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Witam serdecznie,

Mało optymistyczny poniedziałek. Dzi-
siaj rano spaliła się stara szkoła w Ol-
szowcu, do której i ja kiedyś uczęszcza-
łam. Wspominałam ją zawsze z senty-
mentem. Opadły już wszelkie emocje 
związane z Nowym Rokiem, świętami, 
długimi weekendami.  Nie dotrzymałam 
żadnych noworocznych postanowień. Na-
wet dzieciom skończyły się ferie: bez śnie-
gu, bez sanek, bez nart...

Aby jednak nie poddać się zimowej de-
presji, podaję kilka dobrych wiadomości: 

Najgorszy Dzień w Roku (datowany 
na trzeci poniedziałek stycznia), jest już 
dawno za nami. Przed nami luty - mie-
siąc pracy, ale i karnawału. A ten nas w 
tym roku porozpieszcza, bo potrwa 62 
dni, aż do 8 marca. W gazecie na s. 11 
przedstawiamy jedną z propozycji na spę-
dzenie lutowego wieczoru przy muzyce z 
lat 70. i  80, na żywo.

Druga wiadomość z pewnością ucieszy 
osoby, które lubią czytać naszą gazetę, 
ale chcą ją też bez problemu otrzymać: 
od tego numeru gazetę w naszym mieście 
bedzie można dostać (nadal bezpłatnie) 
tam, gdzie zazwyczaj kupuje się gazety 
i czasopisma tj. w kioskach, salonikach 
prasowych, księgarni, poczcie. Nie będzie 
już dostępna w  sklepach spożywczych. 
Gazetę będzie można nadal otrzymać 
w redakcji i urzędzie miejskim. Miejsca 
kolportażu publikujemy w tym numerze 
na stronie 18 oraz na stronie interneto-

wej www.bychawa.pl/gazeta. Może dzięki 
temu, gazeta będzie tylko czytana i nie 
będzie służyła do innych, bardziej  proza-
icznych celów, np. wyścielania skrzynek 
na jabłka [z obserwacji własnej]. 

Kolejna dobra nowina jest taka, że 
„GZB”, będący do tej pory „lokalnym  nie-
regularnikiem” (pisałam o tym w nume-
rze 7/2010), będzie od tej pory ukazywała 
się co miesiąc, z wyjątkiem miesięcy wa-
kacyjnych - lipiec/sierpień, gdy wyjdzie 
jeden numer. Od tego roku, gazety mo-
żemy spodziewać się zawsze na początku 
miesiąca. W związku z tym, wszystkich 
korespondentów i przyjaciół gazety, pro-
szę o materiały do publikacji, najpóźniej 
do 20. każdego miesiąca. 

W samorządzie początek lutego to czas 
bardzo pracowity: uchwalania budżetu. 
My dla Państwa tym razem proponuje-
my  kilka bardziej rozywkowych tekstów 
(o budżecie będziemy pisali dopiero w 
numerze lutowym) oraz wyjątkowy, bo 
sześciostronicowy dodatek „Głos Regio-
nalistów”, poświęcony między innymi ak-
cjom NZS i AK na terenie gminy Bychawa 
i okolic. 

Przedstawiając Państwu pierwszy 
w 2011 roku numer „Głosu Ziemi By-
chawskiej”, życzę wszystkiego dobrego i 
pozdrawiam,

Monika Głazik
gazeta@bychawa.pl

OD REDAKCJI

Humor od Czytelników

Idzie pesymista z optymistą przez 
cmentarz. 

Pesymista: - Ale tu dużo krzyży!
Optymista: - A ja tu widzę same plusy...

Prosimy firmy przewozowe (tak 
zwane BUSY) o przesłanie informa-
cji z  rozkładami jazdy do redakcji 
„GZB”. Dzięki temu w następnym nu-
merze opublikujemy aktualne rozkła-
dy jazdy.

Na okładce...
Dąb szypułkowy (quercus robur L.) w gospodarstwie Państwa Teresy i Zbigniewa Wierzbickich 

w Skawinku. Jedno z czterech znajdujących się na terenie gminy Bychawa drzew - pomników 
przyrody. Objęte ochroną indywidualną w 1992 roku.

Drzewo rośnie samotnie jako pozostałość dawnego parku dworskiego Skawińskich. W mo-
mencie objęcia ochroną uznane za jedno z najpiękniejszych drzew województwa lubelskiego.

Więcej o dębie oraz innych pomnikach przyrody w lutowym numerze „Głosu Ziemi Bychaw-
skiej”. Zapraszamy do lektury!

Fot. Marek Matysek
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Daty i miejsca wyborów sołtysów 
oraz rad sołeckich w gminie Bychawa 
W dniach 1-25 lutego br. odbędą się 
wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie 
Bychawa. 
Porządek obrad zebrania wiejskiego dla 
wyboru sołtysów i rad sołeckich:
1) Otwarcie zebrania 

2) Wybór przewodniczącego zebrania 
3) Powołanie 3-osobowej komisji 
4) Zgłaszanie kandydatur na funkcję 
sołtysa i Rady Sołeckiej 
5) Wybory 
6) Zakończenie zebrania.

Lp Data zebrania I termin II termin Miejscowość /miejsce zebrania
1.   1-02-2011  10:00   10:15 Bychawka Trzecia – Kol. /mieszkanie sołtysa
2.   2-02-2011  10:00   10:15 Kowersk /remiza
3.   2-02-2011  14:00   14:15 Romanów /dom sołtysa 
4.   3-02-2011  10:00   10:15 Kosarzew Dolny – Kolonia /remiza
5.   3-02-2011  16:00   16:15 Gałęzów Kolonia Druga /remiza
6.   4-02-2011  14:00   14:15 Gałęzów /budynek szkolny 
7.   4-02-2011  17:00   17:15 Łęczyca /mieszkanie sołtysa
8.   7-02-2011  15:00   15:15 Wincentówek /mieszkanie sołtysa
9.   8-02-2011  10:00   10:15 Olszowiec Kolonia /mieszkanie sołtysa

10.            8-02-2011   15:00   15:15 Bychawka Druga Kolonia /szkoła
11.            9-02-2011   12:00   12:15 Wola Duża Kolonia /mieszkanie sołtysa
12.            9-02-2011   14:00   14:15 Bychawka Druga /dom ludowy
13.            10-02-2011   10:00   10:15 Stara Wieś Trzecia /świetlica
14.            10-02-2011   14:00   14:15 Zdrapy /budynek szkolny
15.            14-02-2011   10:00   10:15 Urszulin /świetlica
16.            14-02-2011   17:00   17:15 Wandzin /sala konferencyjna UM
17.            11-02-2011   14:00   14:15 Zaraszów Kolonia /remiza
18.            11-02-2011   17:00   17:15 Skawinek /mieszkanie sołtysa
19.            11-02-2011   10.00  10:15 Wola Duża /remiza
20.            16-02-2011   10:00  10:15 Osowa Kolonia /mieszkanie sołtysa
21.            16-02-2011   16:00   16:15 Osowa /szkoła 
22.            17-02-2011   10:00   10:15 Stara Wieś Pierwsza /remiza
23.            17-02-2011   14:00   14:15 Stara Wieś Druga /szkoła
24.            17-02-2011   16:00   16:15 Wola Gałęzowska /szkoła
25.            18-02-2011   14:00  14:15 Bychawka Pierwsza /remiza
26.            18-02-2011   17:00   17:15 Grodzany /sala konferencyjna UM
27.            21-02-2011   10:00  10:15 Józwów /mieszkanie sołtysa
28.            21-02-2011   17:00   17:15 Podzamcze /ŚDS
29.            9-02-2011   17:00   17:15 Bychawka Trzecia /mieszkanie sołtysa
30.            22-02-2011   14:00   14:15 Olszowiec /remiza
31.            23-02-2011   15:00   15:15 Gałęzów Kolonia Pierwsza /remiza
32.            23-02-2011   17:00   17:15 Marysin /sala konferencyjna
33.            24-02-2011   14:00   14:15 Wola Gałęzowska Kolonia /dom sołtysa
34.            24-02-2011   17:00   17:15 Zadębie /sala konferencyjna
35.            25-02-2011   11:00  11:15 Leśniczówka  /świetlica
36.            25-02-2011   16:00   16:15 Zaraszów /szkoła

OGŁOSZENIE
Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity: 
DzU Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1 został wywieszony na okres 21 
dni wykaz części nieruchomości położonej 
przy ul. Armii Krajowej w Bychawie, przezna-
czonej do wydzierżawienia.

INFORMACJA – 
BEZPŁATNA PORADA 
PRAWNA DLA 
MIESZKANCÓW 
GMINY BYCHAWA
W dniu 9 lutym 2011 r. w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie, ul. Partyzantów 1, II p., pok. 37, 
w godz. 9:00 – 13:00  będzie pełniony dyżur 
prawnika  Biura Porad Obywatelskich i Praw-
nych, podczas którego mieszkańcy gminy By-
chawa będą mogli uzyskać bezpłatną poradę 
prawną. 

Zapisy drużyn piłkarskich do Coca-Cola Cup
Jednym z głównych elementów tegorocznej 
edycji Coca-Cola Cup, poza rywalizacją o na-
grodę główną turnieju, którą w tym roku jest 
wyjazd do Doniecka, jednego z miast-go-
spodarzy mistrzostw UEFA EURO 2012TM, 
będzie Akademia Futbolu Coca-Cola Cup. 
 
19 stycznia 2011 w Warszawie pod ha-
słem: „Od Coca-Cola Cup do UEFA EURO 
2012” ruszyły zapisy do XIII edycji Coca-
-Cola Cup – jednego z największych piłkar-
skich turniejów młodzieżowych w Polsce. 
Do turnieju mogą się zgłaszać piłkarskie 
gimnazjalne drużyny dziewcząt i chłopców. 
Zapisy do udziału w tegorocznych roz-
grywkach potrwają do 15 lutego br. 

Jednym z głównych elementów tegorocznej 
edycji Coca-Cola Cup, poza rywalizacją o na-
grodę główną turnieju, którą w tym roku jest 
wyjazd do Doniecka, jednego z miast-gospo-
darzy mistrzostw UEFA EURO 2012TM, będzie 
Akademia Futbolu Coca–Cola Cup. Nowy pro-
jekt będzie miał na celu promowanie utalen-
towanych, młodych piłkarzy i umożliwianie 
im rozwijania piłkarskich umiejętności pod 
okiem najlepszych fachowców z Europy. Poza 
Akademią Futbolu, dla uczestników turnie-
ju oraz fanów piłki nożnej przygotowanych 
zostanie także wiele nowych, ciekawych ak-
tywności dla młodzieży i całych rodzin, m.in. 
specjalna Strefa Aktywnego Życia.

Zarządzenie 
Burmistrza Bychawy
z dnia 31 grudnia 2010 roku
w sprawie wyborów na funkcje sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Bychawa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: DzU Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), 
§ 19 ust. 1, 2 i 4 Statutów Sołectw Gminy By-
chawa, stanowiących odpowiednio załączniki 
do uchwał Nr X/59/03 – X/94/03 Rady Miej-
skiej  w Bychawie z dnia 30 czerwca 2003 r. w 
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 
Bychawa (DzU Województwa Lubelskiego, Nr 
126. poz. 2919) zarządzam, co następuje:

§ 1
Daty i miejsca wyborów sołtysów i rad sołec-
kich w Gminie Bychawa określam wg załączni-
ka do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Określam porządek obrad zebrania wiejskie-
go dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w 
jednostkach pomocniczych wymienionych w 
załączniku w sposób następujący: 
1) Otwarcie zebrania
2) Wybór przewodniczącego zebrania

3) Powołanie 3-osobowej komisji
4) Zgłaszanie kandydatur na funkcję sołtysa i 
Rady Sołeckiej
5) Wybory 
6) Zakończenie zebrania.

§ 3
Zarządzenie, o którym mowa podlega ogło-
szeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
gminy Bychawa oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się sekreta-
rzowi gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania. 

Zarządzenie
Burmistrza Bychawy
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie wyborów zarządów osiedli i przewodniczących zarządów osiedli w Bychawie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: DzU Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.), § 16 ust. 1, 2 i 4 statutów za-
rządów osiedli stanowiących odpowiednio 
załączniki do uchwał: Nr XIV/143/03 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 30 paździer-
nika 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Osiedla Nr 1, Nr XIV/144/03 Rady Miejskiej 
w bychawie z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie ustalenia statutu Osiedla nr 2 
(Dz.U. Woj. Lub. nr 189 poz. 3677, 3678) 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Daty i miejsca wyborów zarządów osiedli 
i  przewodniczących zarządów osiedli w By-
chawie określam następująco:
1) Zarząd Osiedla nr 1:
I termin: 7.02.2011 r. godz. 17.00, miej-
sce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 
w Bychawie
II termin: 7.02.2011 r. godz. 17.15, miej-
sce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 
w Bychawie
2) Zarząd Osiedla nr 2:
I termin: 10.02.2011 r. godz. 17.00, miej-
sce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

II termin: 10.02.2011 r. godz. 17.15, miej-
sce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 
w Bychawie.

