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APEL
Szanowni Państwo!

Rezerwat „Podzamcze” to wyjątkowe dobro natury, jakim Bycha-
wa została obdarowana, a jednocześnie darmowa wizytówka nasze-
go miasta. Zachowanie naturalnego krajobrazu skarpy porośniętej 
roślinnością stepową leży na sercu licznych mieszkańców Bychawy 
i wielu działaczy społecznych naszego regionu. 

Tymczasem są osobnicy, którzy ignorują zarówno piękno przyrody, 
jak i odczucia estetyczne i poczucie praworządności ogółu obywateli. 
Mimo licznych apeli i działań, mających na celu utrzymanie estetyki 
tego miejsca, ciągle bywa ono dzikim wysypiskiem śmieci. Ma na to 
wpływ lokalizacja targowiska miejskiego i niedostateczne sprzątanie 
po cotygodniowym targu. W wyniku tego śmieci, opakowania, etc. 
zalegają w zaroślach, na przedpolu skarpy. Nie bez winy są też im-
prezy masowe odbywające się na stadionie i również niedostateczne 
usuwanie pozostałych po nich śmieci. Ponadto udostępnienie ścieżki 
ponad koroną zbocza dla samochodów spowodowało, że okolica sta-
ła się miejscem pikników, po których zostają porzucone sterty śmieci 
i opakowań.

Tym ujemnym zjawiskom należy przeciwdziałać. Program mini-
mum to posprzątanie terenu. 

Bychawskie Towarzystwo Regio-
nalne wychodzi z programem prze-
prowadzenia akcji sprzątania rezer-
watu, w ramach Światowego Dnia 
Ziemi. Dobrym terminem przepro-
wadzenia akcji wydaje się ten wła-
śnie dzień – 22 kwietnia – zarówno ze 
względów programowych, jak i prak-
tycznych, tzn. śmieci należy usunąć 
zanim porosną trawą. Apelujemy o po-
parcie naszej propozycji i wzięcie czyn-
nego udziału w akcji. Zwracamy się do 
szkół, instytucji, organizacji społecz-
nych oraz mieszkańców.

W ubiegłym roku akcja spotkała się 
z zainteresowaniem ze strony uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w 
Bychawie oraz młodzieży z Bychaw-
skiego Centrum Kultury. Wierzymy, 
że w tym roku dołączą do nas również 
inni. Do zobaczenia w rezerwacie!

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego
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Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
w Bychawie informuje,

że prowadzi zbórkę zużytego sprzętu:
	 elektrycznego
	 elektronicznego
	 oraz odpadów wielkogabarytowych

w Bychawie przy ul. Rataja 6 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
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Bezpłatne porady prawne 
dla mieszkańców 
W drugą środę miesiąca (kwiecień, maj, czerwiec) w 
godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Bychawie, 
ul. Partyzantów 1, II p. będzie pełniony dyżur dorad-
cy Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, podczas 
którego mieszkańcy gminy Bychawa będą mogli uzy-
skać bezpłatną poradę prawną. Najbliższy dyżur 13 
kwietnia. Zapraszamy!

10 lat z certyfikatem ISO
Urząd Miejski w Bychawie może się pochwalić już 
dziesięcioletnim stażem certyfikacji. W dniach 23-
24 marca br., jednostka certyfikująca TUV Rheinland 
Polska Sp. z o.o. przeprowadziła audit wznawiający, 
sprawdzający zgodność funkcjonowania urzędu, tym 
razem z nową normą europejską ISO 9001:2008, 
w wyniku którego obowiązywanie certyfikatu dla 
urzędu zostało przedłużone na kolejne trzy lata. 
Certyfikat zgodności z poprzednią normą ISO 
9001:2000 Urząd Miejski w Bychawie otrzymał 
w 2002 r. Był pierwszym urzędem na Lubelszczyźnie, 
który otrzymał ten certyfikat w zakresie usług pu-
blicznych świadczonych przez administrację samo-
rządową szczebla gminnego. W  latach 2005 i 2008 
jednostka certyfikująca przeprowadziła audity wzna-
wiające, w wyniku których obowiązywanie certyfika-
tu dla UM Bychawa było przedłużane na kolejne lata. 
Obecny certyfikat będzie obowiązywał do 2014 roku.

Dopłaty dla rolników
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy  mogą złożyć  
od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach 
ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku 
w terminie 25 dni kalendarzowych po tym termi-
nie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy 
dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie 
pomniejszana o 1 procent.

Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei 
w którym rolnicy będą mogli ubiegać się o płatno-
ści bezpośrednie będące głównym instrumentem 
Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie 
Europejską. 
W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia 
do Unii Europejskiej polscy rolnicy będą mogli skła-
dać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na 
formularzach papierowych, jak i przez Internet. Rol-
nicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej 
drogi składania wniosków będą musieli mieć login i 
kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W 
tym celu trzeba będzie złożyć do biura powiatowego 
Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o 
nadanie loginu i kodu dostepu, który będzie udo-
stępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.
pl.

Oczywiście wniosek o przyznanie płatności można 
również przygotować w formie papierowej i zło-
żyć go w biurze powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy, albo wysłać go pocztą. Większość 
rolników otrzymała tzw. spersonalizowane czyli już 
wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami 
graficznymi oraz informacją dotyczącą działek dekla-
rowanych do płatności. W takim przypadku, należy 
dokładnie zweryfikować  czy dane zawarte we wnio-
sku są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnie-
niu i podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złoże-
nia. Ponadto na materiale graficznym, otrzymanym 
wraz z wnioskiem należy wyrysować działki rolne 
zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności 
oraz zaznaczyć występujące na działce uprawy psze-
nicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące 
się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomni-
kami przyrody, rowy do 2 m szerokości oraz oczka 
wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

WARTO WIEDZIEĆ
Burmistrz Bychawy
lub jego Zastępca

przyjmują interesantów w każdy:
poniedziałek w godz.: 1200 - 1515

wtorek w godz.: 800 - 1515

piątek w godz.: 1200 - 1515

(w tym w sprawie skarg i wniosków)

w Urzędzie Miejskim w Bychawie
w pokoju nr 12, 13, 14

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bychawie

przyjmuje interesantów w każdy:
poniedziałek w godz.: 800 – 1000 w pokoju nr 20

JAK DODZWONIĆ SIĘ DO URZĘDU
nr telefonu stanowisko

81 566 00 87 SEKRETARIAT BURMISTRZA
81 566 00 04
81 566 00 49
81 566 01 71
81 566 01 46

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

81 566 00 31 GMINNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

81 566 01 44 REDAKCJA „GŁOSU ZIEMI 
BYCHAWSKIEJ”

81 566 00 67 OBRONA CYWILNA

Uprawa maku
Burmistrz Bychawy informuje o możliwości uzyska-
nia zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego 
odmiany AGAT. Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku 
Województwa Lubelskiego nr VI/65/11 z dnia 28 lu-
tego 2011 roku w sprawie ogólnej powierzchni prze-
znaczonej pod uprawy maku oraz rejonizacji tych 
upraw na terenie województwa lubelskiego w 2011 
r. – dla gminy Bychawa wynosi 3,00 ha.
Zainteresowani uprawą maku powinni zwrócić się 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia do Burmistrza 
Bychawy. Stosowne wnioski dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesan-
ta.

Wyniki wyborów na sołtysa 
w Woli Gałęzowskiej 
– Kolonii
Informujemy, że 23 marca br. odbyły się powtórne 
wybory sołtysa i rady sołeckiej w Woli Gałęzowskiej 
– Kolonii. Sołtysem została Pani Małgorzata Kozak, 
do Rady Sołeckiej weszli: Pan Zbigniew Nosek, Pan 
Grzegorz Wrona i Pani Beata Mączka. Gratulujemy!

Wyniki gminnego 
etapu konkursu wiedzy 
pożarniczej
Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej odbył się 3 marca br. w Urzędzie Miej-
skim w Bychawie. Wzięło w nim udział 32 uczniów 
ze szkół z terenu naszej gminy. I miejsca zajęli: Jakub 
Gorajek, Aleksandra Żak, Daniel Kocoń; II – miejsca 
otrzymały: Agata Jamróz, Patrycja Kołacz, Kapka 
Marek, III miejsca – Kacper Świtek, Karolina Niedź-
wiedź i Tomasz Jaworski. Ciastkarnia „MEGA” Pani 
Janiny Skrzypek przygotowała słodki poczęstunek 
dla wszystkich - wyśmienite pączki, bowiem kon-
kurs odbywał się w „tłusty czwartek”. Do etapu po-
wiatowego zakwalifikowały się następujące osoby: 
Jakub Gorajek (Szkoła Podstawowa w Bychawie), 
Aleksandra Żak (Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Oj-
czyzny w Bychawie) i Daniel Kocoń z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie. 
Gratulujemy!

1 kwietnia rozpoczął się 
powszechny spis ludności 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 
2011 r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem po-
wszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska 
stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. 
Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. ko-
nieczność dostarczenia informacji z dziedziny demo-
graficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, 
w zakresie i terminach określonych przez Komisję 
Europejską.
 Spis powszechny realizowany jest przez Główny 
Urząd Statystyczny przy współpracy jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
będzie prowadzony na terytorium Polski  w dniach 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku i realizowa-
ny jest przez Główny Urząd Statystyczny przy współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego.
Informacje będą zbierane według stanu na dzień 
31 marca 2011 roku z zastosowaniem następujących 
metod:
samospis internetowy – trwa w dniach od 1 kwiet-
nia do 16 czerwca 2011 roku,
wywiad internetowy przeprowadzony przez ankie-
tera statystycznego – trwa w dniach od 8 kwietnia 
do 30 czerwca 2011 roku,
wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spiso-
wego – trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerw-
ca 2011 roku. Rachmistrze spisowi będą nosić w 
widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, 
imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu staty-
stycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora 
urzędu statystycznego.
Osoby objęte spisem powszechnym mają obowią-
zek udzielania odpowiedzi ścisłych, wyczerpujących, 
zgodnych z prawdą. Wynika to z ustawy o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 
2011 r. oraz ustawy o statystyce publicznej.
 W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmują-
ce: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edu-
kacyjna charakterystykę osób; migracje wewnętrzne 
i zagraniczne; charakterystykę etniczno - kulturową; 
niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw 
domowych; wzajemne relacje członków gospodar-
stwa domowego oraz charakterystykę mieszkań 
i budynków .
Na zasadzie dobrowolności są zbierane dane doty-
czące: 
pozostawania w związku nieformalnym, 
wyznania – przynależności wyznaniowej, 
liczby urodzonych dzieci i planów prokreacyjnych.
Odmowa udziału w spisie oraz udzielanie odpowie-
dzi niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone 
jest karą grzywny na podstawie ustawy o statysty-
ce publicznej.
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej 
ochronie i objęte są absolutna tajemnicą statystycz-
ną.

Posprzątajmy Bychawę
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą 
o przyjęcie pięknej wiosny na naszych ładnych i za-
dbanych posesjach oraz terenach przyległych (chod-
niki, drogi, nie działki obok nas).
Po długim okresie zimy wiosna zawsze odkrywa wie-
le nieczystości zalegających pod śniegiem: papiery, 
szkło, plastiki. Jednocześnie przypominamy, że zgod-
nie z przepisami każdy mieszkaniec ma obowiązek 
dbania o czystość przed własną posesją, dotyczy to 
między również chodnika wzdłuż ulicy.

UM w Bychawie 

Wyniki wyborów z dnia 
3.IV.2011 r. do rady 
powiatowej Lubelskiej Izby 
Rolniczej
1. Marian Kalicki – 68 głosów
2. Artur Wolski – 61 głosów
3. Ireneusz Nowak – 21 głosów
4. Tadeusz Gajur – 17głosów 
Do rady powiatowej weszli: Marian Kalicki i Artur 
Wolski. 
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Wstępny plan imprez 
strzeleckich LOK na rok 2011
20.03.2011 r. Otwarcie sezonu letniego 2011 – Pu-
char Zarządu Koła LOK Bychawa
10.04.2011 r. Puchar firmy ,,AUTOMAR’’ Bychawa
17.04.2011 r. Puchar dyrektora PKO Bychawa
8.05.2011 r. Puchar właściciela Hurtowni Elektrycz-
nej Bychawa
15.05.2011 r. Puchar Starosty Lubelskiego (indywi-
dualnie i drużynowo, juniorzy i seniorzy)
22.05.2011 r. Puchar firmy ,,FAMI” Bychawa
29.05.2011 r. Puchar Burmistrza „Dni Bychawy” 
(drużynowo i indywidualnie, juniorzy i seniorzy)
5.06.2011 r. Puchar Dyrektora Zarządu Wojewódz-
kiego LOK Lublin (drużynowo i indywidualnie)
12.06.2011 r. Puchar Dyrektora Zespołu Szkół By-
chawa (juniorzy i seniorzy)
11.09.2011 r. Puchar Dyrektora Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Bełżycach (drużynowo i indywidual-
nie)
18.09.2011 r. Puchar Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bychawa (juniorzy i seniorzy)
4.12.2011 r. Puchar Prezesa Zarządu Koła LOK By-
chawa
11.12.2011 r. Zawody Mikołajkowe – zamkniecie 
sezonu. 

Zarząd Koła LOK Bychawa

Informacje z BLKS „Granit”
Runda wiosenna: terminarz meczy   
„Granit” Bychawa = „G”B

Trampkarze młodsi: 
 „G”B– Stal Poniatowa  16.04.2011 (sobota) godzina 15.00
„G”B – KP Wieniawa 30.04.2011 (sobota) godzina 16.00
„G”B – KKS „Czarni” 14.05.2011 (sobota) godzina 11.30
„G”B – LKS „Piaskovia” 28.05.2011 (sobota) godzina 11.30
„G”B – Wisła Annopol 11.06.2011 (sobota) godzina 15.00

Młodzicy:
„G”B – „BKS” Lublin  16.04.2011 (sobota) godz. 13.00
„G”B – „Puławiak” Puławy  14.05.2011 (sobota) godz. 10.00
„G”B – „Wieniawa” II  28.05.2011 (sobota) godz. 10.00
„G”B – „Hetman” Gołąb  11.06.2011 (sobota) godz. 13.00

Juniorzy młodsi:
„G”B – Unia Hrubieszów 09.04.2011 (sobota) godzina 12.00
„G”B – Skorpion Zamość 23.04.2011 (sobota) godzina 11.00
„G”B – OSiR Biłgoraj 07.05.2011 (sobota) godzina 11.00
„G”B – Górnik Łęczna 14.05.2011 (sobota) godzina 13.00
„G”B – Huragan Międzyrzec 28.05.2011 (sobota) godzina 13.00
„G”B – UKS „Jagielończyk” 11.06.2011 (sobota) godzina 17.00

Mecze o mistrzostwo klasy „A”:
„G”B – DKS Błękitni Dys  27.03.2011 (niedziela) godz. 14.00
„G”B – Avenir Jabłonna  10.04.2011 (niedziela) godz. 14.00
„G”B – Rohland Tuszów  1.05.2011 (niedziela) godz. 11.00
„G”B – Tęcza Zagórze 14.05.2011 (sobota) godz. 15.00
„G”B – Sygnał Lublin 28.05.2011 (sobota) godz. 16.00
„G”B – KS Nasutów 12.06.2011 (niedziela) godz. 16.00
„G”B – BKS Bogucin 19.06.2011 (niedziela) godz. 16.00

BLKS „Granit”
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Prezesie! 
Czy musi być tak drogo?

W piątkowy wieczór 18 marca odbyło się 
z inicjatywy nowo wyłonionej rady osiedla, 
zebranie mieszkańców Osiedla nr 2. Wzięli 
w nim udział: zastępca burmistrza – p. Mar-
ta Wołoszyn, przewodniczący RM – p. Grze-
gorz Szacoń i siedmiu radnych gminy, Pre-
zes Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a co najważniejsze 122 mieszkańców. Spike-
rem spotkania był radny gminny i jednocze-
śnie mieszkaniec Osiedla nr 2 – p. Mateusz 
Wróblewski.

W trakcie zebrania nie zabrakło emocji, 
trudnych pytań i ciekawej argumentacji. Ty-
tułowe pytanie: Czy musi być tak drogo? 
dotyczyło zarówno Prezesa Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego jak i Preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej. Można to Ze-
branie rozpatrywać w dwóch kategoriach:

Sukces: Frekwencja mieszkańców i przed-
stawicieli władz lokalnych, logika argumen-
tów większości wypowiedzi, szczere rozmo-
wy o wspólnych problemach. 

Porażka: Nikt zapewne nie wyszedł z nie-
go w pełni usatysfakcjo-
nowany: ani pytający, ani 
udzielający odpowiedzi.

Parafrazując jednego z 
uczestników spotkania 
podsumowującego gło-
sy Prezesów: ·„W Bycha-
wie jest drogo, bo miasto 
ma pecha, woda za wyso-
ko, oczyszczalnia za nisko 
i wszędzie daleko”. Od sie-
bie dodam, że w opiniach 
Prezesów przewijał się wą-
tek nieudolności projek-
tantów, którzy realizując 
gminne inwestycje posta-
nowili mieszkańcom za-
fundować cenowy horror 
ich eksploatacji.

„Wycieki, straty na prze-
syle, nieszczelności…” te 
argumenty dominowały w 
odpowiedzi na pytanie: Prezesie! Czy musi 
być tak drogo? Trudno z tymi wypowiedzia-
mi polemizować, gdy nie ma się wglądu do 
istotnych rachunków i dokumentów. Rzuca 
się jednak w oczy, że od dawna przydałyby 
się inwestycje w infrastrukturze Spółdziel-
ni i BPK. Inwestycje, których celem byłaby 
oszczędność w kosztach eksploatacji. Dziś 
za wszystkie straty płaci mieszkaniec. Pła-
cze i płaci.

Czy rację mają mieszkańcy twierdząc, 
że w Bychawie jest najdrożej? Czy też 
Prezesi: że nie odstajemy w opłatach od in-
nych? Prawda, jak zwykle, leży gdzieś po-
między tymi wypowiedziami. Warto porów-
nać nasze ceny usług komunalnych do in-
nych gmin i miast w regionie:

Lp. Wyszczególnienie 
Cena netto w zł/m3

Bychawa Strzyżewice Lublin
1 Za m3 wody 2,60 2,00 2,96
2 Ścieki 4,5 3,48 3,99
3 Razem 7,1 5,48 6,95

Lublin i Strzyżewice są więc tańsze od 
Bychawy! Oczywiście znalazłoby się kilka 
gmin gdzie ceny są wyższe. Można też, bio-
rąc pod uwagę byłe 49 miast wojewódzkich 
powiedzieć, że ceny są w normie, gdyż By-
chawa mieści się idealnie w środku tabeli 
opłat (25 miejsce). Tyle tylko, że większość 
z tych miast skupia mieszkańców, których 
średnia płaca znacznie przewyższa nasze 
zarobki. Jedno jest pewne! Bychawa ma jed-
ne z  najwyższych kosztów wywozu nieczy-
stości płynnych z szamb w kraju. W gmi-
nach wokół Warszawy ceny netto kształtu-
ją się na poziomie 15-18 zł/m3, w Bychawie 
– 18,78 zł/m3!

