliśmy zwiedzać stolicę 
Francji. Największą atrakcją była wieża 
Eiffla i wjazd windą na jej samą górę. 
Ponadto, byliśmy pod Łukiem Triumfal-
nym i w Luwrze.

Do Nantes dotarliśmy super szybkim 
pociągiem TGV, którego średnia pręd-
kość wynosiła 160 km/h. Późnym wie-
czorem dotarliśmy do zaprzyjaźnionego 
miasta i do rodzin.

W czasie następnych dni młodzi piłka-
rze uczestniczyli w zajęciach sportowo 
– rekreacyjnych, razem z francuskimi 
rówieśnikami. Odbył się również turniej 
halowej piłki nożnej, który wygrała dru-
żyna „Granitu”. 

Jeden z pięknych kwietniowych dni 
spędziliśmy nad Atlantykiem, spaceru-
jąc po wybrzeżu i podziwiając śliczne 
widoki. Co prawda woda w oceanie była 
lodowata, ale nie odstraszyło to niektó-
rych, by spróbować wejść do wody. 

W sobotę,18 kwietnia, odbył się wspól-
ny trening, po którym udaliśmy się do 
Nantes, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć 
w akcji prawdziwych profesjonalistów 
w czasie meczu FC Nantes – Nicea. Wi-
docznie nasza obecność przyniosła go-
spodarzom szczęście, bo wygrali 2:0!

Nadszedł dzień wielkiego meczu AC 
Chapelain Football – Klub Sportowy 
Granit. Młodzi piłkarze z Bychawy bar-
dzo chcieli się zrewanżować za ubiegło-
roczną porażkę. Jednak mimo usilnych 
starań im się to nie udało. Po pierwszej 
połowie remisowali 1:1, a w drugiej po-
łowie bramki zdobywali tylko gospoda-
rze. Końcowy wynik 5:1 dla przyjaciół 
z Francji. Nasi chłopcy w żartach, całą 
winę zrzucili na jedzone wcześniej śli-
maki, które aczkolwiek bardzo smacz-
ne, są mało pożywne, czego skutkiem 
było opadnięcie z sił w drugiej połowie 
meczu.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Nan-
tes, a popołudniu ośrodek treningowy i 
stadion FC Nantes, który wzbudził wiel-
ki zachwyt młodych zawodników.

Ostatni dzień spędzaliśmy w La Cha-
pelle. Byliśmy z wizytą w gimnazjum, 
gdzie mogliśmy zobaczyć jak wyglądają 
lekcje rówieśników z Francji, niektórzy 
nawet w nich aktywnie uczestniczyli. 
Popołudniu obyło się pożegnalne spo-
tkanie w Merostwie. 

W środę, 22 kwietnia, wczesnym ran-
kiem byliśmy już na dworcu w Nantes. 
Czas w drogę, ostatnie uściski, pożegna-
nia z rodzinami, które nas tak serdecz-
nie przyjęły, aż łza kręciła się w oku.

Młodzi piłkarze „Granitu” dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w realizacji 
wyjazdu: pani Agnieszce Kamińskiej, 
burmistrzowi Andrzejowi Sobaszko-
wi, panu Artura Płazie oraz zarządowi 
BLKS Granit.

Dziękujemy za 1 %
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
zdecydowały się przekazać 1% podatku na rzecz 
leczenia i rehabilitacji naszego syna – Jasia.
Bardzo dziękujemy także wszystkim z Państwa 
za aktywne wspieranie nas poprzez różnorodne 
formy pomocy.
Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia.

Z wyrazami wdzięczności 

Agnieszka i Piotr Barszcz
PS.
Zgodnie z tegorocznymi przepisami, środki fi-
nansowe z 1% podatku urzędy skarbowe prze-
każą na subkonto Jasia w lipcu i sierpniu. Mamy 
więc nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli 
Państwa poinformować o wymiernych rezulta-
tach naszych wspólnych starań.

Dla pasjonatów 
motoryzacji!
Top Gear - miesięcznik znany i ceniony na ca-
łym świecie, w Polsce wydawany od 2008 roku, 
a w nim motoryzacyjne aktualności, najnowsze 
trendy rynkowe, testy … Majowy numer kusi
odjazdową sylwetką Astona, który wjechał na 
okładkę wprost z fabryki Morgana. Top Gear  to 
podobno najszybszy miesięcznik dla mężczyzn! 
I czeka, nie koniecznie tylko na panów, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Bychawie. Zapra-
szamy!
Inne, dostępne w bibliotece czasopisma (które 
można – bezpłatnie!!! - przeczytać  na miejscu 
lub wypożyczyć do domu) to: Dziennik Wschod-
ni; Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Polityka, 
Tygodnik Powszechny, Twój Styl, Świat Nauki, 
Chip-magazyn komputerowy, Cogito, Victor – 
gimnazjalista, Młody technik, Poznaj Swój Kraj, 
Świerszczyk, Ciuchcia oraz Głos Ziemi Bychaw-
skiej

Lokale socjalne w Osowie 
są już gotowe

Zakończyła się przebudowa piętra szkoły w Oso-
wie na mieszkania socjalne. Remont prowa-
dzony był od kwietnia ubiegłego roku. Zostało 
utworzonych 7 lokali socjalnych o powierzchni 
od 24,6 do 47,7m2. Wykonano również elewację 
zewnętrzną, ocieplenie, pokrycie dachowe oraz 
oddzielną klatkę schodową. Uprawnione rodzi-
ny wprowadzą się w czerwcu. 
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Łukasz Trzciński

Każdy stary kościół skrywa w so-
bie jakąś historię, bywa że mroczną 
i tajemniczą. W takim miejscu zawsze 
można znaleźć interesujące obrazy czy 
przedmioty pochodzące z minionych 
epok. Kościół w Woli Gałęzowskiej jest 
z pewnością jednym z ciekawszych 
miejsc w naszych okolicach. Ufundo-
wany przez rodzinę Przewłockich w 
1928 r., konsekrowany w 1929 r., dedy-
kowany świętemu Antoniemu, spełniał 
na początku funkcję kaplicy dojazdowej 
parafii Bychawa. Drewniany kościółek 
położony na malowniczym wzniesie-
niu, otoczony świerkami, przywołuje na 
myśl górską świątynię z okolic Podha-
la, skrytą gdzieś wśród smrekowych la-

sów. Kościół ten jest godzien zwiedzenia 
z jeszcze innego powodu – jego wnętrze 
skrywa niemego, ale bardzo wymowne-
go „świadka” wydarzeń z okresu I Wojny 
Światowej. 

Okolice Bychawy były ciężko doświad-
czone w okresie I Wojny, kilkakrotnie 
życie tutejszych mieszkańców zakłócał 
przechodzący tędy front zbierający swo-
je krwawe żniwo, także wśród lokalnej 
ludności cywilnej. Liczba poległych żoł-
nierzy jest trudna do ustalenia, ale pa-
mięć o nich powinna być zawsze żywa. 
Nam, żyjącym kilkadziesiąt lat później, 
o walczących i poległych żołnierzach 
przypominają liczne, także w naszej oko-
licy, zbiorowe mogiły. Większość z nich, 
jak choćby ta znajdująca się najbliżej 
Bychawy, to kwatery poległych żołnie-
rzy austro-wegierskich i rosyjskich. Na 
Lubelszczyźnie ciężko trudno byłoby 
znaleźć mogiły, w których spoczywali-
by oddzielnie żołnierze wojsk przeciw-
nych – rosyjskich. Dlaczego? Czyżby 

Rosjanie, którzy przetrwali jedną czy 
drugą bitwę nie troszczyli się o godny 
pochówek swoich współbraci? Powód 
tego jest nieco inny – wypierane i cofa-
jące się wojska rosyjskie nie miały 
czasu ani możliwości, by sprawić 
należyty pochówek poległym żoł-
nierzom. Pozostawiano ich grze-
banie ludności cywilnej zamiesz-
kującej dane tereny. Znajdujące 
się w okolicy Bychawy mogiły z I 
Wojny – w Bychawie - Zadębiu, Bychaw-
ce, Zaraszowie – to kwatery i cmenta-
rze wojenne, świadczące wymownie, że 
wobec śmierci wszyscy są równi. Polacy 
grzebiąc, niezależnie od ich narodowo-
ści jako katolicy oznaczali ich krzyżami 
katolickimi. Szczątkowa mogiła żołnie-
rzy rosyjskich zachowała się w Opolu 
Lubelskim. Jaki to ma związek z owym 

niezwykłym świadkiem z Woli Gałę-
zowskiej? Otóż ma i to bardzo duży… 

Żołnierzom rosyjskim udającym 
się na wojnę na obcej ziemi towarzy-
szył zawsze kapelan, który troszczył 
się o zorganizowanie kaplicy polowej 
w miejscu, gdzie stacjonowały woj-
ska. Wiadomo, że wojska rosyjskie 
zajmujące tereny Lubelszczyzny tak-
że posiadały swoją kaplicę polową. 
Dowodem tego jest jeden niezwykły 
świadek, który teraz znajduje się w 
kościele parafialnym w Woli Gałęzow-
skiej. To bizantyjska ikona Krzyża. 
Krzyża będącego zawsze blisko wal-

czących żołnierzy wciągnietych w tryby 
wojennej machiny nad Wisłę… Jednym 
z ostatnich miejsc gdzie stacjonowały 
wojska rosyjskie było Opole Lubelskie, 
i tam pozostał Krzyż, gdy resztka oca-
lałych Rosjan uciekała w panice przed 
Austriakami, pozostawiając wszystko, 
także i wyposażenie kaplicy.

Pozostał z tymi, którzy polegli.., jest 
więc naznaczony cierpieniem i wia-
rą. Krzyżem pozostawionym w 
Opolu zaopiekowali się zakon-
nicy, pijarzy, mający tam swój 
dom. Po jego likwidacji, 
Krzyż nadal znajdo-
wał się w budynkach 
klasztornych prze-
jętych przez du-
chowieństwo 
diecezjalne, 
jednak nikt 
już o nim 
nie pamię-
tał. Trud-

no ustalić, z jakiego 
okresu pochodzi. 
P r awdop o dobn ie 
powstał w XVIII wieku, na 

p e w no 
jest to bizantyj-
ska ikona. Widać na 
nim ślady po ukośnej 
belce u dołu, charak-
terystycznej dla Krzyża 
bizantyjskiego. Na górze 
zaś znajduje się zama-
lowany napis wykona-
ny cyrylicą. 

