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Wstępny program

XII festynu  
„W KRAINIE PIEROGÓW”
29 maja 2011 r.
Stadion Sportowy w Bychawie, ul. Sportowa 8
Godz.   7.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Bychawy  – zalew w Bychawie
Godz. 10.00 – Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Bychawy  

– strzelnica Podzamcze

STADION
Godz. 13.00 – Rozpoczęcie Festynu 
Występ laureatów Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkań  z Piosenką „KAMERTON 

2011” i „Przeglądu Dziecięcych Talentów”
Godz. 13.30 – Koncert zespołu ASTER - ŚDS Bychawa
Godz. 14.00 – Rozpoczęcie wyborów  na Miss  Festynu 2011
Godz. 14.20 – Występ Klubu Seniora - Bychawa
Godz. 14.55 – Uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy
Konkurs dla VIP – w lepieniu pierogów

Godz. 15.00 – Koncert  Zespołu CLIVER  

Godz. 16.15 – Koncert Magda Welc
Godz. 16.45 – Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych 

gości
Godz. 17.00 – Zespół tańca współczesnego - Bychawskie 

Centrum Kultury 
Godz. 17.15 – Zespół „Galimatias” - Centrum Kultury i Promocji 

z Piotrowic 

Godz. 17.30 – Koncert Alexander Martinez
Godz. 18.45 – Zespół wokalny THE FEVER
Godz. 19.00 – Taniec nowoczesny, breakdance - Bychawskie Cen-

trum Kultury
Godz. 19.20 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z ZS im. Ks. A. Kwiat-

kowskiego z Bychawy
Godz. 20.00 – XII Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów
Godz. 20.20 – Wręczenie tytułu Miss Festynu, wręczenie nagród 

w zawodach wędkarskich i strzeleckich
Godz. 21.00 – Koncert 

IRA
Godz. 22.30 – Pokaz sztucznych ogni
Godz. 22.45 – DJ HISZPAN
Godz. 24.00 – Zakończenie Festynu.
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Vivat rezerwat!
Monika Głazik

Przyszła wiosna, a z nią przyjemność wę-
drówki po bychawskim rezerwacie. A tu wie-
le wiosennych zmian: przekwitły pierwiosn-
ki, za to pojawiły się wyjątkowe zawilce wiel-
kokwiatowe, nieco inne niż często spotyka-
ne w naszych lasach zawilce gajowe. Tych 
pierwszych nie polecam zrywać, gdyż znaj-
dują się pod ochroną.

Krzew, dość popularny, ale tylko w na-
szym rezerwacie – wisienka stepowa (cera-
sus fruticosa) pięknie się rozwija, tylko pa-
trzeć jak zakwitnie. Może nawet, gdy to Dro-
gi Czytelniku czytasz, wisienka w rezerwa-
cie jest już gęstym kwieciem obsypana... 

Źródła podają (M. Pasztaleniec-Serafiń-
ska, M. Kuna), że występuje tu również wie-
le innych rzadkich gatunków roślin, których 
nazwy nie tylko zapamiętać, ale i wymó-
wić trudno, takich jak: ostrożeń panoński, 
oman wąskolistny, wężymord stepowy. Co 
prawda, ja amator, tych botanicznych cu-
dów nie wypatrzyłam, ale skoro mądrzejsi 
ode mnie tak piszą, to na pewno można je 
tam spotkać! Wiem za to, że w rezerwacie 
na pewno zobaczyć można prawdziwego, z 
krwi i kości, botanika. Pana Sławka Świ-
niarskiego spotkałam tam w ostatni piątek 
kwietnia. Myślę, że już wkrótce przedstawi 
się nam na łamach naszej gazety.

Tak w ogóle, to ostatnimi czasy, sporo 
się w naszym rezerwacie działo. Dobrego 
i złego też, niestety. Ale po kolei.

Gdzieś na początku kwietnia, krótka wi-
zyta w rezerwacie, tak „przy okazji”. U góry, 
przy wejściu do rezerwatu widzimy to, co 
oprócz flory, zazwyczaj się tym miejscu 
spotyka, czyli stertę starych śmieci, w tym 
głównie butelek po oranżadzie Vivat. Tablica 
informacyjna o rezerwacie jeszcze stoi. Led-

wie, ale stoi. Vivat rezerwat!
Kompromitujący Bychawę stos śmieci 

zniknął po telefonie do Sylwestra Krusiń-
skiego, nowego wiceprezesa BPK sp. z o.o. 
Było szybko i skutecznie: przed świętami, 
pracownicy gospodarki komunalnej po-
sprzątali rezerwat oraz poprawili umocowa-
nie tablicy, za co im serdecznie dziękujemy!

Tydzień później wchodzimy do rezerwatu 
od strony Lipnika. Teren jest posprzątany, 
ale przecież zawsze może być lepiej: w nie-
których, mniej dostępnych miejscach jest 
jeszcze sporo uwięzionych śmieci. Głównie 
folii i worków przywianych z pobliskiego tar-
gowiska. Wiemy, że ogłoszona w szkołach 
społeczna akcja sprzątania rezerwatu jest 
dalej potrzebna.

Śmiecie więc już nas nie martwią: jest coś 
znacznie gorszego. Ktoś w rezerwacie po-
ważnie naruszył prawo: wyciął dwa jesiony i 
dwa kolejne podciął. Wkrótce złamią się pod 

własnym ciężarem. Wycięcie drzew bez ze-
zwolenia to przestępstwo, nie swoich – dru-
gie, w rezerwacie przyrody – trzecie.

Sprawa została oddana w ręce bychaw-
skiej policji. Trwa dochodzenie.

27 kwietnia. Dwie wiadomości: dobra 
i zła. Najpierw dobra. Tak jak planowaliśmy, 
w rezerwacie pojawiają się dzieci i młodzież. 
Akcja sprzątania okazuje się bardzo udana: 
pod opieką nauczycieli sprzątają cztery kla-
sy uczniów z bychawskiej szkoły podstawo-
wej i jedna klasa z Gimnazjum nr 1. Dzieci 
trochę sprzątają, a trochę słuchają opowie-
ści Marka Kuny o środowisku naturalnym 
rezerwatu (bardzo ciekawa lekcja przyrody). 
Niektóre potem narysowały rezerwat (patrz 
ostatnia strona „GZB”). Dziękujemy ser-
decznie Paniom: Bożenie Szwałek, Dorocie 
Drążek, Krystynie Kunie, Teresie Tracz i An-
nie Duda. Prosimy o jeszcze, np. tuż przed 
wakacjami. Pozbierane śmieci od razu wy-
wozi samochód BPK.

A teraz ta zła wiadomość. W trakcie sprzą-
tania rezerwatu w okolicy ulicy Lubelskiej, 
okazuje się, że ktoś nasze starania o to miej-
sce ma daleko w poważaniu. Kilka niedaw-
no wyrzuconych butelek po piwie, to pikuś! 
Ale niechlujnie wypatroszona z warstwy ter-
moizolacyjnej i pozbawiona części metalo-
wych lodówka (chyba na wspomniane obok 
piwo), to chyba trochę coś innego! Sprawą  
również zajęła się policja.