Co z powyższego wynika dla przeciętnej 
4-osobowej rodziny? Otóż, jeśli masz ka-
nalizację to średnio zużywając 20 m3 wody 
(wariant bardzo oszczędny) zapłacisz BPK 
ok. 61,20 zł miesięcznie. Jeżeli szczęście ci 
nie dopisało i ominęła cię gminna kanaliza-
cja, to nadal używasz szamba i prawdopo-
dobnie z twojego portfela 146 zł miesięcznie 
zasila kasę BPK.

Jeśli mieszkasz 
w „blokach” to w ogó-
le masz niecieka-
wie! Ostatnie wpła-
ty na pokrycie kosz-
tów eksploatacji w 
Spółdzielni Miesz-
kaniowej nie należa-
ły do najmniejszych. 
Do zapłacenia masz: 
miesięczną pensję 
lub dwie renty – prze-
licznik dla tego zobo-
wiązania, w zależno-
ści od liczebności ro-
dziny, metrażu i źró-
dła zasilania portfela. 
Zachęcam mieszkań-
ców nieusatysfakcjo-
nowanych odpowie-
dziami Pani Prezes 
do udziału w Walnym 

Zebraniu Członków Spółdzielni, by tam szu-
kali rozwiązania swoich problemów.

Dalsza część Zebrania dotyczyła potrzeb 
inwestycyjnych i problemów mieszkańców 
Osiedla nr 2.

Do dopilnowania tych ludzkich spraw 
wszyscy obecni uchwałą zobowiązali zarów-
no autora tego artykułu – Przewodniczące-
go Rady Osiedla nr 2, jak i członków Rady: 
Annę Dulbas, Kazimierza Dudkiewicza, Ro-
berta Bielaka, Jarosława Bartoszka.

Trzeba wielu głów i dobrej współpracy lo-
kalnych samorządowców, by w realnym ter-
minie zaspokoić oczekiwania mieszkańców. 
Jednego jestem pewien, determinacji w tym 
względzie nowej Radzie Osiedla nr 2 nie 
zabraknie.

Artur Płaza
przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 

w Bychawie

Jeśli masz kanalizację 
to średnio zużywając 
20 m3 wody (wariant 
bardzo oszczędny) za-
płacisz BPK ok.61,20 zł 
miesięcznie. Jeże-
li szczęście ci nie do-
pisało i ominęła cię 
gminna kanalizacja, to 
nadal używasz szam-
ba i prawdopodob-
nie z twojego portfela 
146 zł miesięcznie za-
sila kasę BPK. 
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Pani Ewa Filipowicz, na dalszym planie z gitarą Mietek Tracz

Obrazy, kobiety i śpiew…
baj_ka

Niezwykłe, piękne, zmysłowe, tajemnicze, 
kuszące, urocze... kobiety na portretach na-
malowanych za pomocą igły i nitki, prostą 
techniką haftu krzyżykowego. Spod zręcz-
nych palców Pani Ewy Filipowicz wycho-
dzą prawdziwe dzieła sztuki. „Romantycz-
na”, „Kwiaciarka”, to tylko niektóre z ob-
razów prezentowanych w galerii Biblioteki 
w Starej Wsi. Był taki dzień w kalendarzu, 
8 marca, Dzień Kobiet, w którym najważ-
niejsze były kobiety, te zaklęte w obrazach 
pod wpływem natchnienia artystki, i te rze-
czywiste, z rozjaśnionymi w uśmiechu twa-
rzami i rozmarzeniem w oczach, gdy Mietek 
Tracz „plumkając” na gitarze śpiewał …za-
biorę Cię właśnie tam... Każda z pań, była 
w tej jednej ulotnej chwili w innym miejscu, 
znanym tylko sobie… Spotkanie poprowa-
dził mężczyzna, elegancki i szarmancki, w 
takim dniu nie mogło być inaczej. Krzysz-
tof Dyś, bibliotekarz, rozpoczął retorycz-

nym pytaniem Cóż wart 
byłby świat bez kobiet? 
(nie musiał mówić nic 
więcej).

Autorka prac, pani 
Ewa Filipowicz, z pasją 
opowiadała o niezwykłej 
przyjemności płynącej 
z haftowania i tworze-
nia obrazów, ale też z pracy na rzecz grupy 
„Kanwa”, której jest założycielką i prezesem. 
Grupa działa w Lublinie od 18 lat i skupia 
około 100 osób – pasjonatów tworzenia ob-
razów za pomocą igły, muliny i kanwy. Pra-
ce grupy są prezentowane podczas licznych 
wystaw ogólnopolskich i regionalnych, zaś 
spotkania członków grupy odbywają się w 
każdą środę w Domu Kultury LSM przy ul. 
Wallenroda w Lublinie. To okazja do dziele-
nia się radością z nowopowstałego obrazu, 
zaopatrzenia w potrzebne materiały hafciar-
skie, planowania wystaw czy pokazów. Gru-

pa popularyzuje i rozwija aktyw-
ne formy spędzania wolnego cza-
su, zwłaszcza wśród osób już nie-
pracujących zawodowo. Pani Ewa 
z przyjemnością odpowiadała na 
fachowe pytania dotyczące malo-
wania igłą, jak się okazuje staro-
wiejskie kobiety mają przeróżne 
pasje, a haftowanie (o dziwo!) jest 
wśród nich dość popularne.

Przy filiżance kawy, lampce 
wina, słodkich deserach i dźwię-
kach gitary czas płynął leniwie, a 
gwar ożywionych dyskusji wypeł-

niał bibliotekę… właśnie tutaj, w Starej Wsi 
podczas wernisażu wystawy miało miejsce 
wzruszające spotkanie dwóch koleżanek ze 
szkolnej ławy, które nie widziały się 40 lat! 
Teraz nie pozwolą sobie zniknąć z oczu na 
tak długo, to pewne.

I tylko żal było wracać do codzienności… 

Ps.
Odpowiadamy na pytanie uczestników 

marcowego święta: Kiedy znowu się spo-
tkamy? Zapraszamy 12 kwietnia (wtorek) 
do starowiejski biblioteki na spotkanie ph. 
W kręgu Wielkiej Nocy… czyli garść pomy-
słów na jaja malowane, baby kolorowe ale 
też czas wspomnień i porównania jak to 
drzewiej bywało w okolicach Wielkiej Nocy, 
a jak jest teraz…Biblioteka jest otwarta dla 
wszystkich bez wyjątku, i starszych i młod-
szych, tych z artystycznym zacięciem, i tych 
co potrafią opowiadać i chętnie podzielą się 
wspomnieniami o starowiejskich tradycjach 
wielkanocnych, ale też tych co chcieliby tyl-
ko posłuchać i popatrzeć.

I w moim kocie jest Dewey 

To tytuł ogólnopolskiego konkursu na 
opowiadanie, organizowanego przez  Wy-
dawnictwo ZNAK , w którym może wziąć 
udział każdy kto kocha książki i koty. 
Wystarczy: napisać krótkie opowiada-
nie (nie dłuższe niż jedna strona A4) za-
tytułowane „I w moim kocie jest Dewey” 
a następnie między 7 kwietnia a 6 maja 
2011 roku przynieść  napisane opowia-
danie do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie. Nagrodą główną jest publi-
kacja zwycięskiego opowiadania w formie 
słuchowiska  radiowego. 

Inspiracją konkursu są bestsellerowe 
powieści V. Myron i B. Witter – Dewey. 
Wielki kot w małym mieście oraz  Dzie-
więć wcieleń kota Deweya o niezwykłym 
kocie, który oczarował tysiące czytelni-
ków na całym świecie. 

Nowy konkurs organizowany przez bychawskie przedszkole

Odkryjemy 
dziecięce talenty

Mirosława Spust

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Prze-
glądzie Dziecięcych Talentów” Bychawa 
2011.

WSPÓŁORGANIZATORZY: Samorządowe 
Przedszkole nr 1 w Bychawie, Burmistrz By-
chawy, Bychawskie Centrum Kultury

PATRONAT MEDIALNY: „Głos Ziemi By-
chawskiej” www.bychawa.pl

CELE PRZEGLĄDU: popularyzowanie 
działań artystycznych, rozwijanie kreatyw-
ności dzieci, promowanie dziecięcych talen-
tów, rozwijanie zainteresowań dzieci, pro-
mocja alternatywnych form spędzania wol-
nego czasu, promocja młodych talentów 
i osobowości.

FORMA PREZENTACJI: krótka prezen-
tacja sceniczna bardzo różnoraka w formie: 
śpiew, taniec, pokaz sprawności fizycznej, 
prezentacja treści kabaretowych, małe for-

my teatralne, gra na dowolnym instrumen-
cie, recytacja, występy sportowo-akroba-
tyczne, zdolności manualne i inne. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: Przegląd 
jest otwarty dla mieszkańców gminy By-
chawa. Uczestnikiem przeglądu może być 
dziecko lub grupa dzieci (np. zespół mu-
zyczny lub grupa taneczna jako uczestnik 
zbiorowy) w wieku do 10 lat. Warunkiem 
uczestnictwa jest wypełnienie karty zgło-
szenia dostępnej w Samorządowym Przed-
szkolu nr 1 w Bychawie w terminie do dnia 
30 kwietnia 2001 r. Karty zgłoszenia należy 
złożyć lub przesłać na adres Samorządowe-
go Przedszkola nr 1 w Bychawie, ul. Party-
zantów 5, 23-100 Bychawa. Więcej informa-
cji o konkursie udziela bychawskie przed-
szkole samorządowe. 

MIEJSCE KONKURSU: sala widowiskowa 
w Bychawskim Centrum Kultury.

TERMIN: 11 maja 2011 r. godz. 10.00.
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Bychawa, 16.03.2011

Pamięci Janiny Mączki 
– mowa pożegnalna 

Barbara Cywińska 

Droga Pani Janino! Bychawska świąty-
nia jest ostatnim miejscem w naszej wspól-
nej z Panią wędrówce przez życie. Dzisiejsze 
pożegnanie zostało utkane z bezcennych 
okruchów pamięci Pani koleżanek i kolegów 
bibliotekarzy z bychawskiej biblioteki pu-
blicznej. Pożegnanie Pani w ich imieniu jest 
dla mnie wielkim zaszczytem. Z szacunkiem 
pochylam głowę przed Panią, podobnie jak 
to czyniłam wiele razy, pozdrawiając Panią, 
siedzącą na ławce przed blokiem lub nie-
spiesznie przechadzającą się ulicą Piłsud-
skiego, zwyczajowym „dzień dobry”. Choć 
nasze wspólne, Pani i moje spotkanie trwało 
zaledwie chwilę, gdy w latach 90. pomagała 
mi Pani odtworzyć początki bibliotekarstwa 
publicznego w gminie 
Bychawa, to jednak 
we wdzięcznej pamię-
ci zachowam na za-
wsze Pani pogodną 
twarz i nadzwyczajną 
życzliwość dla dru-
giego człowieka. Taki 
Pani obraz przekaza-
li mi pracownicy by-
chawskiej biblioteki, 
ale też mój ojciec, a 
Pani uczeń.

Pani Janina Mącz-
ka, z domu Siuda, 
urodziła się 28 marca 
1915 roku w Bycha-
wie. W 1932 r. ukoń-
czyła Gimnazjum Fi-
lologiczne Żeńskie 
Heleny Czarnieckiej 
w Lublinie. Drogę za-
wodową rozpoczęła 
trzyletnim okresem 
pracy w Państwowym 
Urzędzie Miar i Wag w Brześciu. Jednak jej 
marzeniem była praca z dziećmi i młodzie-
żą. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Lu-
blinie oraz Wyższy Kurs Nauczycielski w 
Katowicach. Takie wykształcenie było wów-

czas przepustką do podjęcia 
pracy w charakterze nauczycie-
la w szkole powszechnej i naj-
ważniejszym krokiem do realiza-
cji zawodowych aspiracji i planów. 
1 lutego 1948 r., już jako wykształcona 
nauczycielka po raz pierwszy przekroczy-
ła mury szkoły w Niedrzwicy Dużej, zaś od 
1 września 1948 r. aż do 31 sierpnia 1973 r. 
swoje siły, energię, zapał, wiedzę wkładała 
w edukację i wychowanie kolejnych roczni-
ków uczniów Publicznej Szkoły Powszech-
nej w Bychawie, a potem szkoły Pomnika 
Tysiąclecia. Od 1952 roku równolegle praco-
wała w Bibliotece Publicznej w Bychawie aż 
do emerytury, czyli do 31 maja 1975 r.

We wspomnieniach bibliotekarzy Pani Ja-
nina Mączkowa to taka „druga mama”, to 

„kobieta – anioł”, eleganc-
ka, zadbana, piękna; to 
wspaniały pedagog, oso-
ba o wielkim sercu, ciepła 
i życzliwa, zarówno w sto-
sunku do czytelników 
i uczniów, jak i koleżanek 
i kolegów z pracy, sąsia-
dów, mieszkańców Bycha-
wy, oddana rodzinie, to do-
skonała gospodyni. Mimo 
własnych życiowych pro-
blemów zawsze serdeczna, 
uśmiechnięta, współczują-
ca, gotowa pomagać każ-
demu, kto takiej pomocy 
potrzebował. Pełna niespo-
tykanej życiowej mądrości, 
którą chętnie, a co najważ-
niejsze w sposób delikat-
ny i dyskretny dzieliła się 
z innymi. 

Pani Janina to postać, 
która swoją pracą zawodo-
wą, wykonywaną z pasją 

oraz codziennym życiem zapisała wiele pięk-
nych kart w historii nie tylko własnej rodzi-
ny, ale także Bychawy i nas, bychawian.

Pani Janino! W sercach koleżanek i kole-
gów bibliotekarzy pozostawiła Pani niepisa-

ny testament, a w nim niemal gotowy wzór: 
jak żyć, jak spokojnie iść przez zgiełk i po-
śpiech życia. To Pani swoją postawą, wła-
snym życiem, każdego dnia, pokazywała 
i udowadniała, że można, mimo wszystko, 
mimo kłopotów i trudności zachować pogo-
dę ducha, czerpać radość z pochylenia nad 
bliźnim, nie tracąc czasu na obnoszenie się 
i zadręczanie własnymi problemami. Ob-
serwując, z jaką miłością opiekuje się Pani 
chorą matką uczyliśmy się miłości i szacun-
ku dla własnych rodziców.

Za te bezcenne wskazówki przekazane – 
tak mimochodem – bardzo Pani dzisiaj dzię-
kujemy! W naszej pamięci pozostanie Pani 
na zawsze jako osoba o wielkim sercu! Wiel-
ka w swojej skromności!

12 kwietnia w Bychawie będzie można zbadać słuch za darmo

Dadzą do słuchu!
Badanie, trwające kilka minut będzie 

można wykonać „przy okazji”, nie trze-
ba się specjalnie umawiać czy zapisywać.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
jak wiele czynników wpływa negatywnie na 
nasz słuch. Infekcje, przeziębienia, przebyte 
choroby, głośne słuchanie muzyki – to tylko 
niektóre czynniki, które nie pozostają bez 
wpływu na nasze słyszenie. I problem ten 
nie dotyczy tylko osób starszych – coraz czę-
ściej problemy ze słuchem mają 30, 40-lat-

kowie. Warto, zatem systematycznie, np. co 
pół roku profilaktycznie zbadać słuch. Je-
żeli chcesz zrobić to za darmo, to przyjdź we 
wtorek, 12 kwietnia  br. na plac przed szpi-
talem w Bychawie. Badania będą wykony-
wać specjaliści akustycy z firmy Słuchmed, 
w specjalnie przystosowanym do badań ple-
nerowych pojeździe. Zapraszają w godzi-
nach od 9.00 do 16.00.

Podczas ubiegłorocznej jesiennej akcji 
darmowych badań słuchu (wrzesień – paź-

dziernik 2010) firma „Słuchmed” przeba-
dała kilka tysięcy mieszkańców woj. lubel-
skiego. U ponad 60% stwierdzono ubytki 
słuchu. Wszystkim tym osobom podpowie-
dziano, co można i należy zrobić, aby le-
piej słyszeć. W każdym mieście, które fir-
ma odwiedziła, badania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Kwietniowe badania w Bychawie to część 
wiosennej akcji bezpłatnych badań słuchu 
skierowanej do  mieszkańców Lubelszczyzny. 
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O uczestnikach i laureatach olimpiad przedmiotowych

Kasia i Emil zostali 
finalistami etapu 
wojewódzkiego

Szkoła Podstawowa w Bychawie aktyw-
nie uczestniczy w konkursach przedmioto-
wych: z języka polskiego, historii, przyrody, 
matematyki. Może też pochwalić się wyjąt-
kowymi sukcesami swoich wychowanków. 
W tym roku Katarzyna Lech i Emil Pausz 
zostali finalistami konkursu historycznego.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bychawie licznie 
reprezentowali szkołę w konkursach na 
szczeblu okręgu i województwa. W kon-
kursie polonistycznym wzięło udział sze-
ściu uczniów. Marcin Dziadosz VI c, uczeń 
Pani Teresy Tracz zakwalifikował się do 
etapu okręgowego. W konkursie z przyrody 
z dwunastki uczestników aż pięciu z nich 
pomyślnie przeszło do wyższego etapu. Byli 
to uczniowie Pani Anny Woch: Katarzyna 
Lech z VI b, Marcin Dziadosz z VI c oraz 
Karol Chanaj z kl. VI a, Magdalena Baran 
kl. VI a, Michał Grabczyński z VI a. 

Także z matematyki nasi uczniowie osią-
gnęli sukcesy. Z szóstki uczestników kon-
kursu matematycznego dwoje z nich – Ka-
tarzyna Lech i Marcin Dziadosz, przygoto-
wanych przez Panią Krystynę Kunę zakwa-
lifikowało się do kolejnego etapu. 

Jednak największy sukces odnieśli 
uczestnicy konkursu historycznego. Z czte-

rech uczestników, aż trzech dotarło do eta-
pu okręgowego. Byli to uczniowie Pani Ewy 
Kaźmierak: Katarzyna Lech, Marcin Dzia-
dosz i Emil Pausz. Kasia i Emil zostali fi-
nalistami etapu wojewódzkiego.

Warto przypomnieć niektóre sukcesy 
uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie 
w konkursach i olimpiadach w ubiegłych 
latach. 

W roku szkolnym 2008/2009 w konkur-
sie z języka polskiego wzięło udział dwóch 
uczniów. Do etapu okręgowego pod opie-
ką Pani Ewy Pietrzak zakwalifikowała 
się uczennica klasy VI b Klaudia Malec. 
W konkursie przyrodniczym do kolejnego 
etapu (okręgowego) przeszło dwoje z nich: 
Agata Boguta i Jacek Boguta z VI d, wy-
chowankowie Pani Anny Woch. Agata oka-
zała się również dobra z historii: pod opie-
ką pani Ewy Kaźmierak zakwalifikowała 
się do etapu okręgowego. Do konkursu ma-
tematycznego przystąpiło sześciu naszych 
uczniów.