§ 2
Określam porządek obrad zebrania dla wy-
boru zarządów osiedli i przewodniczących 
zarządów osiedli w sposób następujący:
• Otwarcie zebrania
• Wybór przewodniczącego zebrania
• Powołanie 3-osobowej Komisji Wybor-

czej
• Zgłaszanie kandydatur na funkcję człon-

ka Zarządu i Przewodniczącego Zarządu
• Wybory
• Zakończenie zebrania

§ 3
Zarządzenie, o którym mowa podlega ogło-
szeniu na tablicach ogłoszeń w zarządach 
osiedli oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Par-
tyzantów 1.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się sekre-
tarzowi gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania.
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Najważniejsza sesja 
w roku
15 lutego o godz. 15.00 planowana jest IV 
Sesja Rady Miejskiej w Bychawie. Będzie 
to jedna z najważniejszych sesji, gdyż radni 
uchwalą budżet na 2011 rok.

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 3 nr 1 (219) 2011

http://www.bychawa.pl/wiadomosci/51-urzad-miejski-informuje/678-daty-i-miejsca-wyborow-soltysow-oraz-rad-soleckich-w-gminie-bychawa.html
http://www.bychawa.pl/wiadomosci/51-urzad-miejski-informuje/678-daty-i-miejsca-wyborow-soltysow-oraz-rad-soleckich-w-gminie-bychawa.html


Powrót kina w Bychawie?
Tomasz Hanaj

Oto dobra wiadomość dla bychawian, 
którzy umiłowali sobie duży kinowy ekran 
oraz osób, które w piątkowe wieczory chcą 
w miłym towarzystwie wyjść z domu i obej-
rzeć dobry film. Co prawda, nie wracamy do 
standardowej taśmy 35 mm i czasów kina 
„Przełom”, ale proponujemy Państwu kon-
wencję kina domowego na dużym ekranie 
w „Blue Orange Gallery” w BCK. Mamy na-
dzieję, że trafimy nawet w najbardziej wy-
bredne gusta. Będzie przygodowo, komedio-
wo, czasami mrocznie, ale też i ambitnie.

Jak to możliwe? Otóż Bychawskie Cen-
trum Kultury otrzymało tzw. parasol licen-
cyjny, który umożliwia publiczne pokazy 
z nośników DVD i Video, na podstawie licen-
cji wydanych przez firmę Motion Picture Li-
censing Company.

Seanse filmowe odbywać się będą w piątki. 
O godzinach seansów będziemy informowali 
na naszej stronie internetowej www.ebck.pl, 
natomiast tytuły ukazywać się będą na por-
talu społecznościowym facebook.com. Naj-
młodsi mieszkańcy Bychawy i okolic zain-
augurowali już kino w pierwszym tygodniu 
ferii.

Wstęp na seanse filmowe będzie bez-
płatny, dlatego, mimo obszernych domo-

wych filmotek, warto zabrać znajomych 
na dobry film. Następnie, po seansie spę-
dzić czas w Kawiarni Artystycznej „Zło-
ta Lira”. Warto też zwrócić uwagę na moż-
liwość powołania w przyszłości Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego (DKF), który, mamy 

nadzieję, spotka się z akceptacją mieszkań-
ców. Zapraszamy!

100 % muzyki hip-hop
Kacper Wróblewski

7 stycznia 2011 roku w sali widowiskowej 
BCK odbył się pierwszy w Bychawie koncert 
hip-hop’owy. Na początku wystąpili Horas 
i Mateo, chłopaki z lubelskiego podziemia 
Glanu. Po supporcie wystąpił lubelski raper 
z pozytywnym przekazem Dolar wraz z jed-
nym z najlepszych producentów lubelskiego 
podziemia – grającym klasyczne dźwięki lat 
90. - Brudnym Woskiem. 

- Postanowiliśmy zorganizować tego typu imprezę, 
ponieważ nikt wcześniej tego nie zrobił w Bychawie. 
Chcemy w ten sposób pokazać jak pozytywne prze-
słanie niesie ze sobą muzyka hip-hop, błędnie koja-
rzona tylko i wyłącznie z buntem i agresją. Kultura 
hip-hop, jest przez starszych kojarzona nie-
zbyt pozytywnie, wręcz negatywnie – mówi 
jeden z przedstawicieli Młodzieżowej Inicja-
tywy Kulturalnej. 

Miejsca młodym hip-hopowym wykonaw-
com użyczyło Bychawskie Centrum Kultu-
ry. W organizację koncertu włączyło się także 
stowarzyszenie Liber-Liber.

Chcieli pokazać inny wymiar tej kultu-
ry. I udało się: młodzi, pełni pasji i żywiący 
miłość do tej muzyki ludzie, udowodnili jak 
muzyka inna od „kolorowych piosenek tzw. 
hitów”, niesie ze sobą przekaz, różnorodność 
dźwięków, i jak łatwo można bawić się sło-
wem, być ulicznym poetą.

Koncert przyjął całkiem pozytywne ko-
mentarze, frekwencja była dobra, pojawili 

się ci, którzy kochają tę muzykę. O godzi-
nie 19.00 publikę rozgrzewał Dj Facet, gra-
jąc klasyczne utwory. Następnie support za-
prezentował swój materiał z nadchodzącej 
płyty. Około godziny 20 na scenie pojawili 
się Dolar i Brudny Wosk, prezentując swój 
wspólny debiutancki album „Dwanaście 
Taśm”. Nad wszystkim czuwała ochrona, 
lecz na szczęście nie musiała interwenio-
wać. Oprócz bychawskiej publiczności, BCK 
gościło ludzi z Lublina i okolic. Na imprezie 

pojawili się również ludzie tworzący „hip-
-hop’owe podziemie lubelskie”.

- Mamy nadzieję, że koncert nie był ostat-
nim przedsięwzięciem muzycznym w Bycha-
wie, organizowanym przez młodzież. Liczy-
my, że koncert ten był tylko początkiem no-
wych pomysłów i liczymy na młodych bycha-
wian – mówi Tomasz Hanaj, opiekun Mło-
dzieżowej Inicjatywy Kulturalnej.

Kino domowe na dużym ekranie w „Blue Orange Gallery” w BCK. 
To niezła zachęta dla kinomaniaków...
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Nasz patronat
„Głos Ziemi Bychawskiej” objął patronatem medial-
nym lubelską imprezę „Gala Mody – Lublin 2011”, 
której organizatorem jest agencja artystyczno-pro-
mocyjna ARTSAR oraz agencja eventowo-modelin-
gowa MagMar-models. (Przypomnijmy, że MagMar-
-models jest organizatorem corocznych wyborów 
Miss Festynu w Bychawie podczas corocznej impre-
zy „W Krainie Pierogów”).
Impreza odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. w „Cen-
trum konferencyjno – wystawienniczym Etiuda”. Jej 
celem jest zaprezentowanie kolekcji wiosna – lato 
2011, najnowszych trendów w modzie oraz promo-
wanie projektantów działających na Lubelszczyźnie. 
Odbiorcami pokazu będą ludzie z branży biznesowej 
i artystycznej. Do udziału w gali zostaną zaproszeni 
przedstawiciele aktualnych władz województwa lu-
belskiego, politycy, ludzie biznesu, artyści, właścicie-
le firm, redaktorzy naczelni i dziennikarze mediów 
regionu.
Program gali obejmuje sześć pokazów mody przepla-
tanych występami artystycznymi (pokaz taneczny, 
kabaret, występ wokalny). Prezydent Lublina oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego objął patronat 
honorowy.
Patronat medialny objął Kurier Lubelski, Radio 
Centrum, TVP3 Lublin, Telewizja Lubartów, Świat 
Kominków, Gazeta Biłgorajska, portal internetowy 
www.lula.pl.

mg

Radio Lublin dla Jasia
Do akcji pomocy dla Jasia Barszcza włączyło się 
Radio Lublin. Zapraszamy do wysłuchania repor-
tażu na ten temat, wystarczy wejść na stronę www.
jasiobarszcz.pl.

Na stronie, znajdziecie poza tym Państwo informa-
cje na temat książki, napisanej przez tatę Jasia (Piotr 
Barszcz), zatytułowanej „Jak pozyskiwać darowizny 
i 1% podatku na leczenie dziecka”.
Poradnik dostępny jest w księgarni LUMER w By-
chawie, na ul. Piłsudskiego (lub na www.lumer.biz). 
Wszelkie informacje o książce można także uzyskać 
pod numerem: 503 377 282 (telefon Piotra).
Zapraszamy do poznania dobrej strony Bychawy, 
gdyż w publikacji prezentowane są m.in. pozytywne 
przykłady pomocy, jakiej doświadczyliśmy z Państwa 
strony.
Jesteśmy w trakcie akcji o 1% podatku, mającej na 
celu pozyskanie funduszy na kontynuację leczenia 
naszego syna. W związku z tym, podajemy potrzeb-
ne przy wypełnianiu druku PIT dane, pozwalające na 
przekazanie 1% podatku na leczenie Jasia.
NAZWA OPP: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NUMER KRS: 000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY: Barszcz Jan Karol, 6147
Bardzo dziękujemy za pomoc.

Agnieszka i Piotr Barszcz

Z ostatniej chwili

Spłonęła szkoła 
w Olszowcu

W poniedzia-
łek (31 stycznia) 
w godzinach po-
rannych spłonął 
budynek szkolny 
w Olszowcu. Znisz-
czeniu uległa część 
wschodnia budyn-
ku z dachem. Dym 
około godziny 5.30 
rano zauważył je-
den z mieszkańców 
Olszowca. Szyb-
ko zainterweniowała bychawska jednostka 
straży pożarnej oraz OSP Olszowiec. Wyłą-
czono prąd, który to fakt zauważyli również 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nie-
stety, mimo szybkiej interwencji, szkoła ule-
gła poważnemu zniszczeniu. 

Był to budynek stary, z lat 20. ubiegłe-
go wieku, opalany piecami kaflowymi. Do 
1999 r. istniała tu jeszcze szkoła podsta-
wowa. Od września 2009 roku w budynku 
starej szkoły funkcjonowało małe przed-
szkole publiczne, uczęszczało do niego 16 
dzieci z okolicznych wsi: Olszowca, Olszow-
ca - Kolonii, Romanowa i Woli Dużej. Budy-

nek w dużym stopniu wyremontowali sami 
rodzice. Ostatnio też w szkole wymieniono 
okna. Spłonęła głównie ta część budynku, 
w której odbywały się zajęcia przedszkolne. 

Budynek pełnił również funkcję centrum 
kulturalnego we wsi, odbywały się tu spo-
tkania mieszkańców, imprezy. Strata jest 
więc podwójna.

Jakie są przyczyny pożaru? Strażacy po-
dejrzewają zajęcie ogniem od przewodu ko-
minowego, ale ostateczne przyczyny ustali 
policja.
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Najazd Tupcia Chrupcia na 
bibliotekę

Obserwator

Podobno pewnego dnia – zdaje się że była 
to środa – w samo południe, przed budyn-
kiem remizy OSP w Starej Wsi wylądował 
bliżej niezidentyfikowany obiekt: ni to sa-
molot, ni to statek kosmiczny. Nasz obser-
wator donosi, że wysiadła z niego najpraw-
dziwsza Malutka Czarownica (O. Preussle-
ra), a towarzyszyło jej dwóch klaunów: Py-
zol i Dyzio. Nieśli ze sobą kosz pełen książek 
o Tupciu Chrupciu czyli sympatycznej my-
szy, uwielbianej przez dzieci. Nie jest to taka 
sobie zwyczajna mysz, o nie! Wszyscy udali 
się wprost do biblioteki… Tupcio rozparty na 
kartach książek przyglądał się z uśmiechem 
dzieciom, które skupione słuchały bajko-
wych opowieści, rysowały, uczyły się sztuki 
origami.

W kolejną środę ferii Malutka Czarownica, 
Pyzol i Dyzio znowu zawitali do biblioteki. 
Śmiechom i zabawie nie było końca. Klaun 
Pyzol wymyślał coraz to nowe zabawy, np: 
wjazd do myjni samochodowej, z szopem 
praczem spotkanie oko w oko, czarodziej-
ska kula, wędrówka po marzeniach, baloni-
ku mój malutki i inne. Malutka Czarowni-
ca uczyła się być maszynistą, wsiadała do 
pociągu pełnego pasażerów na gapę, któ-
ry z hukiem przetaczał się przez bibliotekę, 
a klaun Dyzio tańczył wraz z dziećmi słynne 
„kaczuszki”. Rodzice włączali się do zabawy, 
albo z filiżanką kawy w dłoniach prowadzi-
li ożywione dyskusje na przeróżne, ważne 
i mniej ważne tematy. Pani Teresa pokazy-
wała własnoręcznie wykonane kartki świą-
teczne i walentynkowe, przekonując pozo-
stałe panie, że ich wykonanie to dziecinna 
igraszka. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek 

jej uwierzył.
Biblioteka, w czasie ferii czynna codzien-

nie, pękała w szwach... półki z książkami 
zdawały się cieszyć z najazdu książkowych 
moli, komputery zabierały wszystkich w po-
dróż po tajemniczym wirtualnym świecie 
Internetu, rakietki rozgrzane do czerwono-
ści przechodziły z rąk do rąk podczas nie-
ustającego turnieju tenisa stołowego, w po-
wietrzu unosił się aromat świeżo parzonej 
kawy, pobrzękiwały z cicha łyżeczki, sły-
chać było szelest papierków po cukierkach 
i przewracanych kartek przeglądanych ga-
zet i czasopism. 