O rezerwacie przyrody 
„Podzamcze” w Bychawie 

Warto przybliżyć kilka faktów o rezer-
wacie przyrody „Podzamcze”. Powstał 
w 1974 r. z inicjatywy prof. D. Fijałkow-
skiego. Utworzony Zarządzeniem Mini-
stra Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go z dnia 12 lipca 1974 roku w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody (MP 1974 
nr 28, poz. 172). Był pierwszą tego typu 
formą ochrony przyrody na terenie Wy-
niosłości Giełczewskiej, czyli krainy geo-
graficznej na której mieszkamy. To re-
zerwat roślinności kserotermicznej, czy-
li stepowej, a więc występującej w bar-
dzo specjalnych warunkach: w miejscach 
z niewielką dostępnością wody, gdzie jest 
ciepło, słonecznie, gdzie wieją suche i cie-
płe wiatry. Takie warunki u nas stwarza 
dolina Kosarzewki i Gałęzówki. Miejsca 
występowania roślinności stepowej (kse-
rofitów) się w kraju coraz rzadsze, gdyż 
ograniczenie wypasu zwierząt (a i u nas 
skąd wziąć krowy lub owce?) spowodowa-
ło sukcesję zarośli i drzew w miejsce ste-
pu i zanikanie roślinności kserotermicz-
nej. Wielu ekologów podejmuje działania, 
by wszystkie obecnie występujące siedli-
ska zbiorowisk kserotermicznych objąć 
ochroną w sieci Natura 2000 jako „obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty”. Czy re-
zerwat przyrody „Podzamcze” w Bychawie 
będzie włączony do tego systemu ochrony 
przyrody? Wydaje się że tak, jeśli zmiany 
które obserwujemy obecnie w rezerwacie 
będą przebiegały z takim nasileniem.
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Dzieci uczą się pływać
Anna Nawrocka

W roku szkolnym 2010/11 Uczniowski 
Klub Sportowy „Podkowa” przy Szkole Pod-
stawowej w Bychawie wystąpił do Minister-
stwa Sportu o dofinansowanie zajęć z pły-
wania. Warunkiem pozyskania funduszy 
było sfinansowanie części tego projektu 
z budżetu gminy Bychawa. Chociaż nasza 
szkoła nie otrzymała pieniędzy z Minister-
stwa Sportu, to pomysł propagowania pły-
wania wśród naszych uczniów częściowo zo-
stał zrealizowany, ponieważ Burmistrz By-
chawy Pan Janusz Urban przeznaczył na 
zajęcia obiecane pięć tysięcy złotych.

Dzięki tej kwocie utworzyliśmy cztery 
grupy:

• dwie dla dzieci z klas I-III – gimnasty-
ka korekcyjna z elementami pływania,

• dwie dla dzieci z klas IV-VI – doskona-
lenie nauki pływania.

Młodzi pływacy ćwiczą 
od 30 marca i będą ćwiczyć 
do 22 czerwca roku w każ-
dą środę w godzinach 16.45 
- 17.30 i 17.30 - 18.15 pod 
kierunkiem  nauczycie-
li wychowania fizycznego: 
Anny Nawrockiej i Andrzeja 
Miszczaka.

Nasi uczniowie korzysta-
ją z krytej pływalni przy 
ZS  im. ks. A. Kwiatkow-
skiego w Bychawie. Pan 
dyrektor Henryk Dudziak 
obiecał naszym uczniom 
dwa darmowe wejścia na za-
kończenie zajęć, na których odbędą się za-
wody pływackie.

Kiedy tworzyliśmy kolejne grupy, okazało 
się, że zapotrzebowanie na tego typu rekre-
ację jest ogromne. W związku z tym chce-

my podziękować Panu Burmistrzowi za sfi-
nansowanie przedsięwzięcia. Jednocześnie 
liczymy na szczodrość władz i mamy na-
dzieję, że uczniowie SP w Bychawie wkrótce 
będą mogli skorzystać z podobnej oferty.

Promocja książki o Bohdanie Kelles –Krauze

Spotkanie z Panem Architektem
Barbara Cywińska

Nie tak dawno na półkach księgarskich 
pojawił się nowy tytuł – łakomy kąsek dla 
historyków sztuki, regionalistów i każde-
go, kto lubi odkrywać tajemnice miejsca, 
z którym jest związany. Gdy uwagę prze-
chodnia spacerującego ulicami Lublina, 
Bychawy czy innej miejscowości przycią-
ga jakaś budowla, niejeden chciałby się 
dowiedzieć o niej czegoś więcej… Tę cie-
kawość dociekliwego mieszkańca a może 
turysty próbuje zaspokoić dr Elżbieta 
Błotnicka-Mazur w książce „Między pro-
fesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana 
Kelles-Krauzego”.

Okazją do promocji tej książki wśród by-
chawian było środowe popołudnie, 27 kwiet-
nia. Kawiarniane wnętrze, grupa osób przy 
stolikach, filiżanka kawy, ciastko na tale-
rzyku, ożywione dyskusje, wymiana uwag 
na temat książki… 

O bohaterze
Na to pytanie obszernej odpowiedzi udzie-

liła Elżbieta Winiarczyk z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Bychawie, przybliżając po-
stać Bohdana Krauzego jako wykształcone-
go człowieka, kochającego i wyrozumiałego 
męża, ojca, społecznika i animatora życia 
kulturalnego w Lublinie. Bohdan Kelles-
-Krauze (1885-1945), urodzony na Wileńsz-
czyźnie architekt i malarz, przez większą 
część życia związany z Lubelszczyzną, gdzie 
osiedlił się wraz z rodziną w 1921 r., obej-
mując posadę architekta powiatowego w Lu-
blinie. Autorka książki, dr Elżbieta Błotnic-
ka-Mazur, opowiadała o Krauzem jako ar-
chitekcie i malarzu, ilustrując swoją wypo-
wiedź prezentacją jego prac malarskich oraz 
architektonicznych realizacji na terenie Lu-
belszczyzny. Projekty Krauzego zrealizowa-
ne na terenie gminy Bychawa to: kościół w 

Starej Wsi, szkoła  powszechna (obecnie ZS 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego), urząd gminy, 
młyn (na miejscu, którego dzisiaj rozrosła 
się „Biedronka”) oraz wiele innych realizacji 
na obszarze całej Lubelszczyzny, m.in.  mia-
sta Lublina (np. łaźnia miejska na Brono-
wicach, obecnie restauracja „Lwów”; Pocz-
ta Główna; fabryka gwoździ i drutu „Tata-
ry”, obecnie dworek Grafa; klasztor sióstr 
Urszulanek), Jastkowa, Bełżyc, Urzędowa, 
Chodla, Nałęczowa, Piask, Mełgwi, Kijan, 
Motycza i in.

O Autorce
Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur jest history-

kiem sztuki, pracownikiem naukowym Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W krę-
gu jej zainteresowań znajduje się głównie 
sztuka polska pierwszej połowy XX wieku. 
W Bychawie znana 
jako autorka artyku-
łu Śladami Pana Ar-
chitekta, opubliko-
wanego na łamach 
„Głosu Ziemi By-
chawskiej” (2010, nr 
6), w którym odkry-
wała ślady obecno-
ści Bohdana Kelles-
-Krauzego w naszym 
mieście. Podczas roz-
mów o książce, prof. 
Lechosław Lameń-

ski, kierownik Katedry Sztuki Nowoczesnej 
KUL, na co dzień szef Autorki, wielokrotnie 
mówił o niej żartobliwie i ciepło, podkreśla-
jąc jej wyjątkowość, pracowitość, dociekli-
wość naukową, ale też urodę i wdzięk.

O książce
Tematem książki jest sylwetka twórcza B. 