W roku 2009/2010 nasi uczniowie rów-
nież odnosili sukcesy w konkursach orga-
nizowanych przez lubelskie kuratorium. 
Aleksandra Żak z VI b pod opieką Pani Te-
resy Tracz została finalistką konkursu po-
lonistycznego. W konkursie przyrodniczym 

wzięło udział aż 18 osób. W etapie okręgo-
wym znalazła się Adrianna Frant z VI b, 
uczennica Pani Anny Woch. Aleksandra 
Żak przygotowana przez Panią Ewę Kaź-
mierak w konkursie z historii przeszła do 
etapu okręgowego. Do konkursu matema-
tycznego przystąpiło pięciu uczniów.

Konkursy organizowane przez Lubelskie-
go Kuratora Oświaty są okazją sprawdze-
nia swojej wiedzy i umiejętności. Uczniowie, 
zwłaszcza Ci najlepsi, z niecierpliwością 
oczekują, by zmierzyć się z własnymi możli-
wościami. Chcą stanąć do rywalizacji z ko-
legami z innych szkół. Wszystkim uczniom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych konkursach.

Turystyczna strona powiatu lubelskiego
Lokalna Grupa Działania „Kraina wo-

kół Lublina” obejmująca swoim obsza-
rem teren powiatu lubelskiego, urucho-
miła nową stronę poświęconą turystyce 
okolic Lublina. Na stronie www.turysty-
ka.krainawokollublina.pl można znaleźć 
bazę gospodarstw agroturystycznych, 
hoteli i pensjonatów, ofertę obiektów ga-
stronomicznych i turystycznych oraz ich 
usług, a także szlaki i trasy znajdujące 
się na terenie gmin otaczających miasto 
Lublin. Na stronie można znależć infor-
macje również o gminie Bychawa. 

Na terenie Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina” (teren prawie całe-
go powiatu lubelskiego) jest wiele miejsc ta-
jemniczych i ciekawych, o których istnieniu 
czasem nie wiedzą sami mieszkańcy. Rów-
nież osoby mieszkające w Lublinie, często 
nie znając okolic, szukają odpoczynku na 
łonie natury poza województwem lubelskim. 
A przecież i u nas, tu „pod nosem”, możemy 
znaleźć piękne miejsca i nieodkryte smaki 
podlubelskich wsi. Niekażdy przecież z nas 
zna smak takich potraw jak: topielec ze 
szczypiorkiem, trzoniaki krzczonowskie czy 

parowanki z Olszanki.
Oczywiście potrawy to nie wszystko co 

oferuje nam nasz region. Podlubelskie wsie 
mogą pochwalić się również twórcami. 
Mamy osoby które malują, piszą wierszę, 
szydełkują, haftują, tworzą piękne ozdoby 
świąteczne czy kompozycję kwiatowe. Na 
naszym obszarze znajdziemy dobrze przy-
gotowane szlaki rowerowe, akweny wod-
ne, gościnne gospodarstwa agroturystycz-
ne, a nawet ofertę skoków spadochrono-
wych i spływów kajakowych dla amatorów 
i profesjonalistów.

Zainteresowanych wypoczyn-
kiem zarówno weekendowym, jak 
i dłuższymi pobytami zapraszamy 
na stronę turystyka.krainawo-
kollublina.pl. Na podlubelskich 
wsiach można wypocząć na łonie 
natury, a amatorzy wypoczynku 
aktywnego znajdą też dla siebie 
wiele miejsc wartych odwiedze-
nia. Zapraszamy do rejestracji 
na stronie i zachęcamy do wymia-
ny opinii na dostępnym forum na 
temat odwiedzonych miejsc czy 
planów na najbliższy wypoczy-

nek. Baza aktualizowana jest na bieżąco. 
Wszystkich, którzy znają inne ciekawe miej-
sca, czy usługi i kwatery, a które nie zostały 
ujęte na stronie, bardzo prosimy o przesła-
nie informacji na adres:

biuro@krainawokollublina.pl.
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Pani Ewa Kaźmierak, Kasia Lech, Pani Małgorzata 
Tudrujek - dyrektor szkoły, Emil Pausz
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

Pożegnanie Pani Profesor
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy 

i Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

4 marca 2011 roku towarzyszyliśmy w ostat-
niej drodze wspaniałej nauczycielki i wychowaw-
czyni, śp. Zofii Wyrostkiewicz. Rodzina, przy-
jaciele, znajomi, byli uczniowie i wychowanko-
wie, a także dyrekcja, grono pedagogiczne, pra-
cownicy i uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego, 
zgromadzili się w kościele parafialnym w Bycha-
wie, aby wziąć udział w uroczystości pogrzebowej 
wspaniałego człowieka, jakim była Pani Zofia. Po 
zakończonej Mszy św. towarzyszyli jej w ostat-
niej drodze na miejsce wiecznego spoczynku, na 
cmentarz parafialny w Bychawie. W przemówie-
niu pożegnalnym wygłoszonym przez byłego wice-
dyrektora ZSZ, Pana Karola Zalewskiego usłysze-
liśmy wiele wzruszających słów o zmarłej. Z całą 
pewnością w tym momencie patrzyła na nas 
i chciała nam podziękować za każdą wspólnie 
spędzoną chwilę. To spotkanie była ostatnią 
lekcją Pani Profesor.

Pani Zofia urodziła się 22 lutego 1948 roku 
w Iłży w Mazowieckim. Tam ukończyła szko-
łę podstawową i liceum ogólnokształcące. 
W 1967 roku w Lublinie ukończyła studium 
nauczycielskie, a w 1987 roku filologię pol-
ską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej. Od 1967 do 1971 roku pracowała jako 
nauczycielka języka polskiego w szkole 
podstawowej Woli Gałęzowskiej, a w latach 
1971-1989 w Gałęzowie. Jeden rok pełni-
ła funkcję nauczyciela – metodyka w Wo-
jewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lu-
blinie z siedzibą w Bychawie. W okresie od 
1 września 1990 roku do 8 października 
2002 roku pracowała jako nauczycielka ję-
zyka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Jej praca była zawsze ceniona przez 
uczniów i ich rodziców, ale też przełożonych. 
W 1993 roku została odznaczona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. W czasie dwu-
nastu lat pracy w ZSZ nr 1 została wyróż-
niona dziesięcioma Nagrodami Dyrektora 
Szkoły.

Zofia Wyrostkiewicz zmarła po długiej 
i ciężkiej chorobie 28.02.2011 r. 

4 marca br. nasze miasto pożegna-
ło bardzo dobrą i jednocześnie bardzo 
skromną osobę. Mimo, że od kilku lat nie 
było Pani Zofii w szkole, wszyscy, z któ-
rymi pracowała i których uczyła, ciągle o Niej pa-
miętali i wspominali. Zawsze były to rozmowy cie-
płe, serdeczne i wesołe, bo taką też osobą była. W 
Jej klasie uczniowie zawsze znajdowali porządek, 
sprawiedliwość i dobre warunki do nauki. I to-
lerancję. I śmiech. I fascynację. Nauczyciele zaś 
wsparcie i pomoc.

Często mówi się, że jesteśmy bardziej wdzięczni 
swoim nauczycielom za to, kim dla nas byli, niż 
za to, czego nas nauczyli, bo człowiek życia uczy 
się sam. Nas zachwycił humor Pani Zofii, jej pasja 
i życzliwy stosunek do ludzi. Szanowna Pani Pro-
fesor! Zawsze będziemy o Pani pamiętać!

Wyrazy współczucia i słowa otuchy
Koleżance 

Agnieszce Kowalskiej
z powodu śmierci

MAMY
Zofii Wyrostkiewicz

składa
redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
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My nie sprawiamy zawodu 
– my dajemy zawód!

Co ja z tego będę miał? Takie pytanie 
czasami pada z ust młodzieży i sku-
tecznie podnosi ciśnienie nauczycie-
lom. Zastanawiają się czy uczniowie 
nie mogą niczego zrobić bezinteresow-
nie? Jednak gdy to pytanie pada z ust 
gimnazjalistów, którzy myślą o wybo-
rze przyszłej szkoły i drogi zawodowej 
trzeba przyznać, że jest zasadne. Mło-
dy człowiek często kieruje się emocja-
mi dokonując wyboru szkoły. Szczę-
śliwcem jest ten, kto ma swoje zain-
teresowania i już w tym wieku wie, co 
chce robić. Większość podejmuje decy-
zje pod wpływem innych. „Idę tam, bo 
mój kolega wybrał tę szkołę, bo moi ro-
dzice uważają, że ten kierunek będzie 
dla mnie dobry, bo znajomi mówią, 
że w tej szkole jest fajnie”. Wybierając 
szkołę warto dokonać świadomego wy-
boru. W tym celu trzeba śledzić ofer-
tę edukacyjną szkół np. na ich stro-
nach internetowych, targach eduka-
cyjnych, plakatach. Warto posłuchać, 
co ma do zaoferowania szkoła, gdy jej 
przedstawiciele przyjdą do gimnazjum 
w ramach tzw. „promocji szkoły”. Do-
pełnieniem tego niech będzie udział 
w dniach otwartych organizowanych 
przez szkołę – wtedy na własne oczy 
można zobaczyć, jak wygląda szko-
ła i uzyskać odpowiedzi na nurtują-
ce pytania. Niby proste a jednak… Te-
raz należy postawić sobie pytanie: co 
ja z tego będę miał? Jakie możliwości 
daje mi ukończenie danego typu szko-
ły, jakie uprawnienia mogę zdobyć, 
czy dalej mogę kontynuować naukę?

Chociaż nie popieramy ściągania to 
przygotowaliśmy dla gimnazjalistów 
ściągawkę z ofertą naszej szkoły – Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 1 im. 
mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Gimnazjalistom proponujemy naukę 
w trzech typach szkół: technikum, 
liceum profilowanym i zasadniczej 
szkole zawodowej. Nauka w techni-
kum trwa 4 lata. Kształcimy w kierun-
kach: technik mechanik, technik 
informatyk, technik ekonomista, 
technik pojazdów samochodowych, 
technik spedytor, technik logistyk. 
Od nowego roku szkolnego proponu-
jemy dwa nowe kierunki – technik 
obsługi turystycznej, technik orga-
nizacji reklamy. Uczniowie mają do 
wyboru trzy języki obce: j. angielski, 
j. niemiecki, j. francuski. Nauka koń-
czy się egzaminem maturalnym oraz 
egzaminem potwierdzającym kwalifi-
kacje zawodowe – tytuł technika. Po 
ukończeniu tego typu szkoły uczeń 
może nadal kontynuować naukę na stu-
diach. Jeśli wybierze kierunek techniczny 
będzie mu łatwiej, ponieważ uczył się przed-
miotów zawodowych. Ci, którzy chcą zakoń-
czyć naukę na tym etapie mogą podjąć pracę 
zawodową.

Liceum profilowane kształci w dwóch 
profilach: ekonomiczno-administracyjnym 
i usługowo- gospodarczym. Nauka trwa trzy 
lata i kończy się egzaminem maturalnym. 
Uczniowie mają do wyboru trzy języki: j. an-
gielski, j. niemiecki, j. francuski.

Zasadnicza szkoła zawodowa to 
szybki sposób na zdobycie zawodu 
i podjęcie pracy. Wbrew krążącym 
opiniom nie jest to szkoła dla naj-
słabszych, ale szansa dla tych, któ-
rzy nie chcą się długo uczyć lubią 
działać i chcą jak najszybciej roz-
począć pracę. W tej chwili na rynku 
poszukiwani są fachowcy. Proponu-
jemy naukę w następujących kierun-
kach: mechanik pojazdów samocho-
dowych i elektromechanik pojaz-
dów samochodowych. Nauka trwa 
3 lata. Uczniowie mają 3 dni zajęć 
teoretycznych i 2 dni praktycznych. 
Proponujemy także naukę w szko-
le wielozawodowej – trwa dwa lata. 
Uczniowie zgodnie ze swoimi zainte-
resowaniami wybierają zawód i sa-
modzielnie poszukują praktyki u wy-
branego pracodawcy. W szkole uczą 
się przedmiotów ogólnokształcących. 
Wiedzę z zakresu zawodu zdobywa-
ją na kursach zawodowych organizo-
wanych przez ośrodki dokształcania 
zawodowego. Po zakończeniu nauki 
uczniowie zdają egzamin zawodowy, 
mogą kontynuować naukę w szkole 
średniej. W klasie tej można zdobyć 
następujące zawody: sprzedawca, la-
kiernik, kucharz małej gastrono-
mii, malarz - tapeciarz, blacharz.

Nasza szkoła uczestniczy w pro-
jektach unijnych, w ramach których 
uczniowie mogą poszerzać swoją wie-
dzę i zdobyć dodatkowe uprawnienia 
np.: operatora wózków widłowych, 
spawacza oraz doświadczenie w cza-
sie praktyk w serwisach samochodo-
wych. Współpracujemy ze szkołą fran-
cuską z Nantes. W tym roku w kwiet-
niu będziemy gościli grupę młodzieży 
tej szkoły. Prowadzone są dodatkowe 
zajęcia, kółka zainteresowań. Ucznio-
wie mogą korzystać z internatu, sto-
łówki, opieki stomatologa i pielęgniar-
ki szkolnej. Istnieje możliwość ukoń-
czenia kursu na prawo jazdy. Zajęcia 
odbywają się w dobrze wyposażonych 
pracowniach i warsztatach szkolnych. 
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w za-
wodach sportowych, konkursach mo-
toryzacyjnych. Za bardzo dobre wyni-
ki w nauce otrzymują stypendia –Pre-
zesa Rady Ministrów i Starosty Lu-
belskiego. Nasza szkoła to: Historia, 
Umiejętności, Baza, Atrakcje, Ludzie.

Gimnazjalisto! Teraz zostało ci już 
tylko podjęcie decyzji. Wybierając nas 
masz zapewnioną pomoc w prze-
brnięciu przez wszystkie etapy 
elektronicznej rekrutacji – wystar-

czy, że przyjdziesz do szkoły, a my pomoże-
my w wypełnieniu formalności. Zapraszamy 
na stronę internetową www.zsz.bychawa.pl.

„Hubal” to szkoła z przyszłością!

ZSZ nr 1 w Bychawie
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Bohater o czystych rękach
Stanisław Maciąg 1907-1939

Maria Dębowczyk

Kronika nie została ukończona za rok 
1939/39, gdyż kierownik Stanisław Maciąg 
został w sierpniu powołany do KOP-u jako 
oficer rezerwy. Z wojny nie powrócił. Zginął 
w okolicach Sarn w 1939 r.

Pod tą, można rzec, lakoniczną informa-
cją, zamieszczoną w kronice Szkoły Po-
wszechnej w Bychawie w r. 1944, podpisała 
się żona kierownika Aniela Maciągowa. Ofi-
cjalnej wiadomości o śmierci męża nigdy nie 
otrzymała. Poszukiwania przez PCK spełzły 
na niczym. Tak jak w wielu innych polskich 
rodzinach tliła się jeszcze nadzieja: może 
wzięty do niewoli znalazł się w łagrze, może 
udało mu się uciec za granicę, a potem dołą-
czyć do Armii Andersa? Nowy układ sił poli-
tycznych w powojennej Polsce jednak nie tyl-
ko uniemożliwiał, ale wręcz zagrażał bezpie-
czeństwu bliskich, gdy usiłowali dojść praw-
dy. Po kilkunastu latach ta prawda okazała 
się brutalnie bolesna i nigdy w szczegółach 
nie wyjaśniona. Dzięki relacji świadków 
nikt już teraz nie wątpił co do samego faktu 
śmierci ppor. Stanisława Maciąga i żołnie-
rzy 8 plutonu, a nawet prawie całej IV Kom-
panii KOP-u w liczbie 640 żołnierzy, walczą-
cych na ufortyfikowanym betonowymi bun-
krami odcinku Kresów Wschodnich Sarny – 
Kowel – Równe. Krewni chcieli jednak innej 
prawdy: gdzie ich synowie i bracia zostali 
pogrzebani, czy są jakieś znaczone miejsca 
pochówku, ślady, świadkowie... Propaganda 
polityczna minionej epoki, u podstaw któ-
rej leżał przecież sojusz i wdzięczność (!) dla 
niedawnych prześladowców, zakłamywała 
pamięć i plamiła honor obrońców wschod-

niego pogranicza Polski przed sowieckim 
agresorem. Dołączyli do kategorii żołnierzy 
wyklętych. Historia bywa okrutna. I dopiero 
po latach sprawiedliwa.

Czy dziś po ponad 70 latach od tamtych 
dramatycznych wydarzeń można pozostać 
obojętnym na los, jaki spotkał tak wielu 
młodych, dzielnych i gotowych na śmierć 
Polaków? Ginących z Bogiem w sercu, za 
honor i Ojczyznę.

Historia ppor. Maciąga poruszyła wielu 
widzów programu, a zwłaszcza bychawian, 
z cyklu ,,Było... nie minęło” autorstwa Ada-
ma Sikorskiego, którą zatytułowano ,,Szkic 
do portretu Stanisława Maciąga” (emisja 

Stanisław Maciąg
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8.01.2011 TV INFO/Lublin). A ponieważ jej bo-
hater był związany z Bychawą i okolicą, uda-
ło się odnaleźć i nawiązać kontakt z krewny-
mi zamieszkałymi w Kiełczewicach i Lublinie, 
z kuzynami z Warszawy oraz innymi osobami 
pamiętającymi lata przedwojenne i nauczyciela 
Maciąga. To, jak i inne informacje, dokumen-
ty oraz fotografie dopomogło w naszkicowaniu 
i rekonstrukcji losów naszego bohatera. Nie-
stety, niepełnych, gdyż wiele śladów zniszczyła 
wojna.

Urodził się 27 lipca 1907 r. w Kiełczewicach 
Górnych gm. Piotrowice z ojca Pawła i matki 
Agnieszki z Rymarzów, jako syn, dość zamoż-
nego, jak na ówczesne czasy, rolnika i jedno-
cześnie właściciela kuźni. Rodzice, kierując się 
opinią i podpowiedzią nauczycieli, posłali go 
po ukończeniu wiejskiej szkoły do gimnazjum 
w Lublinie. Potem była nauka w Seminarium 
Nauczycielskim Męskim im. Słowackiego w Lu-
blinie, gdzie zdał maturę w 1928 r. Na pewno 
w odniesieniu do młodzieńca ze wsi, w tam-
tych czasach i warunkach była to rzadkość, 
a w całej wsi – jak dopowiada Pani Krystyna 
Skowronek, siostrzenica, mieszkanka Lubli-
na, pojedynczy przypadek. W tym miejscu na-
leżałoby się zatrzymać na początkach i prze-
biegu pracy nauczycielskiej, ukoronowaniem 
której było powierzenie Maciągowi funkcji kie-
rownika Szkoły Powszechnej nr 1 w Bychawie 
zdniem 1.09.1936 r. Jednak z przyczyn, o któ-
rych wspomniano wyżej, byłoby to trudne. W 
materiałach Archiwum Państwowego w Lubli-
nie są braki i luki (choćby niepełny skorowidz 
osobowy zatrudnionych nauczycieli). Z infor-
macji, rozmów i znaczących opinii ludzi pamię-
tających swego nauczyciela i kierownika szkoły 
(tu podziękowania dla pani Wandy Sprawki z 
Bychawy) wyłania się człowiek niezwykle ak-
tywny w środowisku pracy i zamieszkania.