W 1993 r. młodzież 
maturalna przywio-
zła ten Krzyż do ko-
ścioła parafialnego 
w Woli Gałęzowskiej 
w związku z organi-
zowanymi misjami. 
Od tamtego czasu ów 
niezwykły świadek 
pozostaje w miejsco-
wej parafii. Przed Nim 
odbywały się rekolekcje 
oazowe. Po wielu latach 
Krzyż stał się na nowo 
świadkiem troski, wiary 
i siły, tym razem ducho-
wej. Wymownym zna-
kiem i śladem obecności 
różnych wyznań chrze-
ś c i j a ń s k i c h , r ó w -
nież w naszej 
najb l i ż sz e j 
okolicy.

Krzyż – świadek dawnych wydarzeń
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Maria Dębowczyk

Spośród 40 miast prywatnych 
w XVIII w. na obszarze ówczesnego 
województwa lubelskiego, tylko w 
sześciu z nich istnieniały budowle i 
umocnienia obronne. Wśród tych nie-
licznych wymieniona jest Bychawa, 
co potwierdzają źródła historyczne.

Wyobraźmy sobie niewielkie XVI-
wieczne miasto z prostokątnym rynkiem, 
od naroży którego biegną prostopadle 
uliczki ze zwartą i niską zabudową. Oto-
czone wałem ziemnym, wzmocnionym 
palisadą i drewnianymi bramami, gdzie 
wartę trzymają straże. Nad miastem 
rozłożonym w dolinie przeciętej dwiema 
rzekami góruje w niewielkim od niego 
oddaleniu zamek obronny. Usytuowa-
ny na wzgórzu i otoczony kilkumetro-
wym murem obwodowym z masywnymi 
okutymi bramami. Z jednej strony fosa 
ze zwodzonym mostem, z innych stron 
stawy zasilane rzekami bronią dostę-
pu do zamku. Wyobraźmy sobie jeszcze 
stanowiska strzelnicze w blankach, tj. 
prostokątnych podwyższeniach muru, 
no i baszty, z których obserwowano i sy-
gnalizowano każde podejrzane i zagra-
żające miastu i mieszkańcom niebez-
pieczeństwo. A jeśli bardziej popuścimy 
wodze imaginacji, to może dostrzeżemy 
też czujne straże halabardników?

Ile w tej wizji prawdy, dziś trudno zwe-
ryfikować, ale z dużym prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że Bycha-
wa (pierwotnie Klethne) posiadała po 
przekształceniu się w miasto prywatne 
– własność Mikołaja Pileckiego z Pilczy 
– z pewnością system umocnień obron-
nych. Potwierdzają to źródła historyczne 
i wynikające z nich wnioski historyków. 
Tak więc to co podsuwa nam wyobraź-
nia, nie jest dalekie od prawdy.

W okresie od XIV do połowy XVI w. 
przybywało miast w ówczesnej Lubelsz-
czyźnie, a te założone wcześniej prze-
żywały swój rozkwit. Zakładane na 
prawie magdeburskim, z wszystkimi 
konsekwencja- mi z tego 
wynikającymi, stanowi-
ły źródło do- chodu 
właśc ic ie l i , w in-
teresie któ- r y c h 
było zabiegać o róż-
ne przywileje l ok a -
cyjne. Ze-

zwolenia na jarmarki i targi, tworzenie 
warunków do rozwoju rzemiosła i han-
dlu, co pociągało za sobą osiedlanie się 
kupców i rzemieślników, miały przy-
nieść wymierne korzyści właścicielom. 
W zdecydowanej większości była nimi 
szlachta, w mniejszości magnateria i 
duchowieństwo. 

Odwołując się do przepisów prawa 
magdeburskiego i praktyk miast zało-
żonych wcześniej niż Bychawa może-
my odtworzyć szesnastowieczny układ 
przestrzenny (zachowany w dużym stop-
niu do dziś, choć niekorzystnie zakłóco-
ny późniejszą rozbudową). Trudniejsze 
jest to jednak w odniesieniu do zamku 
obronnego poza miastem, który - jak 
zapisano w łacińskim dokumencie loka-
cyjnym miał powstać dla powstrzyma-
nia zapędów nieprzyjaciół [Archiwum 
Główne Akt Dawnych, MK ks.54 k.98]. 
Fakt zezwolenia króla Zygmunta Stare-
go na budowę zamku jest o tyle intere-
sujący, że monarcha nieczęsto szafował 
takim przywilejem, w dodatku wyraźnie 
zawierającym zapis obowiązku pomocy 
ze strony mieszczan w jego wznoszeniu. 
Na wszystkich mieszkańcach bowiem 
ciążył obowiązek obronności, a łacińskie 
castellum znaczy przecież warownia, 
twierdza, co jasno wskazywało na celo-
wość budowli wymienionej w przywile-
ju. Wiadomo również, że prace przygoto-
wawcze rozpoczął Pilecki jeszcze przed 
wydaniem przywileju lokacyjnego i na 
dwa lata przed otrzymaniem dokumen-
tu fundatora. Czy może więc otrzymał 
wcześniej ustną obietnicę króla? Wydaje 
się to możliwe, biorąc pod uwagę zasłu-
gi Pileckiego na polach bitewnych, jego 
pozycję i karierę jako faworyzowanego 
dworzanina (w późniejszym okresie jed-
nak relacje z królem znacznie się pogor-
szyły, ale to inny temat), a przy tym ma-
jącego należyte znajomości w kręgach 
ludzi wykształconych, jak m.in. Andrzej 
Krzycki [Polski Słownik Biograficzny t. 
XXVI s.266].

Średniowieczne dwory Bychawskich 
i gotyckie cegły

Od końca XIV w. do 1519 r. Bychawa 
pozostawała w rękach kolejnych poko-
leń rodu Bychawskich, od których na 
krótko, w drodze zastawu, przeszła na 
skoligaconego z nimi Mikołaja Firleja, 
hetmana koronnego . W 1521 r. sumy 
na le ż ne Firlejowi, a ciążące na wsi 

Bychawa spłacił Mi-
kołaj Pilecki i po 
16 latach własno-
ści stał się pierw-

szym właścicielem 

miasta. Królewski przywilej lokacyjny 
otrzymał w maju 1537 roku, a doku-
ment lokacyjny na swoje nazwisko jako 
fundatora 24 czerwca 1539 r. [Biblioteka 
PAN Kraków, rkps.704, k. 43v]. Tu zno-
wu warto odwołać się do łacińskiego 
nazewnictwa: w przywileju lokacyjnym 
użyto słowa oppidum, co dosłownie zna-
czy oszańcowanie, obwarowanie, także 
miasto. Być może szczegół mało istotny, 
ale nie bez znaczenia. Gdyby chodziło o 
zwykłe miasteczko (osadę) niewarowne, 
odpowiedniejsze byłoby oppidulum.

Można przypuszczać, że zamek wysta-
wiony przez Pileckiego stanął w miejscu 
piętnastowiecznych siedzib Bychaw-
skich, o których wiadomo, że pod koniec 
tego wieku mieli tu trzy dwory, w tym 
jeden najstarszy z folwarkiem – mógł 
powstać pod koniec XIV w. Tu trzeba 
oddać sprawiedliwość Bychawskim, że 
choć nie zdołali utrzymać się w Bycha-
wie z powodu trudności finansowych i 
zadłużeń, to jednak jeden z nich, Jan, 
syn Andrzeja, właściciela Bychawy i 
Grochocic, był właśnie inicjatorem in-
westycji i starań zmierzających do prze-
kształcenia wsi w miasto. Zamysł jego 
zrealizował Pilecki.

Już sam wybór miejsca pod zamek 
dowodził charakteru i obronnej funkcji 
budowli, którą miałaby spełniać w ra-
zie najazdu wrogów. Wybór świetny, z 
wykorzystaniem naturalnych walorów 
obronnych miejsca.

Zamek położony na półwyspie otoczo-
nym z trzech stron stawami, a od czwar-
tej, północnej, odciętym fosą od lądu i, 
prawdopodobnie połączonym z pod-
zamczem zwodzonym mostem. Za fosą 
znajdowało się gospodarcze podzam-
cze, również umocnione”- z informacji 
dostępnej w Internecie. Można jeszcze 
i dziś rozpoznać linię okalającego za-
mek muru ciągnącego się skrajem fosy, 
jak i zarys samej fosy. Niestety, nigdy 
nie prowadzono tu żadnych badań ar-
cheologicznych, choć bywa, że ciekaw-
scy amatorzy albo historycy sztuki wy-
grzebują z coraz bardziej kruszących 
się ruin i fundamentów renesansowego 
zamku (potem przebudowanego po 1725 
r. przez Stoińskich, a następnie po 1802 
r. przez Scypionów, w stylu bardziej pa-
łacowym) niewiarygodnie cenne znalezi-
ska. Oto autor informacji w Internecie:

Ku mojemu zdziwieniu znaleźliśmy 
tam trzy gotyckie cegły palcówki, 
w tym jedną szkliwioną. Czyżby ta 
obecność świadczyła o wykorzysta-
niu do budowy zamku murów już ist-
niejących, wzmiankowanych w źró-
dłach, piętnastowiecznych dworów? 

Mowa oczywiście o dworach Bychaw-
skich.

Podzielam to zdziwienie połączone z ra-
dością, jako mieszkanka Bychawy z po-
wodu tej sensacji, oraz wyrażam nadzie-
ję, że cegły gotyckie pozostały w miejscu 
ich znaleziska… Czy jednak tego typu 

...dla powstrzymania zapędów nieprzyjaciół...

Przykład umocnień obronnych Bolków
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nagłośnienie w Internecie dobrze służy 
sprawie ochrony zabytku? Zabytku na 
otwartej przestrzeni, niestrzeżonego, na 
uboczu. Pytam retorycznie.