Kelles-Krauzego oraz prezentacja i analiza 
dorobku architektonicznego i malarskie-
go. Autorka z powodzeniem połączyła dwie 
konwencje: rozprawy naukowej i popularnej 
monografii. Stworzyła barwny portret oso-
by, która pracą zawodową i pasją zaznaczy-
ła swoją obecność na Lubelszczyźnie, po-
zostawiając po sobie ślad w postaci ponad 
70 obiektów architektonicznych w Lublinie 
i całym regionie oraz kilkuset prac malar-
skich i rysunkowych. Przytaczając bogaty 
materiał źródłowy, ale też listy, wspomnie-
nia, pamiętniki sprawiła, że książkę czyta 
się jak pasjonującą powieść. Jest to publi-
kacja z gatunku tych, które trzeba mieć w 
domowej bibliotece… Zapraszam do lektury!

Książka znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie oraz jej filiach w Bychawce i Sta-

rej Wsi. Jest również do nabycia w miejscowej księgarni.
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Wspomnienie bychawskiego lekarza

25 lat od Czarnobyla
Doktor Jerzy Podstawka

26.04.1986 r. około godziny 1.23 nastąpił 
wybuch reaktora IV w elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu. Wybuch nastąpił na skutek 
wady konstrukcyjnej elektrowni, przy pró-
bie jej likwidacji. Ta data oznacza najwięk-
szą w historii katastrofę jądrową i początek 
upadku komunizmu.

To był również dzień ludzi ratujących 
świat. Ratownicy przez trzy minuty obec-
ności w pobliżu awarii dostawali daw-
kę 100 rentgenów, a ich 500 odznaczało 
śmierć. Niższe w dawki powodowały choro-
bę popromienną.

Kto dzisiaj zna prawdziwych bohaterów, 
takich jak Tolia Baranow, Sasza Leleczen-
ko... Wiedzieli, że idą na śmierć, a zgłosili się 
na ochotnika, aby zamknąć zawory reakto-
ra. Gdyby tego nie zrobili, nie wiemy, co by-
łoby z Ukrainą, Białorusią, a nawet Polską. 
Wybuch następnych reaktorów był możli-
wy. Nie wiemy, ilu takich bohaterów zmar-
ło z napromieniowania po akcji ratowniczej, 
ilu zostało zabetonowanych. Cały świat żył 
w obliczu katastrofy.

My, żyliśmy długo w niepewności o nasze 
zdrowie.

Świat dowiedział się o wybuchu po alar-
mie Szwedów. Do mnie z Kanady zadzwoni-
li już 27 kwietnia, żebyśmy się ratowali. Z 

zapartym tchem wszyscy czekali na za-
lanie reaktora sarkofagiem cemento-

wym, dopiero po pomocy państw 
Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych zdołano 
zlikwidować wyciek z 

reaktora.
27 kwietnia na 
naszej lubel-

skiej onko-
logii też nie 

wiedziano co 
się stało. Licz-

niki badające radioaktywność przestały po-
dawać wyniki, tak duże było napromienio-
wanie. To odznaczało niebezpieczeństwo. 
Była to chmura niewidocznych pierwiast-
ków promieniotwórczych. Opad promienio-
twórczy zatruwał wodę, żywność i powie-
trze. Najgroźniejszym pierwiastkiem był jod. 
Jego rozpad trwał do czterech dni. Aby za-
pobiec działaniu jodu należało podać czysty 
pierwiastek. Gdyby tego nie zrobić, tarczy-
ca zmagazynowałaby jod promieniotwórczy, 
wywołujący choroby. Na naszym terenie ist-
nieje stały niedobór jodu wywołujący nad-
czynność tarczycy i wole. Promieniotwórczy 
jod miał wpływ na powstawanie nowotwo-
rów. Ratunkiem było jak najszybsze poda-
nie jodu w postaci płynu Lugola. Jego pro-
dukcja trwa z czystego jodu około dwóch 
godzin.

Władze zleciły podać jod milicji i swoim 
ludziom. Byłem wtedy dyrektorem ZOZ i or-
dynatorem oddziału noworodkowo-dziecię-
cego. Dostałem telefonogram w poniedzia-
łek 28.04, aby uspokajać ludzi, nie podawać 
jodu, czekać na dyżurze w dyrekcji. Oczy-
wiście nikt nie zważał na zalecenia. Przed 
szpitalami gromadziły się kolejki. 30 kwiet-
nia wojewoda lubelski wezwał mnie i innych 
dyrektorów, aby stawić się w urzędzie o go-
dzinie 17. Dostaliśmy zarządzenie, aby po-
dawać jod dopiero od godziny 20., po pro-
gramie telewizyjnym z odpowiednim wyja-
śnieniem. Dzięki mgr. Kołodyńskiemu na 
czas wyprodukowano płyn Lugola z jodu 
otrzymanego szybko, dzięki moim znajomo-
ściom, z Cefarmu w Lublinie. Tłumy zdąża-
ły do ośrodków zdrowia i przychodni. Jod 
podawano dzieciom i noworodkom. Całą 
noc i 1 maja do godziny 15.00 trwała pra-
ca. Wydano około 9000 porcji leku. Zajmo-
wały się tym: naczelna pielęgniarka Tere-
sa Kusiak, panie pielęgniarki - Kułakowa, 
Rozwałkowa, oddziałowe - Brydowa i Luter-
kowa. W akcji wyróżnili się lekarze: doktor 

Kniaziowa, Pidkowa, Malcowa. Nie sposób 
wymienić wszystkich.

1 maja wzywano mnie również do pomo-
cy na oddziale dziecięcym, do ciężkich bie-
gunek i zapaleń płuc, które, moim zdaniem, 
były wynikiem skażenia promieniotwórcze-
go. Według mnie, było ono największe w do-
linie Bystrzycy, bo dotyczyło też wody pitnej.

Jak zwykle, 1 maja, odbyła się defilada. 
Tym razem z wyjątkiem dzieci. Grupa ZOZ 
była dosyć liczna, chociaż nigdy nie zmusza-
łem do udziału. Było wystarczająco robią-
cych tłum na potrzeby SB i Komitetu. Stali-
śmy przed liceum po przemaszerowaniu ty-
powej trasy, aż do zakończenia przemówień 
chwalących komunizm i nasze osiągnięcia. 
Po defiladzie wezwano do Komitetu wszyst-
kich dyrektorów. Nikt nam nie podziękował 
za kilkunastogodzinną pracę społeczną. Ko-
mendant rejonowy MO zganił mnie za zbyt 
późne rozpoczęcie akcji.

Chciałbym napisać coś o wyjątkowej ak-
tywności naszego społeczeństwa. Wszyscy 
chcieli jod. Dawaliśmy go nawet dorosłym. 
Takiego zaangażowania w ratowanie swoje-
go zdrowia nigdy nie spotkałem.

A co było w ZSRR? Mieszkańców Prype-
ci przeniesiono do budowanego specjalnie 
miasta Sławutycz, skąd nadal ponad 3,5 
tys. ludzi dojeżdżało do elektrowni. Oczywi-
ście pomagała Unia Europejska.

Nasz Polski Czerwony Krzyż też niósł po-
moc. Brałem udział w takiej akcji. Zawieź-
liśmy wodę do picia, leki, sprzęt jednorazo-
wego użytku, ubrania, koce. Odwiedziłem 
Mińsk. Zobaczyłem fabryki podziemne na 
wypadek jądrowego ataku z Zachodu.

Przez całe życie będę pamiętał i głosił 
o bohaterstwie ratowników w Czarnobylu, 
których nazwiska są znane tylko sąsiadom. 
Ci, którzy przeżyli, nie dostali pomocy pań-
stwa. Może warto by było uczcić w jakiś spo-
sób rocznicę ich bohaterstwa np. nadaniem 
ich imieniem nazwy ulicy?