Pracę zawodową rozpoczął w szkołach wiej-
skich Lubelszczyzny, w Piotrkowie (data po-
twierdzona to rok 1934), potem był nauczy-
cielem w Chmielu, w tych placówkach szkol-
nych pełnił funkcję kierownika. Po roku 1930, 
już jako małżeństwo, Aniela, którą poznał w 
Chmielu, i Stanisław Maciągowie przenieśli 
się do Bychawy, zamieszkując w budynkach 
szkolnych w części przeznaczonej na mieszka-
nia dla nauczycieli. Tu rozpoczęła też pracę na-
uczycielską starsza siostra Anieli, Zofia Tom-
kiewicz, absolwentka Seminarium Nauczyciel-
skiego, jej nazwisko występuje w aktach Kura-
torium Oświaty w r. 1949, niedługo potem prze-

niosła się do pracy w szkole w Konopnicy 
(daty potwierdzone to lata 50/51.). Z in-
formacji Pani Jadwigi Gieleckiej, zamiesz-
kałej w Warszawie, której ojciec Stani-
sław był bratem Zofii i Anieli z Tomkiewi-
czów Maciągowej: Rodzina Tomkiewiczów 
o szlacheckich korzeniach wywodziła się z 
Kresów Wschodnich, zamieszkiwała w Bu-
sku, potem w Stryju. Ciotka Niusia (Aniela) 
ukończyła w Snopkowie, w obrębie Lwowa, 
elitarną pensję dla panien z rodzin ziemiań-
skich, przygotowującą do prowadzenia go-
spodarstwa domowego oraz gimnazjum na-
zaretanek w Stryju. Ona i starsza siostra 
otrzymały także edukację przygotowującą do 
zawodu nauczycielskiego zakończoną matu-
rą. Podczas wojny Aniela Maciągowa sprowa-
dziła do Bychawy wymagającego opieki ojca 
(matka już nie żyła, zmarła w Stryju), który 
zmarł w 1951 r., pochowany na cmentarzu w 
Bychawie wraz ze swoją siostrą. Dziadek An-
toni – opowiada pani Jadwiga – walczył w Le-
gionach Piłsudskiego (w albumie rodzinnym 
oglądam zdjęcie grupy legionistów w tym A. 
Tomkiewicza w mundurach) i do końca ży-
cia pozostał wierny idei niepodległości Polski, 
której uosobieniem był dla niego Marszałek. 

Wracając do postaci Stanisława Macią-
ga i jego miejsca w środowisku bychawskim 
streszczam krótko relację starszych miesz-
kańców: był pasjonatem pracy z młodzieżą, 
której poświęcał wiele czasu poza szkołą, or-
ganizując wycieczki rowerowe, biwaki har-
cerskie. Dało się wyczuć, że chciał i potrafił 
rozbudzić szersze zainteresowania wiejskich 
uczniów, często z zaniedbanych i ubogich ro-
dzin. Niezwykle aktywny w środowiskach 
pracy i zamieszkania – w miejscowej straży 
pożarnej, która przy współpracy nauczyciel-
stwa fetowała kolejne rocznice odzyskania 
niepodległości i święta państwowe. Uświetnio-
ne przez orkiestrę strażacką i szkolną, tę drugą 
z aktywnym udziałem charyzmatycz-
nego nauczyciela, twórcy orkiestry i 
chóru, Zygmunta Todysa. 

Tak walczyli i ginęli żołnie-
rze KOP-u (Korpusu Ochrony 
Pogranicza)

Tu dochodzimy do najważniejsze-
go, ale i ostatecznego momentu re-
lacji z życia naszego bohatera, który 
rozstrzygnął o jego losie i który był 
tragicznym jego zwieńczeniem. Rela-
cjonuje wspomniana już Pani Jadwi-
ga. W sierpniu wujek Staś 1939 otrzy-
mał kartę powołania do wojska. A był 
wtedy chory i gorączkował, gdyż uległ 
wypadkowi. W nieznanych mi bliżej 
okolicznościach spadł z konia tak nie-
szczęśliwie, że pobudzone zwierzę 
kopnęło go w głowę, co spowodowa-
ło poważne stłuczenia i urazy. Lekarz 
nakazał leżeć. Mógł więc uniknąć lub 
przynajmniej opóźnić stawienie się na 
służbę. Decyzję podjął jednak natych-
miast. W mundurze zawsze z dumą 
wkładanym przy szczególnych oka-
zjach, w poczuciu obowiązku żołnier-
skiego i patriotycznego udał się na 
punkt zborny w Sarnach, nad rzeką 
Słucz na terenie Ukrainy. 

Warszawa, 27.02.2011

Ojczyźnie wierni

Ożyła prawda obrony Ziemi Kresowej
forteczne bunkry polskie porosły mchem historii
a złym milczeniem w Polsce Ludowej.

Porucznik Maciąg dowódca 8. plut. raportuje
czołgi z czerwoną gwiazdą! Bolszewicka nawała artylerii!
Już wie, już śmierci oddech czuje!

No moście w Tynnem strzał w głowę. Pada.
oficerski mundur polski nasiąka krwią
Już Najwyższemu meldunek składa…

Nad ukraińską Słuczą Cieniom kopistów ,,Sarny”
kłaniają się trawy, a żywi szepczą lękliwie
Sarny – Tynne – Kowel – zapomniany ołtarz ofiarny.

Autorka wiersza, Pani Jadwiga Gielecka brata-
nica żony ppor. Stanisława Maciąga, dziękuje red. 
Adamowi Sikorskiemu i Tomaszowi Rodziewi-
czowi, realizatorom przekazu telewizyjnego ,,Szkic 
do portretu por. Stanisława Maciąga” oraz wszyst-
kim miłośnikom historii – regionalistom z Bycha-
wy – za przypomnienie i opublikowanie materiałów 
dotyczących Jego postaci i zasług. 

Stanisław Maciąg

w okresie pracy i zamieszkania na wsi
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W tym miejscu informacja z przeznacze-
niem raczej dla czytelników młodszej gene-
racji. KOP to formacja wojskowa utworzona 
w 1924 r. z myślą o ochronie wschodnich ru-
bieży Polski (o długości 2176 km), podlegają-
ca w zakresie wyszkolenia i użycia na wypa-
dek wojny naczelnym władzom wojskowym 
II RP. Przed wybuchem wojny 1939 KOP 
przeciętnie liczył 900 oficerów i 2600 szere-
gowych, spośród których zorganizowano do-
wództwo grup operacyjnych, brygady, pułki, 
baony piechoty, szwadrony kawalerii, dywi-
zje rezerwy i inne mniejsze pododdziały. W 

marcu 1939 r. dowództwo KOP-u (naczel-
nym dowódcą był gen. Orlik – Ruckeman) 
zadecydowało o przemieszczeniu większo-
ści batalionów na przedpola Śląska i  Prus, 
licząc się z możliwością wojny z Niemcami. 
W ich miejsce do służby na wschodnim po-
graniczu zmobilizowano rezerwistów. 

W sierpniu 1939 w kadrze oficerskiej 
znalazł się ppor. S. Maciąg, skierowany 
w  rejon pododcinka „Tynne” – od wsi 
ukraińskiej o takiej nazwie. Z ustaleń au-
tora przekazu telewizyjnego Adama Sikor-
skiego: Polski wywiad zdobył plan ofensywy 
Armii Czerwonej na zachód, z którego wy-
nikało, że uderzenie Frontu Ukraińskiego 
nastąpi na osi Sarny-Kowel-Równe. „W nie-
samowitym więc tempie, z ogromnym wysił-
kiem finansowym, zaryglowano ten pas gra-
nicy rejonami umocnionymi. Zaplanowa-
no w sumie ponad 660 betonowych fortów, 
w tym na odcinku ,,Sarny”, wewnątrz które-
go leży Tynne 358 obiektów (…), stworzono, 
do dziś godną podziwu zaporę dla agresora.”

System imponujących betonowych for-
tyfikacji z broniącymi się sześciuset czter-
dziestoma KOP-istami zdołał bohatersko 
przetrwać trzy doby i zmusić do wycofania 
się czołgi sowieckie. Na tym etapie walki, 
a w zasadzie nawet wcześniej, biorąc pod 
uwagę konieczność rozeznania terenu ppor. 
artylerii Maciąg został skierowany jako 
obserwator ,,wysunięty” dowódcy pluto-
nu artylerii piechoty. Zajął więc samotne 
stanowisko po drugiej stronie rzeki Słucz, 
co było zadaniem niezwykle niebezpiecz-
nym, przy tym wymagającym dużej wie-
dzy wojskowej, tj. umiejętności oznakowa-
nia w terenie miejsc dla celów ataku naszej 

artylerii, której udawało się w pierwszej fa-
zie ostrzeliwać i zawracać sunące na nasze 
pozycje czołgi przeciwnika. Pułkownik Ni-
kodem Sulik, utalentowany oficer i dowód-
ca obrony wschodniego pogranicza (udało 
mu się przeżyć, wsławił się potem pod Mon-
te Cassino) mógł być dumny ze swoich pod-
komendnych tworzących IV Kompanię Ba-
talionu Fortecznego „Sarny”. Przechowywa-
na w Instytucie Sikorskiego (Władysława) w 
Londynie relacja dowódcy tej kompanii, ka-
pitana Emila Markiewicza, wymienia war-
tościowych oficerów, wśród nich ppor. Boł-

bota, por. Piklikiwicza i ppor. Maciąga jako 
dowódców poszczególnych pododcinków. 

Prawdziwe piekło rozpętało się gęstą od 
mgły nocą z 20 na 21 września, gdy ru-
szył na polskich obrońców atak sowieckich 
czołgów, haubic i artylerii polowej. Jeszcze 
przez cały dzień ogniem ze schronów nasi 
powstrzymują ten atak. Nocą grozy sytu-
acji dopełnia fakt podpalania łatwopalnych 
materiałów wykorzystanych przez Sowie-
tów do zadymienia terenu – papy, smoły, pa-
pieru. Polscy żołnierze walczą w maskach 
przeciwgazowych, które niewiele chronią, 
gdyż saperzy sowieccy podkładają w otwory 
strzelnicze trotyl. Detonacje niszczą i grze-
bią większość walczących. Detonacja zrywa 
część stropu grzebiąc por. Bołbota i jego 50 
podkomendnych (…) Gdy następnego dnia 
pułkownik Sulik zarządza wycofanie, z 4 

Kompanii praktycznie nie ma kogo wycofać...
(cyt. za: Adam Sikorski).

Bilans sporządzony przez dowódcę po 
latach: 

poległo 3 oficerów, podoficerów i strzel-
ców 226, ciężko ranni –39 (mogli umrzeć z 
powodu ran lub zostali zabici), zaginionych 
301, w tym 7 oficerów. Bolszewicy spędza-
li do miejscowości Tynne wszystkich jeńców 
złapanych na odcinku (...) i w rejonie cerkwi 
zrobili selekcję (…) nastąpiło oddzielenie 
oficerów i podoficerów od strzelców. Ofice-
rów rozstrzelano pod cerkwią. Taki los miał 
też spotkać podoficerów – z relacji dowódcy 
kompanii IV. 

Czy wśród nich był ppor. Stanisław Ma-
ciąg? A może zginął na Łysej Górze, może na 
odcinku „Berducha” lub w okolicy cerkwi? 
Właśnie te miejsca rozstrzeliwań polskich 
KOP-istów wspominają, szepcząc bojaźli-
wie, dzisiejsi mieszkańcy Tynnego (z emisji 
telewizyjnej).

Może było tak, jak opowiadał żołnierz 
z plutonu Maciąga po wielu wielu latach jego 
żonie. Dzień 19 IX 1939 r.: brudni, okopce-
ni jeńcy polscy pod eskortą sowiecką wlo-
ką się resztkami sił przez most. Większość 
bez mundurów. Komisarz sowiecki u wylo-
tu mostu każe pokazać ręce. Niespracowane 
fizycznie i delikatne wskazują na oficerów 
i „panoczków”. Wśród jeńców jest 32-letni 
por. Maciąg, ale on w oficerskim mundu-
rze. Pada rozkaz: w  tył zwrot i strzał w tył 
głowy. Strzał nazywany po kwietniu 1940 r. 
katyńskim... 

O zagładzie IV Kompanii Baonu KOP 
,,Sarny” i okolicznościach bohaterskiej 
postawy oraz śmierci ppor. Stanisława 
Maciąga złożył zeznanie Adam Kotuła, 
uczestnik walk, który obsługiwał wę-
zeł łączności Baonu KOP SARNY.

Jedynym dowodem pamięci o por. Macią-
gu jest jego nazwisko na skromnym nagrob-
ku przy ul. Unickiej w Lublinie (sektor 21 
rząd 4 grób 6), gdzie spoczywa też jego żona 
Aniela Powtak, zmarła w 1986 r. (nazwisko 
po drugim mężu), tutaj również pochowa-
nym. Mogiła kryje także przywiezioną znad 
Słuczy garstkę ziemi. Wyryto też nazwisko: 
Stanisław Maciąg.

Czas pomyśleć nad formą uczczenia Jego 
pamięci w Bychawie. GLORIA VICTIS!

Defilada hufców strażackich w Lublinie, na czele Stanisław Maciąg

Stanisław Maciąg przy sztandarze
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Szkolenia wojSkowe i awanSe 
StaniSława Maciąga
1. Wkrótce po maturze w 1928 r. ukończył 8– 

miesięczny kurs podchorążych rezerwy pie-
choty w Łukowie trwający od 17 IX 1928 r. do 
20 V 1929 r., z wynikiem bardzo dobrym, jako 
tytularny plutonowy podchorąży rezerwy. 
Jego oddział macierzysty to 8 p.p. Leg.

2. 6 – tygodniowe ćwiczenia od 22 VI – 1 VIII 
1931 r., po których awansowano go do stopnia 
tytularnego sierżanta podchorążego. W orze-
czeniu komisja kwalifikacyjna stwierdza, że 
bardzo dobrze opanował praktyczne i teore-
tyczne wiadomości w zakresie dowodzenia 
plutonem, w związku z czym może być re-
komendowany do awansu na podporucznika 
rezerwy.

3. Nominację na ppor. rezerwy popartą opinią, 
że nadaje się na dowódcę plutonu, otrzymał 
w lipcu 1933 r., po odbyciu 6-tyg. ćwiczeń 
w  czerwcu i lipcu tego roku.

4. W sierpniu ppor. rez. Stanisław Maciąg 
w funkcji dowódcy plutonu c.k.m. odbywa 
ćwiczenia w miesiącach letnich 1935 r., po 
których oceniono wyniki szkolenia i wydano 
opinię. 

5. Ostatni chronologicznie dokument przesłany 
do redakcji z CAW to Roczna lista kwalifika-
cyjna za rok 1937 stwierdzająca, że ppor. rez. 
i dowódca plut. c.k.m S. Maciąg odbył ćwicze-
nia od  30 VI do 25 VII 1937 r.

Jak wynika z powyższego zestawienia, S. Ma-
ciąg będąc czynnym nauczycielem, wszystkie 
ćwiczenia wojskowe odbywał w okresie wakacji.

Podsumowanie wyników pracy/szkoleń:
10 ocen – bardzo dobry
2 oceny – celujący
4 oceny – dobry 
Źródło: Kopie dokumentów przesłanych przez 

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie 
(CAW)

Opinia wystawiona w 1935 r. po odbyciu ko-
lejnych ćwiczeń dla rezerwy, w których Maciąg 
uczestniczył jako dowódca plutonu c.k.m.: Bar-
dzo pilny, energiczny, szybko się orientujący, 
o charakterze poważnym. Wykazał zdolności 
organizacyjne, kierownicze i wychowawcze, lo-
jalny wobec przełożonych, koleżeński. W zupeł-
ności nadaje się na oficera rezerwy.

Od strony prawej, Stanisław Maciąg z rowerem, obok żona, ksiądz 
NN, NN, Zofia Tomkiewicz, starsza siostra Anieli i Emilka Maciąg.

Od strony prawej u góry Stanisław Maciąg, Emilka – siostra Stanisława, Aniela – jego żona, 
ksiądz NN. U dołu: Zofia Tomkiewicz, siostra Anieli, NN.  