Bychawa – miasto obronne zamknię-
te

Znacznie więcej źródeł odnoszących 
się do miast prywatnych zachowało się 
z późniejszego okresu, począwszy od 
XVIII w. W woj. lubelskim było ich wów-
czas 40, w tym tylko kilka jako własność 
duchownych, pozostałe lokalizowane 
były na ziemskiej własności szlacheckiej 
lub magnackiej. Ale tylko 6 spośród 40 
posiadało różnego rodzaju umocnienia 
obronne. Najwcześniejsze źródła mówią 
o typowo obronnym grodzie Kraśniku i 
o Piaskach, nieco późniejsze o Józefowie 
n/Wisłą, Lubartowie, Łęcznej i Bycha-
wie. Istniejące w XVIII w. mury miejskie 
w wymienionych miastach wraz z bra-
mami i wałami ziemnymi, to pozostało-
ści fortyfikacji średniowiecznych, może 
nawet sięgające jeszcze okresu sprzed 
uformowania się organizacji miejskiej. 
Zapis o wałach znajduje się w Księdze 
Miasta Bychawy [Archiwum Państwowe 
w Lublinie nr 2 s.52]. Ich ślady zacho-
wały się do dziś – stwierdzają historycy 
po zwiedzeniu Bychawy i wizji lokalnej 
wzgórza zamkowego [Tomasz Opas [w:] 
Kwartalnik Historii Kultury, 1971, R. 19 
nr 2; także A. Wyrobisz [w:] Przegląd Hi-
storyczny t. LXV, 1974 s. 19-45]. Wały 
ziemne okalające miasto wzmocniono 
palisadą (ostrokołem, częstokołem), a 
więc ogrodzeniem z drewnianych, ostro 

zakończonych pali, słupów wbitych je-
den przy drugim w ziemię. Łatwą w kon-
strukcji, ale podatną na ogień i raczej 
nietrwałą. Był to przykład prostej forty-
fikacji zabezpieczającej wyłącznie przed 
atakiem piechoty i małych liczebnie sił. 
Znacznie trwalsze były zwłaszcza muro-
wane bramy miejskie zamykające wraz 
z wałami dostęp do miasta oraz mosty. 

Mimo to w mieście, w którym istniały 
choćby tylko takie prymitywne budow-
le i umocnienia obronne, łatwiej było o 
utrzymanie porządku i kontrolowanie 
przybyszów, a w związku z tym pobie-
ranie różnego rodzaju opłat jak 

tzw. mostowe czy kopytkowe. Umocnie-
nia tego typu i punkty kontrolne, wraz 
ze strażą miejską, stanowiły rodzaj za-
bezpieczenia przed rabunkami i „ku-
pami zbrojnymi” i, jeśli nawet nie gwa-
rantowały w pełni skutecznej obrony, to 
sygnalizowały niebezpieczeństwo i po-
trzebę mobilizacji. Tylko w większych 
miastach – grodach istniały prawdziwe 
fortyfikacje bastionowe. 

Mniejsze miasta w większości nie 
posiadały umocnień obronnych i po-
zostawały tzw. miastami otwartymi. 
Bychawa nie jest do nich zalicza-

na. Miała bowiem zorganizowany 
i przemyślany, na miarę swo-

ich możliwości i ówczesnych 
realiów, system obrony, 
kontroli wjazdu do miasta 
oraz w bliskiej od niego 
odległości, w razie 
potrzeby, warowny 
zamek.

Nowy zarząd BTR

W dniu 16 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Bychawskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, podczas którego został wybrany nowy zarząd na na-
stępną kadencję. 

Oto skład:
Teresa Tracz – prezes
Maria Dębowczyk – zastępca prezesa
Barbara Cywińska – sekretarz
Agnieszka Chemperek – skarbnik
Pozostali członkowie Zarządu: 
Wanda Dolińska – prowadząca rachunkowość
Danuta Sprawka, Ilona Fijołek-Mituła – prowadzące kronikę
Zofia Sak, Monika Głazik, Wiesław Boguta, Marek Kuna, Mirosław Grzesiak
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Czchów - fot. Jerz Strzelecki

Cegła palcówka z bychawskiego zamku
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Gimnazjum nr 1 
w Palmową Niedzielę

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową 
w Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs na najpięk-
niejszą palmę wielkanocną.
Do konkursu zgłoszono 15 palm. Uczniowie wy-
konali bajecznie kolorowe i wielkie palmy. Naj-
większa z nich mierzyła 2,5 metra. Wykonanie 
każdej z nich wymagało ogromnego nakładu pra-
cy i oczywiście cierpliwości uczniów.
Konkurs w szkole odbywa się od kilku lat. Nagro-
dy dla rywalizujących klas są skromne, ale naj-
ważniejsze, że satysfakcja za zajęcie pierwszego 
miejsca jest ogromna. W tym roku komisja kon-
kursowa nagrodziła uczniów w następujących ka-
tegoriach: za oryginalność, różnorodność, barwę 
i zachowanie tradycyjnego charakteru.
Delegacje z poszczególnych klas Gimnazjum nr 1 
zaniosły te ,,barwne olbrzymy” do kościoła para-
fialnego.

Magdalena Stacharska, Grażyna Woch

Czwartek, 2 kwietnia, wieczór, 
4. Rocznica śmierci Jana Pawła II
Wraz z dziećmi oglądam film ,, Świa-

dectwo” poświęcony życiu naszego Pa-
pieża – Jana Pawła II. Z ust jego naj-
bliższego współpracownika, kard. Sta-
nisława Dziwisza płyną piękne słowa 
o Wielkim Nauczycielu i Wielkim Pola-
ku. Myślami wybiegam do dnia, który 
ma nadejść; pełna obaw zastanawiam 
się, czy dobrze wywiążemy się w roli 

organizatorów kolejnej edycji Konkursy 
Poezji i Prozy Jana Pawła II…

Piątek, 3 kwietnia, godz. 10.00
Wszystko idzie zgodnie z planem.
Witamy przybywają-

cych z odległych nieraz 
szkół recytatorów i ich 
opiekunów. Przyjechali 
z Niedrzwicy Kościelnej, 
Wilkołaza, Wysokiego, 
Jabłonny; są też ucznio-
wie z naszej szkoły. Pan 
dyrektor, Henryk Du-
dziak, otwiera czwartą 
już edycję konkursu, opo-
wiadając ze wzruszeniem 
o swoim spotkaniu z Pa-
pieżem Janem Pawłem II.

Rozpoczynamy prze-
słuchania konkursowe. 
Podziwiamy młodzież nie 
tylko za piękną recytację, 
ale również za postawę 
pełną skupienia i prze-
jęcia. Jury w składzie: 
p. Halina Wydrych (By-
chawa), p. Agata Piwo-
warska (Wilkołaz) oraz p. 
Urszula Sawa (Wysokie) 
wyłania zwycięzców. W 
kategorii szkół gimna-
zjalnych laury przypada-
ją następującym osobom: 
I miejce – Wioleta Tokarz 
(Niedrzwica Kościelna), II 
miejsce – Joanna Żytek 
(Wilkołaz) III miejsce – 
Katarzyna Motyka (Wy-

sokie) i Adrian Wilkołek (Jabłonna).
W kategorii szkół ponadgimnazjal-

nych zwycięzcami zostają: Aleksandra 
Jargiełło (Bychawa) i Anna Marciniak 
(Bychawa). Młodzież otrzymuje nagro-
dy – przepiękne, bogato ilustrowane al-
bumy o życiu, podróżach i nauce Jana 
Pawła II.

Serdeczne dziękujemy p. dyr. H. Du-
dziakowi, który osobiście troszczy się 
o to, by nie zabrakło nagród dla uczest-
ników i by konkurs odbył się na wła-
ściwym poziomie. Wspominamy też ks. 
Witolda Gąciarza, który pracował w Ze-

spole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie i zainicjował ten wspaniały 
konkurs, poprzez który wiele osób może 
oddać hołd Świętemu Naszych Czasów.

IV Edycja Konkursu Poezji i Prozy Jana Pawła II

Szukałem Was, a teraz Wy 
przyszliście do mnie…

OSP Olszowiec ma nowy 
samochód

Samorząd, kwotą 80 tys. zł dofinansował zakup 
nowego karosażu dla OSP Olszowiec. Samochód 
kosztował 148 tysięcy złotych. Nowy karosaż dla 
straży w Olszowcu został oficjalnie przekazany 
OSP w niedzielę 3 maja, przeddzień przypadają-
cego Święta Strażaka. Nowy samochód poświę-
cił ks. Grzegorz Kolasa. W uroczystej Mszy św. 
uczestniczyły jednostki gaśnicze OSP ze Starej 
Wsi Drugiej, Bychawki Pierwszej oraz Zdrap oraz 
przedstawiciele władz samorządowych.
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Henryk Dudziak

Zawsze od siebie wymagaj więcej niż by 
inni od Ciebie wymagali, będziesz wów-
czas spełniony, szczęśliwy i wielki.

Inspirowany powyższym credo my-
ślowym, dumny z osiągnięć nie zawsze 
docenianej młodzieży, chcę skierować 
trzy bardzo podobne pytania do ucznia 
i jego nauczyciela. Mam nadzieję, że ten 
dwugłos zabrzmi podobną nutą, wszak 
łączy ich jedna pasja – historia.

Adresatami moich pytań są Kamil 
Michaluk, uczeń II klasy LO w ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego, laureat olimpia-
dy historycznej na szczeblu centralnym 
i mgr Janusz Urban, nauczyciel histo-
rii.

1. Czy warto pracować? Nauka to 
przecież ciężka praca...

Kamil Michaluk: Warto ciężko praco-
wać wyrzec się wolnego czasu i przyjem-
ności, nawet odpoczynku, bo tylko ta-
kie zaangażowanie sprawia, że sukces, 
który osiągamy posiada głębszy sens. 
Dla wieloletniej, ciężkiej pracy, jaką wy-
konaliśmy razem z panem profesorem, 
ukoronowaniem nie jest rozgłos, zwycię-
ska rywalizacja czy przywileje laureata. 
Jest nim stawianie choć kilku kroków 
naprzód na drodze poznania świata i 
człowieka, drodze poszukiwania praw-
dy. Ta ostatnia idea, wraz z jedynym w 
swoim rodzaju uczuciem towarzyszą-
cym spełnieniu marzeń, pozwoli na to, 
że w pięknej klasycyzującej sali, pod 
patronatem jednego z bohaterów mojej 
epoki - Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, mogłem odbierając dyplom lau-
reata, pomyśleć z łezką w oku: Trwaj 
chwilo, jakże jesteś piękna.

Czy warto pracować? Nauczanie to 
przecież ciężka praca...

Janusz Urban: Praca jest zawsze war-
tością samą w sobie. Zawód nauczycie-
la to w dzisiejszych czasach szczególnie 
trudne wyzwanie - misja, którą trzeba 
wypełnić jak najlepiej. Warto jest praco-
wać z każdym uczniem; nie tylko z ta-
kim, który osiąga bardzo dobre wyniki. 
Pociąga to za sobą konieczność szcze-
gólnego zaangażowania się w proces na-
uczania, praca na tzw. etacie absolutnie 
w takiej sytuacji nie wystarczy. Trzeba 

dodać uczniowi swój wolny czas, przy-
gotować dla niego dodatkowe, atrakcyj-
ne materiały dydaktyczne, a to wiąże 
się często z wieloma osobistymi wyrze-
czeniami. Dla mnie największą nagrodą 
za to wszystko jest możliwość uczestnic-
twa w rozwoju i sukcesie ucznia, satys-
fakcja z dobrze wypełnionego obowiąz-
ku. Czasem jest to też moment własnego 
triumfu.