Ferie się kończą i co dalej? Dzieci i mło-
dzież wracają do szkoły, do nauki, dorośli 
do swoich codziennych obowiązków, a sta-
rowiejska biblioteka do pracy tylko dwa dni 
w tygodniu, we wtorek i czwartek.

Dyrektor i pracownicy biblioteki 
dziękują za pomoc w przygotowaniu 

ferii w bibliotece w Starej Wsi: Paulinie 
Sowiło, Anecie Janczarek, Stanisławowi 

Jakubaszkowi.

Seria książek o sympatycznej myszy Tupcio- Chrupcio 
czeka na najmłodszych czytelników w bibliotece. 

Podziękowania 
Akcja ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie składa 
serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 
oraz darczyńcom uczestniczącym w zbiórce darów 
w ramach Akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 
w 2010 r.
Dzięki Wam po raz kolejny udało się zebrać żywność, 
środki higieniczne, artykuły szkolne, zabawki oraz 
odzież.
Udzielono pomocy wielu potrzebującym rodzinom. 
Szczególne podziękowania składamy: Bychawskiemu 
Centrum Kultury, Młodzieżowej Inicjatywie Kultu-
ralnej, Samorządowemu Przedszkolu nr 1 w Bycha-
wie, Szkole Podstawowej w Bychawie, Szkole Podsta-
wowej im. Kajetana Koźmiana w  Bychawce, Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Szkole Podstawo-
wej w Zaraszowie, Szkole Podstawowej w Woli Gałę-
zowskiej, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, Zespołowi Szkół im. Ks. A. Kwiatkow-
skiego w Bychawie, pracownikom Urzędu Miej-
skiego w  Bychawie, pracownikom Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bycha-
wie, Komisariatowi Policji w Bychawie, Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, kierownictwu 
sklepów: BIEDRONKA w  Bychawie, MAR sp.j. w 
Bychawie, przedstawicielowi firmy ,,PAMAPOL” 
Panu Marcinowi Buczkowi, zespołowi muzycznemu 
,,Focus” ze Świdnika oraz wszystkim osobom indy-
widualnym, które włączyły się w akcję.

Małgorzata Korba
pracownik socjalny OPS, 

Szef Sztabu w 2010 r.

Przedszkole niepubliczne 
w Bychawie
Od września 2010 roku funkcjonuje w Bychawie 
pierwsze niepubliczne przedszkole – Akademia 
Poziomkowa. Przedszkole znajduje się w centrum 
Bychawy przy ulicy Piłsudskiego, obok poczty. Do 
przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 
5 lat. 

Przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do 17.00. 
Koszt przedszkola: 320 zł (w tym język angielski, 
zajęcia artystyczno-plastyczne i Klub Małego Mu-
zyka). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach 2-3 
i 4-5-latków.
Więcej informacji na temat przedszkola, znajdziecie 
Państwo pod nr telefonu tel. 795 555 754.
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Było świątecznie
Spotkania z kolędą przy szopie

Aleksandra Hanaj

Kolejny już rok przed Bychawskim Cen-
trum Kultury stanęła szopka. Przy pach-
nącym sianie 26 grudnia i 6 stycznia 
zespoły kolędnicze prezentowały swoje 
umiejętności wokalne i instrumentalne.

Pierwszego dnia po uroczystym poświęce-
niu szopki wystąpiła schola „Źródełko” z by-
chawskiej parafii oraz duet gitarowo-sakso-
fonowy. Zmarzniętych mieszkańców zgro-
madzonych przy Szopie rozgrzewały melodie 
z saksofonu gościa z Ukrainy Sashy Balevi-
cha oraz dźwięk strun z gitary Przemysława 
Hanaja z Bychawy.

W święto Trzech Króli bogaty program bu-
dził w każdym wielkie emocje. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im. ks. Anto-
niego Kwiatkowskiego rozgrzewała publicz-
ność mocą swoich instrumentów; w nostal-
gię wprowadził występ Chóru Bychawskie-
go Centrum Kultury. Nie zawiódł jak zwy-
kle Klub Seniora, który i tym razem pokazał 
się mieszkańcom naszego miasta. Również 
uczniowie z naszej gminy zaprezentowali 
swoje umiejętności – wystąpił chór z Gim-
nazjum nr 1 i dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Bychawce. Wiele radości przysporzył 
mieszkańcom występ najmłodszej grupy 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w By-
chawie. „Kotki i Muchomorki” były przyczy-
ną wielu uśmiechów – nie tylko z powodu 
kolęd, które zaśpiewały, ale także z powodu  
pomysłowych i zabawnych strojów, w któ-
rych wystąpiły.

Tegoroczne występy były mieszanką wie-
lu pozytywnych wrażeń. Kolejne spotkania 
z kolędą przy Szopie za rok. Do zobaczenia!

Wystawa Marii Ożóg
Tomasz Hanaj

6 stycznia motyw wędrówki Trzech 
Króli zaakcentowała wystawa Marii Ożóg 
„Camino de Santiago-Droga do Europy” w 
galerii „Blue Orange Gallery”.

Autorka Maria Ożóg opowiedziała nam 
o swoich doświadczeniach z pieszej piel-
grzymki do miasta Santiago de Compostela, 
gdzie znajduje się grób św. Jakuba. Maria w 
swoim blisko godzinnym programie przed-
stawiła niemalże każdy fragment swojej wę-
drówki. Detale w fotografiach odzwiercie-
dlały miejsca oraz napotkane zjawiska. Ze-
stawiła też duchową formę uczestniczących 
w podróży oraz typowe skomercjalizowanie 
ruchu pielgrzymkowego. Niemalże wszyscy 
oglądający wystawę mogli porozmawiać z p. 
Marią na temat wrażeń oraz jej silnej wiary.

Początek pielgrzymki ma swoje źródło w 
niespokojnym sercu. Niespokojna tęsknota, 
która wyciąga nas z jednostajności i szarzy-
zny dnia codziennego potrzebuje drogi, czyli 
czasu i przestrzeni, gdyż tylko wtedy może 
nas przemienić. Tęsknota leży u początku 
przemiany, która się wydarza, którą zosta-
jemy obdarowani. Takiej przemiany nie po-
trafimy sami z siebie wywołać, musimy się 
na nią otworzyć. Oto fragment tekstu O. Jó-
zefa Bremera, stworzonego na prośbę Marii 
Ożóg.

„Jasełka” już po raz piętnasty
mg

11 spektakli, 300 występujących i sala 
widowiskowa pełna po brzegi. To bilans 
niedzieli, 16 stycznia, w Bychawskim 
Centrum Kultury.

Okazją do tego była piętnasta już edycja 
Przeglądu Jasełek. W tym roku na scenie 
zaprezentowało się jedenaście grup kolęd-
niczych. Młodzi aktorzy przygotowali tra-
dycyjne jasełka i inscenizacje o tematyce 
bożonarodzeniowej. Można też było posłu-
chać koncertów kolęd. Przegląd trwał ponad 
sześć godzin. Uczestnicy po występie zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek do kawiar-
ni „Złota Lira”. Na pamiątkę otrzymali też 
dyplomy. 

Organizator, Bychawskie Centrum Kultu-
ry, serdecznie dziękuje za udział uczniom 
i nauczycielom z Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego i Gimnazjum nr 1 w By-
chawie oraz ze szkół podstawowych – w By-
chawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej, Ko-
sarzewie, Tuszowie.

Film z przeglądu do obejrzenia na stronie 
www.ebck.pl.

Leszek Asyngier Jr

Witam wszystkich czytelników (niezależ-
nie od wieku) w pierwszej w nowym roku 

odsłonie gimnastyki, i z miejsca za-
praszam do lektury „Zawiłych przy-
gód Węża Wijusia”. To już czwarta 
część, w której nasz bohater poznaje 
ekscentryczną postać Leśnego Świat-
ka, Dzięcioła Poetę.

P.S. Konsekwentnie rodziców za-
chęcam do wspólnego czytania ze 

swoimi pociechami (z podziałem na role) i 
oczywiście do prenumeraty wszystkich czę-
ści bajkowego słuchowiska. 

Zawiłe przygody Węża Wijusia (cz. IV)

Narrator: 
Kiedy tak razem sobie śpiewali,
Humory wszystkim dopisywały,
O całym zajściu nie pamiętali,
Wspólne refreny przepięknie brzmiały.
I podążali w jednym kierunku,
Dopóki wszystkim było po drodze,
Gdyż bracia zaraz mieli być w domku,
A Wijuś spieszył się w swojej sprawie.
Więc się rozstali na pewnej łące,
Gdzie ostatniego zerwali grzyba.
Lecz Wijuś słyszał tuż po rozłące,
Z dala, jak bracia się kłócą, chyba.
Wijuś się cicho zaśmiał do siebie;

W. Wijuś:
Taka już widać braci natura.
Choćbym się starał, tego nie zmienię;
Kłócą się, godzą- nic tu nie wskóram.

Narrator:
Gdy nasz bohater znów sam wędrował,
A było z lekka już po południu,
Nagle przystanął i nasłuchiwał:
„Stuku-puku-puk, stuku-puku-puk!”
To Dzięcioł Poeta, gdzieś hen wysoko
Oczyszczał drzewo z larw i korników.
Lecz przy tym wzdychał, tak niemiarowo,
Jakby na głowie miał milion smutków.

Że Wijuś słynął w swej uprzejmości,
To w Światku Leśnym wszyscy wiedzieli,
(Stąd przybywało mu znajomości),
Więc pierwszy zaczął tak, na dzień dobry:

W. Wijuś:
Witam artystę naszego lasu!
Jak tam podróże po wielkich miastach?!

Narrator:
Trzeba rzec, Dzięcioł był znawcą rymów,
W których wyrażał co w świecie widział.

Dz. Poeta:
Dzień dobry, świetnie, że kogoś widzę.
Pozwól, iż będziesz mi publicznością?
A ja po prostu zadeklamuję
Wiersz o czymś, co mnie w mieście 
natchnęło.

Narrator:
Wijuś nie zdążył nic odpowiedzieć,
Gdy Dzięcioł z drzewa sfrunął do niego,
Jakby na scenie, tuż pod kamieniem 
Stanął, i zaczął od wersu tego:

CDN

XXXIX
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13. Spotkania Regionalne

O dawnych wierzeniach i zabobonach 
w sposób żywy i ciekawy!

Teresa Tracz prezes BTR

Kto wchodził do sali widowiskowej 
Bychawskiego Centrum Kultury dzień 
przed planowanymi na 9 XII 2010 roku 
kolejnymi Spotkaniami Regionalnymi, 
na pewno się dziwił, patrząc na scenę: 
kołyska z czerwoną kokardą? Niecki nie-
dbale oparte o ławkę? Tetrowe pieluchy 
i niemowlęce śpiochy na sznurkach? Toż 
to obrazek żywcem jak z „Konopielki”! 
Tak bowiem wyglądała scenografia przy-
gotowana przez p. J. Stanicką i B. Cywiń-
ską na XIII Spotkania Regionalne, które 
w tym roku upłynęły pod hasłem W at-
mosferze dawnych wierzeń i przesądów.

Pomysłodawca (Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne), kontynuując temat „W kręgu 
ludowych tradycji”, skupili się tym razem na 
wierzeniach, zabobonach, gusłach i przesą-
dach związanych z życiem na wsi i czynno-
ściami tak ważnymi dla każdego człowieka 
jak: wybór życiowego partnera, oczekiwanie 
na potomka, pielęgnacja niemowlęcia i jego 
ochrona przed niebezpieczeństwem czyha-
jącym ze strony zawistnych ludzi, wreszcie 
przygotowanie dziecka do chrztu. Taki za-
kres tematyczny wymusiła poniekąd feralna 
„trzynastka”, bo właśnie w tym roku przy-
padły 13. Spotkania Regionalne! Pomysł 
okazał się trafiony. 