Rodzice Stanisława Maciąga: 
Paweł i Agnieszka z Rymarzów

Maria i Antoni Tomkiewiczowie 
oraz Stanisław Maciąg z żoną

Małżeństwo: Aniela z Tomkiewiczów i Stanisław Maciągowie

Fotografia ślubna Maciągów
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Batorz - nie tylko narty!
część II

Marek Kuna

Por. Kolejne roztoczańskie rozczarowa-
nie. Trzecia co do wielkości rzeka Roztocza 
po Wieprzu i Tanwi – ok. 50 km długości. 
Tu jest zaledwie strumieniem, na dodatek 
ujętym w pogłębione koryto i wały. Nic cie-
kawego; nie ma nadrzecznych wierzb i olch, 
drewnianych mostków, bystrzy i rozlewisk, 
łąki w znacznej mierze przekształcono 
w pola uprawne. I tak jest nieźle, po trzech 
latach z dodatnim bilansem wodnym rzecz-
ka płynie wartko, szumiąc po kamieniach. 
Zazwyczaj w upalne lato jest prawie wy-
schnięta. A było oczywiście lepiej w czasach, 
gdy potrzebne były młyny wodne. Wzdłuż 
Poru i zasilających go strumieni, dziś nie-
istniejących, było ich wiele. Świadczą o tym 
dawne rejestry podatkowe wyliczające koła 
korzeczne – czyli małe oraz walne – czyli 
duże. Mimo wszystko, dysponując większą 
ilością czasu warto wybrać się w niespiesz-
ną podróż z biegiem Poru. Rzeka począwszy 
od Wólki Batorskiej płynie ku wschodowi, 
wzdłuż północnej krawędzi Roztocza, toteż 
po prawej stronie ciągle będzie nam towa-
rzyszył jego widok. Por uchodzi do Wieprza 
zasilając duży zbiornik wodny w Nieliszu. 
Na tę wyprawę przyjdzie czas kiedy indziej. 
Dziś wymieńmy sucho nazwy miejscowości, 
gdzie jest coś wartego obejrzenia: Ponikwy, 
Targowisko, Turobin, Radecznica, Sąsiadka. 
Warto jeszcze objechać zalew w Nieliszu, by 
zwiedzić pałac Zamojskich i otaczający go 
niesamowity park w Klemensowie. Tymcza-
sem podążmy w górę Poru. Tu dolina zatacza 
spory łuk. Patrząc od naszej strony biegnie 
najpierw ku południowemu zachodowi, póź-
niej na południe by wreszcie skręcić na pd. 
wschód. Tak to wygląda z okien samochodu, 
geograf powiedziałby, że jest odwrotnie. Ta 
część doliny Poru ma charakter przełomu. 
Rzeka wije się między stromymi zboczami, 
a obok niej w wąskiej dolinie biegnie pełna 
zakrętów droga. Procesy erozji, wspomaga-
ne działalnością człowieka, podcinają zbo-
cza odsłaniając budowę geologiczną. Dosyć 
prostą na oko, bo na zrębie opok kredowych 
spoczywa czapa lessu nabierająca miąższo-

ści od wierzchowiny ku krawędziom. Żółte, 
pionowe skarpy są siedliskiem licznej fau-
ny, zwłaszcza, gdy eksponowane ku słoń-
cu. Owady, jak trzmiele i pszczoła murarka, 
ptaki – jaskółka brzegówka, zimorodek, gady 
– jaszczurka zwinka, zamieszkują nory wy-
drążone w miękkiej skale. Po lewej widocz-
ne zbocze pocięte licznymi jarami. Skrupu-
latny badacz – prof. Maruszczak wyróżnił 
11 typów krajobrazu na obszarze Lubelsz-
czyzny. Do okolic Batorza można odnieść 
dwa z nich: typ 9, wzniesienia pagórkowa-
te słabo rozcięte oraz 10 wzniesienia pagór-
kowate silniej rozcięte, a widoczną granicę 
stanowi dolina Poru. Obszar pomiędzy Po-
nikwami, Wólką Batorską, Batorzem, Hutą 
Turobińską i Tarnawą jest wyraźnie silniej 
urzeźbiony. W przepastne jary dawnej kniei 
Batorskiej zapuścimy się nieco później. Na 
razie mijamy resztki ostatniego młyna na 
górnym Porze – stał jeszcze kilka lat temu. 
Zabudowania wsi skupiają się w dolinie, 
tylko niektóre mozolnie pną się na zbocza. 
Tradycyjną zabudowę stanowiły obejścia – 
okólniki, posadowione na planie zamknię-
tego czworoboku, z domem usytuowanym 
frontem do drogi, niewielką stodołą z bali 
nakrytą czterospadowym dachem z naczół-
kiem nad bramą wjazdową, budynkiem in-
wentarskim z bali lub kamienia. Często był 
jeszcze spichlerz na kamiennej podmurówce 
kryjącej sklepioną piwnicę. Obejście zamy-
kało wysokie ogrodzenie z bramą nakrytą 
daszkiem. Całość uzupełniała studnia z ko-
łowrotem, rzadziej z żurawiem. Trudno dziś 
znaleźć taki kompletny okólnik. W okresie 
późniejszym, gdy powszechnym źródłem 
dochodu stała się uprawa tytoniu, pojawi-
ły się charakterystyczne budynki suszarni 
o ścianach wylepionych żółtą gliną. Cieka-
wym zjawiskiem był sposób konserwacji bu-
dynków mieszkalnych od zewnątrz. Rozto-
cze rozgranicza Lubelszczyznę – gdzie ścia-
ny bielono wapnem lub kredą z dodatkiem 
błękitnej farbki ultramaryny od Równiny 
Puszczańskiej – gdzie stosowano produkty 
destylacji drewna nadające barwę brunatną 
i mocną, smolistą woń.

Zasadnicze zmiany w wiejskiej architektu-
rze przyniosła epoka gierkowskiej „prosperi-
ty”, gdy jak grzyby po deszczu wyrosły małe 

cegielnie bazujące na złożach glinek lesso-
wych i tanim węglu. Niestety, wzrostowi za-
możności i standardów cywilizacyjnych nie 
towarzyszyło wypracowanie formy archi-
tektonicznej dostosowanej do krajobrazu i 
tradycji kulturowej. Jak wszędzie powsta-
ły typowe klocki nakryte płaskim dachem 
w otoczeniu równie brzydkich zabudowań 
gospodarczych. Największą jednak szkodą 
jest wytworzone wówczas przekonanie iden-
tyfikujące tradycję z biedą i zacofaniem, a 
uznające tzw. postęp za czynnik nadrzędny, 
nawet gdy przybiera formy karykaturalne. 
Uczciwie przyznać trzeba, że okolice Batorza 
zachowały wiele umiaru w pędzie ku nowo-
czesności. Wiele tu jeszcze dobrze zachowa-
nych obiektów tradycyjnego budownictwa.

Od drogi głównej, do Janowa, odchodzą 
dwie boczne. Najpierw w lewo, cementówka 
wspina się na pagórek, dalej przechodzi w 
drogę gruntową biegnącą grzbietem z odga-
łęzieniami na wschód do lasu. Druga nieco 
dalej, odbiega doliną w prawo, by wspiąć się 
na wierzchowinę w okolicy Kol. Wólka Ba-
torska, następnie rozgałęzia się ku Alek-
sandrówce i Studziankom. Warto polecić je 
turystom pieszym i rowerowym dla rozle-
głych widoków. Oczywiście, ceną za widoki 
jest spory wysiłek, zwłaszcza dla cyklistów. 
Swobodne pedałowanie w rytm skocznej ko-
lędy wnet zmienia się w „gorzkie żale”. Za 
to z powrotem… no wrażenia jakby trochę 
lotnicze.

Wjeżdżamy do Batorza. Droga skręca 
wprost na południe, gdzie dolina rozszerza 
się nieco, przybywa zabudowań. Szosie to-
warzyszy wiejska żwirówka biegnąca równo-
legle po drugiej stronie Poru. Łączy je szereg 
mostków i kładek. Po lewej na zboczach So-
wiej Góry widoczny stok narciarski. O tym 
już popularnym obiekcie sportów zimowych 
w osobnym miejscu. Jedziemy ku centrum 
miejscowości mijając po drodze kilka nowo-
czesnych budynków. To architektura cie-
kawsza od opisanej uprzednio klockowo- 
barakowej wizji wsi socjalistycznej. Znacz-
nie lepiej harmonizuje z otoczeniem. I  by-
łoby pięknie, gdyby nie pewne rozpasanie 
form i kolorystyki, zrozumiałe po dawnych 
ograniczeniach. Warto by też propagować 
ciekawszą aranżację otoczenia dostosowaną 

Batorz. Cmentarz na grodzisku słowiańskim
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Rożek z fraszką
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do nowych potrzeb, ale uwzględniającą lo-
kalną przyrodę i tradycje. Kiczowate ogród-
ki skalne i wszechobecne iglaki nie są tu 
chyba na miejscu. Serce wzdycha raczej do 
zasiedziałych bzów i jaśminów, do starych 
sadów z archaicznymi odmianami owoców. 
O gdzież te wszystkie papierówki, kronselki, 
brzączki, kosztele… A czyż nie warte wiel-
kich bogactw, wiosenne popołudnia przed 
burzą lub wieczory odurzające wonią kwit-
nących drzew. Cóż z tego, że trwa to krótko, 
zaledwie kilka dni w roku? 

Dom po prawej na pewno budzi nadzieję 
na harmonijne współżycie ludzi z przyrodą. 
Styl trochę zakopiański (z umiarem) jasne 
drewno, wielka weranda. Nieopodal duże 
pomnikowe lipy.

Wjechaliśmy do centrum Batorza. Przed 
opisaniem miejscowości nieco uwagi po-
święćmy oryginalnej nazwie. Kojarzy się 
z nazwiskiem króla Stefana Batorego, jak 
wiadomo Węgra z pochodzenia. Lecz miej-
scowość jest znacznie starsza. Nie wiem co 
twierdzą językoznawcy, ale nazwa została 
pewnie przywleczona przez stepowych ko-
czowników: Hunów, Awarów, Madziarów 
lub innych. W językach ludów Azji bagadyr, 
ba’atur, oznacza człowieka dzielnego, boha-
tera właśnie. Szlachetna nazwa pasuje ja-
koś do pięknej miejscowości i jej bujnej 

przeszłości.
W teraźniejszości stoimy przy roz-
widleniu dróg do Janowa przez 

Godziszów oraz do Kraśnika 
przez Błażek. Z niewielkie-

go pomniczka patrzy 
na nas wąsate obli-

cze w maciejów-
ce. Za nami 

dworkowa-
ty budynek 

reg iona lnego 
muzeum wiej-
skiego. Czynne 
w określone dni 

i godziny, ale na pewno – to trzeba się umó-
wić na zwiedzanie. Tuż obok budynek Urzę-
du Gminy Batorz, której miejscowość jest 
siedzibą. Gmina liczy ponad 3,5 tys. ludno-
ści, sam Batorz niespełna tysiąc mieszkań-
ców. Miejscowość jest ośrodkiem lokalnym i 
określenie wieś jest dla niej zbyt skromna. 
Już raczej osada.

Na wprost budynek szkoły. Ta sama co on-
giś, ale odnowiona i rozbudowana, przysto-
sowana do obecnych potrzeb. Teraz jest to 
zespół szkół obejmujący Szkołę Podstawo-
wą i Gimnazjum. Ciekawe, czy nadal działa 
schronisko PTSM, tak gościnne dla harce-
rzy i studentów.

Idziemy w prawo wzdłuż placu w kierun-
ku widocznego kościoła. Mijamy budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek typo-
wy dla swej epoki, ale front zdobi ciekawy 
mural, stylizowany na ceramikę. U podnóża 
kościoła tablica upamiętniająca mieszkań-
ców Batorza – Polaków i Żydów pomordowa-
nych podczas okupacji. Świątynia usytu-
owana jest na wzniesieniu, prowadzą do niej 
schody obramowane aleją starych lip, dziś 
niestety przerzedzoną.

Otoczenie zamyka parkan i masywna 
przeciwskarpa z czerwonej cegły, zapobiega-
jąca osuwaniu się gruntu. Historia parafii 
sięga XV w. – w 1430 r. kardynał Zbigniew 
z Oleśnicy erygował parafię, w 1445 konse-
krowano drewniany kościół. Następne, nisz-
czejące w ciągu wieków sukcesywnie wzno-
szono na miejscu poprzednich. Obecny bu-
dynek powstał w latach 1881- 83. Utrzy-
many w stylu historycznym określonym w 
pracy Zdzisława Latosa zatytułowanej „Ba-
torz – Przewodnik” jako neoromański. Pan 
Latos podaje, że projektantem budynku był 
nieznany z nazwiska architekt włoski. Bry-
ła budynku o harmonijnych proporcjach, 
malowniczo eksponowana na tle łagodne-
go zbocza. Fasada z wieżą nad przedsion-
kiem. Nad punktem centralnym sygnatur-
ka. Wysoka trójkondygnacyjna dzwonni-

ca (1908 r.), posadowiona 
obok, stanowi wertykal-
ny kontrapunkt dla hory-
zontalnych linii budowli i 
terenu. Świątynia trójna-
wowa z lekko zaznaczo-
nym transeptem, apsyda 
zamknięta wielobocznie. 
We wnętrzu secesyjna po-
lichromia. W ołtarzu głów-
nym obraz Matki Bożej z 
Dzieciątkiem w metalowej 
sukience; XVIII-wieczny, 
utrzymany w stylu roko-
ko. Poświęcony w 1903 r. 
przez papieża Leona XIII. 
Obraz przedstawiający św. 
Stanisława Biskupa na-
malował wybitny artysta 
Wojciech Gerson, jeden z 
twórców szkoły polskiego 
malarstwa historycznego, 
a obraz „Anioł Stróż” Ka-
zimierz Alchimowicz, jego 
uczeń. Stylowa, drewniana 
ambona, ozdobiona pięk-
ną snycerką, wspiera się 
o kolumnę. Na wprost niej 

marmurowa tablica z tekstem łacińskim 
dokumentująca budowę kościoła. Wnętrze 
utrzymane w biało-złoto-błękitnej tonacji 
przenika światło biegnące od okien. Mimo 
niewielkiej wartości historycznej kościół w 
Batorzu zasługuje na uwagę zwiedzających. 
W pobliżu kościoła stylowa plebania, zacho-
wało się też trochę drewnianej zabudowy 
wiejskiej.

Nieopodal, przy drodze, spotykamy ozna-
czenia szlaków turystycznych: dwa pie-
sze i jeden rowerowy. O szlakach – trochę 
później. Póki co odnotujmy istnienie tablicy 
z przebiegiem szlaku rowerowego, przedsta-
wionego na poglądowej mapie wysokościo-
wej Roztocza.

My podążymy za niebieskimi i żółtymi 
znakami szlaków pieszych. Przecinamy szo-
sę i boczną asfaltową dróżką podążamy na 
północ w kierunku porośniętej lasem Sowiej 
Góry.

Przechodzimy drewniany mostek na Po-
rze. Właściwie to… rzeka po jednej stronie 
jest, a po drugiej bywa i to rzadko. Właśnie 
u podnóża góry biją obecne źródła rzeki. Nad 
nami ostro wznosi się cypel Sowiej Góry, 
a na nim – cmentarz. Sytuację topograficz-
ną batorskiego cmentarza dosadnie charak-
teryzuje p. Józek – strażak i członek orkie-
stry dętej z Zakrzewa. Najgorzej, panie, jak 
trzeba chować kogo w Batorzu. Tym z trum-
ną jest nieletko, ale spróbuj pan grać na tu-
bie. Leziesz pan pod górę, czasem deszcz, 
czasem ślisko, i dmuchasz pan w rurkę. A z 
tyłu, za przeproszeniem, mało d… nie od-
padnie. I krok trzymać trzeba i w nutach nie 
sknocić, bo strażacki mundur i Chopin zobo-
wiązują. W Bychawie trochę lepiej, ale nie-
wiele – też pod górę.

Turystom batorski cmentarz podoba się 
znacznie bardziej. Po pierwsze roztacza się 
stąd ładny widok na dolinę Poru i miejsco-
wość. Po drugie posadowiony jest na gro-
dzisku. Od VIII w. n.e. istniał tu gród na-
leżący do słowiańskiego plemienia Lędzian. 

Batorz. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
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Wchodził w skład albo sąsiadował z zespo-
łem osad zwanym Grodami Czerwieńskimi. 
Wzmianka w pismach Konstantyna Porfiro-
genety – cesarza bizantyjskiego – o licznych 
grodach Lędzian dotyczy pewnie i Batorza. 
Gdy w roku 981 poszoł Włodymir na Lachy 
i gorody ich wział Batorz ostał się zapew-
ne przy Polsce. Późniejsza granica pomię-
dzy księstwem krakowsko-sandomierskim 
a włodzimiersko-halickim przebiegała na 
wschód od Tarnawy i gdzieś pomiędzy Bato-
rzem a Gorajem. Nie była to granica spokoj-
na, do konfliktu polsko-ruskiego włączyli 
się Tatarzy a potem Litwini. Jakie były dzie-
je batorskiego grodu niewiele wiadomo.

Brak zapisków, a badania archeologiczne 
utrudnia założenie na nim cmentarza. Hi-
storycy raczej nie doceniali znaczenia Ba-
torza utrzymując, że fortyfikacja służyła 
czasowo okolicznej ludności. Że tak chy-
ba nie było przekonano się podczas urzą-
dzania stoku narciarskiego. Natrafiono na 
ślady rozległego podgrodzia, położonego po 
drugiej stronie wzgórza. O ważności oko-
lic Batorza świadczy fakt założenia parafii 
w niedalekim Targowisku. Podług tradycji 
erygował ją sam św. Stanisław, zaś Targowi-
sko, jak wskazuje nazwa było pograniczną 
osadą handlową na szlaku ruskim. Wiodły 
stąd szlaki handlowe do Sandomierza i do 
Kraśnika, a dalej ku przeprawom przez Wi-
słę. Czy Batorz i Targowisko funkcjonowały 
równocześnie czy jedno po drugim, to py-
tanie do archeologów. Gdy Kazimierz Wielki 
objął panowanie na Rusi Czerwonej na zna-
czeniu zyskały Lublin i nowy port rzeczny 
w Kazimierzu. Drogi handlowe przeniosły 
się na północ, tam lokowano nowe miasta 
– Wysokie, Bełżyce, Bychawę. Stare trakty 
traciły znaczenie a położone przy nich miej-
scowości nie rozwinęły się w ośrodki miej-
skie. Wraz z rozwojem sztuki wojennej „zdję-
to ze stanu” przestarzałe drewniano-ziemne 
umocnienia słowiańskich grodów. Włość ba-
torską nadano w średniowieczu Awdańcom, 
później przechodziła w ręce innych możnych 
rodów – Gorajskich, Tęczyńskich – by w po-
czątku XVII w. wejść w skład Ordynacji Za-
mojskiej. Ten stan własności utrzymywał się 
jeszcze w XX w. Batorz stał się siedzibą klu-
cza dóbr.

Na grodzisku wzniesiono dwór obronny, 
przetrwał do czasów Insurekcji Kościusz-
kowskiej. Wówczas dwór spłonął, o podpale-
nie podejrzewano buntujących się chłopów. 
Resztki podmurówki można jeszcze dziś od-
naleźć na cmentarzu.

Tropem historii i orkiestr dętych podą-
żamy w górę. Zacytujmy lapidarny opis za-
warty w „Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego” pod hasłem Batorz: W po-
bliżu znajduje się stare „zgrodzisko” mają-
ce 62 sążnie obwodu, a 150 stóp wysoko-
ści. Sążeń to prawie 2 m a stopa ok. 0,3 m, 
zatem zgrodzisko byłoby wysokie na 50 m, 
a mieściłoby się w okręgu ok. 100 m. Chy-
ba trochę mało, ale głupio turyście latać po 
cmentarzu z taśmą mierniczą. Droga pnie 
się regularną ślimacznicą i obiega wzgó-
rze u podnóża wałów. Po prawej wąwóz od-
cinający cypel zwany też „Górą Zamkową” 
od wyższej części pagórka. Łączy ją wąski 
przesmyk, którym biegła droga, wciąż wi-

doczny przekop nad którym zapewne prze-
rzucony był most. Po drodze minęliśmy obe-
lisk zwieńczony sylwetką siedzącego orła. 
We wnęce popiersie długowłosego, broda-
tego mężczyzny. Zdecydowane, charyzma-
tyczne oblicze. Tożsamość osoby wyjaśnia 
tablica poniżej. Pułkownikowi Marcinowi 
Lelewel – Borelowskiemu wraz z 30-ma 
współtowarzyszami broni poległymi za wol-
ność ojczyzny w dniu 7 IX 1863 r. w Batorzu. 
Rodacy. W 70-cioletnią rocznicę bohaterskiej 
śmierci. 7 września 1933 r. Treść i pisow-
nia oryginalne. Napis zawiera błąd. Według 
wszelkich źródeł historycznych bitwa bator-
ska – ważny epizod Powstania Styczniowego 
– rozegrała się 6 września 1863 r.