2. Jakich wrażeń i doznań dostar-
czyły konkursowe zmagania?

K.M.: Najwieksze wrażenie, jakie wy-
warł na mnie centralny etap olimpiady? 
Chyba to, że wśród świetnie przygoto-
wanych, ale różnie umotywowanych 
uczestników, zwyciężyły osoby bardzo... 
zwykłe. Takie, u których wiedza i grun-
towne przygotowanie łączyły się z chę-
cią rywalizacji z samym sobą, autenty-
zmem i prawdziwym duchem historii. 
Inni uczestnicy, pozornie perfekcyjnie 
panujący nad materiałem, ale pochło-
nięci walką o wynik za wszelką cenę i 
nazbyt pewni siebie, nie zajmowali czo-
łowych pozycji. I to właśnie, w radosny 
sposób pokazuje triumf historii, która 
nie może ograniczać się do pamięciowe-
go opanowania dat i wydarzeń, ale jest 
stałym odkrywaniem i poznawaniem.

2. Jakich wrażeń i doznań dostar-
czyły Panu konkursowe zmagania 
Kamila?

J.U.: Konkursy i olimpiady przedmio-
towe są dla każdego nauczyciela wiel-
kim wyzwaniem i zarazem specyficznym 
przeżyciem. Zawsze podkreślam swoim 
uczniom, że już sam fakt startu, w tego 
rodzaju rywalizacji jest sukcesem, swo-
istego rodzaju zwycięstwem. Zdobytej 
wtedy dodatkowej wiedzy i umiejętności 
nikt im przecież nie odbierze. Nieodłącz-
nie jednak są one związane z rywaliza-
cją, chęcią osiągnięcia sukcesu, a to 
wyzwala potężne emocje, zarówno u 
ucznia, jak i pracującego z nim nauczy-
ciela. Najpierw są żmudne, wielomie-
sięczne przygotowania, a później wielkie 
napięcie towarzyszące ,,chwili prawdy”. 
Są one tym większe, im dalej w szczeble 
eliminacji postąpimy. Finał to już nie 
tylko rywalizacja z innymi, doskonale 
przygotowanymi koleżankami i kolega-
mi, ale walka z samym sobą, własną 
niepewnością, stresem. Przed wyjazdem 
Kamila na zawody centralne w Gdań-
sku udzieliłem mu na koniec jeszcze 
tylko jednej rady: ,,Bądź sobą, pokaż w 
tym, co robisz własną osobowość” – no 
i udało się! Później była wielka radość, 
wzruszenie i ogromna wewnętrzna sa-
tysfakcja. 

3. Jakie korzyści, Twoim zdaniem, 
płyną z olimpiad przedmiotowych? 

K.M.: Poza korzyściami niewymierny-
mi - pokonywaniem słabości, pozytywną 
rywalizacją czy wspaniałą współpracą z 
panem profesorem, tytuł laureata daje 
przywileje całkiem wymierne. Oprócz 
oceny celującej z historii, zwolnienia 
z egzaminu maturalnego z tego przed-
miotu z uzyskaniem z niego maksymal-
nej liczby, są to również otwarte drzwi 
do studiów humanistycznych na wyż-
szych uczelniach całej Polski. Wszystko 
to pozwala mi z większym spokojem pa-
trzeć w przyszłość, w którą z pewnością 
powiedzie mnie muza historii.

3. Jakie korzyści płyną z olimpiad 
przedmiotowych dla Pana, jako na-
uczyciela? 

Janusz Urban: Sukces ucznia w tego 
rodzaju przedsięwzięciach, jest również 
udziałem przygotowującego go nauczy-
ciela. Stanowi potwierdzenie jego kom-
petencji i świadczy o skutecznej pracy 
i zaangażowaniu. Nauczyciel i szkoła 
stają się znani w całej Polsce - mała By-
chawa, „pobiła” wielkie i renomowane 
placówki nie tylko Lubelszczyzny, ale 
całego kraju. Były też podziękowania 
od dyrekcji, gratulacje od koleżanek i 
kolegów i wielu innych osób. W ciągu 
5 lat pracy indywidualnej z Kamilem 
zdobyłem wiele cennych doświadczeń: 
im dalej i wyżej szliśmy, tym więk-
sze były potrzeby i wymagania - wiele 
działań miało charakter twórczy i nie-
typowy. Ich realizacja przyczyniła się 
do mojego osobistego i zawodowego roz-
woju. Sukces odniesiony przez Kamila 
jest dla mnie potwierdzeniem wartości 
mojej pracy, tego, że podążam dobrym 
kursem. Mam nadzieję, że w przyszłości 
będę mógł pomóc także innym uczniom 
w osiąganiu laureatów umacniając do-
brą pozycję naszej szkoły na edukacyj-
nej mapie Polski.

Gratuluję serdecznie! Cieszę się 
ogromnie z Waszego sukcesu, któ-
ry jest nie tylko chlubą i wizytówką 
szkoły, ale pięknym przykładem dla 
innych.

Dziękuję za niezwykle interesującą 
rozmowę i życzę jeszcze wielu sukce-
sów!

Trzy pytania do ucznia i nauczyciela
Głos Ziemi Bychawskiej2009/05/21 str. 15



Z KALENDARZA IMPREZ…
Tego lata w Bychawie
24 maja X Ogólnopolski Festyn „W Krainie  Pie-
rogów” – stadion miejski w Bychawie
5-6 czerwca 7 Mistrzostwa Polski Medyków w 
Kolarstwie Szosowym 
10 czerwca „BENE MERITUS” III Wieczór z 
ks. Kwiatkowskim - park miejski przy ul. J. Pi-
sudskiego w Bychawie
14 czerwca XXVI Wojewódzki Festiwal Or-
kiestr Dętych – amfiteatr przy ZS im. Ks. A. 
Kwiatkowskiego
21 czerwca Muzykowanie przy Św. Janie – plac 
przy kościele pw. św. J. Chrzciciela w Bychawie
28 czerwca „II JARMARK BYCHAWSKI” im-
preza plenerowa - w parku miejskim w Bychawie 
,przy ul. Rynek
23 sierpnia Dożynki Gminne – stadion miejski 
w Bychawie
2 września Festyn Rodzinny – amfiteatr przy ZS 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego
wrzesień Festyn „Pożegnanie Lata”  impreza 
plenerowa – park miejski przy ul. 11 Listopada 
w Bychawie

To był szczęśliwy turniej...
dla bychawskiej młodzieży. Mowa o powiato-
wym etapie konkursu wiedzy pożarniczej, który 
odbył się 8 kwietnia br. w Komendzie Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lublinie. Pierwsze miej-
sce w kategorii ponadgimnazjalnej zajął Emil 
Dolecki (na zdjęciu trzeci od prawej), i tym 
samym zakwalifikował się do etapu wojewódz-
kiego. W kategorii gimnazjów szóste miejsce 
zajął Marek Szmit (obok Emila). Kamil Tylus 
i Karolina Jamróz startowali w grupie młodszej 
(szkoły podstawowe) i zajęli odpowiednio dru-
gie i trzecie miejsce.
Emil Dolecki w następnym wojewódzkim etapie 
znalazł się w ścisłej czołowce, nie udało mu się 
jednak zakwalifikować do etapu krajowego.

Na zdjęciu bychawscy laureaci oraz organizato-
rzy OTWP w powiecie i gminie: druh Mieczy-
sław Piejak oraz druh Sławomir Rolek. 

sr

Najlepsi 
w jeździe 
rowerem

17 kwietnia 2009 r. na terenie szko-
ły podstawowej w Bychawie został 
przeprowadzony etap gminny Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego. Do 
rozgrywek przystąpiły dwie szkoły pod-
stawowe – z Bychawy i Woli Gałęzow-
skiej. Drużynę SP w Woli Gałęzowskiej 
reprezentowali - Karolina Jamróz, Da-
wid Juchna, Rafał Boryga, z SP w By-

chawie - Kamil Małecki, Paweł Duda, 
Michał Pawłowski oraz rezerwowi: Anna 
Rogowska i Aleksandra Flis.

Po przeprowadzeniu części teoretycz-
nej (test), praktycznej (tor przeszkód) 
oraz sprawdzianu z udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, w Turnie-
ju zwyciężyła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie.

Etap powiatowy turnieju odbył się  25 
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 27 w 
Lublinie. Na 11 drużyn ze szkół podsta-
wowych, drużyna z SP w Bychawie zdo-
była 7 miejsce. Drużynę przygotowy-
wała Alina Doroszewska, która również 
była odpowiedzialna za przeprowadze-
nie Turnieju na etapie gminnym.

Strzelali 
o Puchar 
Starosty

Marian Drąg

10 maja na strzelnicy w Podzam-
czu odbyły się zawody w strzelectwie 
sportowym o puchar Starosty Powia-
tu Lubelskiego. W zawodach wystarto-
wało 45 zawodników z Bełżyc, Poniato-
wej, Lublina i Bychawy.

Zawody rozegrano w kategorii seniorów 
i juniorów jako dwubój strzelecki (pisto-
let i karabinek sportowy), a także dru-
żynowo – startowało dziewięć drużyn. 
Pozostali zawodnicy startowali w klasy-
fikacji indywidualnej. W poszczególnych 
konkurencjach zwyciężyli:

I miejsce drużynowo – drużyna • 
KZR LOK Poniatowa
Indywidualnie w dwuboju – Jan • 
Koziński z Poniatowej
Indywidualnie pistolet wojskowy • 
P83 – Sławomir Rolek – Bychawa
Indywidualnie karabinek sporto-• 
wy – Łukasz Jędrys – Poniatowa

Indywidualnie juniorzy (dwubój) – • 
Łukasz Jędrys – Poniatowa

Po zakończeniu zawodów zawodnikom 
i drużynom za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc w poszczególnych konkuren-
cjach wręczono puchary ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe Lublin oraz 
pamiątkowe dyplomy, które w imieniu 
Starosty Powiatu Lubelskiego wręczył 
pan Grzegorz Szacoń.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
na kolejne zawody strzeleckie, tym 
razem o puchar Burmistrza Bychawy, 
w dniu 24 maja, godz. 10.00.