Szkoły zaproszone do współpracy nad 
przygotowaniem prezentacji, która, wedle 
uznania, mogła przybrać formę scenki ro-
dzajowej, wywiadu ze starszą osobą, epickiej 

lub wierszowanej gawędy, pokazu wróżb, 
zareagowały ochoczo i spontanicznie. Jak 
zwykle można było liczyć na pomysłowość, 
oryginalność i kreatywność nauczycieli 
oraz instruktorów, którzy wspaniale przy-
gotowali swoich uczniów do udziału w Spo-
tkaniach. Zgromadzona na sali publiczność 
nie miała czasu się nudzić. Na scenie, jak w 
kolorowym kalejdoskopie, uwijali się mali i 
dorośli aktorzy, dostarczając niesamowitych 
wrażeń i wiedzy na temat wierzeń, które 
przez wieki towarzyszyły naszym przodkom 
i choć już w szczątkowej postaci, dotrwały 
jednak do dziś, wkradając się w nasze co-
dzienne czynności. Zabobonne wierzenia 
przesycone nutą mistycyzmu, tajemniczo-

ści, przekazywane 
z pokolenia na poko-
lenie były sposobem 
zaspokojenia potrze-
by rozumienia świa-
ta i zapewnienia po-
czucia bezpieczeń-
stwa. Prowadzące 
spotkania – M. Dę-
bowczyk i T. Tracz 
tak ułożyły scena-
riusz imprezy, aby w 
sposób niejako chro-
nologiczny ukazać, 
jakie wierzenia czy 
gusła towarzyszy-
ły kolejnym etapom 
upływającego życia. 
Pierwszym wyko-

nawcą był uczeń kl. IV b Szkoły Podstawo-
wej w Bychawie – Marcin Wolski. Specjal-
nie na XIII Spotkania ułożył wiersz, który 
stał się mottem całej imprezy: 

Dawniej w przesądy wierzono,
Teraz też czasem dajemy wiarę zabobonom.
Chciałbym Wam podać kilka przykładów,
Jak zabobon się spełnił lub narobił nieładu:

Idzie starowinka polną drogą, w koszyku 
grzyby niesie,
Nagle czarny kot przebiegł jej drogę i znik-
nął gdzieś w lesie.
Baba bardzo się przejęła, na cztery strony 
świata splunęła,
Do domu wróciła i tam o zaniechanie nie-
szczęść się modliła.

Pewien bogacz na wzgórzu miał skarbiec 
ogromny
I zawsze mawiał: 
- Zostawię go dla potomnych!
Pewnego razu żona mu powiedziała:
- Idź do skarbca, zobacz czy cała suma 
została.
I pojechał, a gdy baba z pustymi wiadrami 
drogę mu przemaszerowała,
Pomyślał: 
- To nic nie znaczy, najpierw skarbiec od-
wiedzę, a potem się zobaczy…
Lecz gdy przed skarbcem stanął, drzwi do 
niego otworzył,
Zobaczył grupę zbójców i bardzo się 
zatrwożył.
Oni go związali,
Majątek mu zabrali.
Bo przesądom wierzy
I na pieniądzach bardzo mu zależy.

W przesądy nie trzeba wierzyć,
Jeśli nam na własnym szczęściu zależy.
Bo one stąd się wzięły, że coś się stało 
przez przypadek,
I z jakąś rzeczą skojarzył to świadek
I tak zaczęto w nie wierzyć.
Nie trzeba tych pogłosek dalej szerzyć!

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zara-
szowie (opiekun p. K. Pruś ) zaprezentowali 
na scenie bogaty zestaw wróżb katarzynko-
wo – andrzejkowych i nakreślili model przy-
szłego męża dla współczesnej dziewczyny, 
który, nawiasem mówiąc, zupełnie nie przy-
padł do gustu jej rodzicom. Zakazy i naka-
zy związane z oczekiwaniem na potomstwo 
zebrali i przekazali publiczności ucznio-
wie z Bychawy i Bychawki. A. Bartnik i J. 
Maksim zachęciły swoich podopiecznych do 
przeprowadzenia rozmowy z p. Zofią Przech 
– jedną ze starszych mieszkanek wsi, w 
jej rodzinnym domu. Wywiad zaowocował 
wzruszającą relacją zarejestrowaną okiem 
kamery i przedstawioną w formie prezen-
tacji multimedialnej. Narodziny dziecka i 
jego ochrona przed złem to temat scenki w 
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Kosarzewie. W swoim scenariuszu pań-
stwo Kalinowscy w humorystyczny sposób 
przybliżyli widzom techniki odczyniania 
uroków (wylewanie jajka, okadzanie, prze-
chodzenie) nad dziećmi przestraszonymi. O 
tym, że istniały kobiety, które z czystej zawi-
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ści rzucały urok nie tylko na zwierzęta, ale 
i na urodziwe niemowlęta, a nawet na „cu-
dzych chłopów”, w sposób sugestywny i bar-
dzo wiarygodny przekonały widzów M. Gła-
zik i I. Fijołek – Mituła z zarządu Bychaw-
skiego Towarzystwa Regionalnego. Wreszcie 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej (przygotowani przez p. G. Ra-
kuś) odegrali niezwykle zabawną scenkę o 
babci, która pod nieobecność rodziców pró-
buje wychować wnuki na własną modłę, 
hołdując dawnym przesądom i zachęcając 
dzieci do wiary w ich magiczną moc. Wielkie 
wrażenie wywarło na publiczności malow-
nicze widowisko przygotowane przez zespół 

ludowy „Gałęzowiacy” pod 
kierunkiem p. M. Dębow-
czyk (autorka scenariusza, 
a zarazem odtwórczyni jed-
nej z ról szczegółowo opisa-
ła prezentowane obrzędy w 
artykule „U Zająców 80 lat 
temu”). 

Przebieg Spotkań uświet-
niła kapela ludowa „Cyja” 
(M. Trzciński z synem, K. 
Mendykowski, J. Oszust, 
M. Wójcik-Korba i I. Fi-
jołek-Mituła) debiutująca 
przed bychawską publicz-
nością. Na 
koniec wy-

stąpiły dziewczęta z Gim-
nazjum nr 2 w Bychawie 
(przygotowane przez M. Kot 
i J. Głowalę), prezentując 
zwyczaje związane z Wigi-
lią, a ponieważ XIII Spo-
tkania Regionalne przypa-
dły właśnie w grudniu, ich 
występ stał się pięknym 
uwieńczeniem całej impre-
zy. Widzowie gromkimi bra-
wami nagradzali wykonaw-
ców, z uwagą śledzili prze-
bieg wydarzeń ilustrujących 

czasem nieznane obrzędy, w humorystycz-
ny sposób odtwarzane przez przedstawicie-
li poszczególnych szkół. Wszyscy uczestni-
cy spotkań zostali obdarowani nagrodami i 
dyplomami, a było to możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Bychawa.

Organizatorzy Spotkań: BTR, BCK i Miej-
ska Biblioteka Publiczna jeszcze raz gorąco 
dziękują instruktorom za owocną pracę nad 
przygotowaniem swoich uczniów do prze-
pięknych występów, a dyrektorom szkół za 
motywowanie nauczycieli do współtworze-
nia kultury lokalnej i promowania naszej 
Małej Ojczyzny. 

U Zająców 80 lat temu…
Maria Dębowczyk

Przygotowanie niemowlęcia do chrztu (ką-
piel, ubieranie w wymagane okolicznościo-
we ubranka) i wiążące się z tym tradycje, 
przesądy, ale i przestrogi dla matki i dziecka 
pokazał zespół ludowy, śpiewaczo – obrzę-
dowy „Gałęzowiacy” w dynamicznej, żywej 
scence według pomysłu Marii Dębowczyk, 
która, uczestnicząc w niej, przechodziła od 
roli narratorki do roli jednej z kobiet, dzięki 
małej mistyfikacji tj. założeniu fartuszka i 
chustki wiązanej na wiejski sposób z tyłu 
głowy. 

Zaproszono widzów do fikcyjnej rodziny 
Zająców w Gałęzowie, żyjącej 80, a może 
więcej lat wstecz. Grupka kobiet wiejskich 
(matka dziecka, jego babka i dziadek, ciot-
ka, kumy i sąsiedzi) krzątała się żwawo przy 
niemowlęciu (świetna atrapa lalkowa!) leżą-
cym w kojdzie. Właśnie kojda czyli stojak 
z kijów połączonych płótnem czy suknem 
tworzącym miękkie wgłębienie dla niemow-
lęcia, potem niecki służące do kąpieli, po-
wijok, w które je dość ciasno należało owi-
nąć, wreszcie becik, drewniana kołyska 
na biegunach i śpiewane lulanki, to przed-
mioty, czynności i ich nazwy związane z pie-
lęgnacją noworodka i odpowiednimi zakaza-
mi i nakazami dla młodej matki, nieznane 
dziś młodej, obecnej na sali publiczności. 
Jeśli spotykane jeszcze na wsi, to w szcząt-
kowej i unowocześnionej wersji. 

„A u wywodu ty była, Zośka?”- padło w 
pewnym momencie pytanie. I tu usłysze-
liśmy, czym był wywód (udanie się mat-
ki dziecka przed chrztem do kościoła przez 
zakrystię i jej rytualny udział w nabożeń-
stwie z palącą, trzymaną w rękach, świecą). 

Znany był i rozśmieszający dziś do łez ludo-
wy sposób na zapobieganie tzw. płaczkom 
u noworodka (wiemy, że najczęściej to ob-
jaw bolesnej kolki) przez kilkakrotne prze-
chodzenie nad położonym na podłodze ma-
luchem, a nawet „przeciąganie” po nim mę-
skich spodni, co miało, w przypadku dziew-
czynki, zapewnić powodzenie. Podobnie jak 
przechowanie do 6 – 7 roku życia zasuszo-
nej pępowiny, a po upływie tego czasu jej za-
wiązanie. To gwarancja cechy pracowitości. 
Gdy wykąpany już maluch (wodę z pierwszej 
kąpieli wylać do ogródka przed zachodem 
słońca! – przypomniała kuma) i odpowied-
nio ubrany, z zawiązaną na rączce różową 
wstążeczką (ochrona przed urokiem), przy-
kryty becikiem, na który położono krzyż-
mo (kawałek zwykłego, białego płótna), go-

tów był do krztu, przed wyjściem do kościo-
ła wypowiadano zgodne z tradycją chrześci-
jańską słowa: Bierzemy poganina, przynie-
siemy chrześcijanina.

Występujące w kontekście tych czynności 
przesądy, a zwłaszcza związane z okresem 
popołogowym zabobony, potraktowano jako 
zabawne, humorystycznie i z dystansem, 
dołączając odpowiedni komentarz o ich ir-
racjonalności i sprzeczności z wiarą katolic-
ką. Bo przecież głównym celem imprezy było 
nawiązanie do tradycji i zapoznanie z nią, 
z jednoczesnym podkreśleniem zmian cy-
wilizacyjnych, jak i zmian w świadomości 
mieszkańców współczesnej wsi. 

„Od narodzin do chrztu”. Widowisko obrzędowe w wykonaniu zespołu ludowego 
„Gałęzowiacy” z udziałem autorki scenariusza, Marii Dębowczyk.

Jaroszowa, Korbowa i Kowalczykowa w scenie kąpania dziecka w nieckach.
We wsi godajo, że ta Jagna od Marcoka to mo złe łocy! Musiała ta lafirynda 
jakieś łuroki rzucić na Maciusia! – mówiła Maciejowa [Ilona Fijołek-Mituła] do 
sąsiadki [Monika Głazik]. Scenariusz Teresa Tracz.
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Maria Dębowczyk 

Na wstępie kilka informacji ogólnych, 
wprowadzających. Niepodległościowcy z AK, 
NSZ, WiN-u i in. Niemcy w zasadzie stawiali 
między nimi znak równości, nie widząc róż-
nic politycznych, zwalczali oddziały prora-
dzieckie, widząc w ich akcjach dużą szko-
dliwość dla ludności cywilnej. To ludność, 
zazwyczaj uboga, musiała tym oddziałom 
zapewniać schronienie i środki do życia, na-
rażając się przy tym na krwawy odwet Niem-
ców. Akowcy i eneszetowcy mogli bardziej 
liczyć na pomoc aprowizacyjną ze strony 
dworów ziemiańskich i bogatszych chłopów. 
Z tej przyczyny dwory i dworki padały ofiarą 
rabunkowych rekwizycji przez oddziały pro-
komunistyczne. Najbliższy przykład to po-
bliski Józwów i śmierć właściciela, o czym 
była już mowa. Na Lubelszczyźnie z wyro-
ku lub dowództwa GL/AL zginęło na skutek 
donosicielstwa co najmniej 20 osób. Inny 
przykład: odwet Niemców na mieszkańcach 
wsi Franciszków za wcześniejszy atak GL-
-owców w dniu 25 grudnia 1943 r. Niemcy w 
zemście zbombardowali wieś, paląc ją pra-
wie całkowicie.