Mogiłę otacza ogrodzenie z żelaznego łań-
cucha stylizowane na koronę cierniową. 
Obok po lewej drewniana ławeczka i słup 
ozdobione snycerką o motywach kwiato-
wych charakterystycznych dla ludowej 
sztuki węgierskiej. Kokarda w barwach na-
rodowych Węgier i tablica w języku, które-

go nawet przeczytać nie sposób, wyjaśnia-
ją wszystko. Ten skromny monument zwany 
kevelez upamiętnia ochotników węgierskich 
walczących w powstaniu i tu, pod Batorzem, 
poległych.

O powstaniu styczniowym, płk. Lelewe-
lu, udziale Węgrów, symbolice nagrobków 
w następnym odcinku.

Tymczasem odnotujmy jeszcze jedną 
atrakcję „Góry Zamkowej”. Cmentarz bator-
ski obfituje w żelazne krzyże nagrobne. Kute 
ręcznie, często jeszcze łączone bez użycia 
spawu. Przepiękna robota i niebywałe bo-
gactwo wzorów. Trudno znaleźć dwa iden-
tyczne. Niestety, z biegiem czasu stare gro-
by ziemne są zastępowane przez murowane 
z nagrobkami z cementu i żywic, a dla sta-
rych krzyży brak miejsca. Czy nie warto po-
myśleć o jakiejś formie lapidarium, a ściślej 
„ferrarium”, gdzie zostałyby trwale zabez-
pieczone, np. wkomponowane w ogrodzenie 
cmentarza?

Oryginalne krzyże cmentarne

Mogiła powstańców styczniowych. Z lewej kevelez
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Ryszard Jankowski – bohater lubelskiej Solidarności

Współtworzył wolną Polskę 
Konrad Holweg, ucz. kl. III e Gimnazjum nr 1

Ryszard Jankowski (1955-2010), opo-
zycjonista wobec władz PRL, później dzia-
łacz związku zawodowego NSZZ „Solidar-
ność”. Ponieważ był związany z Bychawą – 
miastem, w którym mieszkam, i zbliża się 
pierwsza rocznica jego śmierci, postanowi-
łem zamieścić krótki artykuł wspomnienio-
wy, zawierający jego biografię. Według mnie, 
swoim życiem udowodnił, że może być jed-
nym z patronów mojej szkoły – Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie.

Ryszard Jankowski urodził się 30.09.1955 
r. w Jakubowicach pod Lublinem, jako naj-
starszy z rodzeństwa. Do Bychawy przyje-
chał wraz z rodzicami w 1956 roku. Tutaj 
uczęszczał do szkoły podstawowej, w której 
już wyróżniał się wielkim zainteresowaniem 
historią Polski i świata. Od najmłodszych lat 
cenił sobie prawdę i szczerość, był uczciwy i 
bardzo pozytywnie nastawiony do ludzi.

Ukończył Technikum Rzemiosł Artystycz-
nych w Cieplicach Śląskich (obecnie dziel-
nica Jeleniej Góry) w klasie o profilu galan-
teria drzewna. Specjalizował się w metodzie 
inkrustacji drewna. Długo poszu-
kiwał swojego miejsca w życiu, i 
pracy, która dostarczyłaby mu sa-
tysfakcji. Szczęścia szukał na Wy-
brzeżu, w Gdańsku, gdzie na pe-
wien okres zatrudnił się w Stoczni 
Gdańskiej, ale warunki pracy mu 
nie odpowiadały. Po powrocie do 
Lublina podjął pracę w Spółdzielni 
Produkcyjnej Bajka, z którą rów-
nież nie związał się na długo. Wy-
marzonym dla Ryszarda miejscem 
pracy okazały się Pracownie Kon-
serwacji Zabytków (PP PKZ) w Lu-

blinie, gdzie mógł oddawać się swojej pasji – 
stolarstwu artystycznemu. Był delegowany 
przez Zakład Konserwacji Zabytków do Tal-
lina (Estonia), gdzie pracował przy restaura-
cji zabytków. Wówczas dla miejscowych wie-
rzących przewoził Biblię i inne wydawnic-
twa katolickie. W lipcu 1980 roku, gdy wy-
buchły pierwsze strajki na Lubelszczyźnie, 
Ryszard Jankowski wziął udział w tych wy-
darzeniach. Stanął na czele strajku pracow-
ników PKZ w Lublinie, w trakcie którego dał 
się poznać jako dobry organizator i działacz, 
dla którego troska o ludzi była najważniej-
sza. Kilka miesięcy później, po Sierpniu‘80 
został członkiem Międzyzakładowego Komi-
tetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność’’ w 
Lublinie, a w kwietniu 1981 roku wybrano 
go na wiceprzewodniczącego Zarządu Re-
gionu Środkowo - Wschodniego NSZZ ,,So-
lidarność”. Mimo że był o wiele lat młodszy 
od członków kierownictwa związku, trakto-
wano go z szacunkiem i liczono się z jego 
zdaniem. Za działalność opozycyjną poniósł 
jednak konsekwencje. Został internowany 
i spędził ponad rok w miejscach odosobnie-

nia m.in. we Włodawie, Kielcach, Załężu, 
Nowym Łukowie na granicy z Ukrainą. 
Pobyt w więzieniach wywarł na jego życiu 
trwałe piętno. 

Po aktywnej pracy w pierwszej Soli-
darności, Ryszard Jankowski, w nowej 
rzeczywistości po roku 1989 usunął się 
w cień życia politycznego. Przez wiele lat 
chorował na serce.

Za swoją działalność na rzecz wolnej Pol-
ski został odznaczony przez najwyższych 
przedstawicieli władz RP – prezydentów: 
Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Lecha Kaczyńskie-
go, pośmiertnie, Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł w Wielką Sobotę, 3 kwietnia 

2010 r. w wieku 55 lat. Msza żałobna odby-
ła się w Dysie – podlubelskiej miejscowości, 
w której ostatnio mieszkał. Homilię wygło-
sił Abp Józef Życiński, metropolita lubelski, 
w której odwoływał się do jego życia i ide-
ałów Solidarności. 

Śp. Ryszard Jankowski został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Dysie.

„Kamienie Pamięci – znajdź 
bohatera Sierpnia”
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obroń-

ców Ojczyzny w Bychawie od czasu 
nadania imienia szkole włączyli się w 
realizację wielu projektów i konkursów 
o tematyce historycznej związanych 
znaszym zbiorowym patronem. Jednym 
z nich jest projekt edukacyjny „Kamienie 
Pamięci – znajdź bohatera Sierpnia” or-
ganizowany przez Instytut Pamięci Na-
rodowej, którego celem jest przywrócenie 
pamięci o  bohaterach wydarzeń sprzed 
trzydziestu lat.

Uczestnicząc w tym projekcie, chce-
my zwrócić uwagę na lokalne wydarze-
nia związane z działaniami ruchu „Soli-
darność”, zachęcić do odkrywania i upa-
miętniania bohaterów Sierpnia, dotąd 
nieznanych szerszemu ogółowi. Chce-
my pokazać wydarzenia przez pryzmat 
losów lokalnych jednostek i wydarzeń. 
Jednym z celów projektu jest wpisanie 
takich zdarzeń i osób w pamięć lokal-
nego środowiska, zatem adresatem na-
szych działań są władze samorządowe, 
młodzież i wszyscy mieszkańcy gminy 
Bychawa. 

Bohaterem naszego projektu reali-
zowanego przez uczniów klas trzecich: 
Aleksandrę Milanowską, Arka Kota 
i Konrada Holwega został związany z na-
szą miejscowością uczestnik „karnawa-
łu Solidarności” Ryszard Jankowski, 
aż do 13 grudnia 1981 roku wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu Środkowo 
- Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Za-
praszam do lektury artykułu Konrada 
Holwega w „Głosie Regionalistów”. 

Zbigniew Milanowski

Krzyż wiszący na ścianie został wykonany własnoręcznie 
przez Ryszarda Jankowskiego z drutu kolczastego 
w obozie internowania.źr
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Dziękujemy Pani Lucynie Wierzchow-
skiej z Bychawy, siostrze śp. Ryszarda 
Jankowskiego za dodatkowe informacje  
do artykułu.

Redakcja
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28 małżeństw na medal
Jubileusz Złotych Godów obchodziło 

28 par z naszej gminy. Wszystkie mał-
żeństwa, które przeżyły wspólnie 50 lat, 
otrzymały z tej okazji medal za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Były kwiaty, tort 
i symboliczny kieliszek szampana. Uro-
czystość odbyła się 12 lutego br., w By-
chawskim Centrum Kultury.

- Małżeństwo nie jest prostą i zwyczajną 
rzeczą. Wymaga miłości, ogromnej mądrości, 
dojrzałości i wrażliwości. Związek małżeń-
ski to lata kompromisów i troski o wspólny 
byt – mówił do jubilatów burmistrz Bycha-
wy, Janusz Urban.

Wraz z Reginą Skoczylas, kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie, wrę-
czył złotym parom medale za długoletnie po-
życie małżeńskie. Odznaczenie nadaje Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród od-
znaczonych znaleźli się: Aleksandra i Stefan 
Bystrykowie, Czesława i Jan Flisowie, Sta-
nisława i Wiktor Furmankowie, Krystyna 
i Józef Gadzałowie, Tadeusza i Andrzej Ga-
jurowie, Helena i Mieczysław Gierczyńscy, 
Maria i Henryk Głąbowie, Apolonia i Zdzi-
sław Gozdalowie, Maria i Kazimierz Kowal-
czykowie, Franciszka i Julian Kwiatkow-
scy, Teresa i Władysław Łepkowie, Marian-
na i Aleksandra Makuchowie, Wanda i Ta-
deusz Mordelowie, Józefa i Adam Nawroc-
cy, Helena i Jan Niewiadomscy, Kazimiera 
i Franciszek Pawelcowie, Zenobia i Marian 
Prusiowie, Ewa i Zbigniew Rekielowie, Zo-
fia i Zygmunt Salasowie, Stanisława i Stani-
sław Saweccy, Janina i Jerzy Słowikowscy, 
Wanda i Witold Słowikowscy, Alicja i Tade-
usz Szulowscy, Helena i Zygmunt Szwałko-
wie, Krystyna i Stanisław Wójtowiczowie, 
Halina i Julian Zemszałowie, Wanda i Jan 
Żyśkowie.

Za medale w imieniu wszystkich jubilatów 
podziękował Julian Kwiatkowski. 

Potem był tort, życzenia i dużo miłych  
wspomnień. Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście, m. in. ks. Grzegorz Kolasa 
z bychawskiej parafii i Grzegorz Szacoń, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie. 
Po uroczystości oficjalnej, z pięknym kon-
certem wstąpił zespół Klubu Seniora.

mg

Na Złote Gody

Drodzy państwo niech każdy z radości zaszlocha

ile sporów po których na lody chodzi się osobno

rumianków na dobranoc morałów nad ranem

bo żona wciąż za mało teściowa za dużo

ile min gdy się wstawało jak kogut do boju

to co niby na niby ale trochę dalej

to co zaraz a wtedy o wiele za bardzo

i to co nie do końca jak życie w ogóle

wszystko potem jak nogi krzywe ale swoje

małpa z małpą się kłóci jeśli małpę kocha

ks. Jan Twardowski

Drodzy Jubilaci! 
Z całą pewnością jesteście 

wzorem dla współczesnych 
małżeństw, które niejednokrot-
nie gubią gdzieś w codziennej 
gonitwie swoje marzenia, plany, 
ideały.

Życzymy Wam wielu ciepłych 
i pogodnych dni. Niech Wasze 
szczęście wciąż trwa.

Niech te Złote Gody umocnią 
Wasze siły, abyście żyli długo, 
a odmładzani szczęściem ro-
dzinnym doznawali jak dotąd 
serdecznej miłości.

życzy „Głos Ziemi 
Bychawskiej”

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 19 nr 3 (221) 2011



Samorządowe Przedszkole 
zapisuje dzieci 
do przedszkola
W dniach od 1 marca do 15 kwietnia 2011 roku pro-
wadzone są zapisy dzieci do Samorządowego Przed-
szkola Nr 1 w Bychawie. Do przedszkola przyjmowa-
ne będą dzieci urodzone w latach: 2005, 2006, 2007, 
2008. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci 
sześcioletnich.
Rodzice (prawni opiekunowie) powinni złożyć wy-
pełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” w kancelarii 
przedszkola. Szczegółowe informacje oraz kartę zgło-
szenia można uzyskać w kancelarii przedszkola od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00 
(tel. 81 56 61 568). Zapraszamy!

DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNE

Co robić, gdy w rodzinie pojawia się 
dziecko niepełnosprawne?

Zdarza się, że w poszukiwaniu odpowiedzi 
na to pytanie czasem możemy pomóc. Wyni-
ka to z jednej strony z faktu, że sami jeste-
śmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego, 
natomiast z drugiej strony ze specyfiki za-
wodów jakie wykonujemy (terapeutka zaję-
ciowa, psycholog-trener).

W związku z tym, na zasadzie idei samo-
pomocy, pomyśleliśmy, że podamy rodzicom 
dzieci niepełnosprawnych możliwości kon-
taktu z nami. Preferujemy kontakt mailowy 
(agnieszkabar9@wp.pl lub piotrbarszcz@
wp.pl).

Nasz numer telefonu: 503 377 282.
Inną możliwością szukania odpowiedzi na 

powyższe pytanie jest zakup książki (au-
tor: Piotr Barszcz), pod tytułem „Jak pozy-
skiwać darowizny i 1% podatku na leczenie 
dziecka” (dostępna w księgarni LUMER w 
Bychawie lub na www.lumer.biz).

Istnieje też możliwość praktycznej nauki 
radzenia sobie w trudnej życiowo sytuacji 
jaką jest pojawienie się w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego - więcej informacji na 
ten temat znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej www.jasiobarszcz.pl (link: Oferta 
Dla Rodziców).

Prośba do rodziców dzieci zdrowych
Nadal prowadzimy leczenie i rehabilitację 

naszego syna, Jasia Barszcza, co kosztuje 
ok. 3200 zł/miesiąc. Ponieważ nie jesteśmy 
w stanie podołać temu finansowo, zwraca-
my się z prośbą do Państwa o przekazywa-
nie 1% podatku na rzecz leczenia naszego 
syna.

Dane potrzebne do przekazania 1% podat-
ku podajemy poniżej.

Numer KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%: Barszcz Jan Karol, 

nr 6147
Serdecznie dziękujemy za pomoc.
Agnieszka i Piotr Barszcz

Pokaz koni odbędzie się 
8 maja
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników 
Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdro-
wej Żywności Oddział Bychawa informuje, że w dniu 
8 maja 2011 roku odbędzie się VI Pokaz Użytko-
wania Koni. Osoby, które chciałyby współpracować 
przy organizacji tego pokazu proszone są o kontakt 
z Panem Andrzejem Frączkiem z Bychawy. 

Program pokazu:
•	 Godz. 10.00 – rozpoczęcie
•	 Powitanie gości
•	 Przegląd zaprzęgów i wybór najładniejszego za-

przęgu z uwzględnieniem charakteru regional-
nego

•	 Pokaz hipoterapii
•	 Przegląd koni rasowych
•	 Czempionat koni małopolskich
•	 Pokaz wykorzystania sportowego koni i kuców
•	 Ścieżka bychawska
•	 Pokaz ułański
•	 Konkurs orki
•	 Zakończenie pokazu.
Imprezy towarzyszące: wybór najpiękniejszego ko-
nia, strzelanie z łuku, stoiska gastronomiczne, stoiska 
ze sprzętem jeździeckim.

Sołtys apeluje do młodzieży

Sołtys i Prezes OSP Wola Duża zaprasza młodzież do 
wstąpienia do straży OSP Wola Duża. Zainteresowa-
nych prosi o kontakt. 

LIST - 10 kwietnia
Burmistrza Bychawy
do mieszkańców gminy Bychawa
w sprawie upamiętnienia 1. rocznicy katastrofy smoleńskiej

W kwietniu 2010 roku nasz naród prze-
żył ogromną tragedię. 96 osób, w tym Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwsza 
Dama, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźstwie, grono wybitnych parla-
mentarzystów, duchownych, kombatantów, 
funkcjonariuszy państwowych, przedstawi-
cieli stowarzyszeń i organizacji społecznych, 
ludzi kultury, bliskich ofiar zbrodni katyń-
skiej, zginęło w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem.

Wyrazem solidarności narodu z rodzina-
mi ofiar powinna być wspólna pamięć o tym 
tragicznym wydarzeniu. Okazją do przypo-
mnienia tej tragedii będzie 1. jej rocznica w 
dniu 10 kwietnia 2011 r.

Przywiązując ogromną wagę do symboli 
narodowych, zwracam się z prośbą o wywie-

szenie w tym dniu na domach i budynkach 
flag narodowych oraz o udekorowanie nimi 
instytucji.

Hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej bę-
dzie można oddać również podczas niedziel-
nej Mszy św., 10 kwietnia 2011 r., odprawio-
nej o godzinie 11.30, w kościele parafialnym 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie.

Niech o sposobie uczczenia tej rocznicy 
każdy zadecyduje sam: czy to będzie mo-
dlitwa za zmarłych, minuta ciszy, zapalenie 
symbolicznego znicza... 

Uważam, że wspólna pamięć o ofiarach 
katastrofy smoleńskiej będzie stanowiła 
najlepsze duchowe wsparcie dla ich rodzin. 

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

„Zgrywka”
5 marca 2011 r. w świetlicy OSP Kosa-

rzew Dolny Kolonia, orkiestra „OSP Za-
krzew” w ramach ćwiczeń dała wyśmieni-
ty koncert.

Orkiestra została założona w 1993 r. 
przez Adama Pałubskiego i Mariana Wój-
towicza. W skład zespołu wchodzą: Ry-
szard Gąbka - dyrygent, Ryszard Popław-
ski, Bogdan Tomas, Stanisław Godula, 
Stanisław Mączka, Mirosław Zalewski, 
Stanisław Sosnówka, Marek Skiba, Mar-
cin Tomas oraz mieszkańcy Kosarzewa 
Dolnego Kolonii: Stanisław Sprawka, Ze-
non Wójtowicz i Mirosław Sprawka. 
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Konkurs na kartkę
Zapraszamy do wzięcia udziału w X edy-

cji Konkursu Plastycznego na Projekt 
Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy By-
chawa – Wielkanoc‘2011

Regulamin:
• Organizatorem konkursu jest Burmistrz 

Bychawy.
• Adresatami X edycji konkursu plastycz-

nego na projekt świątecznej kartki pocz-
towej gminy Bychawa są dzieci i młodzież.

• Tematem konkursu jest wykonanie pro-
jektu wielkanocnej kartki pocztowej. 
Kartka powinna zawierać elementy gra-
ficzne związane z miastem i gminą Bycha-
wa (np. herb, budynki, kościoły).
Format pracy: dowolny.
Technika wykonania pracy: dowolna.