Nasz patronat
Znów w Bychawie zagrają orkiestry dęte! Na 
XXVII Wojewódzki Festiwal Orkiestr zapra-
szamy 14 czerwca, w godz. 10-22 do amfiteatru 
przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. 
Festiwal Orkiestr Dętych jest imprezą cykliczną 
o charakterze wojewódzkim, ukazującym doro-
bek kulturalny orkiestr dętych, pozwalający na 
wymianę doświadczeń.
W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, na by-
chawskiej scenie wystąpi kilkanaście orkiestr. 

Jeżeli konkurs to koniecznie profesjonalne 

jury, w składzie: Elżbieta Winiarczyk, Monika 

Głazik, Monika Gęba. Decyzją jurorów nagro-

dzono wszystkich uczestników konkursu, po-

nieważ każdy opis był niepowtarzalny i baaaar-

dzo apetyczny. Nagrody otrzymali:

Marta Wołoszyn za opis babki śmietankowej 

[Tędy i owędy M. Wańkowicz]

Łucja Kalinowska za recepturę  ciasta droż-

dżowego [Dzieci z Bullerbyn A. Lindgren]

Danuta Kalinowska – za opisy przyrządza-

nia: czekolady i drożdżowego kołacza na Świę-

to Trzech Króli [Przepiórki w płatkach róży L. 

Esquivel]
Marianna Mazur za eliksir długiego życia 

[Dziedzictwo Z. Kossak]
Małgorzata Gąbka za kontrowersyjne masato 

czyli napój przyjaźni [Blondynka wśród łowców 

tęczy B. Pawlikowska] 

Eliksir długiego życia! Marzenie każdego czło-

wieka – istnieje! Wystarczy zajrzeć do książki 

Zofii Kossak „Dziedzictwo” i  dowiedzieć się jak  

przygotować i jak zażywać aby zwyczajowe „Sto 

lat” nie było tylko okazjonalną przyśpiewką. Do 

wypróbowania tej intrygującej literackiej recep-

tury zachęcała Maria Dębowczyk.

Finał literacko-kulinarnego konkursu „Napój i Deser dla Mola” - IV edycja

Mole są wśród nas...
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Mól
• motyl nocny, którego gąsiennice 

żywią się pokarmem roślinnym, wy-
stępuje prawie na całym świecie. Po-
wszechnie znany jest mól odzieżowy. 

• Mól książkowy – człowiek ślęczą-
cy nad książkami, nie widzący życia 
poza nimi. 

[Mały słownik języka polskiego. 
Warszawa 1993]

I po imprezie...można iść do domu... Ale cóż 
to! Nikomu nigdzie się nie śpieszy... jeszcze toczą 
się rozmowy, dyskusje, słychać żarty i śmiech, 
można jeszcze delektować się smakiem napojów 
i deserów, wspominać smak bułek z cukrem z 
piekarni na rogu, snuć  plany na przyszłość... 
Niniejszym informujemy, że tematem 5 edycji 
Dania dla Mola będą sałatki, przekąski lub inne 
małe „coś na ząb”. Finał w okresie wakacyjnym 
w Barze „U Saszy”. Wszystkie Mole, już dziś, za-
chęcamy do literackich poszukiwań!

Dowodem na to, że było fajnie i że 
warto na kulturalne imprezy chadzać, 
niech będzie jeden z wpisów do kroniki 
pamiątkowej: Z rumieńcem na twarzy, 
aksamitnym posmakiem czekolady na 

języku, nutą gamy zapachów w nosie, 
czarem poezji i prozy w uszach i od-
biciem przyjaznych twarzy w oczach 
– wierni uczestnicy spotkań z wszędo-
bylskim Molem

Jeżeli konkurs to koniecznie profesjonalne 

jury, w składzie: Elżbieta Winiarczyk, Monika 

Głazik, Monika Gęba. Decyzją jurorów nagro-

dzono wszystkich uczestników konkursu, po-

nieważ każdy opis był niepowtarzalny i baaaar-

dzo apetyczny. Nagrody otrzymali:

Marta Wołoszyn za opis babki śmietankowej 

[Tędy i owędy M. Wańkowicz]

Łucja Kalinowska za recepturę  ciasta droż-

dżowego [Dzieci z Bullerbyn A. Lindgren]

Danuta Kalinowska – za opisy przyrządza-

nia: czekolady i drożdżowego kołacza na Świę-

to Trzech Króli [Przepiórki w płatkach róży L. 

Esquivel]
Marianna Mazur za eliksir długiego życia 

[Dziedzictwo Z. Kossak]
Małgorzata Gąbka za kontrowersyjne masato 

czyli napój przyjaźni [Blondynka wśród łowców 

tęczy B. Pawlikowska] 

...Wyobraźcie sobie, że upiekłam placek zupeł-

nie sama i to nawet całkiem dobry... - o przyjem-

ności czytania i kucharzenia opowiadała Łucja 

Kalinowska, uczennica klasy V Szkoły Podsta-

wowej w Kosarzewie. Książka „Dzieci z Buller-

byn” Astrid Lindgren bardzo jej w tym pomogła.

Masato – napój przyjaźni – sugestywna pre-

zentacja, przez Małgorzatę Gąbkę, opisu po-

wstawania napoju sprawiła, że nikt nie odważył 

się podjąć próby „czytania podniebieniem”. Tym 

razem, wszyscy zgodnie pozostali przy wyko-

rzystaniu zmysłu słuchu i wyobraźni. Dlacze-

go? Odpowiedź znajdziesz, drogi czytelniku, w 

książce Beaty Pawlikowskiej „Blondynka wśród 

łowców tęczy”.

Eliksir długiego życia! Marzenie każdego czło-

wieka – istnieje! Wystarczy zajrzeć do książki 

Zofii Kossak „Dziedzictwo” i  dowiedzieć się jak  

przygotować i jak zażywać aby zwyczajowe „Sto 

lat” nie było tylko okazjonalną przyśpiewką. Do 

wypróbowania tej intrygującej literackiej recep-

tury zachęcała Maria Dębowczyk.
Nigdzie nie robiono tak pysznej czekolady jak 

w tym domu, gdyż przykładano się tu z wielką 
starannością do każdej kolejnej fazy jej przygoto-
wania, począwszy od wyrobu tabliczek aż do ubi-
jania czekolady, co stanowi następną niezwykle 
ważną czynność. Nieudolne ubijanie może spo-
wodować, że czekolada najlepszej jakości stanie 
się niejadalna, bo jest albo nie dogotowana, albo 
przegotowana, albo zbyt gęsta, albo nawet spa-
lona. [Esquivel L. „Przepiórki w płatkach róży”]. 
29 kwietnia udowodniono, że to nie prawda. W 
kawiarni artystycznej „Złota Lira” przyrządzono 
czekoladę na miarę literackiego pierwowzoru! 
Brawa dla pań: Moniki Głazik i Danuty Kali-
nowskiej.

...Minęły lata, a dotąd czuję nabożne suwanie 
językiem po podniebieniu, podniecającą radość 
odkrycia... Taka babka zewnątrz ma kruche przy-
rumienione ciasto, a wewnątrz – masę kremową... 
Babka – abstrakt, babka – synteza wszelkich 
smaków, babka – marzenie, babka – impondera-
bilium, babka – natchnienie, dające istotny smak 
życiu, motor życia... Przekonywała Ilona Fijołek-
Mituła słowami z powieści Melchiora Wańkowi-
cza „Tędy i owędy”.

Seweryn Mol. Mistrz cukiernictwa i dyżurny 

kucharz Bychawy, by nie zostać rozpoznanym  

przyjął stosowny do okoliczności przydomek. 

Podczas przeprowadzanej operacji nad babką, 

asystowała Małgorzata Mol. A przyglądała się 

Magda Lipiec – reporterka Radia Lublin. Pod-

czas operacji, która trwała około godziny, wy-

stąpiły komplikacje. Blady strach padł na publi-

kę, na czole mistrza pojawiły się kropelki potu. 

Pacjentka jednak zniosła wszystko dzielnie, 

nawet długotrwałe, ostre przypalanie w zbyt 

ciasnej formie. Po drobnych zabiegach upięk-

szających nadawała się doskonale do spożycia. 

Mniam! Mniam! Paluszki lizać! Do najmniejsze-

go okruszka! Babka – marzenie! [kto nie był i nie 

widział musi uwierzyć na słowo!].

O tym, jak informacja o literacko-kulinarnym konkursie Deser i Napój dla Mola dotarła do Lon-dynu... opowiadała Marta Wołoszyn, laureatka głównej nagrody. Babka śmietankowa odnale-ziona w książce Melchiora Wańkowicza „Tędy i owędy”, której odpowiednika Pani Marta bez-skutecznie poszukiwała w angielskich sklepach i cukierniach, udała się znakomicie w warun-kach bychawskich.

Finał literacko-kulinarnego konkursu „Napój i Deser dla Mola” - IV edycja

Mole są wśród nas...

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie i kawiarnia artystyczna „Złota Lira” dziękują:
• Piekarni państwa Kowalskich za inspirowane literaturą ciasta drożdżowe 

• Cukierni MEGA za słodką reklamę szefa („ciasto szefa”)
• Laureatom konkursu Napój i Deser dla Mola za udział i prezentacje literackich receptur

• Państwu Małgorzacie i Sewerynowi „Molom” za ożywienie babki śmietankowej
• Uczestnikom imprezy za sympatyczne spotkanie. Jedno z wielu...
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Takie pytanie zadaliśmy pewnego dnia 
przechodniom na ulicy w Bychawie. I co 
się okazało? My – grupa z ponad dziesię-
cioletnią tradycją – jesteśmy, o zgrozo!, 
zdaniem zapytanych, Miejską Inspekcją 
Kontroli, Miejską Inwazją Kosiarzy albo 
Miejskim Inspektoratem Komunalnym... 
brrr!!! Z bardziej ciekawych odpowiedzi 
należy jeszcze wymienić: samolot rosyj-
ski, karma dla psów, lód, zespół, śmie-
tana, szampan, Myszka Miki! Ta ostat-
nia odpowiedź padła aż trzy razy. Częste 
było: nie wiem, nie mam pojęcia; MIK, a 
co to takiego? 

Podsumowując: na 50 zapytanych 
osób, tylko jedna, tylko Jedna, odpowie-
działa: MIK to Młodzieżowa Inicjaty-
wa Kulturalna! 