W pierwszym okresie okupacji, po 17 
września 1939 r. w zasadzie nie dochodziło 
jeszcze do bardzo ostrych starć między pod-
ziemiem niepodległościowym, a wspierają-
cych Sowietów oddziałów. Istniała poniekąd 
cicha ugoda niewchodzenia sobie w drogę. 
Jeśli okoliczności sprzyjały, podejmowano 
wspólną walkę z oddziałami niemieckimi. 
Różnice polityczne nie były tak akcentowa-
ne. Tu dygresja mogąca zainteresować czy-
telnika lokalnej „GZB”: ze źródeł AL raport 
OK5 wynika, że oddział AK Tadeusza Sowy z 
Bychawy, „Spartanina”, stanowiący IV plu-
ton OP8 lubelskiego AK, a karnie rozwiąza-
ny w maju 1944, o czym już tu wspomnia-
no, był „ugodowy” wobec ugrupowań lewico-
wych [za: Caban J., Mańkowski Z. „Armia 
Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1941”, 
Lublin 1971]. 

Wspomniany tu już, w poprzednich odcin-
kach cyklu Zub-Zdanowicz „Ząb” wyznawał 
zasadę pomagać każdemu oddziałowi nie-
podległościowemu (tj. walczącemu z Niem-
cami bądź z komunistami – przyp. M.D.), 
bez względu na przynależność partyjną [za 
M.J Chodakiewicz, dz. cyt., str. 113]. Taki 
układ przeważał w pierwszej fazie okupacji, 
a zakończył się na szczeblu dowódczym w 
1. poł. 1944 r. współpracą z Armią Czerwo-
ną w operacji „Burza”. Potem, a są dowody, 
że również wcześniej, z inicjatywy niektó-
rych dowództw AK, NSZ i innych organiza-
cji, wprowadzając w czyn teorię dwu wrogów 
bezwzględnie zwalczano proradzieckie i ko-
munistyczne siły partyzanckie.

W obłaWie za „cienioWcami”
Wzięły w niej udział oprócz ludzi „Zęba” 

Zub-Zdanowicza (300-400 członków) od-

działy dowodzone przez legendarnego por. 
AK, „Zaporę” Hieronima Dekutowskiego (w 
okresie „Burzy” liczył 200 członków) oraz 
por. AK „Małego” Stanisława Łokuciewskie-
go (60 członków). Pluton pod dowództwem 
„Opala”, wchodzący w skład oddziału „Za-
pory” atakował oddziały niemieckie na dro-
gach polnych w okolicy Pawłowa – Bycha-
wy [za: Caban, Mańkowski str. 18]. Połączy-
li siły przeciwko oddziałom GL/AL „Cienia” 
Bolesława Kowalskiego vel Kaźmierczaka, 
mając z nim wcześniejsze porachunki. Głów-
nie za rabunki i zabójstwa uznawanych za 
ideologicznych wrogów ziemian oraz zarząd-
ców ich folwarków, a także podstępne, nie-
zgodne z honorowym kodeksem wojennym 
egzekucje, wykonywane na „polskich pa-
robkach”. Oto fragment odezwy z września 
1943 r. jednego z oficerów GL, nazwisko nie-
znane, przytoczony w cytowanej już pracy 
M. J. Chodakiewicza str.117. Bandy reakcyj-
ne rozpoczęły wojnę z GL...

Co stało się bezpośrednim impulsem de-
sperackiego pościgu za „cieniowcami”? Otóż 
4 maja 1944 r. w Owczarni oddział sztur-
mowy AL, przy wsparciu radzieckiej gru-
py partyzanckiej Gruzina „Wani”, łącz-
nie w liczbie 100 osób, zaatakował ogniem 
z  trzech stron 47 osobowy oddział piechoty 
AK dowodzony przez por. Mieczysława Zie-
lińskiego ps. „Krych”. Mimo przewagi ataku-
jących akowcy nie dali się zaskoczyć i też 
otworzyli ogień. Było kilku zabitych i ran-
nych. Kiedy jednak „Krych” zorientował się, 
że zaskoczył ich oddział proradziecki, a nie, 
jak najpierw mniemano, niemiecki, rozka-
zał przerwać ogień. Oba oddziały przerwały 
ogień i zgodnie weszły do wsi, gdzie, jak się 
okazało, oczekiwał dobrze znany akowcom 
„Cień”. Ustawiono się w dwa szeregi dla od-
dania sobie honorów wojskowych. Zamiast 
tego „Cień” błyskawicznie wypalił z bliska 
wprost w głowę „Krycha”, co aelowcy uzna-
li za sygnał do ataku na zdezorientowanych 
akowców. Zastrzelono 18 członków AK, a 13 
raniono. O tym, co działo się potem, są dwie 
oddzielne relacje, choć, być może, niezupeł-

nie wykluczające się. Według pierwszej 
relacji „cieniowcy” z AL przystąpili do łu-
pienia z zabitych wszystkiego co cenne, 
ubrań, biżuterii; według drugiej dobijali 
własnych rannych, aby nie opóźnić szyb-
kiego odwrotu z Owczarni. Wieść o masa-
krze w Owczarni dotarła do innych zgru-

powań partyzanckich i lubelskiej Delegaty-
wy Sztabu NSZ. Por. „Zapora”, pewny wspar-
cia swoich ludzi zwrócił się o pomoc w ści-
ganiu „Cienia” do mjr. „Zęba”. Ten zareago-
wał przemieszczając się ze swoją Legią znad 
Wisły i wysyłając do komendanta placówki 
NSZ por. Zbigniewa Rojowskiego („Krzyżak”) 
rozkaz mobilizacji i gotowości niepodległo-
ściowców z Zakrzówka i okolic. Oprócz od-
działów „Zęba”, „Zapory”, „Małego” mieli do-
łączyć eneszetowcy „Znicza” (Leon Cybulski) 
i „Cichego” (Wacław Piotrowski). Po tygodniu 
bezskutecznej penetracji terenu natknięto 
się na „cieniowców” nocą z 12 na 13 maja 
w okolicy wsi Boża Wola. Oddział „Cienia” 
Kowalskiego był już powiększony o aelowską 
placówkę z okolic Rudnik – Zakrzówek, do 
liczby 80 członków. Bez uprzedzenia zaata-
kował on konny zwiad akowski na granicy 
wsi Majdan Starowiejski – Rudnik – Dębi-
na. Akowscy „Małego” podjęli szybką walkę, 
w wyniku czego aelowcy porzucili swój ta-
bor oraz wcześniej zrabowany w Józwowie 
sprzęt, w starciu z oddziałem „Ostrogi” por. 
Makarewicza [patrz. cz. 2. cyklu w „Gło-
sie Regionalistów”] i wycofali się. Ponownie 
jednak postanowili zgrupować się w Bożej 
Woli, trwało to jednak krótko, gdyż miesz-
kańcy nie odnieśli się do nich przychylnie, 
dlatego „Cień” wycofał się, planując w Dębi-
nie czy Rudniku dopaść „Małego”. Miał pe-
cha, gdyż w czasie przemieszczania się wy-
patrzył go 45-osobowy oddział „Zęba”. Ma-
jor wraz z czołową szpicą, uzbrojoną w dwa 
ręczne karabiny maszynowe, przesadził 
płot ogrodu i rzucił w stronę swoich rozkaz: 
„Ognia!” Wsparło go kilku członków sympa-
tyzujących z podziemiem niepodległościo-
wym z Dębiny. Oddział „Cienia” w popłochu 
rozproszył się, co wykorzystał „Mały”, ata-
kując od południowej strony Majdanu Sta-
rowiejskiego, w Rudniku zaś podjął walkę 
z grupą „cieniowców” „Emir” (NN). W ak-
cji zgrupowań przeciwko „cieniowcom” nie-
zwykłą odwagą popisał się „Ostroga” (Ma-
karewicz). Wycofując się, ludzie Kowalskie-
go podpalili kilka domów w Dębinie, a na-
stępnie, z zemsty, 11 zagród w Bożej Woli 
(wg peerelowskiego przekazu był to skutek 
gęstego ostrzału). Za swoje zwycięstwo nie-
podległościowcy zapłacili więc wysoką cenę. 
Bo oprócz pożaru we wsi komuniści zastrze-
lili czterech cywili (dwóch w Majdanie Sta-
rowiejskim i dwóch w Dębinie). Zginęło też 
dwóch żołnierzy NSZ, dwóch raniono. Po 
stronie „Cienia” było kilku zabitych i dwóch 
rannych, dwóch innych „Znicz” powiesił pu-
blicznie w Bożej Woli.

14 maja w majątku Henrykowej Wysockiej 
z domu Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
odbyła się odprawa oficerska z udziałem 
komendanta lubelskich władz AK w osobie 
ppłk. Tumidajskiego („Marcin”), mjr. Zub-
-Zdanowicza („Ząb”), por. Dekutowskiego 
i por. Łokuciewskiego, podczas której wy-
niknęła różnica zdań co do celowości i spo-

Z historii walk niepodległościowej partyzantki na Lubelszczyź-
nie – okolice Kraśnika i Bychawy.

„Wszystko dla Polski” (cz. 5. ostatnia)
Odbiorą mi tylko ży-
cie. (…) Cieszę się, że 
będę zamordowany 
jako katolik za wia-
rę świętą, jako Polak 
za Polskę niepodle-
głą i szczęśliwą. Jako 
człowiek za prawdę 
i sprawiedliwość.
Z grypsu więziennego Łukasza 
Cieplińskiego, do syna. Autor był 
jednym z wybitniejszych dowód-
ców AK i WiN-u. Zginął z wyroku 
bezpieki w więzieniu mokotow-
skim w Warszawie 1 marca 1951 r.
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sobu walki z aelowskimi oddziałami spod znaku PPR-u. 
Tumidajski był przeciwny radykalnym, krwawym akcjom 
przeciw AL. Oponowali „Zapora” i „Mały”. Wspierał ich 
„Ząb”, który jednakże miał własne, wynikające z doświad-
czenia podejście do problemu: zwalczać bezpardonowo wy-
raźne wspieranie komunistów, a zwłaszcza wszelką kolabo-
rację z Sowietami. Tu dodajmy, że również wśród wyższych 
oficerów BCH (Batalionów Chłopskich) byli dowódcy np. 
Bronisław Pietryka „Dąb”, który twierdził, że musimy się 
z komunistami rozprawić orężnie. Inni niepodległościowcy 
z BCH oskarżali PPR o chęć uczynienia z Polski 17 republi-
ki [za: M.J. Chodakiewicz str. 149].

Kończąc cykl „Wszystko dla Polski” dziękuję P. Jerzemu Chmielewskiemu 

za dostarczenie wspomnień i materiałów. Dodam, że P. Jerzy, co potwier-

dza niezamieszczone tu zdjęcie, został odznaczony przez Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego w dn. 8.02.2010 r. w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego 

„Solidarność” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ZAPROSZENIA

Karnawałówka z regionalistami
Bychawskie Towarzystwo Regionalne 

oraz Bychawskie Centrum Kultury ser-
decznie zapraszają członków i sympa-
tyków BTR na karnawałowy bal „ko-
szyczkowy” 26 lutego 2011 roku w By-
chawskim Centrum Kultury. Rozpoczę-
cie: godz. 19:00. Zagrają: W. Stacharski, 
A. Tracz, M. Tracz, A. Hanaj, L. Szew-
czyk. Bilet wstępu – 15 zł/para

Więcej informacji: tel. 81 56 60 144.

Zebranie sprawozdawcze BTR 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne  

zapraszają członków BTR na zebranie  
sprawozdawcze 24 lutego 2011 roku 
w kawiarni „Złota Lira”.

Upoważnienie dla Jerzego Chmielewskiego ps. „Wicher”, jako łącznika i kuriera Armii Polskiej pod okupacja bolszewicką. 

Mieszkańcy Bychawy dokonywali dobrowolnych wpłat na potrzeby podziemnej Armii Polskiej. 

Dowód wpłaty dla polskiej rodziny, której żywiciel znajdował się w służbie dla Polskie poza granicami RP.
Kopie dokumentów dostarczył Pan Jerzy Chmielewski. 
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Wspomnienia z lat wojny
Jan Kulik

Jestem rodowitym bychawianinem mają-
cym obecnie 80 lat życia1.W czasie hitlerow-
skiej okupacji od 1940 r. należałem do kon-
spiracyjnej organizacji podziemnej Związku 
Walki Zbrojnej, a później Batalionów Chłop-
skich działających na terenie Bychawy i oko-
licznych miejscowości. Początkowo nasza 
działalność polegała głównie na odbywaniu 
ćwiczeń z musztry wojskowej, czytaniu pra-
sy podziemnej, gromadzeniu broni i jej kon-
serwacji. Z czasem odbywaliśmy także nor-
malne ćwiczenia wojskowe z nauką strzela-
nia z pistoletów i karabinów. Mimo głębokiej 
tajemnicy gestapo potrafiło włączyć swoich 
szpicli do naszych szeregów, i już pod koniec 
1940 r., w wyniku dekonspiracji nastąpiły 
aresztowania. Gestapo chciało mnie areszto-
wać 20 lutego 1941 r. Przez ponad dwa lata 
ukrywałem się w różnych miejscach w oko-
licy Bychawy2 i okolicach, nie przerywając 
działalności konspiracyjnej. 