Takie chwile tworzą historię…
Beata Chmielowiec, Anna Bartnik

1 maja 2011 r. to wielka data w historii 
Polaków. Nasza szkoła, wspólnie z księ-
dzem proboszczem parafii Bychawka 
przygotowała przepiękną uroczystość ku 
czci naszego Wielkiego Rodaka – Papieża 
Jana Pawła II. W tym dniu ogłoszono Go 
Błogosławionym. Nie mogliśmy pozostać 
obojętni…

Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do 
mnie. Wierni z parafii Bychawka właściwie 
odczytali powyższe słowa Jana Pawła II, i 
bardzo licznie zgromadzili się w miejscowej 
świątyni. O godz. 8.00 rano rozpoczęła się 
uroczysta Msza św., której ważną częścią był 
program w wykonaniu uczniów i nauczycie-
li naszej szkoły oraz oprawa multimedialna, 
przywołująca osobę Ojca Świętego. W pierw-
szej części występu uczniowie przypomnieli 

życie Karola Wojtyły, jego naukę, czasy wo-
jenne, młodość, seminarium, aż do pamięt-
nej daty 16 października 1978 r. – wyboru 
kardynała Wojtyły na Ojca Kościoła.

Drugą część stanowiły świadectwa osób 
uzdrowionych za wstawiennictwem Ojca 
Świętego Jana Pawła II, czytane przez na-
szych uczniów. Uzupełnieniem była recyta-
cja fragmentów „Tryptyku 
rzymskiego” w wykonaniu 
p. Jolanty Maksim.

Słowa czytane i recyto-
wane, uzupełniane były 
przepięknym śpiewem chó-
ru szkolnego, który wyko-
nał ukochaną przez Papie-
ża „Barkę” oraz „Nie lękaj-
cie się!” i „Ojcu Świętemu 
śpiewajmy”. Pięknym uzu-
pełnieniem całości była 

prezentacja, ukazująca Ojca Świętego jako 
kapłana i człowieka, a emisja Jego głosu 
sprawiła, że z niejednych oczu popłynęły 
łzy.

Przez całą Mszę św., z portretu stanowią-
cego dekorację, patrzyły na wiernych mą-
dre, spokojne, ojcowskie oczy Jana Pawła II 
– Błogosławionego.SP
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Kasa Stefczyka to największa i najdyna-
miczniej rozwijająca się Kasa wśród Kas 
Kredytowych w Polsce. W całym kraju 
posiada 370 oddziałów, w których zrzesza 
ponad 760 tysięcy członków. W ofercie Kasy 
pojawiła się ostatnio nowa propozycja. Teraz 
wystarczy tylko PIT-11 oraz dowód osobi-
sty, by otrzymać pożyczkę nawet do 60 tys. 
zł bez poręczyciela. O ofercie rozmawiamy 
z Albertem Koperdą, kierownikiem regional-
nym Kasy Stefczyka.

– Kasa Stefczyka cieszy się ogromną 
popularnością w całej Polsce. Co jest 
przyczyną sukcesu?
– (Albert Koperda) Przede wszystkim jest to 
oferta, która podlega nieustannym modyfi-
kacjom tak, że staje się coraz bardziej atrak-
cyjna dla każdego. Pożyczki są nisko opro-
centowane i dostępne obecnie praktycznie 
na dowód. Do 40 tys. zł nie jest potrzebny 

poręczyciel, a zaświadczenia o zarobkach nie 
wymagamy nawet do 60 tys. zł – wystar-
czy PIT-11. Dodatkowo można skorzystać 
z obniżki oprocentowania nominalnego poży-
czek – minimalną obniżkę 2% może otrzymać 
każdy, jedyny warunek to taki, by wynagro-
dzenie wpływało na konto w Kasie Stefczyka. 
Ponadto wprowadziliśmy możliwość mody-
fikowania rat oraz odłożenia spłaty rat o 3 
miesiące. Po prostu wychodzimy naprzeciw 
potrzebom naszych klientów. 

– Proszę nam opowiedzieć o koncie oso-
bistym, jakie są jego zalety?
– Konto osobiste w Kasie to w pewnym sen-
sie cały pakiet usług. Dzięki niemu można 
dokonywać bezpłatnych przelewów przez 
Internet lub w oddziale z prowizją od 99 gr. 
Do konta wydajemy wielofunkcyjną nową 
kartę VISA, dzięki której można w razie 
potrzeby skorzystać z linii pożyczkowej 

z częściowo nieoprocentowanym limitem. 
Największym atutem konta jest możliwość 
bezpłatnego otwarcia rachunku oszczędno-
ściowego na iście królewskich warunkach 
– 5% – na który można wpłacać i wypła-
cać pieniądze w każdej chwili bez utraty 
odsetek.

– Poważnym problemem ostatnio jest 
zbyt duże zadłużenie społeczeństwa. Jak 
Kasa pomaga takim osobom?
– Wystarczy skorzystać z naszej oferty kon-
solidacyjnej, czyli połączenia kilku pożyczek 
w jedną. Dzięki atrakcyjnemu oprocentowa-
niu i możliwości obniżki prowizji pożyczka 
konsolidacyjna w Kasie jest znacznie tańsza 
od zwykłej pożyczki konsumenckiej. Ponadto 
takie rozwiązanie umożliwia obniżenie mie-
sięcznej raty nawet o połowę! Po więcej 
informacji zapraszam do oddziałów Kasy 
w Bychawie i Kraśniku.

W Kasie Stefczyka wystarczy PIT-11

Zapraszamy do naszych oddziałów: 
BYCHAWA, ul. Piłsudskiego 79, tel. 81 566 01 59, KRAŚNIK, ul. Mickiewicza 1B, tel. 81 826 02 60-62

801 600 100 (koszty wg taryfy operatora)

www.kasastefczyka.pl
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Newsletter BCK
Tomasz Hanaj

O kiermaszu wielkanocnym
17 kwietnia, w bardzo kameralnym gro-

nie mogliśmy podziwiać rękodzieło związa-
ne ze świętami Wielkiej Nocy. Nie zabrakło 
wystawców i ich małych i dużych dzieł: bi-
bułkowych kwiatów, pisanek, haftów, wyro-
bów szydełkowych, a także biżuterii. Zabra-
kło jedynie bychawskiej publiczności. Miej-
my nadzieję, że za rok bychawianie popra-
wią frekwencję i wesprą lokalnych twórców 
ludowych.

Twórcy rękodzielnictwa mogli z kolei wy-
mienić się doświadczeniami. W kiermaszu 
uczestniczyli: Krystyna Niemyjska (ha-
fty, szydełkowanie), Małgorzata Popławska 
(hafty krzyżykowe i gobelinowe), Grzegorz 

Sztyrak (pisanki), 

Marianna Pietrzak (pi-
sanki z kolorowego pa-
pieru), Urszula Góźdź 
i Ewa Sprawka (kwia-
ty bibułkowe, pisan-
ki, biżuteria z filcu), 
Agnieszka Milczek-
-Widomska (maskotki, 
biżuteria) a także Pa-
nie z regionu Krzczo-
nowa, gdzie tradycja 
ludowa jest kultywowa-

na od wielu pokoleń – 
Hanna Dziadosz (pisan-

ki), Joanna Sławek (biżute-
ria) oraz Małgorzata Gut-Gustaw 

(pisanki).
Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-

stawcom Kiermaszu Wielkanocnego oraz 
osobom które zaangażowały się w jego 
organizację.