Wniosek jest jeden. Za mało się re-
klamujemy, za mało o nas słychać 
w Bychawie. Ale to się już wkrótce 
zmieni, gdy spotkamy się na festynie 
„ W Krainie Pierogów”. Jeszcze o nas 
usłyszycie! Do zobaczenia!

Eska

Bychawskie „Pierogi” mają prawie tyle 
samo lat co ja! Będą to jego dziesiąte 
urodziny! Na festyn wybieram się, by 
miło spędzić czas z rodzicami i przyja-
ciółmi. Na festynie będą też tysiące pie-
rogów, a ja uwielbiam je jeść. Na pewno 
będą moje ulubione ruskie i z kaszą. 
Poskakam na trampolinie, pojeżdżę na 
karuzeli, pobujam się na huśtawkach. 
Na stoisku ze słodyczami kupię watę 
cukrową, loda z trzech gałek, gofra z 
bitą śmietaną i jagodami. Będą też moje 
ulubione sprężynki ziemniaczane. A tu 
jeszcze tyle atrakcji – ciekawe stoiska 
i stragany z przeróżnymi bibelotami i fi-

kuśnymi drobiazgami – święcące bran-
soletki i wisiorki chociażby.

Żeby się dobrze bawić na festynie, 
potrzeba...

Pięknej, słonecznej pogody. Trzy-• 
mam za nią kciuki już od tygo-
dnia!
Nieco (większe NIECO) gotówki. • 
Już teraz trzeba o tym pomyśleć, 
zwłaszcza, jeśli wcześniej nie za-
oszczędziło się kieszonkowego. 
A więc zaczynamy uśmiechać się 
do mamy, taty, babci, itp. Gdyby 
były jakieś problemy, to zawsze 
można przypomnieć, że zbliża się 
Dzień Dziecka. A najlepiej rodzi-

ców zabrać ze sobą, wtedy na fe-
stynie będziemy mieć nieograni-
czone źródło dochodów...
Zgranej paczki przyjaciół, bo ra-• 
zem jest weselej!
Mieć odrobione lekcje na ponie-• 
działek. Bo na festynie nie ma nic 
gorszego, jak martwić się nieodro-
bionym zadaniem z matematyki...
Fajnych koncertów i występów, • 
konkursów z nagrodami, cieka-
wych straganów i kiermaszy, ale 
to wszystko na pewno będzie!

PS. Przypominam, że wszystkie 
dzieci wchodzą na festyn bezpłatnie!

Co to jest MIK?

Hura! W niedzielę idę na „Pierogi”!

Diana Stacharska, Oskar Mituła, Aga-
ta Maj, Aleksandra Luterek (ucz. kl. I SP 
Bychawa), Katarzyna Mendykowska, 
Krzysztof Traczewski, Ernest Multan, 
Marcin Wolski (ucz. kl. II SP Bychawa), 
Weronika Pietrzak, Agata Dworak (ucz. 
kl. III SP Wola Gałęzowska), Magdalena 
Moląg (ucz. kl. III SP Bychawka), Ane-

ta Głaz, Karolina Grodzińska (ucz. kl. 
III SP Bychawa), Katarzyna Szewczyk 
(ucz. kl. IV SP Bychawka), Anna Chem-
perek (ucz. kl. IV SP Bychawa), Karoli-
na Szwałek, Karolina Duda, Aleksandra 
Płaza (ucz. kl. V SP Bychawa).

Wyróżnienia zdobyli: Piotr Stelmach 
(ucz. kl. I SP Bychawa), Natalia Pijas 
(ucz. kl. III SP Bychawa), Julita Kusy 
(ucz. kl. III SP Bychawa), Paweł Górniak 
(ucz. kl. IV SP Bychawa), Patrycja Ko-
łacz (ucz. kl. V SP Bychawa), Agata Bo-
guta (ucz. kl. VI SP Bychawa).

Laureataci XXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego

To my, Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna! M
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Monika Rugała

Już po raz dwudziesty ósmy, w By-
chawskim Centrum Kultury odbyły się 
eliminacje gminne do Małego Konkur-
su Recytatorskiego. Udział w tegorocz-
nych majowych zmaganiach wzięło 74 
uczniów ze Szkół Podstawowych w Woli 
Gałęzowskiej, Bychawce i Bychawie. 
Uczestnicy najczęściej sięgali po teksty 
autorów dobrze im znanych ze szkoły: 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wan-
dy Chotomskiej. W tym roku szczególną 
popularnością cieszyły się też wiersze 
Agnieszki Frączek. Ale najbardziej lu-
bianymi przez dzieci tekstami okazały 
się „Dwa jeże” Ludwika Jerzego Kerna 
i „Zakochana żaba” Tadeusza Śliwiaka, 
wiersze te usłyszeliśmy kilkakrotnie.

Poza pamięciowym opanowaniem tek-
stu, młodzi adepci sztuki recytacji mu-
sieli wykazać się dobrą dykcją, intona-
cją i wrażliwością w interpretacji tekstu. 
Duże zdolności aktorskie ujawnił pierw-
szoklasista, Oskar Mituła, który po mi-
strzowsku opowiedział historię miłości 
żaby do ogórka kiszonego.

Wiersz „Pająk i muchy” Jana Brze-
chwy zaprezentował Ernest Multan, 
który dosłownie urzekł jury i publicz-
ność humorystycznym potraktowaniem 

tekstu. Idealnym doborem repertuaru 
do dziewczęcych, melodyjnych głosów 
mogły pochwalić się Aneta Głaz i Ka-
rolina Duda. Aneta głosem dźwięcznym 
niby srebro, ale z nutką ironii opowie-
działa „Przygody małej biedronki”, Ka-
rolina  tekstem Stanisława Ścisłowskie-
go „Jak szukałam echa” stworzyła ro-
mantyczny nastrój.

Tak więc jedni poradzili sobie z recy-
tacją wspaniale, ale niektórych czeka 
jeszcze troszkę pracy. Trema towarzy-
szyła każdemu, jednych dopingowała, a 
innym… czyżby robiła luki w pamięci? 
Niejeden recytator wkraczający dziel-
nie na scenę milkł po chwili, a potem 
trudno już było zapanować nad 
tekstem. Problemem dla nie-
których okazały się też ręce, 
które niewątpliwie, aż bolały 
od ściskania ich za plecami. 
A gdy ręce kłopotu nie spra-
wiały, to nogi niczym po lekcji 
wf-u, krok w przód, krok w tył. 
Ale to nic!

Jury zwróciło uwagę na 
pewne kłopoty nauczy-
cieli z wyborem i z do-
stosowaniem repertu-
aru do wieku i moż-
liwości recytatora. 

Usłyszeliśmy więc wiersze zbyt poważ-
ne jak na uczniów szkoły podstawowej. 
Ale problemy pojawiły się także w drugą 
stronę. Uczeń IV czy V klasy recytował 
wiersz, który idealnie brzmi w wykona-
niu pierwszoklasisty, a tu staje się nieco 
zbyt prosty. To kilka słów krytyki.

Trzeba przyznać, że poziom tej edycji 
konkursu był dość wysoki, a wyłonieni 
zwycięzcy mają szansę na sukces w ko-
lejnych etapach konkursu. Już 25 maja 
w Centrum Kultury i Promocji w Piotro-
wicach.

Charakter konkursowy spotkania ka-
zał wyłonić najlepszych. Mam jednak 
nadzieję, że każdy, nie tylko nagrodzo-

ny, nadal będzie troszczył się o este-
tykę swoich wypowiedzi, bo w tym 
konkursie przecież nie chodzi tyl-
ko o zwycięstwo. Konkurs popu-
laryzuje poezję i prozę poprzez 
piękno słowa mówionego, a tym 
samym przygotowuje dzieci do 
aktywnego uczestnictwa w kul-
turze. Pozwala na realizację ma-

rzeń artystycznych dzieci, 
pomaga w odkrywaniu 

ich zdolności i kształ-
tuje wrażliwość na 
otaczający świat i lu-
dzi.

  Zdaniem jurora...

Konkurs recytatorski w BCK

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzow-
skiej przystąpiła do programu promu-
jącego zdrowe odżywianie się dzieci i 
młodzieży. Organizatorami konkursu 
„Owoce warzywa i soki są na 5” jest 
Instytut Żywności i Żywienia oraz fir-
ma Tymbark, a honorowy patronat nad 
programem objęło Ministerstwo Zdro-
wia. Głównym celem programu jest 
przekonanie uczniów szkoły, że jedze-
nie warzyw i owoców oraz picie soków 
jest ważne dla ich rozwijających się, 
młodych organizmów. W podjęte przez 
szkołę działania zostali zaangażowani 
uczniowie wszystkich klas oraz nauczy-
ciele, którzy pomagają uczniom realizo-
wać zadania, wyznaczone przez regu-
lamin konkursu. Koordynatorem reali-
zacji Programu jest Janina Bogdańska, 
opiekun Szkolnego Koła PCK.

Szkoła została udekorowana wysta-
wami, które promują zdrowy styl życia. 
W każdej sali oraz na gazetkach klaso-
wych mają znaleźć się informacje owa-
rzywno-owocowo-sokowej akcji. Ucznio-
wie z klasy piątej przygotowują akade-
mię promującą spożywanie pięciu porcji 
warzyw, owoców lub soków dziennie. 
Przedstawienie zostanie wystawione na 
przełomie maja i czerwca. Ma za zadanie 
uświadomić lub przypomnieć uczniom, 

że zamiast niezdrowych przekąsek war-
to zjeść coś, co dostarczy im energii, wi-
tamin i soli mineralnych. Odbędzie się 
też specjalny dzień owocowo-warzyw-
no-sokowy. Uczniowie przygotują sałat-
ki i inne zdrowe potrawy, które będzie 
można później skonsumować. Zamiast 
niezdrowych, sztucznie koloryzowanych 
napojów, zostaną rozdane soki. Temu 
festynowi towarzyszyć będą konkursy, 
rebusy, zagadki o tematyce prozdrowot-
nej. W poszczególnych klasach, nauczy-

ciele na podstawie materiałów edukacyj-
nych przysłanych przez organizatorów 
konkursu, przeprowadzą lekcje, które 
podpowiedzą uczniom jak wyrobić w 
sobie nawyk zdrowego odżywiania się. 
Zajęcia mają uświadomić konieczność 
spożywania posiłków  urozmaiconych, 
bogatych w składniki odżywcze.