We wrześniu 1943 r. wstąpiłem do oddzia-
łu partyzanckiego Armii Krajowej, której do-
wódcą był porucznik Tadeusz Sowa, pseu-
donim „Spartanin”, później „Sarmata”. Był 
on mieszkańcem Bychawy, a zorganizowa-
ny przed niego oddział skupiał młodzież z 
naszego rejonu. Byli to głównie ludzie zde-
konspirowani i ukrywający się przed ge-

stapo. Przyjąłem pseudonim „Konar”. Pod 
koniec 1943 r. oddział nasz liczył około 60 
ludzi. Terenem walk z okupantem była By-
chawa i okolice oraz dalsze miejscowości, 
nawet w granicach powiatów: krasnostaw-
skiego, lubartowskiego i kraśnickiego. Prze-
prowadziliśmy wiele akcji bojowych, jak roz-
brajanie niemieckich i polskich posterunków 

1  W 2002 r. Jan Kulik nie ukończył swoich 
wspomnień, zmarł rok później.

2  Według relacji Edwarda Styżeja, J. Kulik 
poszukiwany przez gestapo ukrywał się między 
innymi u jego ojca, Bronisława Styżeja.

żandarmerii i policji, a także szereg akcji sa-
botażowych: rozkręcanie szyn kolejowych, 
rekwirowanie zbóż z kontyngentów.

W wyniku bezpośrednich starć naszego od-
działu z dobrze uzbrojonym okupantem zgi-
nęło w okresie od września 1943 r. do końca 
lipca 1944 r. dwunastu naszych kolegów.

W końcu lipca 1944 roku oddział nasz 
kwaterował w miejscowości Pustelnik w re-
jonie Olszanki za Krzczonowem. 22 lipca w 
sobotę dowódca oddziału, „Spartanin” pole-
cił mnie i trzem innym partyzantom – Łobo-
dzińskiemu, Kostrzewskiemu i Rapowi (sko-
czek spadochronowy z Anglii), udać się do 
odległej o około 25 km Bychawy, by następ-
nego dnia, dokonać zasadzki na pojedynczo 
wycofujących się żołnierzy niemieckich, za-
brać im broń i dwa lub trzy konie kawaleryj-
skie. Zabraliśmy pistolety i ubrani jako cy-
wile bocznymi drogami dotarliśmy bez prze-
szkód do Bychawy około godziny 10 wieczo-
rem. Rozeszliśmy się do swoich rodzin uma-
wiając się na akcję w niedzielę. Ja zabrałem 
wóz i konia do swojej matki. Rano zaczął 
padać solidny deszcz, a wszystkimi droga-
mi przez Bychawę przejeżdżały kolumny 
wojsk niemieckich i dziesiątki czołgów wy-
cofujących się w kierunku Wisły. Żołnierze 
niemieccy zabrali także wóz i konia, którymi 
przyjechaliśmy do Bychawy. Otrzymaliśmy 
też wiadomość, że Niemcy spalili rano kilka 

gospodarstw w pobliskim Olszowcu, w od-
wecie za to, że jakaś placówka podziemna 
ostrzelała wycofującą się kolumnę wojska.

Zrezygnowaliśmy z rekwizycji niemieckiej 
broni i koni, bo mogło się to tragicznie skoń-
czyć dla nas i dla mieszkańców. Po południu, 
biorąc kolaskę z majątku Budnego bocznymi 
drogami skierowaliśmy się do miejsca posto-
ju naszego oddziału. Minęliśmy Wolę Dużą, 
Olszowiec, Kosarzew i musieliśmy dokonać 
przeskoku przez szosę Lublin – Biłgoraj na 
odcinku dość gęstego lasu. Zorientowaliśmy 
się, że kolumna wojska niemieckiego zatrzy-

mała się przy lesie, oświetlając las bate-
riami i patrolując drogę. We trzech z naszej 
czwórki trzymaliśmy mocno konie, a jeden z 
kolegów manipulując lejcami i batem spraw-
nie pokierował nimi. Dzięki temu szybko 
znaleźliśmy się po przeciwnej stronie lasu. 
Niemieckie patrole zauważyły nasz prze-
skok i wystrzeliły w naszym kierunku kilka 
serii z broni maszynowej, które nie były już 
w stanie nas dosięgnąć. Pomocny też był pa-
dający deszcz. Około północy dotarliśmy do 
naszej bazy kwaterunkowej.

Następnego dnia (poniedziałek, 24 lipca) 
dowódca otrzymał meldunek, że w Olszan-
ce, cofający się Niemcy zrabowali wieś, bijąc 
i maltretując szczególnie kobiety. Podpalili 
trzy gospodarstwa chłopskie. Po rozpozna-
niu przez wywiad okazało się, że na wieś 
napadła kompania obwodowa hitlerowców 
składająca się ze zdegenerowanych jedno-
stek ukraińskich faszystów. Rabujący Ol-
szankę oddział liczył wraz z żołnierzami 
niemieckimi około 150 dobrze uzbrojonych 
ludzi. Szybko nastąpiła koncentracja kilku 
oddziałów partyzanckich AK i BCh, wspar-
tych o żołnierzy z pobliskich placówek kon-
spiracyjnych. Nasze siły liczyły około 120 
ludzi, ale niezbyt dobrze uzbrojonych. Zorga-
nizowaliśmy zasadzkę. Tyralierą zajęliśmy 
ukryte stanowiska bojowe na obrzeżach 
lasu przy drodze. Po drugiej stronie lasu 
znajdowała się otwarta przestrzeń. Blisko 
naszych stanowisk były rumowiska i roz-
padliny mogące dać nieprzyjacielowi osłonę 
w razie ataku. Otrzymaliśmy rozkaz, by za-
atakować wroga, gdy jego kolumna będzie 
posuwała się wzdłuż naszych stanowisk i 
będzie cała w zasięgu naszego ognia. Sy-
gnałem do walki miał być wystrzał z rakiety. 
Niestety, gdy wycofująca się jednostka była 
w połowie naszych stanowisk, jeden z na-
szych żołnierzy nie wytrzymał i nie czekając 
na sygnał rakiety, strzelił z karabinu do ko-
lumny wroga. Napastnicy niemieccy i  ukra-
ińscy zeskoczyli szybko z wozów i samocho-

Jan Kulik 

ur. 6.06.1922 r.  w Zadębiu, partyzant 
ps. „Gołąb” w Oddziale „Cichego” [NSZ], 
„Konar” w Oddziale „Spartanina” [AK]. 
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwer-
sytecie Toruńskim. Po wojnie mieszkał 
i pracował najpierw w Bydgoszczy, potem 
w Warszawie na stanowisku głównego 
księgowego w  ZSL. 

Jan Kulik nie ukończył swoich wspo-
mnień, zmarł w 2003 roku. Pochowany 
jest na Cmentarzu Północnym w War-
szawie w Alei Zasłużonych – kwaterze 
ludowców.

Zdjęcia ślubne J. Kulika. 
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W poprzednim numerze zakończyliśmy cykl Wspomnień J. luterek-choleWskieJ.
poniżeJ zamieszczamy fotografie ze zJazdóW rodziny luterkóW i milanoWskich.

WAKACJE U DZIADKA JANA W BYCHAWIE

dów, i ostrzeliwując się uciekli na drugą stro-
nę szosy odpowiadając ogniem broni maszy-
nowej na nasz atak. Wywiązała się dwugo-
dzinna walka, która przeniosła się i do lasu, 
i na obsiane pola oraz do kamieniołomów. 
Niemcy drogą radiową zawezwali pomoc i 
przed zmrokiem od strony Krzczonowa przy-
jechały cztery czołgi, które atakując nasze 
pozycje umożliwiły wycofanie się części swo-
jej jednostki. O zmroku nasze jednostki wy-
cofały się do swoich baz. Następnego dnia 
nasz oddział i kilka placówek przeczesało 
pole walki zabierając zabitych i rannych. Mój 
oddział nie poniósł strat. W czasie przeglą-
du pola walki z kamieniołomów wyszedł z 
podniesionymi rękoma żołnierz niemiecki – 
członek załogi jednego z  czołgów i z daleka 

krzyczał, by do niego nie strzelać bo on jest 
Francuzem. Okazało się faktycznie, że był 
Lotaryńczykiem. Został on przekazany woj-
sku rosyjskiemu, które za kilka dni wkroczy-
ło na Lubelszczyznę. Opisana walka miała 
miejsce w Zastawiu, gdzie dla jej upamięt-
nienia wzniesiono pomnik, i gdzie każdego 
roku odbywają się uroczystości i spotkania 
kombatantów biorących w niej udział3.

Wypada poświęcić też kilka zdań trage-
dii, którą przeżyła Bychawa w dniu 25 lip-
ca 1944 r. W wyniku bezmyślnego ataku 
oddziałów partyzanckich „Nerwy” i „Sza-
rugi” na przejeżdżające czołgi w Bychawie 

3  Akcja w Zastawiu, w dniu 24 lipca 1944 r. W bitwie 
tej poległo 7 żołnierzy BCH, a 18 zostało rannych. Straty 
po stronie niemieckiej to 42 zabitych, wielu rannych oraz 
przejęcie znacznej ilości sprzętu[

spalono wiele domów i zabitych zostało oko-
ło trzydziestu mieszkańców. Trudno, moim 
zdaniem, ten wyczyn uznać za bohaterstwo, 
wiedząc, że w „Kobylim Dole” stacjonowała 
jednostka pancerna wroga w sile ponad 40 
czołgów. Moim zdaniem, było to wtedy przy-
słowiowe porwanie się z motyką na słońce.

W końcu lipca 1944 r. wojska okupanta hi-
tlerowskiego zostały przepędzone z nasze-
go rejonu, a nasze oddziały zostały decyzją 
władz konspiracyjnych rozwiązane.

Warszawa, 26.03.2002 r.

Wspomnienia Jana Kulika udostępnił Pan Edward Styżej.  
Dziękujemy! Opracowała Monika Głazik.

Zdjęcie z okresu okupacji 1940 r. Od lewej: Irka Siudówna, Jan Kulik, Gienia Siudówna, Maria Mierzwa, Kazimierz Mierzwa. Stoją: Kazia Mierzwianka i Marysia Mierzwianka. 
Fot. J. Hanaj.

Zjazd rodzinny w 2004 r. W środku siedzi Wacława Milanowska.

Zjazd rodzinny w Bychawie w 1950 r. Drugi od lewej siedzi Jan Luterek, za nim 
córka Leokadia. Od prawej stoją: Antoni Milanowski i Wacława Milanowska.



Sklep „Decor” Stylowe wnętrze

To nie jest sklep sprzedaj – zapomnij
Monika Głazik

To niezwykły sklep w Bychawie w całkiem 
zwyczajnym miejscu: przy starej, prowadzą-
cej do kościoła uliczce, między fotografem a 
sklepem z tekstyliami. Punkt niezbyt strate-
giczny, bo w pewnym oddaleniu od centrum 
i bychawskich supermarketów, czyli miejsc 
gdzie tętni główne życie miasta. 

To, co ujrzysz w środku, zapowiada tylko 
ekspozycja w oknie podstarzałej kamieni-
cy: lampa art deco, prosty wazon i angiel-
ski stolik karciany. Zwykłe betonowe schod-
ki i białe współczesne drzwi poprowadzą cię 
do wnętrza urządzonego jak przed wiekiem. 
Salon – bawialnia: sofa, fotele, stół, kre-
densy, etażerka w przyciemnionym świetle 
eleganckich lamp. W komodach szuflady, 
a w szufladach drobiazgi, które sam możesz 
wyjąć, dotknąć, obejrzeć. Tu każda rzecz ma 
swoje miejsce. Zastawa stołowa stoi na sto-
le, a obrusy są w bieliźniarce. Poduszki leżą 
na kanapie, a obok leży piękna porcelano-
wa lalka. Nie wszystko jest widoczne gołym 
okiem i to właśnie decyduje o uroku i ory-
ginalności tego miejsca. To coś innego, niż 
rzędy zwykłych sklepowych regałów i półek, 
to inne spojrzenie na kupowanie.

Tu kupisz niejeden brylant.
Cóż dostaniesz w tym miejscu? Stylo-

we meble, zabytkową porcelanę, garnitury 
obiadowe i zestawy śniadaniowe i kawowe, 
mosiężne żyrandole, lampy, ponadczaso-
we zegary, obrazy olejne i akwarele, lustra 
kryształowe w drewnianych złotych ra-
mach, a także mnóstwo drobiazgów: szka-
tułki, sztućce srebrne i srebrzone, świeczni-
ki, serwetniki, wazony, obrusy, etc.

Myliłby się ten, kto by pomyślał, że to ko-
lejny sklep z bibelotami dla kobiet. O nie! 
Trafiają tu także panowie. Pierwszy raz 
namówieni przez żony, potem przychodzą 
sami. W poszukiwaniu np. akcesoriów my-
śliwskich, nożyków do papieru, artyku-
łów z mosiądzu, kryształowych karafek 
i kieliszków...

Czy takie rzeczy sprzedają się w Bycha-
wie? Okazuje się, że właścicielka sklepu, 
Anna Boksa, ma wielu stałych klientów. 
Mimo, że bychawskie społeczeństwo nie na-

leży do najbogatszych, mieszkają tu ludzie 
wrażliwi na piękno. 