KAMERTON 2011 
28 kwietnia odbyły się przesłuchania 

„Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkań z 
Piosenką Kamerton 2011”. Komisja kon-
kursowa w składzie: Agnieszka Wiechnik 
– przewodnicząca Komisji, Tomasz Hanaj – 
członek Komisji oraz Mateusz Wróblewski – 
członek, po wysłuchaniu trzydziestu czte-
rech uczestników, przyznała następujące 
nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (klasy od I-III)
• I miejsce: Julia Mączka  ZSP w By-

strzycy Starej
• II miejsce: Maria Kudła  SP w Starej 

Wsi Drugiej
• III miejsce: Maja Grabowska  SP nr 7 

im. ks. Twardowskiego w Lublinie
• wyróżnienie: Natalia Sadowska  

SP w Starej Wsi Drugiej
Kategoria II (klasy IV-VI)
• I miejsce: Arkadiusz NIeściur  

SP w Zaraszowie
• II miejsce: Aleksandra Mączka  

SP w Zakrzewie
• III miejsce: Karolina Stachura  SP 

nr 30 w Lublinie

• wyróżnienie: Dominika Pływacz  
SP nr 30 w Lublinie

Kategoria III (gimnazjum)
• I miejsce: Maria Ziętek ZS ks. A. Kwiat-

kowskiego w Bychawie
• II miejsce: Weronika Dudzińska  Gim-

nazjum nr 1 w Bychawie
• III miejsce: Anna Pawlas Gimnazjum 

nr 1 w Bychawie
• wyróżnienie: Anna Holweg Gimna-

zjum nr 1 w Bychawie
Kategoria IV (szkoły ponadgimnazjalne)
• I miejsce: Karol Hałas  ZS im Stanisła-

wa Staszica w Wysokiem
• II miejsce: Dominika Gałka  

ZS im. S. Staszica w Wysokiem
• III miejsce: Paulina Żalińska  

ZS im. S. Staszica w Wysokiem.
Grand Prix konkursu – Nagrodę Specjal-

ną im. Mariana Frączka otrzymała Dagma-
ra Sprawka (Gimnazjum nr 1 im. Obroń-
ców Ojczyzny w Bychawie). Warto dodać, 
że dzień wcześniej, 27 kwietnia, Dagmara 
została wyróżniona w półfinałach ogólno-
polskiego konkursu piosenki „Wygraj suk-
ces”. Uczennica reprezentowała Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie im. Obrońców Ojczyzny. 
Konkurs odbył się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ożarowie (woj. święto-
krzyskie). Dagmarę do „Kamertonu” oraz 
konkursu „Wygraj Sukces” przygotował 
p. Krzysztof Mendykowski. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

XXX Konkurs recytatorski
5 maja w BCK odbyły się przesłuchania 

XXX Małego Konkursu Recytatorskiego. Do 
etapu powiatowego w Piotrowicach zakwa-
lifikowali się: Kaja Szewczyk (SP Bychawa), 
Karolina Frączek (SP Bychawa), Weronika 
Szewczyk (SP Bychawka), Paweł Kowalczyk 
(SP Bychawka), Aleksandra Luterek (SP By-
chawa), Oskar Mituła (SP Bychawa), Wikto-
ra Flis (SP Bychawa), Łukasz Krzysztoń (SP 
Bychawa), Karolina Grodzińska (SP Bycha-
wa), Albert Rachwał (SP Zaraszów), Anna 
Chemperek (SP Bychawa) i Dominika Wi-
niarczyk (SP Bychawka).

Nowe lokalne strony www 

www.natakmuzyka.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do redakcji 
e-mail: gazeta@bychawa.pl

www.marekmatysek.pl
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Goście z Nantes w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie

W dniach 5-13 kwietnia 2011 r. w Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr 
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie go-
ściliśmy grupę uczniów i ich opiekunów 
ze szkoły średniej z Nantes. 

Współpraca między szkołami zawiązała 
się w czasie pobytu grupy naszej młodzieży 

we Francji, w ra-

mach projektu Leonardo da Vinci, w 2006 
roku. Głównymi celami jakie przyświecały 
wizycie gości z Francji było zapoznanie z bu-
dową, zasadami działania, montażem i ob-
sługą instalacji gazowych oraz poznanie 
naszej kultury i obyczajów.

Nasi goście przylecieli do Polski 
5 kwietnia. Swój pobyt w Polsce rozpo-
częli od zwiedzania Warszawy. 7 kwiet-
nia w szkole odbyło się w oficjalne powi-
tanie. Uczniowie z naszej szkoły przygo-
towali prezentację multimedialną uka-
zującą najpiękniejsze zakątki Polski, 
a zespół taneczny zaprezentował polskie 
tańce. Gościom bardzo podobał się po-
lonez. O godzinie 15.00 w Bychawskim 
Centrum Kultury odbyło się spotkanie 
z władzami Bychawy. Burmistrz Janusz 
Urban przybliżył zebranym historię na-
szego miasta. Spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze, na którą ogrom-
ny wpływ miał występ uroczych dziewcząt z 
grupy wokalnej BCK. Wieczorem odbyło się 
ognisko integracyjne. Uczyliśmy się nawza-
jem typowych dla naszych krajów piosenek.

Następnego dnia uczniowie uczestniczy-
li w zajęciach dotyczących budowy i zasad 
działania instalacji gazowej oraz jej kompu-
terowej regulacji. Zajęcia odbyły się w pra-
cowniach warsztatów szkolnych. Uczniowie 
mogli zobaczyć jak przebiega montaż insta-
lacji gazowej w samochodzie audi A4. Wie-
czorem młodzież i opiekunowie udali się do 
polskich rodzin - w ten sposób poznawa-
li naszą kulturę. Była to okazja do lepsze-
go poznania się a także do wspólnej zabawy 
w gronie nie tylko młodzieży. Wiele rodzin 
goszczących uczniów bardzo ciepło wspomi-
na te dni. W weekend goście zwiedzali Lu-
blin i Zamość.

11 kwietnia był dniem integracji polsko - 
francuskiej. Nasza młodzież oraz młodzież z 
Francji wzięła udział we wspólnej lekcji ję-
zyka angielskiego. Następnie goście przed-

stawili prezentację na temat historii i 
kultury Nantes. Wszyscy świetnie się 
bawili uczestnicząc w konkursie „Eu-
ropa can be loved”, gdzie do rywalizacji 
stanęły dwie czteroosobowe drużyny. Po 
południu młodzież mogła wykazać się 
umiejętnościami sportowymi. Zostały 
rozegrane dwa mecze: w piłkę siatkową 

(2:0 dla gospodarzy) i ha-
lową piłkę nożną (3:3)

12 kwietnia goście mie-
li możliwość obserwowa-
nia pracy w zakładach 
samochodowych montu-
jących instalacje gazowe. 
Byli w Ośrodku Badaw-
czym Politechniki Lubelskiej, 
gdzie mogli zobaczyć pracę sil-
nika Wankla napędzanego wo-
dorem. Tego dnia nie zabrakło 
także rozrywki. Jedną z atrak-
cji była wizyta w Zespole Szkół 
Rolniczych w Pszczelej Woli. 
Gościom bardzo podobały się 
wyroby z wosku, a także pokaz 

jazdy konnej. Nie brakowało również chęt-
nych, aby spróbować swoich sił w siodle. Ko-
lejną atrakcją było zwiedzanie Kazimierza. 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się 
kończy. 13 kwietnia nadszedł czas poże-
gnania. Zanim jednak nastąpił ten moment, 
nauczyciele z Francji złożyli uroczyste ślu-
bowanie przed dyrektorem szkoły Jerzym 
Sprawką i w ten 
sposób dołączyli 
do naszego gro-
na pedagogicz-
nego. W imie-
niu uczniów, ro-
dziców i rodzin 
goszczących mło-
dzież, gości poże-
gnał wicedyrek-
tor szkoły Andrzej 
Pietrzak.