Instytut Żywności i Żywienia zaleca 
spożywanie owoców i warzyw pięć razy 
dziennie jako uzupełnienie każdego po-
siłku. Dzięki uczestnictwu w progra-
mie uczniowie dowiedzą się, że oprócz 
witamin, soli mineralnych i błonnika, 
owoce i warzywa zawierają ważne dla 
zdrowia antyoksydanty, które chronią 
organizm przed rozwojem chorób. Nie-

stety człowiek nie potrafi ich 
magazynować, powinien więc 
stale uzupełniać ich poziom 
i dostarczać z pożywieniem 
kilka razy dziennie. Dlat-
ego organizatorzy konkursu 
zapraszają szkoły do “Krainy 
5 porcji”.

Magdalena Krzywda,
Janina Bogdańska

 – koordynator programu

Owoce, warzywa 
i soki są na 5!

Ernest Multan
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Deser i napój na antenie 
11 maja, w godz. godz. 8-10, na antenie Radia 
Lublin powróciliśmy do wyśmienitej bychaw-
skiej imprezy „Danie dla Mola”. Były to repor-
terskie nagrania Magdaleny Lipiec, z finału li-
teracko-kulinarnego konkursu „Napój i deser 
dla mola”, który odbył się u nas w Bychawie, 28 
kwietnia. Podczas tej edycji serwowano pyszną 
babkę śmietankową z powieści „Tędy i owędy” 
Melchiora Wańkowicza. 
Podczas wcześniejszych wspólnie gotowano mię-
dzy innymi bigos według „Pana Tadeusza” oraz 
leczo węgierskie opisane w „Kamiennych tabli-
cach” W. Żukrowskiego. Podczas edycji „Napój 
dla Mola” przygotowywano między innymi zna-
komitą nalewkę z „Ceny” Waldemara Łysiaka. 
Tym razem pieczona była babka śmietankowa. 
Zawsze na tych literacko-kulinarnych imprezach 
gościła u nas pani Magdalena Lipiec, dzienni-
karka Radia Lublin. Efektem jej obecności były 
kilkugodzinne audycje radiowe promujące nasze 
miasto i nasze imprezy. Dziękujemy serdecznie!
O deserach i napojach mogliśmy posłuchać na 
antenie Radia Lublin podczas audycji „Jak do-
brze wstać”. Odbyła się również zabawa dla słu-
chaczy: jaki literacki opis najbardziej Państwu 
smakuje?

mg

Jadą, jadą goście...
Drodzy mieszkańcy Gminy Bychawa i Gminy 
Krzczonów!
Nie tak dawno, bo prawie rok temu, w lipcu, by-
liśmy na wycieczce we Francji, w La Chapelle 
sur Erdre. Wróciliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń, 
zaskoczeni miłym przyjęciem i wielką gościnno-
ścią przyjaciół z Francji. 
Teraz przyszedł czas na rewizytę. 20 lipca przy-
jedzie do Bychawy grupa około 30 osób z La 
Chapelle sur Erdre. Gościć będą u nas pięć dni. 
Przyjmijmy ich z otwartym sercem w naszych 
rodzinach, pokażmy polską gościnność. Rodziny 
zainteresowane przyjęciem przybyszów z Fran-
cji, proszone są o kontakt z panią Jolantą Rymarz 
z Komitetu Współpracy z La Chapelle sur Erdre 
lub ze mną (tel. 0-81 56-60-144).

Monika Głazik

Pożegnaliśmy francuską 
młodzież 

Goszcząca w Bychawie młodzież z francuskie-
go miasta La Chapelle sur Erdre, odjechała do 
swoich domów we wtorek, 12 maja. Uczniowie 
z College Le Grand przyjmowani byli przez 
uczniów  Gimnazjum nr 1 i ich rodziców w ra-
mach wymiany młodzieży między Bychawą 
a miastem partnerskim. Uczniowie mieszkali 
w rodzinach polskich, brali udział w zajęciach 
szkolnych, realizowali wspólne projekty, razem 
z naszą młodzieżą zwiedzili Kraków i Oświęcim. 
Sprawozdanie z ich pobytu w Bychawie, ukaże 
się w następnym numerze GZB, zaś galerię zdjęć 
można obejrzeć już teraz na stronie Gimnazjum 
nr 1: www.gim1bychawa.neostrada.pl

Rozśpiewani
mg

30 kwietnia br. w  Bychawskim Cen-
trum Kultury odbyły się przesłuchania 
konkursowe Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Spotkań z Piosenką KAMER-
TON 2009. W festiwalu wzięło udział 62 
solistów i 7 zespołów z 22 szkół i pla-
cówek kulturalno-oświatowych z terenu 
powiatu lubelskiego. Oceny dokonała 
komisja w składzie:  Sylwia Piotrowska 
– przewodnicząca, Agnieszka Duda i Le-
szek Asyngier  – członkowie. Nagrody 
przyznano w sześciu kategoriach. Po raz 
czwarty przyznano też Nagrodę Specjal-
ną im. Mariana Frączka, przyznawaną 
corocznie największej indywidualności 
festiwalu. Tym razem zdobyła ją Ka-
tarzyna Kawałek z Centrum Kultury 
i Promocji w Piotrowicach za „Piosenkę 
o okularnikach”.

Nagrodzeni:                                       

w kategorii kl. I-III - solista
I  miejsce – Julia Mączka za piosenkę 

pt. „Ciastka” – CKiP Piotrowice
 

II miejsce – Monika Klimek za piosen-
kę pt. „Piosenka powitalna” - SP w  By-
chawce

III miejsce – Oliwia Wolińska za pio-
senkę pt. „Chochlik” – SP w Ciecierzy-
nie   

w kategorii kl. IV-VI - solista
I miejsce – Katarzyna Kawałek za 

piosenkę pt. „Okularnicy”- CKiP Pio-
trowice

II miejsce – Marlena Zając za pio-
senkę pt. „Odpuść sobie, wrzuć 
na luz – Bychawskie Centrum 
Kultury

II miejsce – Monika Krzy-
żak za piosenkę pt. „W ma-
łym kinie” - CKiP Piotrowi-
ce

III miejsce – Bernadeta 
Zgierska za piosen-
kę pt. „Szuflada 
tajemnic” SP w Cie-
cierzynie

w kategorii kl. IV-VI - zespół
wyróżnienie – Weronika Dudzińska, 

Klaudia Janik, Katarzyna Rybaczek za 
piosenkę pt. „Piosenka na zły czas” - 
Bychawskie Centrum Kultury 

w kategorii gimnazjum - solista
 I miejsce – Karol Drozd za piosenkę 

pt. „Martwe morze” – Gimnazjum nr 2 
w Ciecierzynie 

II miejsce – Sylwia Łabędź za piosenkę 
pt. „Brzydcy” – MDK Lubartów

III miejsce – Maja Nizio za piosenkę  
pt. „Uczucia te” – Bychawskie Centrum 
Kultury

w kategorii gimnazjum – zespół
wyróżnienie – Aleksandra Mazurkie-
wicz, Maja Nizio, Dominika Stachar-

ska za piosenkę pt. „Moje serce to 
jest muzyk” - Bychawskie Centrum 
Kultury

w kategorii liceum – solista
I miejsce – Dawid Bartoszek za 

piosenkę pt. „Szema Izrael” - ZS im. 
Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

II miejsce – Katarzyna Malec za 
piosenkę pt. „Cały świat” - V LO 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Lublinie
III miejsce – Justyna Strużek  za 

piosenkę pt. „Nie uda ci się to”- III LO 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
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Katarzyna Kawałek

komisja ocenia
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 
7 czerwca 2009

Numer 
Obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1

BYCHAWA – ulice: Podzamcze, M. Pileckiego, A. Budnego, Zamkowa, 11 
Listopada od nr 5 do nr 33 (nieparzyste) i od nr 20 do nr 96 (parzyste), M. 
Reja, S. Wyspiańskiego, Grodzany
SOŁECTWA: Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie, 
ul. Partyzantów 3

2

BYCHAWA – ulice: 11 Listopada od nr 4 do nr 18 (parzyste), Partyzantów od 
nr 2 do nr 118 a (parzyste), S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, K. Koźmiana, E. 
Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Słowackiego, K. Makuszyńskiego, A. Fredry, 
Szkolna, B. Prusa, Bat. Chłopskich, Ks. D. Maja ,1 Maja, P. Ściegiennego, Ks. 
A. Kwiatkowskiego, Rynek, Lubelska od nr 1 do nr 15 (nieparzyste) i od nr 
2 do nr 22 (parzyste), M. Kopernika, Podwale, F. Chopina, S. Batorego, T.  
Kościuszki, Marsz. J. Piłsudskiego od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do 
nr 16 (parzyste)

Szkoła Podstawowa w Bychawie,
ul. Szkolna 8

3

BYCHAWA - ulice: Zadębie, Spokojna, Sportowa, Lubelska od nr 17 do nr 27 
(nieparzyste) i od nr 24 do nr 32 (parzyste), Marsz. J. Piłsudskiego od nr 25 
do nr 87 (nieparzyste), 
SOŁECTWA: Zadębie

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna)
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

4

BYCHAWA - ulice: Marsz. J. Piłsudskiego od nr 18 do nr 86 (parzyste), 
Partyzantów od nr 1 do nr 25 (nieparzyste), Armii Krajowej, Gen. W. 
Andersa, Gen. Grota Roweckiego, Gen. W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, 
K. Baczyńskiego, Powstańców Warszawy, M. Rataja, H. Sienkiewicza, 
W. Reymonta, Marysin, A. Mickiewicza, Piękna, J. Dąbrowskiego, K. 
Świerczewskiego
SOŁECTWA: Marysin

Bychawskie Centrum Kultury, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34

5

SOŁECTWA: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Druga – 
Kolonia, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia – Kolonia, 

Szkoła Podstawowa w Bychawce 
im. K. Koźmiana
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

6 SOŁECTWA: Wincentówek, Zdrapy Budynek szkolny w Zdrapach

7 SOŁECTWA: Osowa, Osowa – Kolonia, Wola Duża - Kolonia Budynek szkolny w Osowie

8 SOŁECTWA: Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Romanów Budynek szkolny w Olszowcu

9 BYCHAWA: Ulica Wandzin
SOŁECTWA: Kosarzew Dolny – Kolonia, Skawinek, Wola Duża, Wandzin

Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81

10 SOŁECTWO: Gałęzów Budynek szkolny w Gałęzowie

11 SOŁECTWA: Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska – Kolonia, Józwów, 
Kowersk, Gałęzów – Kolonia Druga, 

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

12 SOŁECTWA: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej 

13 SOŁECTWA: Zaraszów, Zaraszów – Kolonia, Urszulin Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

14
Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie

Szpital Powiatowy w Bychawie, ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 26/28/30
(oddział wewnętrzny)

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 roku w godz. od 8.00 do 22.00. 
Ponadto podaję do publicznej wiadomości, że wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego 

w Bychawie najpóźniej w 10 dni przed dniem wyborów, jest dopisany do spisu wyborców w obwodzie przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych – Obwód nr 3, Obwód nr 5.