• Patronat medialny nad konkursem objął 
„Głos Ziemi Bychawskiej”.

• Każda praca powinna zostać czytelnie 
podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, 

klasa, szkoła lub instytucja, imię i nazwi-
sko nauczyciela lub instruktora.

• Prace muszą być nadesłane najpóźniej 
do dnia 11 kwietnia 2011 roku na ad-
res: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 
Bychawa lub przyniesione do redakcji. 
Można je również dostarczyć do Punktu 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Bychawie.

• Oceny prac dokona komisja konkursowa 
powołana przez organizatora.

• Komisja konkursowa spośród wszystkich 
wybierze jedną pracę, która zdobędzie 
GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, 
komisja konkursowa wybierze dowolną 
ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.

• Główna nagroda dla autora najlepszego 
projektu (zdobywcy Grand Prix) to publi-
kacja wydawnicza karty pocztowej w na-
kładzie 500 sztuk. Będzie to oficjalna 

kartka pocztowa Gminy Bychawa z okazji 
tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy.

• Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy 
prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i 
upominki.

• Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 
14 kwietnia 2011 roku. O wynikach 
szkoły zostaną powiadomione drogą kore-
spondencji. Wyniki zostaną również opu-
blikowane na łamach GZB i na oficjalnej 
stronie internetowej Bychawy.

• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
w terminie podanym przez organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bez-
płatnej reprodukcji nadesłanych prac w 
prasie, katalogu, Internecie oraz innych 
publikacjach, a także w celach wydawni-
czych prawo dokonywania zmian i mody-
fikacji prac.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

W Bychawskiej Izbie Regionalnej...
Dorota Drążek, Elżbieta Małecka – 
nauczycielki Szkoły Podstawowej 

w Bychawie

Wielu nauczycieli stoi często przed dyle-
matem, dokąd pojechać czy pójść we wła-
snym mieście lub okolicy, aby zrealizować 
jeden z elementów programu nauczania 
„Poznajemy naszą przeszłość…” i nie za-
wieść oczekiwań uczniów. Rozmyślamy, jak 
i gdzie zorganizować lub przeprowadzić wy-
cieczkę – do Lublina, Kazimierza Dolnego, 
Janowa Lubelskiego? – by przyniosła ona 
korzyści zarówno w procesie edukacyjno-
-wychowawczym, jak i w osobistym rozwoju 
psychicznym młodego człowieka. Bo prze-
cież wycieczka klasowa to nie tylko okazja 
do wyrwania się z murów szkolnych, ale 
przede wszystkim ogromna skarbnica moż-
liwości poznawczych. Z ogromną pomocą 
w tej kwestii przychodzą nam członkowie 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 
którzy zajmując się popularyzowaniem wie-
dzy o naszym mieście i regionie, jego prze-
szłości i teraźniejszości – stworzyli w Bycha-

wie muzeum regionalne (w 2005 r.).
Korzystając z takiego dobrodziejstwa, 

24 marca br. roku uczniowie klas III c i III d 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie pod 
opieką wychowawczyń, odbyły wycieczkę 
do Bychawskiej Izby Regionalnej. Ucznio-
wie z ogromnym zainteresowaniem słuchali 
opowieści p. Barbary Cywińskiej (sekreta-

rza BTR) o zwyczajach i życiu na wsi. Zgro-
madzone przedmioty codziennego użytku 
uzmysłowiły dzieciom, jak wiele pracy, tru-
du i czasu wkładali dawniej ludzie w wyko-
nywanie codziennych obowiązków. Ucznio-
wie mogli obejrzeć wystawę dawnych ręcz-
nie wykonanych sprzętów domowego użyt-
ku i wyposażenia wiejskich chat, m.in.: 
warsztat tkacki, kołowrotki, żelazka, lampy 
naftowe, nosidła do wody, sierpy, maselnice, 
serownik – urządzenie do wyciskania sera, 
kojdę – rodzaj kołyski ustawionej w polu 
podczas pracy i wiele, wiele innych! Podzi-
wiali również sztukę rękodzieła: haftowane 
i wyszywane makatki, serwetki. Dzieci zo-
baczyły oryginalne świąteczne stroje ludo-
we oraz ubrania codziennego użytku, któ-
re mogły nawet przymierzyć! Tej wycieczki 
uczniowie nie zapomną szybko – bo była to 
wspaniała lekcja historii, godna polecenia 
wszystkim miłośnikom regionalizmu i chęt-
nym do poznawania własnych korzeni.

Więcej informacji można znaleźć na 
st ron ie:w w w.bychawa.pl/tur yst yka/
izba-regionalna

MODA na Wiosnę
15 kwietnia 2011 w Lublinie odbędzie się 

pierwsza wiosenno-letnia edycja prestiżowe-
go wydarzenia modowego i artystycznego - 
Gala Mody - Lublin 2011.

Gala Mody – Lublin 2011 będzie jednym 
z największych pokazów mody promującego 
Lublin jako kandydata do Europejskiej Sto-
licy Kultury 2016. Odbędzie się w luksuso-
wym Centrum Konferencyjno-Wystawienni-
czym „Etiuda”. Firmy odzieżowe z najwyż-
szej półki oraz młodzi, ambitni lubelscy pro-
jektanci zaprezentują swoje kolekcje wio-
sna-lato 2011 oraz wskażą najnowsze tren-
dy w modzie. Występy artystów działających 
i tworzących na Lubelszczyźnie zaspokoją 
gusta wymagającej publiczności.

Swoje kolekcje zaprezentują mię-
dzy innymi DeniCler, MaxMara, Po-
tis&Verso, SunsetSuit, Arturo Bru-
ni, Agnieszka Tokarz, Labels&Love, 
W.Śliwiński, La senza. Odbiorcami 
pokazu będą osobistości z branży 
biznesowej i artystycznej, jak i miło-
śnicy piękna, mody i wydarzeń arty-
stycznych na najwyższym poziomie. 
Do udziału w gali zostaną zaprosze-
ni przedstawiciele aktualnych władz 
województwa lubelskiego, politycy, 
ludzie biznesu, artyści, właścicie-
le firm, redaktorzy naczelni i dzien-
nikarze mediów regionu (około 200 
osób).

O r g a n i z a t o r e m 
Gali Mody – Lublin 
2011 jest Agencja 
eventowo-modelingo-
wa MagMar-models, 
wraz z  Agencją pro-
mocyjno-artystyczna 
ARTSAR. Informa-
cje o projekcie można 
uzyskać na stronie 
www.ga lamody-lu-
blin.pl.

GZB obiął patrona-
tem to wydarzenie.

III C
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Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej

Od przedszkola do Opola...

Śpiew, taniec, ruch to bardzo ważne po-
trzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Dla-
tego też już po raz czwarty w Szkole Podsta-
wowej w Starej Wsi odbył się Przegląd Pio-
senki Przedszkolnej dla maluchów z naszej 
gminy. Impreza przeznaczona była dla dzie-
ci 5 i 6-letnich, a jej celem integracja dzieci 
z oddziałów przedszkolnych z naszej gminy, 
rozwijanie uzdolnień muzycznych, jak rów-
nież promowanie talentów dziecięcych.

Tegoroczny przegląd odbył się 8 marca 
i wystąpili w nim: 
• Eliza Kusy, Natalia Grabowska, Mikołaj 

Stojek, Natalia Czerwonka z Samorządo-
wego Przedszkola nr 1 w Bychawie, dzieci 

przygotowała pani Mirosława Spust,
• Mikołaj Trzciński i Kinga Poleszak ze 

Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, pod 
kierunkiem pani Beaty Stelmach,

• Alicja Pietrzak, Bartłomiej Kaźmierak 
i  Karolina Kozioł ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej, pod opieką pani Zo-
fii Walczak,

• Wiktoria Kłos, Julia Sopoćko i Karolina 
Lipiec ze Szkoły Podstawowej w Bychaw-
ce, dzieci przygotowała pani Krystyna 
Jagiełło,

• Karolina Kanios, Kinga Tworek, Maciej 
Rozwałka, Ewelina Sirko, Weronika Ka-
sperek i Marcin Sura ze Szkoły Podstawo-
wej w Starej Wsi, przygotowani przez pa-
nią Joannę Łukasik – Tworek.

Wszyscy mali artyści za odwagę, talent 
i dostarczenie miłych wrażeń nagrodzeni 
zostali przez publiczność wielkimi brawami 
oraz dyplomami i upominkami.

Serdeczne podziękowania dla nauczycie-
li przygotowujących dzieci, dla rodziców za 
zaangażowanie oraz sponsorów: piekarnia 
,,EMARK” w Starej Wsi, sklep E. i T. Rozwał-
ków w Starej Wsi, firma ,,MAR” sklep „Gro-
szek” w Bychawie oraz hurtownia ,,MAKRA” 
w Bychawie.
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Po angielsku
Elżbieta Sobaszek, nauczyciel Szkoły

Luty to miesiąc, który kojarzy się z „Dniem 
Zakochanych”. Osoby darzące się sympatią 
składają sobie w tym dniu życzenia i obda-
rowują się prezentami, które mają przypo-
minać o tym, że jest ktoś, kto kocha, myśli i 
pamięta. Zwyczaj wysyłania pocztówek wa-
lentynkowych wpisał się już na stałe w rytm 
życia każdej szkoły.

W Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce, od tego roku, wzbogacono ob-
chody tego święta. Z inicjatywy nauczycie-
la języka angielskiego p. Katarzyny Chmie-
lowiec został zorganizowany „I SZKOLNY 
PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ”.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 
IV - VI. Każdy z nich zaprezentowała jedną 
piosenkę. Patrycja Kuna – uczennica klasy 
IV – wraz z koleżankami zaśpiewała „Radio”, 
a Milena Żmudziak, również uczennica tego 
oddziału, zaśpiewała utwór pt. „Deja - vu”. 
Klasę piątą reprezentowały dwie uczenni-

ce: Monika Klimek w piosence pt. „I’m a be-
liver” i Joanna Krusińska w utworze pt. „If 
tomorrow never comes”. Również szóstokla-
siści mieli swoich przedstawicieli. Klaudia 
Kłos zaśpiewała piosenkę pt. „Kristy, are 
you doing okey?”, Jakub Rosołowski wyko-
nał utwór zatytułowany „Just the way you 
are”, a Aleksandra Winiarczyk kompozycję 
„Only girl”.

Komisja, w składzie p. Jolanta Maksim 
– przewodnicząca, p. Beata Chmielowiec 
– członek, p. Krystyna Jagiełło – członek, 
przyznała I miejsce Klaudii Kłos i Jakubowi 
Rosołowskiemu (równorzędnie), II miejsce 
Milenie Żmudziak i wyróżnienie Aleksan-
drze Winiarczyk. 

Wszystkim uczniom należą się słowa po-
dziękowania za chęć wzięcia udziału w kon-
kursie, a pani Katarzynie Chmielowiec gra-
tulacje za pomysł i organizację przeglądu.

Mam nadzieję, że wydarzenie to wpisze się 
na stałe w szkolny kalendarz uroczystości 
w Szkole Podstawowej w Bychawce.

Z teczki Pana Stanisława
W nowej rubryce „ Z teczki Pana Sta-

nisława” będziemy publikować narracje 
wierszowane o naszej bychawskiej rze-
czywistości, przedstawione piórem bycha-
wianina, p. Stanisława Wierzchowskiego.

Malkontent – Narzekacz

Często spotykamy człowieka
Któremu nic nie pasuje
Bezustannie biadoli i narzeka
On tym się specjalizuje

Mają czy nie mają
Boli, czy nie boli
Oni ciągle narzekają
Wiecznie jęczy i biadoli

Zwykle gęba wykrzywiona
Prawdziwa zrzęda i maruda
One nigdy nie spełnione
Jej się nic nie uda

Tam siedzi pesymizmu beka
Każdy pomysł zdegradowany
On biadoli i narzeka
Nie pasują żadne plany

Malkontent nie lubi czekać
Nie ma problemów będzie narzekać
Że nie ma na co narzekać
On nie lubi zwlekać
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Najlepszy z najlepszych

Laury dla Franka
Nauka jest jak niezmierne morze... Im wię-

cej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski

Mirosław Stoczkowski, dyrektor Szkoły

Dzień 2 marca 2011 roku zapisał się moc-
no w pamięci. Franciszek Wąsik, uczeń 
szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej uzyskał tytuł Laureata kon-
kursu przedmiotowego z historii organizo-
wanego przez Lubelskiego Kuratora Oświa-
ty. Nim jednak do tego doszło, należało 
przejść etap szkolny, następnie okręgowy, a 
na szczeblu wojewódzkim uzyskać wymaga-
ną ilość punktów, aby znaleźć się w gronie 
najlepszych z najlepszych. 

Sukces ten oznacza, że uczeń ma zagwa-
rantowaną ocenę celującą z historii na świa-

dectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
zaś 5 kwietnia, gdy wszyscy szóstoklasiści 
będą pisać sprawdzian dla uczniów kończą-
cych szkołę podstawową, nasz Laureat, sie-
dząc wygodnie w ulubionym fotelu, będzie 
trzymał kciuki za koleżanki i kolegów, a na 
zaświadczeniu zobaczy maksymalną ilość 
40 punktów!

Mozolna praca na kółku przedmiotowym 
pod kierunkiem nauczyciela historii Pana 
Kazimierza Walczaka a także indywidualna 
praca w domu z lekturą historyczną, przy-
niosły świetny rezultat. 

Młodzi ludzie nierzadko zastanawiają się, 
czy warto jeszcze uczyć się czegokolwiek. 
Przykład Franka pokazuje, że bez względu 
na wszystko warto się uczyć i pogłębiać swo-
ją wiedzę w różnych dziedzinach.

W imieniu całej społeczności Szkoły Pod-

stawowej w Woli Gałęzowskiej Franciszkowi 
Wąsikowi oraz Panu Kazimierzowi Walcza-
kowi serdecznie gratuluję oraz życzę dal-
szych sukcesów!

Dzień Wiosny. Dzień Wagarowicza. 
Dzień Talentów

Magdalena Rugała 

21 marzec. To nie jest zwykły dzień. Dla 
większości to Dzień Wiosny, dla naukowców 
– dzień równonocy wiosennej, dla astrolo-
gów – dzień przesilenia łączony z wierzenia-
mi magicznymi, wreszcie dla uczniów (znu-
dzonych szkołą) – Dzień Wagarowicza.

Dla naszej szkoły to także Dzień Talen-
tów. Rozpoczął się uroczystością pasowa-
nia pierwszoklasistów na czytelników, którą 
przygotowała Pani Barbara Jargieł-
ło z pomocą klasy V i mojej skrom-
nej osoby. Po krótkiej inscenizacji i 
uroczystej przysiędze pierwszaków 
przyszedł czas na rozrywkę. Nie chce-
my się nudzić w szkole, dlatego Sa-
morząd Uczniowski pod opieką Pani 
Marzeny Pasztaleniec- Serafińskiej 
przygotował specjalne atrakcje na 21 
marca 2011 r. Każdy ma jakiś talent, 
choćby nieodkryty, więc chętnych do 
udziału w zabawie nie brakowało.

Klasowe „mózgi” rywalizowały ze 
sobą w konkurencjach wiedzowych, 
sportowcy próbowali swych sił w za-
wodach sprawnościowych. Kto czuł w 
sobie iskrę Bożą brał udział w prze-
glądzie piosenki karaoke lub w kon-
kursie plastycznym na portret Wio-
sny. Ogólna punktacja przesądziła o 
wygranej piątej klasy! Nie było jednak 
pokonanych, gdyż w konkursie pio-
senki karaoke wygrała klasa szósta, 
a w konkursie plastycznym I miejsce 
zajęła klasa czwarta.

Ale turniej międzyklasowy to nie 
wszystko! Okazuje się, że Pan Dyrek-
tor postanowił włączyć się do przygo-
towań i zorganizował kilka ciekawych 
niespodzianek. Po pierwsze: wystawa 

geologiczna z terenów Lubelszczyzny – ska-
mieliny ze zbiorów prywatnych (amonity, 
belemnity, odciski kory drzew z karbonu). 
Po drugie: doświadczenia i eksperymenty, 
które nie pozwoliły publiczności usiedzieć 
w miejscu i szybko wokół „stolika czarów” 
zgromadził się zaciekawiony tłumek. Wszy-
scy chcieli przekonać się jak można wykrze-
sać elektryczność z ziemniaka lub trzech 
butelek czystej wody. Większość z uczniów 
po raz pierwszy zobaczyła i dowiedziała się 
jak działa kula plazmowa. Po trzecie: stereo-

gramy – ukryte obrazy 3D! To była prawdzi-
wa sensacja! Choć nie każdemu dane było 
zobaczyć to cudo na własne oczy, przygląda-
jąc się radości innych pozostawało (tak jak 
autorce) uwierzyć na słowo.

Najmłodsi spędzili ten dzień aktywnie na 
zabawach zakończonych ogniskiem, w cza-
sie którego pogoda szczególnie dopisała. 
Nikt nie miał wątpliwości, że panowanie 
zimy właśnie dobiegło końca a teraz czas na 
piłkę, rower i uśmiech od ucha do ucha. 
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Polsko-ukraińska przyjaźń
Monika Kot

„Życie bez przyjaciół to życie bez słoń-
ca” – hasło to przyświecało spotkaniu 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego i nauczy-
cieli szkoły Lapaivka w powiecie Pusto-
myty na Ukrainie w dniu 26 lutego br. 
Dzięki wytrwałym staraniom dyrektora 
Henryka Dudziaka na początku tego roku 
została nawiązana oficjalna współpraca 
pomiędzy tymi szkołami.

Jest to kolejne przedsięwzięcie, którego 
celem jest wychowanie młodzieży, zarówno 
polskiej jak i ukraińskiej, w duchu poszano-
wania i tolerancji. Nasza wspólna przeszłość 
nie zawsze układała się tak jakbyśmy tego 
pragnęli. Była to historia pisana przez po-
litykę, a nie przez ludzi. Nawiązanie współ-
pracy na poziomie naszych szkół jest ogrom-
ną szansą na budowanie nowej wspólnej 
przyszłości. Ta wielka inicjatywa powinna 
zakończyć się sukcesem ze względu na pod-
stawową funkcję, jaką spełnia szkoła – wy-
chowanie. Od wartości, jakie młodzież przy-
swoi w trakcie edukacji zależy kim będzie 
po opuszczeniu szkoły. Istotne jest by dać 
młodym ludziom jak najwięcej pozytywnych 
wzorców. Okazją ku temu będą wymiany 

nauczycieli i młodzieży, organizowanie im-
prez sportowych i kulturalnych oraz inne 
działania w ramach nawiązanej współpracy.

W piątek, 25 lutego zawitali w Bychawie 
goście z Ukrainy: nauczyciele i przedstawi-
ciele władz powiatowych. Pobyt rozpoczęli 
od wyjazdu na stok narciarski do Batorza 
i wykorzystania ostatnich zimowych chwil.