Wierzymy, że 
nasza współpra-
ca na tej wizy-
cie się nie zakoń-
czy ponieważ zo-
staliśmy zapro-
szeni na rewizy-

tę w przyszłym roku. Mamy 
nadzieją, że uda nam się zgromadzić od-
powiednie środki i zrealizujemy zapro-
szenie naszych francuskich przyjaciół. 
Przed wizytą gości, zarówno my nauczy-
ciele, jak i uczniowie, mieliśmy obawy, czy 
damy radę odpowiednio przygotować się do 
tego spotkania. Jak się okazało, było to dla 
nas wszystkich cenne doświadczenie. Mło-
dzież przekonała się, że ważna jest nauka 
języków obcych, że ich rówieśnicy są tacy 
jak oni, mają takie same zainteresowania. 
My po raz kolejny utwierdziliśmy się w prze-

konaniu, że warto uczestniczyć w progra-
mach unijnych, choć wymaga to wiele wy-
siłku. Doskonale o tym wiedzą pani Lidia 
Gruda i pan Mirosław Głazik, którzy czu-
wali nad przygotowaniem wizyty uczniów 
z Nantes. Nasi goście - męska część - prze-
konała się o tym, o czym już dawno śpie-
wał Andrzej Rosiewicz, że „najwięcej wi-
taminy mają polskie dziewczyny”, dlate-
go tak chętnie fotografowali się z Polkami. 
W niejednym oku w czasie pożegnania za-
kręciła się łezka. Goście opuszczali nas za-
dowoleni, twierdzili, że byli traktowani po 
królewsku, i doświadczyli prawdziwej pol-
skiej gościnności… a więc  au revoir!

Nie da się opisać wszystkiego co działo się 
w czasie pobytu młodzieży w Polsce, dlatego 
też zapraszamy do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej www.zszbychawa.pl, gdzie 
zamieszczamy relacje oraz bardzo obszerne 
galerie z pobytu gości.
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Tradycje amatorskiej działalności kulturalnej w Bychawie – część II

Stefan Dwojak i jego kapela
Maria Dębowczyk

Już sam tytuł poniższego tekstu wywo-
łuje u wielu bychawian miłe, ciepłe wspo-
mnienia sprzed lat kilkudziesięciu. Pamię-
tamy przecież pana Stefana z jego kilku-
osobową drużyną, która, począwszy od po-
czątku lat 50. aż do 80. ubiegłego wieku, 
zawsze i niezawodnie urozmaicała wszel-
kie obchody i akademie „ku czci”. Po nud-
nawym i na ogół przewidywanym w treści 
i tonie referacie występ kapeli był punktem 
programu z nadzieją oczekiwanym, a potem 
gorąco oklaskiwanym. Oto skupiona twarz 
pana Stefana z nieodłącznym akordeonem 
(w miasteczku dowcipkowano, że nawet sy-
pia z panią Harmonią), jego uważne spojrze-
nie dyscyplinujące wy-
konawców przed wy-
stępem, a potem ka-
skada dźwięków. A że 
repertuar kapeli był 
urozmaicony i boga-
ty, więc i reakcje słu-
chaczy krańcowo róż-
ne – od żywiołowej ra-
dości do sentymental-
nych czy patriotycz-
nych wzruszeń. No bo 
jakże tu nie wzruszyć 
się rozlewnym „Pole-
sia czarem” czy party-
zanckimi „Ułanami”, 
a jak nie przytupnąć 
przy śpiewce o gru-
chających gołąbkach. 
I to właśnie jest jesz-
cze pamiętane przez 
mieszkańców dźwi-
gających na sobie sześć i więcej dziesiątek 
lat oraz wpisane w historię kulturalnej ak-
tywności krainy bychawskiej. Tu trudno po-
wstrzymać się przed refleksją, że dla młod-
szych ta powojenna bieda, a potem siermięż-
ne lata peerelowskie, z ich politycznym kon-
tekstem, to niepojęta wirtualna odległość. 
Jak im bowiem wytłumaczyć czasy bez tele-
wizji, komputera i Internetu, a nawet dobre-
go radia, i to, że bawiono się i cieszono wtedy 
przy rytmach i melodiach ludowych? Czasy, 
w których rozrywka nie była wspierana, jak 
dziś, elektroniką, a jej tworzenie opierało się 
wyłącznie na naturalnych zdolnościach lu-
dzi muzykujących i śpiewających czy chęt-
nych do „robienia” teatru. Instruktorzy ta-

kich grup to często społecznicy i pasjonaci, 
jeżeli byli zatrudniani na etatach, to i tak 
ich zaangażowanie wykraczało dalece poza 
godziny pracy. Niewątpliwie do takich moż-
na zaliczyć Stefana Dwojaka.

Jak Janko Muzykant
Skąd takie skojarzenie? Ktoś być może się 

zdziwi. Skojarzenie niezupełnie adekwat-
ne, jednakże pewne okoliczności okazu-
ją się zbieżne z małym Sienkiewiczowskim 
bohaterem.

Stefan Dwojak, choć urodził się poza Pol-
ską, bo w dawnym Leningradzie na terenie 
byłego ZSSR 14.05.1918 r., już jako dwu-
letnie dziecko powrócił z matką do Polski 

i zamieszkali w Kolonii Kiełczewice. Wycho-
wywał się więc na wsi i uczęszczał do wiej-
skiej szkoły powszechnej w Kolonii Gałęzów, 
a potem do oddalonej o pięć km, pokonywa-
nych pieszo (!) Bychawy.

Przysłowiową smykałkę do muzyki, do-
bry słuch i głos nauczyciele i rodzice odkryli 
u niego wcześnie, gdy próbował wygrywać 
na wierzbowej fujarce czy ustnych organ-
kach zasłyszane wiejskie melodie. O praw-
dziwej edukacji muzycznej nie było co ma-
rzyć, ze względu na skromną sytuację ma-
terialną rodziny. Ale w Szkole Powszechnej 
w Bychawie zdolności jego rozwinął nauczy-
ciel muzyki, Zygmunt Todys, wspominany z 
sentymentem do dziś przez wielu swoich by-

łych uczniów, dzię-
ki któremu nauczył 
się podstaw czytania 
nut i gry na skrzyp-
cach. Jednak ulu-
bionym instrumen-
tem z czasem stała 
się dla zdolnego sa-
mouka, harmonia.

Ze wspomnień pani Heleny, żony pana 
Stefana: Na wsi w czasach naszej młodo-
ści w długie zimowe wieczory starsi i młodzi 
gromadzili się u kogoś w domu, by wspól-
nie pośpiewać, posłuchać muzyki, a czasem 
potańczyć, co było jedyną formą rozrywki. 
I wtedy tacy grajkowie jak Stefan mogli się 
popisać, a i rozwijać. W ten sposób zawią-

zywały się bliższe znajomości, 
przyjaźnie, a nawet coś więcej. 
Stefan miał już wtedy pierw-
szy własny instrument, harmo-
nię, popularnie zwaną „guzi-
kówką”. Do dziś wspomina ją z 
rozrzewnieniem. 