- Taki sklep zawsze był moim wielkim ma-
rzeniem, ponieważ kocham piękne przed-
mioty i uwielbiam się nimi otaczać. Nie ma 
też sklepu z takim asortymentem w Bycha-
wie, więc założenie tego nie wydawało mi się 
wielkim ryzykiem. Dziś, na przykład, sprze-
dałam komplet srebrzonych sztućców obia-
dowych – stwierdza z optymizmem.

Już na starcie właścicielce udało się sprze-
dać najdroższą rzecz w sklepie – kryształo-
wy żyrandol za 2 tys. zł. Kupiła go klientka, 
która przyjechała do Bychawy, do rodziny. 
Oby było tak dalej!

- Może to nienormalne, ale z wieloma eg-
zemplarzami rozstaję się z żalem – mówi 
pani Anna. No tak, w dobie komercji to ra-
czej osobliwe podejście do handlu. Po cichu 
zazdroszczę pani Annie idealizmu.

Ceny nie są ogromne. Co też nie oznacza, 
że dostaniemy coś darmo... Ale nikt nas nie 
pogoni z tego miejsca, jeśli faktycznie przyj-
dziemy tylko „darmo” sobie pooglądać. Mo-
żecie być pewni, że jeśli zakochacie się w 
jakimś przedmiocie, a względy obiektywne 
nie pozwalają wam go w tym momencie ku-
pić, to możecie zrobić na niego rezerwację: 
będzie on na was czekał nawet przez kilka 
tygodni.

- Mnie tu zachwyca piękna lampka-motyl 
Tiffany – mówię. I spory odłamek rafy ko-
ralowej, i pościel z adamaszku, i otwieracz 
do wina z korzenia winorośli, i piękny słoń 
z alabastru... Może te przedmioty poczekają 
na mnie?

Drugie życie przedmiotów
Przedmioty nie trafiają do sklepu „De-

cor” od importerów z ChRL. Nie biorą się 
z pchlich targów i od naszych handlarzy 
staroci ani od regionalnych artystów – pla-
styków. Więc skąd właściwie pochodzą? 

- Ogromną ich większość przywożę z Za-
chodu, z hurtowni zaopatrujących się w 

Niemczech. Zdarzają się też egzempla-
rze z Anglii. Wiele z nich to rzeczy używa-
ne, większość więc otrzymuje drugie życie 
w Polsce – mówi właścicielka.

Pani Anna planuje kolejną wycieczkę po 
towar w lutym. Towar? To słowo trochę 
nie pasuje to tego miejsca i do tych rzeczy. 
Już wkrótce będziemy mogli spodziewać 
się w sklepie nowych skarbów. Co planuje 
przywieźć?

- Na pewno kolejne lampy, które cieszą się 
największym powodzeniem wśród bychaw-
skich klientów, również zegary, które też 
szybko się sprzedają. Trochę markowej por-
celany oraz oczywiście drobiazgi, najchęt-
niej wybierane na prezenty. Mam też kilka 
zamówień na meble do salonu – mówi.

Sklep „Decor” to nie tylko meble i fili-
żanki, sklep „Decor” to magia. Miłe miej-
sce, atmosfera, spokój i odkrywanie nowych 
przedmiotów oraz sympatyczna rozmowa 
z właścicielką. Polecam wszystkim!

W sklepie Decor można kupić czajniczek Rosenthala. 
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Kolejny Mol już 3 marca
bc

„Desery i napitki dla Mola” to hasło 8. 
edycji literacko-kulinarnego konkursu 
organizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Bychawie. Finał już wkrótce 
– 3 marca!

Do konkursu może przystąpić każdy, nie-
zależnie od wieku, wystarczy, że lubi czytać 
książki.

Zadanie konkursowe polega na odnalezie-
niu w dowolnej książce z literatury pięknej 
opisu przygotowywania, serwowania czy de-
lektowania smakiem najróżniejszych dese-
rów i napojów lub napisaniu własnego opo-

wiadania, wiersza, bajki, w których znajdzie 
się opis jakiegoś deseru czy napoju

Następnie należy utwór własny lub wybra-
ny fragment wraz z opisem bibliograficznym 
książki (imię i nazwisko autora, tytuł, stro-
na, na której znajduje się opis) wysłać na 
adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w By-
chawie: biblioteka.bychawa@gmail.com lub 
redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”: gaze-
ta@bychawa.pl, bądź dostarczyć osobiście 
do biblioteki lub redakcji.

Na opisy czekamy do końca lutego 2011 r. 
Wielki finał odbędzie się 3 marca 2011 r. 
w kawiarni artystycznej „Złota Lira” w By-
chawskim Centrum Kultury. Wtedy wspól-

nie ze zwycięzcami konkursu przywołamy 
literackie receptury i spróbujemy je ożywić. 
Przy okazji udowodnimy, już po raz ósmy 
w historii, że czytanie podniebieniem jest 
i możliwe, i przyjemne. Zachęcamy wszyst-
kich do „buszowania” w domowych i biblio-
tecznych księgozbiorach... 

Organizatorzy konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
Kawiarnia artystyczna „Złota Lira”

Patronat medialny:
„Głos Ziemi Bychawskiej”
www.bychawa.pl | www.biblioteka.bychawa.pl

Sukcesy hodowcy z Zadębia
Monika Głazik

Gołębie pocztowe Waldemara Krzyka-
ły z Zadębia mają do pokonania w sezonie 
lotów konkursowych prawie dziewięć tysię-
cy kilometrów. Poprzedni sezon okazał się 
dla naszego hodowcy bardzo udany. Rywa-
lizacja w 2010 roku zakończyła się dla Wal-
demara Krzykały wyjątkowym sukcesem – 
zdobył mistrzostwo okręgu w lotach długo-
dystansowych w kategorii C oraz super mi-
strzostwo w sekcji Strzyżewice. Ten ostatni 
tytuł hodowca może zdobyć tylko jeden raz.

Sezon lotów konkursowych gołębi poczto-
wych rozpoczyna się 1 i 3 maja, wtedy odby-
wają się pierwsze loty. W sekcji Strzyżewice, 
do której należą hodowcy gołębi pocztowych 
z gminy Bychawa, wszyscy, 42, rozpoczy-
nają sezon. Kończy go zaledwie kilku. Pan 
Waldemarowi to się zawsze udaje, posiada 
sprawdzone ptaki i osiąga sukcesy na skalę 
naszego regionu. Jak ocenia ubiegły sezon?

- Moje ptaki latają na długich dystan-
sach. A loty tego roku były bardzo ciężkie, 
ze względu na pogodę.

Pan Waldemar przez całą zimę przygoto-
wuje swoje gołębie do lotów w 2011 roku. 
Jak wygląda jego hodowla w tej chwili?

– Obecnie posiadam 80 sztuk. Sprowa-
dziłem nowych sześć gołębi rasy. Zmieniłem 

karmniki, poidła, zainwestowałem. Przygo-
towuję się do przyszłego sezonu, to wyma-
ga wiele pracy. Moje gołębie latają w lotach 
długodystansowych (850 km), z Poznania, 
Słubic, Hamburga. Sposobu na mój sukces 
nie mogę niestety Pani sprzedać, gdyż mam 
opracowane odpowiednie receptury na kar-
mę zimową, lotową, letnią. Tego żaden ho-
dowca nie zdradza.

Czy gołębie mają wartość materialną? 
Mają i to czasem bardzo dużą. Czasem zda-
rza się hodowcy sprzedać gołębia nawet za 
kilka tysięcy złotych. Trzeba tylko pamię-
tać, że utrzymanie i hodowla gołębi oraz 
udział w konkursach są bardzo kosztowne. 

Pan Waldemar nadaje swoim gołębiom 
imiona, świetnie się z nimi rozumie, potra-
fi z nimi rozmawiać. Gołębie pocztowe Pana 
Waldemara odwdzięczają mu się za dobrą 
opiekę i traktowanie świetnymi wynikami 
lotów.

Waldemar Krzykała należy do Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Od-
dział Lublin Sekcja Strzyżewice. Sekcja ta 
liczy 42 hodowców, z czego 25 hodowców 
jest z Bychawy. W Bychawie obecnie nie ma 
sekcji, ale nasi hodowcy dążą do jej reakty-
wowania, do tej pory, niestety, bezskutecz-
nie. Nie udało się pozyskać lokalu do prowa-
dzenia działalności tj. wysyłania gołębi na 

loty, odczytywania czasów przelotu z zega-
rów lotowych. A należy przypomnieć, że na-
sza gmina ma w tym kierunku piękne tra-
dycje: w 1984 roku sekcję w Bychawie zało-
żyli panowie Wiesław Romanek, Waldemar 
Holweg i Waldemar Luterek. Sekcja działała 
przez 16 lat. 

Obecnie, grupa inicjatywna, w tym pano-
wie Waldemar Krzykała, Krzysztof Kotłow-
ski i Henryk Holweg dążą do pozyskania 
odpowiedniego lokalu i reaktywowania by-
chawskiej sekcji.

Niektóre nagrody i tytuły zdobyte przez 
Waldemara Krzykałę w 2010 roku:
• Super Mistrz Sekcji Strzyżewice 2010 

w lotach gołębi starych i młodych
• I miejsce Oddziału Lublin z lotu Piotrków 

Trybunalski
• Tytuł IV Przodownika kat. P Sport w lo-

tach gołębi młodych – 25 konkursów
• Tytuł IV Przodownika kat. C w lotach go-

łębi starych – 9 konkursów
• Tytuł XV Przodownika kat. B w lotach go-

łębi starych– 16 konkursów
• Tytuł XV Przodownika kat. P w lotach go-

łębi starych– 60 konkursów
• Tytuł XVI Przodownika kat. P Sport w lo-

tach gołębi starych – 58 konkursów

PS Drobna językowa wskazówka. Na pa-
sjonatów, takich jak pan Waldemar Krzyka-
ła nie mówimy „gołębiarze” tylko „hodowcy 
gołębi”.

Red.

M
o

n
ik

a
 G

ła
zi

k

m
a

r
e

k
 m

a
Ty

s
e

k
 

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 15 nr 1 (219) 2011

http://www.bychawa.pl/


„Pierogi 2011” - konkurs 
ofert na obsługę 
gastronomiczną i rozrywkę
W związku planowanym 12. Ogólnopolskim Festy-
nem „W Krainie Pierogów” w Bychawie, który od-
będzie się w niedzielę 29 maja 2011 r. na stadionie 
sportowym w Bychawie, prosimy o składanie ofert 
konkursowych na obsługę gastronomiczną festynu, 
wesołe miasteczko, sprzedaż waty cukrowej i po-
pcornu oraz lodów.
BCK zaprasza firmy do składania ofert w katego-
riach: 
1. Obsługa gastronomiczna 
2. Wesołe miasteczko 
3. Wata cukrowa i popcorn 
4. Lody.
Propozycje prosimy przesyłać na adres: sekreta-
riat@ebck.pl w terminie do 15 lutego 2011 r.

Na „Pierogach” zagrają 
w tym roku
Informujemy, że dyrektor BCK podpisał już umowy 
na koncerty muzyczne podczas XII Festynu „W Kra-
inie Pierogów” (29.05.2011 r.). Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół IRA, a wystąpią również zespół Toples 
oraz Magda Welc i Aleks Martinez – finaliści pierw-
szej i drugiej edycji konkursu „Mam talent”.

Sprzedaż nieruchomości 
po byłych punktach skupu 
mleka
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie 23-
100 Bychawa ul. M. J. Piłsudskiego 71 tel. 81 566 00 
11 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nierucho-
mości po byłych punktach skupu mleka :

lp.  psml nr działki pow.  cena wyw.
1. Gałęzów  648/8 567 m  20 000 zł
2. Urszulin 191/4 800 m  20 000 zł
3. Krzczonów Folwark  2/7  1700 m 90 000 zł
4. Żuków 1275/4 600 m 35 000 zł
5. Dębina 236 2200 m 40 000 zł

oraz dzierżawę punktów skupu mleka: Policzyzna, 
Krzczonów Drugi, Kosarzew Dolny Kolonia, 
Chmiel, Bystrzyca, Kiełczewice, Zaraszów.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2011 r. 
o godz.10.00 w świetlicy OSM Bychawa.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na-
leży wpłacić w przeddzień przetargu na konto RBS 
Bychawa 198685 0001 0001 2090 20000 0010 z 
dopiskiem „Przetarg” lub w kasie Spółdzielni do 
godz.9.00 w dniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli 
oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej 
lub oferent, który wylicytował najwyższą cenę uchy-
li się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym 
przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego 
wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny. Oferty przyjmowane będą w 
godz. od 7.00 do 15.00 w biurze Spółdzielni.
Telefon kontaktowy 81 56 23 127.