Sobota, 26 lutego to najpierw wyjazd do 
Lublina. Później, po południu, w sali oświa-
towej Bychawskiego Centrum Kultury kon-
ferencja na okoliczność nawiązania współ-
pracy między szkołami. Zebraniu przewod-
niczył dyrektor Henryk Dudziak. Spotka-
nie rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej „Henryczki”, która już podczas 
pobytów na Ukrainie oczarowała naszych 
wschodnich sąsiadów. Po muzycznym wy-
stępie dyrektor szkoły Lapaivka – Roksana 
Oranjuk przedstawiła przybyłych nauczy-
cieli i zaprezentowała swoją placówkę. Pod-
kreśliła, że szczególna uwaga przywiązy-
wana jest do dawania dzieciom nadziei na 
bogate duchowo życie. Wyraziła także swoje 
nadzieje związane z podjętą współpracą. – 
To szlachetny czyn – robienie czegoś dobrego 
dla drugiego człowieka. Dla nas jest to o tyle 
ważne, że większość z przybyłych tu osób 
ma polskie korzenie – podsumowała swoją 

wypowiedź pani dyrektor.
Prezentacji naszej szkoły dokonał dyrek-

tor Henryk Dudziak. Przedstawił walory 
szkoły: nowoczesne obiekty sportowe, róż-
norodne pomoce dydaktyczne i innowacje 
pedagogiczne oparte na autorskich progra-
mach. Pan dyrektor wspomniał również o 
rozwijaniu talentów i pasji uzdolnionych 
uczniów. Zaapelował też, by pozostawić hi-
storię, a skupić się na budowaniu wzajem-
nego poszanowania i partnerstwa.

Wystąpił też starosta powiatu Pustomyty 
–Jarosław Drobot. W swoich słowach wyra-
ził radość ze współpracy między Powiatem 
Lubelskim a Powiatem Pustomyty. Pan sta-
rosta wspomniał, że nawiązane kontakty 
pomogą budować lepszą przyszłość między 
Polską a Ukrainą. – Naszym wspólnym ce-
lem jest rozbudzanie w młodzieży wzajem-
nej przychylności. Nasze dzieci są szansą na 
kreowanie lepszej przyszłości – mówił. 

Po dyskusji na temat kształtowania się 
dalszej współpracy wszyscy wzięli udział w 
spotkaniu integracyjnym. W niedzielę rano 
goście opuścili nasze miasto.

Wartym odnotowania jest fakt opracowa-
nia wspólnego wniosku na finansowanie 
współpracy w ramach wymiany transgra-
nicznej ze środków Unii Europejskiej.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. A. Kwiatkowskiego i nauczycieli szkoły Lapaivka (Ukraina)
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Dzień Otwartych Drzwi
Pierwszego dnia wiosny (21 marca) 

w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkow-
skiego został zorganizowany „Dzień 
Otwartych Drzwi”, na który zaproszono 
uczniów gimnazjów w okolicznych miej-
scowości. W tym roku przybyli do nas go-
ście z Niedrzwicy Dużej, Batorza, Sulowa, 
Niedrzwicy Kościelnej, Tarnawki, Polich-
ny, Szastarki, Mętowa, Stróży, Gimna-
zjum nr 1 w Bychawie.

Uczniowie zebrali się w hali sportowej, 
gdzie zostali powitani przez przewodniczą-
cą Samorządu Uczniowskiego – Elżbietę Ko-
zak. Następnie głos zabrał dyrektor szko-
ły - mgr Henryk Dudziak, który zapoznał 

uczniów z ofertą edukacyjną naszej szko-
ły i zachęcał do skorzystania z niej. Goście 
mieli okazję zobaczyć występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej oraz zespołu muzyczne-
go składającego sie z nauczycieli i uczniów. 
Całość tych występów uświetnił występ 
cheeleaderek.

Następnie goście, pod opieką uczniów z 
Samorządu Uczniowskiego, zwiedzili naszą 
szkołę. Mieli okazję zobaczyć pracownie, ich 
wyposażenie oraz wziąć udział w lekcjach 
prowadzonych przez naszych nauczycieli. 
Mieli również możliwość skorzystania z kry-
tej pływalni.

Jak co roku odbył się turniej piłki halowej 
chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. W me-
czach wzięło udział pięć drużyn. Pierwsze 

trzy miejsca zajęli: 1. Gimnazjum nr 1 w By-
chawie, 2. Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej, 
3. Gimnazjum w Batorzu.

Ogromną popularnością cieszyła się 
I Edycja Konkursu Savoir Vivre. Wzięło 
w niej udział osiem 3-osobowych zespołów, 
z których najlepsze okazało się Gimnazjum 
z Niedrzwicy Dużej.

„Dzień Otwartych Drzwi” upłynął w bar-
dzo radosnej i serdecznej atmosferze. Dzię-
kujemy za zainteresowanie i zachęcamy 
do wyboru naszej szkoły. 

Oferta szkoły: www.kwiateklo.pl

M.K.
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Zawiłe przygody Węża Wijusia (cz. VI)
Narrator: (…)Kontynuował jakby w amo-
ku –
Miał przy tym nawet przymknięte oczy.
Nie wiedział Wijuś, co począć ma tu.
Myślał i myślał, gdy nagle wkroczył
Dzik Zdzisio, który ryjkiem podrzucił
Na owłosiony swój grzbiet zaskrońca,
I galopując szybko przed siebie,
Przyczynił się do występu końca…
Wijuś na Zdzisiu niby na koniu
Na oklep jechał, jak dobry jeździec,
Dzik, narowisty jak rumak, z cwału

W galop przyspieszał przez leśne knieje.
W. Wijuś: - Czemuż to brykasz jak 
oparzony?!
Narrator: Spytał nasz Wijuś „wybawcę” 
swego -
Ten się wciąż rzucał na wszystkie strony
Jakby się bronił przed czymś. Do tego
Chrumkał zdyszany, parskał i sapał,
Gwałtownie łbem swym z kłami potrząsał.
D. Zdzisio: - Byłbyś tak miły i mnie 
podrapał.
Proszę, Wijusiu, bo coś mnie kąsa.

Jak wiesz, sam się podrapać nie zdołam,
Już próbowałem pod jednym dębem...
W. Wijuś: -...zwolnij troszeczkę!-
Narrator: Wijuś zawołał. 
W odpowiedzi zaśpiewał piosenkę.

♫ Piosenka  III: Wdzięczność

To, co dajesz innym z siebie
Znajdzie kiedyś cię w potrzebie.

Dzisiaj komuś ty pomagasz
Jutro ktoś ciebie wspomaga.

Bo wdzięczność to taka siła,
Która nigdy nie przemija.

Więc, gdy możesz to pomagaj -
Przyjaciołom nie odmawiaj.

Więc, gdy możesz to pomagaj -
Tym w potrzebie nie odmawiaj.
C.D.N.

XLI

Leszek Asyngier Jr
Wiosennie witam w XLI odsłonie gpj! Dziś 
poznamy kolejną przygodę Wijusia, kolejną 
postać z Leśnego Światka i kolejną piosenkę 
do dowolnie wymyślonej przez Was melodii. 
Niewtajemniczonych odsyłam do wcześniej-
szych numerów GZB, które wyjaśnią, kim jest 
tytułowy bohater i jaki jest jego cel podróży.
P.S. Gorąco zachęcam do czytania słuchowi-
ska z podziałem na role, najlepiej w towarzy-
stwie dzieci.

Newsletter BCK
Tomasz Hanaj

W kwietniu, poza cyklicznymi zajęciami, 
Bychawskie Centrum Kultury zaprasza na 
dwie wystawy edukacyjne zaprezentowane 
przez dziennikarza, podróżnika – Kazimie-
rza Kasprzaka. Będzie też ludowo i świą-
tecznie oraz odbędą się profesjonalne zaję-
cia z emisji głosu.

Wystawa fotografii polskich 
cmentarzy na Wschodzie 
– od 6 kwietnia

Sześćdziesiąta druga wystawa K. Ka-
sprzaka zatytułowana „Ziemia nasiąknię-
ta polską krwią” to zbiór fotografii przed-
stawiający polskie cmentarze wojskowe na 
Wschodzie. Autor opowie nam o swoich do-
świadczeniach z wyprawy oraz tajemnicach 
nie poruszanych w ogólnodostępnych publi-
kacjach. Zapraszamy w szczególności mło-
dzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponad-

gimnazjalnych. Będzie to forma lekcji histo-
rii, stąd też specjalnie dla młodzieży z by-
chawskich szkół prezentacja rozpocznie się 
od godz. 11.00 do godz. 16.00. Zapraszamy 
grupy szkolne wraz z opiekunami.

Cykl fotografii „Wszystkie drogi 
prowadzą do…Watykanu”
28 kwietnia o godz. 17.00, w związku 

z planowaną na maj beatyfikacją Papie-
ża Jana Pawła II, podróżnik Kazimierz Ka-
sprzak przedstawi bychawskiej społeczności 
wystawę zatytułowaną „Wszystkie drogi 
prowadzą do…Watykanu” dokumentują-
cą wyprawę podróżnika do Watykanu oraz 
miejsc powiązanych z Papieżem Janem Paw-
łem II. Serdecznie zapraszamy! Po zakończe-
niu wernisażu planowana jest emisja filmu.

Na ludowo
Proponujemy Państwu również zetknięcie 

się ze sztuką ludową oraz użytkową. W holu 

Bychawskiego Centrum Kultury pragniemy 
zorganizować wystawę haftów, koronek, pi-
sanek, wianków oraz wszelkich prac zwią-
zanych z rękodzielnictwem.

Zważywszy na pytania odnośnie kultu-
ry dawnej oraz podtrzymanie, a także po-
pularyzacji tradycyjnych rękodzieł ludo-
wych proponujemy Państwu wyeksponowa-
nie swoich prac szerszemu gronu odbiorców. 
Jest to niebywała możliwość zademonstro-
wania swoich talentów oraz zyskania no-
wych doświadczeń. Przewidziana jest rów-
nież ludowa pograjka. Serdecznie zaprasza-
my do współpracy. Wiek – bez ograniczeń! 
Możliwość prezentacji prac grupowych. 
Zgłoszenia tel. 608-051-485.

Profesjonalne zajęcia z emisji 
głosu
Zapraszamy również wszystkie osoby za-

interesowane profesjonalnymi zajęciami 
z emisji głosu. Szczegóły pod numerem tele-
fonu  504-083-193.

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY
Instruktor Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Taniec współczesny Gabriela Łupina
16.00-17.00 I grupa 
17.00-18.00 II grupa 
18.00-19.30 III grupa

15.30-16.30 I grupa 
16.30-17.30 II grupa 
17.30-19.00 III grupa

Klub Seniora Marcin Mączka 14.00
Zajęcia wokalne „The Fever” Marcin Mączka 15.30
Taniec Hip-Hop Przemysław Basa 18.00-19.00
BreakDance Paweł Rawski 18.00-19.00
Chór BCK Marcin Mączka 19.30
Aerobik Joanna Mendykowska

/Elżbieta Sobaszek 19.40-20.40 19.15-20.15 19.15-20.15 19.15-20.15
Zespołowe zajęcia wokalne klasy I-III Marcin Mączka 17.00-18.00
Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna Tomasz Hanaj 16.00
Warsztaty plastyczne Szczepan Kasiura 16.30-17.30 I grupa

17.30-18.30 II grupa
Bajkowo dla dzieci -”Blue Orange Gallery” Tomasz Hanaj 17.15-19.15
Wieczór filmowy dla starszych „Blue Orange Gallery” Tomasz Hanaj 19.00
Tenis stołowy Tomasz Hanaj 15.00-17.00 15.00-17.00
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REKLAMA
Wysokość opłat za ogłoszenia oraz teksty sponso-

rowane ukazujące się na łamach „Głosu Ziemi By-
chawskiej” 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 ogłoszeniodaw-
cę trzech ogłoszeń w kolejnych numerach „Gło-
su 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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USC informuje
w okresie od 28.02.2011 r. do 05.04.2011 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

1. Wyrostkiewicz Zofia Bychawa lat 63
2. Grzegorczyk Marianna Piotrków Drugi lat 78
3. Rozwód Kazimierz Zdrapy lat 85
4. Furgał Marian Krzczonów-Wójtostwo lat 57
5. Flis Stanisław Bychawa lat 80
6. Skorek Janina Stara Wieś Pierwsza lat 73
7. Nowak Albin Olszowiec-Kolonia lat 87
8. Juszka Edward Chmiel Pierwszy lat 90
9. Pastusiak Czesława Brzezice lat 91
10. Wójtowicz Mieczysław Stara Wieś Pierwsza lat 78
11. Skoczylas Zofia Leśniczówka lat 73
12. Kwietniewska Janina Zaraszów-Kolonia lat 81
13. Żak Katarzyna Marysin lat 84
14. Sobkowicz Marianna Stara Wieś Druga lat 80
15. Wójtowicz Henryka Zakrzew-Kolonia lat 63
16. Mączka Janina Bychawa lat 96
17. Gacan Genowefa Lublin lat 97
18. Mydlak Teresa Bychawa lat 74
19. Kurlej Adam Bychawa lat 67
20. Foc Leonarda Bychawa lat 70
21. Grzesiak Tadeusz Piotrków Pierwszy lat 91
22. Żak Mieczysław Bychawa lat 55
23. Daśko Stanisława Tarnawka Druga lat 93
24. Tylec Stanisław Kosarzew Dolny lat 86
25. Stacharska Joanna Wola Piasecka lat 68

Akty małżeństw
1. Duda Marcin i Omiotek Monika
2. Jaworski Sylwester i Baran Aneta
3. Sowa Stanisław i Oleszko Ewa
4. Maj Daniel i Pietrzak Marta
5. Wójcik Artur i Janik Magdalena

opracowała Regina Skoczylas - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bychawie

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam 
***

Kowbojskie siodło . Tel. 781 569 497
***

Działkę uprawną  z domkiem na tere-
nie ogródków działkowych w Bycha-
wie. Informacje pod tel. 601 718 133

Pani
Bożenie Toporowskiej

Dyrektorowi Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 

w Bychawie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

burmistrz oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w 

Bychawie

Koleżance
Joannie Rak

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
DZIADKA

Albina Nowaka
składa

redakcja „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”

Wyrazy współczucia
Panu 

Januszowi Urbanowi
Burmistrzowi Bychawy

z powodu śmierci

OJCZYMA
składają

pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

Przyłącza 
wodociągowe 
i kanalizacyjne

Bychawskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. 
z o.o. oferuje 
kompleksowe 
usługi w zakresie
wykonania 
przyłączy 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

oraz innych 
robót ziemnych 
i budowlanych.

Więcej informacji 
w siedzibie firmy 
w Bychawie przy ul. 
Rataja 6 lub pod 
nr tel. (81) 56 60 
227.

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla mnie chwi-
lach dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca 
i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. oraz cere-
monii pogrzebowej mojego taty 

Śp. KAZIMIERZA MAKSYMIUKA
Księżom, Burmistrzowi, Kierownictwu i delegacji 

Wydziału OSSO Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
Dyrekcjom szkół i przedszkola Gminy Bychawa, 
Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
delegacjom: Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szko-
ły Podstawowej w Bychawce i Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej – za okazaną pamięć, wyrazy 
współczucia, złożone wieńce i kwiaty.

Serdeczne podziękowania składa 
BOŻENA TOPOROWSKA z najbliższą rodziną

Pani dyr. Bożenie Toporowskiej
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny

w Bychawie

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania, 
za wsparcie oraz 

udział w pogrzebie mojego 
OJCA

Śp. Stanisław Dąbrowskiego
Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom,

mieszkańcom Bychawy, 

Andrzej Dąbrowski z Rodziną 
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www.barusaszy.bychawa.pl
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Poemat o molowej nalewce

Pan Wiesław Boguta, facet jeszcze krewki,
Dorwał się do zrobienia molowej nalewki.
Napitku, co podniebienie zmusza do mlaskania,
Napoju – niebo w gębie, trunku pożądania!

Jakich zatem owoców dodać do napoju?
Ta decyzja nie dała Wiesiowi spokoju,
Więc do sadu codziennie po natchnienie chadzał,
smak owych boskich darów w wyobraźni badał. 

Jego zmysł wzroku, węchu drażniły maliny,
Które tak go nęciły, jak usta dziewczyny,  
więc je zrywał złakniony, padłszy na kolana
Jak kochanek w chruśniaku poety Leśmiana.

Jeden owoc? Za mało, by eliksir stworzyć,  
warto by do maliny cierpki smak dołożyć
I podrażnić lubieżne przepaście przełyku,
A zachwycony język zmusić do okrzyku.

Jaki składnik natury cudów tych dokona?
Drzemiąca w blasku słońca porzeczka czerwona!
Niczym oczekująca lubego dziewica,
Której sny o miłości krasą zdobią lica.

Pewnej nocy upalnej piękny sen  mu się przyśnił,
Że go do siebie wabi tęskny głos grzesznej wiśni.
Nabrzmiałą sokami rwał garściami do słoja,
A ona mu szeptała: „Jam jest cała Twoja!”

Uwięził w głębi słoja wybrane słodkości
I zalał spirytusem, niszcząc ich krągłości.
Skazał na dojrzewanie aż do zmarszczek sieci,
Czekał tęsknie na efekt, jak matka na dzieci.

I stał się cud stworzenia, zlał płyn do karafki,
Spróbował, westchnął błogo, przełknął, dostał 
czkawki.
Postanowił ów nektar ofiarować w darze,
Jako wyraz przeprosin, swej żonie Barbarze.

Ona, wdzięczna Wiesiowi, z dumą i honorem
Przyniosła tę nalewkę na spotkanie z Molem

Teresa Tracz

Deser i Napitek dla Mola

8. edycja 3 marca 2011

Księgę „Pana Tadeusza” pt. Kompot zaprezentował Marek Kuna. 
Tytułowy „kompot” okazał się pysznym balsamem dla ciała... i ducha.

Pączki są w dobrych rękach… (Joanna, 
Weronika i Kinga Szewczyk z Bychawki.

,,Napitek dla Mola” czyli molówka Wiesława Boguty 
z Bychawy.

Magdalena Wiczołek z Pszczelej Woli opowiadała o cytrynowym torcie, 
który odnalazła w książce,, Pod słońcem Toskanii”. Potem go upiekła.

Muchy samochwały (Ilona Fijołek-Mituła i Urszula Góźdź) delektowały 
się miodem pitnym. Skutecznie! :-)

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek a Bartkowa uwierzyła 
pysznych pączków nasmażyła. (...) W tłusty czwartek witam bardzo 
serdecznie na imprezie finałowej 8 edycji literacko-kulinarnego 
konkursu z cyklu „dla Mola” – gości powitała Barbara. Cywińska, dyr. 
bychawskiej biblioteki. Obok Magdalena Lipiec z Radia Lublin.
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