Na nową, lepszej jakości, 
uskładano pieniądze już po ślu-
bie pana Stefana z panią He-
leną – mieszkanką sąsiedniej 
wsi. Była wojna, we wsi często 
zatrzymywali się partyzanci, 
czasem na nocleg. Po jednym z 
muzycznych, wspólnych z nimi 
spotkań – harmonia zniknęła. 
Widać chęć muzykowania u ko-
goś z „leśnych” wzięła górę nad 
moralnymi skrupułami. A czy-
nione poszukiwania i tropy nie 
przyniosły rezultatu.

W BychaWie po roku 1945
Ze wsi do Bychawy rodzina przeniosła 

się wkrótce po wojnie. W tym trudnym dla 
wszystkich czasie chwytano się różnych 
sposobów zarobkowania. Uciułano więc 
w rodzinie na zakup akordeonu, co stało 
się początkiem zawiązania na przełomie lat 
40. i 50. pierwszej kapeli prowadzonej przez 
Dwojaka, grywającej zarobkowo na uroczy-
stościach rodzinnych – weselach i wiejskich 
zabawach, nazywanych potańcówkami.

W jej składzie znaleźli się poza panem Ste-
fanem panowie: Serwinek, Rostek, Kloc, So-
chacki, Grzybowicz, Sidor, Mikulski. Wszy-
scy z okolicy lub z Bychawy. Spotykano się 

Lata 50. lub początek 60. Studniówka w LO. Kapela w pierwszym składzie od lewej Sidor – 
trąbka, Grzybowicz – perkusja, Dwojak – akordeon, Mikulski – skrzypce
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na próby zespołu w działającym od lat mię-
dzywojennych, Domu Ludowym.

Kapela Dwojaka zyskiwała coraz więk-
szy rozgłos, także poza Bychawą i w gmi-
nach sąsiednich oraz reprezentowała mia-
sto w Lublinie. Jej udział w Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym w roku 1968 został pozytywnie za-
uważony, i uzyskane tam, w opinii organi-
zatorów, wyróżnienie, [zob. tekst K. Chrusz-
czewskiej] znacznie podniosły rangę zespo-
łu, który wówczas, i do końca, tworzyli:

• Stefan Dwojak – akordeon
• Roman Bigos – saksofon
• Kazimierz Błotniak – saksofon
• Stefan Błotniak – perkusja
W tym miejscu można sobie pozwolić na 

pewne domniemanie: być może kapela Dwo-
jaka, reprezentująca środowisko miejskie 
– Bychawa była wówczas siedzibą powiatu 

– a nie wiejskie, nie mieściła się w regula-
minie festiwalu o profilu typowo ludowym. 
Może w przeciwnym przypadku ocena była-
by jeszcze wyższa?

Aktywność kapeli po oddaniu do użytku 
nowo wybudowanego Domu Kultury w roku 
1962 ogniskowała się w tym miejscu, gdzie 
zawiązała się współpraca z innymi zespoła-
mi artystycznymi.

Przez wiele lat, do przeniesienia się ro-
dziny Dwojaków z Bychawy do Lublina 
tj. do roku 1983, kapela współuczestniczy-
ła w imprezach organizowanych przez Klub 
Seniora, którego długa działalność, do dnia 
dzisiejszego, choć w innym, co zrozumia-
łe, składzie, wymaga odrębnego omówie-
nia. Pan Stefan, występujący też jako soli-
sta, dzielił się swoim doświadczeniem z mło-
dymi muzykującymi, m.in. Z Antonim Bu-
dzyńskim oraz współpracował z istniejący-

mi przy domu kultury grupami wokalnymi. 
Kontakt z Bychawą trwał jeszcze kilka lat, 
co potwierdza, że powiedzenie „nie ma lu-
dzi niezastąpionych” nie zawsze okazuje się 
prawdziwe. Bychawa żegnała Rodzinę Ste-
fana i Heleny (śpiewającej w Klubie Seniora) 
Dwojaków oraz ich pięć córek z łezką w oku.

Zespół śpiewaczy Klubu Seniora, rok 1984. Od strony lewej panie Orszulik, Janiec, 
Jagieło, Dwojak, Fijołek, z tyłu Hanaj, S. Milanowska, z akordeonem S. Dwojak.

Rok 1978. Spotkanie towarzyskie w Klubie Seniora. Od strony 
prawej Stefan Dwojak, obok małżonka Helena Dwojak.

Rok 1973, impreza choinkowa. Od lewej Stanisław Sawecki, Stefan 
Dwojak, Roman Bigos, Stefan Błotniak, Kazimierz Błotniak.

Rok 19651966. Zabawa noworoczna dla dzieci. Od strony 
lewej Roman Bigos, Stefan Dwojak, Stefan Błotniak.

Obok S. Dwojaka kierująca zespołem Stanisława Milanowska oraz 
Zespół śpiewaczy Klubu Seniora. Dożynki rok 1986.

1980 rok. Występ Klubu Seniora z okazji Dnia Kobiet. Od strony prawej 
S. Dwojak, Stanisława Milanowska, Fijołkowa, NN, Kusa, Gierczyńska, 
G. Jagieło, H. Dwojakowa, NN, NN.

Szanowny i Drogi Panie Stefanie!
Z okazji 93. urodzin przesyłamy Panu z głębi naszych 

serc płynące życzenia zdrowia, wszelkich łask od Boga a do-
bra od ludzi oraz wyrazy głębokiej wdzięczności za wiele lat 
pięknej i pożytecznej pracy kulturalnej w Bychawie 

Władze Miasta,
Redakcja „Głosu Regionalistów”,

Mieszkańcy i starzy dobrzy Znajomi.

Za udostępnienie zdjęć redakcja dziękuje Pani  Marcie Guz, córce Pana Stefana 
oraz Panu Zdzisławowi Gomułce. 

m.in
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Początek lat 70. Występ kapeli w plenerze  

1968 rok.  Kazimierz Dolny nad Wisłą

Kapela Ludowa Dwojaka z Bychawy 
z Festiwalem Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym w tle.

Krystyna Chruszczewska

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu, powołany do życia w 1967 
roku jako impreza wojewódzka, już w na-
stępnym – 1968 roku dostąpił rangi impre-
zy ogólnopolskiej, której celem jest przegląd, 
ochrona i dokumentacja tradycji autentycz-
nego repertuaru, stylu śpiewania i muzyko-
wania ludowego, oraz szerokie popularyzo-
wanie tych tradycji. Atmosfera, jaką wspól-
nie z uczestnikami udało się organizatorom 
w kolejnych latach stworzyć, zainteresowa-
nie odbiorców, a także świadomość, że prze-
trwanie autentycznego ludowego muzyko-
wania wymaga pielęgnacji i rozważnej sty-
mulacji, sprawiły, że Festiwal w Kazimie-
rzu zyskał rangę jednej z najważniejszych 
imprez tego rodzaju w Polsce i poza naszy-
mi granicami. Duża w tym zasługa dyrekcji 
i pracowników Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Lublinie (obecnie Wojewódzki Ośrodek 
Kultury), ich konsekwentnych zabiegów oraz 
– w pierwszych latach – efektywnej pomocy 
ówczesnego Wydziału Kultury w Lublinie.

Tak więc Festiwal Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu, systematycznie roz-
wijając swoje oddziaływanie, wzbogacając 
formy przekazu polskiej tradycji ludowej, 
zyskując z biegiem lat nowych patronów 
i współorganizatorów – przetrwał wszystkie 
zawirowania polityczne i ekonomiczne – or-
ganizowany jest w 2011 roku po raz czter-
dziesty piąty!