Promocja szkoły

Nowe lokalne strony www 

www.termal.bychawa.pl
www.Twojastrona.bychawa.pl?Prosimy o zgłaszanie nowych stron 

z naszej gminy do redakcji 
e-mail: gazeta@bychawa.pl

M
a

te
r

ia
ły

 p
r

o
M

o
C

yj
n

e
 s

zk
o

ły

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 16 nr 1 (219) 2011

mailto:sekretariat@ebck.pl
mailto:sekretariat@ebck.pl


Projekt dla pierwszaków
Joanna Mączka 

Pierwszaki ze Szkoły w Woli Gałęzow-
skiej już wkrótce przeniosą się do Krainy 
Baśni, gdzie na zajęciach w ramach unij-
nego projektu będą wzmacniać swoje sil-
ne strony i rozwijać słabe. Zajęcia odby-
wają się dwa razy w tygodniu i potrwają 
do czerwca.

„Każde dziecko jest zdolne” to hasło pro-
jektu „Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy”, którego trzecia już 
edycja rozpoczęła się w Szkole Podstawo-
wej w Woli Gałęzowskiej. Projekt ten jest 
współfinansowany ze środków EFS i budże-
tu państwa. Projekt przeznaczony został dla 
uczniów klas pierwszych, a jego celem jest 
„wdrożenie takiego modelu edukacji ma-
łych dzieci, który daje mocne fundamen-
ty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej 

dziecka”. Całe założenie bazuje na teorii 
Inteligencji Wielorakich Howarda Gard-
nera, która zakłada że jest osiem profili 
inteligencji: językowa, ruchowa, matema-
tyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, 
przyrodnicza, muzyczna, intrapersonal-
na i interpersonalna, a każde dziecko ma 
własny profil inteligencji. Nie ma profi-
li gorszych i lepszych – każdy profil jest 
tak samo wartościowy, ponieważ określa 
naturalne zasoby i możliwości człowieka. 
Uczniowie z Woli Gałęzowskiej tym ra-
zem przeniosą się w Krainę Baśni, gdzie 
na zajęciach będą wzmacniać swoje sil-
ne strony i rozwijać te słabe, w trzech 
ośrodkach zainteresowań wyposażonych 
w różne pomoce dydaktyczne. Zajęcia od-
bywają się dwa razy w tygodniu i potrwa-
ją do czerwca. Zwieńczeniem projektu 
będzie pokaz efektów pracy uczniów.

Stypendium dla 
najzdolniejszych 
gimnazjalistów 
Ruszył Program Edukacyjnej 
Fundacji Czerneckich. Będą to stypendia dla naj-
zdolniejszych gimnazjalistów. Termin składania 
dokumentów upływa 15 marca 2011 roku.

Edukacyjna Fundacja Romana i Andrzeja Czer-
neckich postanowiła rozszerzyć swą działalność 
o Program Stypendialny AKROPOL, dedykowa-
ny uzdolnionej młodzieży wiejskiej o niższym lub 
średnim statusie materialnym. Program przezna-
czony jest dla wszystkich uczniów III klasy gim-
nazjum, którzy są mieszkańcami gmin wiejskich, 
żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego 
na podstawie średniego dochodu na każdą osobę  
w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III kla-
sy średnią ocen minimum 4,0. Szczegółowe informa-
cje, dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz 
formularze do pobrania są dostępne na stronie 
www.efc.edu.pl.

Lokal do wynajęcia
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
w Bychawie posiada do wynajęcia lokal biurowy o 
pow. 30 m² w budynku przy ul. Rataja 6. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt. 

Podziękowanie
Gdy przez życie podążasz swoją drogą
spójrz na tych co obok Ciebie nadążyć nie mogą.
Podaj im utrudzoną pracą swoją dłoń
a zapewne wdzięczność ich pozyskasz
jak lek na całe zło.

Wszystkim, którzy kolejny raz zaufali i obdarzyli 
mnie poparciem do Sejmiku Województwa Lubel-
skiego ciepło i serdecznie dziękuję, a w Nowym Roku 
życzę, by w zaciszu domowych ognisk spełniały się 
najskrytsze marzenia.
Henryk Dudziak

I po studniówkach!
Uczniowie naszych obu 

szkół ponadgimnazjal-
nych mają już studniówki 
za sobą. Teraz przed nimi 
już tylko nauka. Trzy kla-
sy z Zespołu Szkół Zawo-
dowych oraz sześć kla-
sy z Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego bawi-
ło się w swoich szkołach 
w sobotę, 15 stycznia. Bale 
rozpoczęły się o godzinie 
19.00. Oczywiście nie za-
brakło tradycyjnego tańca, 
jakim jest polonez. Do tań-
ca maturzystom z „Kwiat-
ka” przygrywał zespół He-
aven, młodzieży z „Hubala” 
Musicband.

Klasa III b LO w zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Klasa IV Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych 
z  wychowawczynią panią Urszulą Wilkołazką.

Aerobik w BCK
Pierwsze zajęcia odbędą się 03.02.2011 r. (czwartek) 
o godzinie 19.15. Prowadzenie zajęć – Joanna Men-
dykowska. W programie zajęć przewidziano: nowo-
czesne formy ruchu przy muzyce, elementy calane-
ticsu, ćwiczenia rozciągające. Zapraszamy!
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USC informuje
w okresie od 17.12.2010 r. do 27.01.2011 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

1. Dolecki Henryk Stara Wieś Pierwsza
2. Zając Jan Lublin
3. Siczek Wiesław Chmiel Drugi
4. Łukasik Stanisława Otrocz
5. Piotrowski Franciszek Chmiel-Kolonia
6. Pietrzak Marzanna Bychawa
7. Wolski Tadeusz Leśniczówk
8. Romanek Józef Krzczonów Trzeci
9. Łączka Stefania Franciszków
10. Wac Edward Sobieska Wola Druga
11. Boczek Maria Krzczonów - Wójtowstwo
12. Kowalczyk Władysław Jabłonna Pierwsza
13. Kołodziejczyk Janina Iżyce
14. Kryk Marianna Spławy
15. Bartoszek Zofia Krzczonów - Wójtowstwo
16. Wagner Stanisław Józwów
17. Duda Jolanta Piotrków Drugi
18. Podsiadły Stanisław Piotrków Pierwszy
19. Maj Jerzy Lublin
20. Szczotka Józef Strzyżewice
21. Niedźwiedź Józef Bychawka Trzecia-Kolonia
22. Bartoś Zenobia Piotrowice
23. Stańko Józef Kiełczewice Pierwsze
24. Michalak Józefa Bychawa
25. Kot Barbara Lublin
26. Frączek Jan Wola Gałęzowska
27. Bartoszek Janina Giełczew - Kolonia
28. Porzak Janina Lublin
29. Szawara Tadeusz Łosień
30. Mazurek Marian Ponikwy
31. Haplicznik Anna Pachole

Akty małżeństw
1. Piotr Niedźwiedź i Izabela Mazurek 
2. Damian Kościk i Małgorzata Kowalczyk 
3. Marcin Dąbski i Anna Kowalczyk 
4. Dariusz Bartoszek i Agnieszka Walczak 
5. Damian Pajączkowski i Iwona Cieśla 
6. Piotr Korba i Mirosława Cnota

opracowała Regina Skoczylas - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bychawie

Informacja dla plantatorów owoców i warzyw

Kontraktacje na rok 
2011

Firma PPHU „Jędrek” Andrzej Grzy-
wa prowadzi kontraktację owoców i 
warzyw na sezon 2011 r.

Owoce: agrest, aronia, malina, po-
rzeczka czerwona, porzeczka czarna, 
rabarbar, truskawka, wiśnia

Warzywa: bób, marchew, buraki 
czerwone, pasternak, brokuł letni, pie-
truszka, brokuł jesienny, por, cebula, 
kalafior, kapusta, seler

Zapisy na sadzonki: brokułów let-
nich, porów i selerów do 10.02.2011 r.

Oferujemy usługę zasiewu warzyw: 
buraczki czerwone, cebula, marchew, 
pasternak, pietruszka.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt:

Andrzej Grzywa
Zdrapy 63
23-100 Bychawa
tel: 81 56 61 908

Punkty skupu:
• Anna Kuna, Osowa, tel. 81 56 60 

233
• Zuzanna Majdan, Bychawa, tel. 887 

247 937
• Dariusz Wiechnik, Gałęzów, tel. 81 

56 58 287
• Genowefa Mączka, Wola Duża Kolo-

nia, tel. 81 56 61 111
• Małgorzata Pawełczak, Stara Wieś, 

tel. 669 527 615 
• Stanisława Misztal, Zaraszów Kolo-

nia, tel. 81 565 84 22
• Regina Skurska, Strzeszkowice, 

Niedrzwica Duża, tel. 603 969 992
• Małgorzata Krysa, Czółna, Nie-

drzwica Duża, tel. 604 182 872
• Ryszard Zięba, Borkowizna, Nie-

drzwica Duża, tel. 667 221 418
• Jan Krzos, Teklin, Krzczonów, tel. 

81 566 47 22 

Nowy kolportaż 
„Głosu Ziemi 
Bychawskiej”

Od numeru 1/2011 „GZB” będzie dostępny na terenie Bychawy 
w kioskach, salonikach prasowych, księgarni, poczcie i bibliotece. Bę-
dzie również starym zwyczajem dostarczany do instytucji, zakładów 
pracy oraz szkół i bibliotek. Po gazetę zapraszamy również do redakcji 
oraz Urzędu Miejskiego w Bychawie. „GZB” nie będzie już niestety do-
stępny w supermarketach i sklepach spożywczych na terenie miasta.

Na terenie gminy nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie. Ga-
zetę będzie można nadal otrzymać w sklepach spożywczo-przemysło-
wych oraz u sołtysa.

Nowy kolportaż został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady 
Miejskiej w Bychawie ds. kultury, sportu, komunikacji społecznej, pro-
mocji i  współpracy międzynarodowej w dniu 28 stycznia br.

Gazeta wydawana jest nadal w nakładzie 1200 egz./numer. 

Miasto Bychawa
Księgarnia     100 szt.
Kiosk naprzeciwko komisariatu   100 szt.
Kiosk przy przystanku „Bus”   100 szt.
Salonik prasowy w „Groszku”    100 szt.
Salonik prasowy obok szpitala   100 szt.
Biblioteka Publiczna    100 szt.
Urząd Miejski  (Punkt Obsługi Interesanta) 100 szt.
Redakcja „GZB”    100 szt.
Szkoły i instytucje    50 szt.
Reklamodawcy i wysyłane pocztą  50 szt.
Poczta     20 szt.

Teren gminy
Sklepy spożywczo-przemysłowe
(15 punktów po 10 szt.)   150 szt.
Sołtysi  
(36 sołtysów po 5 szt.)    180 szt.
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www.barusaszy.bychawa.pl
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Niejeden bychawianin zastanawiał się jak 
wyglądało nasze miasteczko 50, 100, 200 
lat temu. Projekt Stowarzyszenia Liber-
-Liber „Zaczarowana Bychawa” pozwala 
przenieść się w odległe czasy, spojrzeć ocza-
mi ludzi minionych epok. Strona interne-
towa bawi, wzrusza, nieraz zakręci łezkę w 
oku – stąd wielki ukłon dla pomysłodawców 
inicjatywy. Poczucie patriotyzmu lokalnego 
nakazuje dorzucić pro publico bono trzy gro-
sze ze swojej branży...

Jaki widok roztaczał się przed au-
striackim kartografem płk Antonim ba-
ronem Mayer von Heldensfeld, gdy w 
1804 roku tworzył pierwszą mapę topo-
graficzną naszej okolicy?

Praca licencjacka „Analiza rozwoju prze-
strzennego Bychawy na podstawie mate-
riałów kartograficznych” pisana pod kie-
runkiem dr Pawła Cebrykowa (Zakład Kar-
tografii UMCS) pokazuje jak zmieniał się 
obraz Bychawy i najbliższych okolic przed-
stawiany na mapach topograficznych od po-
czątków XIX wieku. 

Praca jest skierowana głównie do badaczy 
i studentów zajmujących się historycznymi 
i przyrodniczymi aspektami naszej małej oj-
czyzny. Cechuje ją dosyć specyficzny nauko-
wy język, treść jest bogata w opis środowiska 
przyrodniczego oparty o najnowsze klasyfi-
kacje. Sama analiza była prowadzona przy 
użyciu bardzo zaawansowanego oprogramo-
wania GIS, komentarz uzupełnia obszerna 

literatura źródłowa. Bez obawy. Znajdzie się 
też coś dla laików: zwięzła historia miasta, 
ilustracje, wykresy i przede wszystkim mnó-
stwo kolorowych map.

Dzięki wsparciu Biblioteki Miejskiej w By-
chawie dwa schludnie oprawione, pełne ko-

lorowych map egzemplarze pracy są do Pań-
stwa dyspozycji w czytelni Biblioteki. Praca 
dostępna jest także w formie elektronicznej 
(pdf). Zapraszam do lektury,

 

JAK BYCHAWĘ RYSOWALI...

Mapy w skali 1:200 000

1804 1917

1937 1978

1987 2004
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