Obwieszczenie Burmistrza Bycha-
wy z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Na podstawie  art. 44 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja 
wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
( Dz. U. Nr 25 poz. 219 z późniejszymi 
zmianami), uchwały Nr 479/98 Zarządu 
Miasta w Bychawie z dnia 28 sierpnia 
1998 r. w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania na obszarze Gminy Bycha-
wa dla wyborów do Rady Miejskiej w 

Bychawie, Rady Powiatu Lubelskiego 
(ziemskiego) i do Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, zmienionej uchwałą  Nr 
LVIII/412/02 Rady Miejskiej w Bycha-
wie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie 
zmian w podziale Gminy Bychawa na 
obwody głosowania, uchwały Nr XXXII
/204/09 Rady Miejskiej w Bychawie z 
dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utwo-
rzenia obwodu głosownia w Szpitalu Po-
wiatowym Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bycha-

wie, podaję do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komi-
sji  wyborczych dla przeprowadzenia 
wyborów do Parlamentu Europejskie-
go zarządzonych na dzień 7 czerwca 
2009 roku.
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zarejestrowano: 
w okresie od 28.03.2009 r. do 13.05.2009 r.

Akty małżeństw
Karaś Łukasz i Jezierska Kamila1. 
Woźniak Sylwester i Głębocka Monika2. 
Złotnicki Przemysław i Gęba Marta3. 
Koperwas Andrzej i Kucia Elżbieta4. 
Pazur Kazimierz i Ciechońska Iwona5. 
Robak Mirosław i Królikowska Magdalena6. 
Niezgoda Mateusz i Mazurek Sylwia7. 
Murawiecki Piotr i Pruś Monika8. 
Żak Bartłomiej i Niezgoda Barbara9. 
Puchala Paweł i Żak Małgorzata10. 

Akty zgonów
Łupina Józef Bychawa lat 771. 
Sekuła Jan Lublin lat 822. 
Biernacka Leokadia Bychawa lat 873. 
Kostrzewa Mieczysław Osowa lat 874. 
Kożuszek Marianna Lublin lat 845. 
Poniewozik Marian Giełczew Pierwsza lat 536. 
Jarmuł Kazimiera Wysokie lat 767. 
Kochaniec Stanisława Żuków Drugi lat 738. 
Jakubaszek Salomea Dębina lat 789. 
Wawrzycka Helena Milejów lat 7910. 
Robak Stanisław Jaroszewice lat 6411. 
Sałek Teresa Piotrków Drugi lat 6312. 
Czajka Stanisław Leśniczówka lat 5413. 
Szewczyk Henryka Lublin lat 8614. 
Urba Mieczysław Bychawa lat 8015. 
Krzpiot Kazimierz Zaraszów lat 7816. 
Kucharewicz Leokadia Tuszów lat 8117. 
Ochoński Stanisław Lublin lat 7818. 
Flis Genowefa Gałęzów lat 8119. 
Sagan Bernarda Lublin lat 5820. 
Buczkowska Zofia Łęczyca lat 8721. 
Sitarz Edward Lublin lat 8722. 
Siczek Stanisław Wola Gałęzowska-Kolonia lat 7823. 
Janik Genowefa Rudnik Drugi lat 8524. 
Knapik Piotr Lublin lat 8025. 
Maryniowska Stanisława Zakrzów lat 8426. 
Duda Genowefa Bychawka Druga lat 8927. 
Pawłat Stanisława Lewandowszczyzna lat 8228. 
Adamczyk Jan Pawłów lat 8429. 
Wodyk Andrzej Kalinówka lat 8630. 
Grzywa Feliksa Kiełczewice Pierwsze lat 8231. 

Informację przygotowała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 

Regina Skoczylas

REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się 

na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” reguluje Uchwała Nr 172/2000 
Zarządu Miasta w Bychawie z dnia 28 listopada 2000 r. 
Opłaty za ogłoszenia ramkowe na przedostatniej stronie wynoszą:

1 moduł 20 zł +VAT •	
2 moduły 40 zł +VAT •	
4 moduły 70 zł +VAT •	
6 modułów 100 zł +VAT •	
8 modułów 120 zł +VAT•	

 W przypadku zlecenia przez ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w ko-
lejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej” o tej samej treści czwarta 
emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.
Reklamy umieszczane są w gazecie do odwołania tej usługi przez zleceniodawcę. 
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Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Bychawie
Bychawskie Centrum Kultury

serdecznie zapraszajà na
DNI BYCHAWY

X OGÓLNOPOLSKI FESTYN

W KRAINIE PIEROGÓW 
24  MAJA  2009 R.

Imprezy towarzyszàce: 
Weso∏e Miasteczko, Ogródki Piwne, Mistrzostwa Âwiata w Zjadaniu Pierogów, Degustacja Pierogów, Dmuchane Zamki, Wybory Miss Festynu - Agencja
Pokaz ciàgników rolniczych, Stoiska Reklamowe Sponsorów, Stoisko promocyjne Radia Lublin, Stoiska Gastronomiczne, Stoiska Handlowe, Liczne Konkursy, Pokaz motocykli.

Stoiska z pierogami:
Bychawa - BAR U SASZY,  Gospodynie z Bychawy, Gospodynie z Ga∏´zowa.
Szko∏a Podstawowa z Bychawki, Zespó∏ Szkó∏ im. Mjr H. Dobrzaƒskiego,
Szko∏a Podstawowa z Bychawy, Szko∏a Podstawowa z Woli Ga∏´zowskiej

Informacje dodatkowe:
1. Bilet wst´pu na imprez´  10 z∏ (wielokrotne wejÊcie na plac festynu jest mo˝liwe po uzyskaniu opaski lub pieczàtki na r´ku przy pierwszym wejÊciu).
2. Dzieci do lat 13 uczestniczà w Festynie bezp∏atnie.
3. Uczestników festynu obowiàzuje REGULAMIN Festynu, szczególnie zakaz wnoszenia przedmiotów: ostrych,  niebezpiecznych, szklanych, w∏asnego alkoholu, narkotyków.
4. Samochody mo˝na parkowaç TYLKO na wyznaczonych PARKINGACH w mieÊcie lub na p∏atnym parkingu na b∏oniach przed Stadionem, Wyjazd z parkingu w kierunku PODZAMCZA
5. Parkowanie samochodów na drodze dojazdowej do Stadionu lub w miejscu do tego nie wyznaczonym spowoduje odholowanie samochodu na parking p∏atny.
6. Na drodze dojazdowej do Stadionu obowiàzuje zakaz handlu.

Patronat
Honorowy

WOJEWODA LUBELSKI

MARSZA¸EK
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

BURMISTRZ
BYCHAWY

Patronat
Medialny

G¸ÓWNI SPONSORZY:

MAR-s.c.  Bychawa

PRO-AGRO s.c.
Jan Rzàd - Ga∏´zów 160

Hurtownia GSM
Robert Kmieç Bychawa

Bychawskie
Przedsi´biorstwo Komunalne

Sp. z o.o.

PIWEX
Lublin

OÊrodek Szkolenia Kierowców
“KRYNIO” Marcin Kryk

Bychawa, ul. Pi∏sudskiego 33
Piekarnia R i J Kowalscy

Bychawa

M∏yn EMARK
J.E. Skrzypkowie

Stara WieÊ

Zak∏ad Mi´sny
Bonifacy Dawidczyk

Krzczonów, ul. Spó∏dzielcza 17

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Bychawie

US¸UGOWY ZAK¸AD STOLARSKI
MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Leszek Olesiƒski

PROGRAM:
  7.00 - Zawody w´dkarskie o Puchar Burmistrza Bychawy - zalew w Bychawie
10.00 - Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Bychawy - strzelnica Podzamcze

STADION
13.00 - Rozpocz´cie Festynu - Wyst´p finalistów Dzieci´cych i Młodzie˝owych Spotkaƒ
   z Piosenkà “KAMERTON 2009”
13.20 - Koncert zespołu - ASTER - ÂDS Bychawa
13.50 - Wyst´p Klubu Seniora - Bychawa
14.15 - Âpiewajàce Dzieciaki - BCK Bychawa
14.55 - Uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy - Andrzeja Sobaszka
 - Rozpocz´cie konkursu dla VIP - w lepieniu pierogów i konkursu na Miss Festynu

15.00 - Koncert Zespołu CLIVER
16.15 - Wyst´p Zespołu PieÊni i Taƒca PODKOWIACY - BCK
16.45 - Wystàpienia okolicznoÊciowe zaproszonych goÊci 
17.00 - Młodzie˝owa Orkiestra D´ta z Zespo∏u Szkó∏ im. Ks. A. Kwiatkowskiego z Bychawy

17.30 - Koncert Zespo∏u SAUIN - muyzka irlandzka
18.15 - Blok konkursów o sponsorach

18.30 - Biesiada Lwowska
19.30 - Wr´czenie Nagrody Specjalnej dla PERŁA - Browary Lubelskie SA
 - Wr´czenie tytułu - Miss Festynu
19.45 - X Mistrzostwa Âwiata w Zjadaniu Pierogów
 - Wr´czenie nagród w zawodach w´dkarskich i strzeleckich
20.00 - TRIO Wokalne - BCK Bychawa

21.00 -
   Koncert Gwiazdy

22.30 - Pokaz sztucznych ogni
22.45 - DJ Hiszpan
24.00 - Zakoƒczenie Festynu

Mariusz Zarzeczny
Bychawa

ul. Pi∏sudskiego
PHU "PETRO-MART"

Stacja Paliw
Bychawa, ul. Sienkiewicza 88

Dystrybucja gazów p∏ynnych

www.ebck.plwww.bychawa.pl

Us∏ugi Transportowe
Wola Du˝a, tel.602651165

Nazaruk - service
Lublin, ul. Abramowicka 45

Bychawa, ul. Sienkiewicza 12

Stacja Kontroli Pojazdów

REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY
w Bychawie

P.W. Dorota i Adam DyÊ - Materia∏y budowlane
Wypo˝yczalnia sprz´tu - Bychawa, ul. Lubelska 9

PARKINGI