Naszkicowana została powyżej, z koniecz-
ności skrótowo, historia i idea Festiwalu – 
po to wszakże, by wspominając udział w tej 
imprezie Kapeli Ludowej Dwojaka z Bycha-
wy pokazać jej rolę i znaczenie w kulturze 
ludowej Lubelszczyzny.

Przywołując w pamięci 
pierwsze Festiwale, wspo-
minam artystów – uczest-
ników tej imprezy, któ-
rzy wnieśli swój wkład 
w jej kształt, nie tylko 
jako wykonawcy auten-
tycznego śpiewu i muzy-
ki ludowej, nagradzani 
za swój kunszt artystycz-
ny i wartościowy, uni-
kalny charakter, Trwałe 
miejsce w kalejdoskopie 
wspomnień autorki zaj-
mują i ci, którzy tworzyli 
niezwykłą atmosferę za-
równo święta kultury lu-
dowej, jak i wspólnej zabawy wykonawców 
i widzów. W tej grupie radosnego przekazu 
kunsztu i osobowości wykonawców plasu-
je się na znaczącym miejscu Kapela Ludo-
wa Dwojaka z Bychawy. Ta muzyczna for-
macja funkcjonowała od zawsze pod patro-
natem Bychawskiego Domu Kultury. Znana 
była z licznych występów estradowych przy 
okazji świąt ludowych, lokalnych, powiato-
wych i wojewódzkich uroczystości. Swoją 
popularność i uznanie zdobywała również 
poprzez uświetnianie wesel, gdzie bawiono 
się do białego rana przy muzyce i przyśpiew-
kach kapeli. Naturalnym więc „porządkiem 
rzeczy”, Kapela Ludowa Dwojaka zaproszo-
na była przez organizatorów Festiwalu już 
w roku 1968 (I Festiwal o randze ogólnopol-
skiej). Wystąpili w swoim składzie:

• Stefan Dwojak – akordeon, śpiew
• Roman Bigos – saksofon
• Kazimierz Błotniak – skrzypce
• Stefan Błotniak – bęben.
W tym Festiwalu, jak i w następnych Ka-

pela Dwojaka osiągnęła niewątpliwy status 
ulubieńca publiczności. Nieznane było – nie-
istniejące przecież – głosowanie poprzez SMS 
i inne elektroniczne wynalazki, ale aplauz, 
jakim wówczas widzowie nagradzali wystę-
py Kapeli, plasowały ją w czołówce najpo-
pularniejszych wykonawców. Przebojem wy-
lansowanym przez pana Stefana Dwojaka 
stała się piosenka „Dwa gołąbki” – skoczna 
i zabawna, przez wszystkich była śpiewana. 
Popłynęła też z festiwalowej estrady dawno 
niesłyszana pieśń „Polesia czar”, mało zna-
na wówczas, chyba „zakazana” – wszak to 
kresowe Polesie znalazło się poza granicami 
Polski po II wojnie światowej. Utwór nostal-
giczny, piękny muzyką i tekstem, wzbogacił 
repertuar Kapeli Dwojaka dzięki współpra-
cy z Panem Zdzisławem Gomułką, pierw-
szym kierownikiem Bychawskiego Domu 
Kultury (w późniejszych latach i on śpie-
wał w kapeli Klubu Seniora). Za te chociaż-
by przywołane tu piosenki zapamiętano ich 
wykonawców na długo. Ale nade wszystko 
swoją werwą, kunsztem wykonawczym, 
obecnością na festiwalach całą duszą, za-
pewnili sobie trwałe miejsce w dziedzinie 
ludowego muzykowania na Lubelszczyź-
nie, przekraczając też granice regionu, 
sypały się zaproszenia na imprezy, rów-
nież niekoniecznie masowe [podkreśl. 
red.]. Autorka niniejszych wspomnień bawi-
ła się np. przy muzyce kapeli Dwojaka na 
balu sylwestrowym zorganizowanym przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie. Z wie-
lu więc powodów Pan Stefan Dwojak i jego 
kapela mają swoje miejsce we wdzięcznej 
pamięci autorki.

Krystyna Chruszczewska, instruktor ds. teatru 
w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Lublinie,  współ-
organizatorka  Festiwalu  Kapel  i  Śpiewaków  Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym, kierownik sekcji progra-
mowej  tej  imprezy,  później  sekretarz  jury  festiwalu 
– do 1992 roku.
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Batorz - nie tylko narty!
część III

Marek Kuna

Opuszczamy cmentarz na starym grodzi-
sku. Za znakami szlaków turystycznych 
zmierzamy w kierunku widocznej ściany 
lasu. Przy drodze po lewej dawne wyrobisko 
tworzy piękną odkrywkę geologiczną. Od-
słonięta biała ściana, wysoka na ok. 5 m, 
w spągu lite bloki wapienia, nad nimi gruba 
warstwa rumoszu świadczy o intensywności 
procesów rzeźbotwórczych w minionych epo-
kach. Na wierzchu warstwa gleby powstałej 
ze zwietrzelin wapiennych i lessów. Idziemy 
w głąb sosnowego lasu. Można też samocho-
dem, ale niech nasza podróż powstańczym 
szlakiem ma charakter pielgrzymki.

Naszą wędrówkę przyszło nam kontynu-
ować jakieś dwa miesiące później, w jakże 
zmienionej scenerii. Jest Niedziela Wiel-
kanocna i wiosna właśnie rozkwita. Okres 
pięknych kwietniowych wyżów, z krysta-
licznie czystym niebem i przymrozkami 
zakończyła nocna ulewa. Od rana także: 
to padało, to lało na przemian. Ciężkie bu-
rzowe chmury nadal wiszą nad roztoczań-
skimi pagórami. Por pod żelaznym most-
kiem tym razem zdecydowanie płynie. Ko-
ryto wypełnia brudnożółta woda płynąca 
gdzieś tam od Zdziłowic. To zjawisko typowe 
– wyschnięta pokruszona na pył gleba, nie 
związana jeszcze roślinnością, podlega in-
tensywnemu spłukiwaniu. Zgodnie z obiet-
nicą pozostawiamy samochód przy wzgórzu 
cmentarnym. Zagłębiamy się w mokry las. 
Korony sosen parują tworząc wilgotną mgłę 
osiadającą na ubraniach. Drzewa liściaste 
nabrzmiały pąkami, na brzozach zielenią 
się już młode listki. Kontrastują z nimi biało 
kwitnące dzikie czereśnie i tarniny. Na dole 
barwny dywan. Przez brąz ubiegłorocznych 
liści przebija się cała gama roślin światło-
lubnych, kwitnących zanim nowe liście za-
cienią las. Po przebiśniegach już ni śladu. 
Przekwita łuskiewnik i przylaszczka, wiel-
kimi płatami kwitnie zawilec gajowy, na-
słonecznione zbocza zdobią fiołki. Jeszcze 
szczawik zajęczy, wielobarwna miodunka 
ćma, w wąwozach drobne żółtawe kwiaty 
kopytnika.

Idziemy drogą ku północ-
nemu wschodowi.

Będąc tu zimą nie za-
uważyłem, że dawną szu-
trówkę pokrywa nowy as-
falt. Najwyraźniej pomnik 
powstańców stał się miej-
scem chętnie odwiedzanym 
przez przyjezdnych.

Wkraczamy w krainę wą-
wozów zwaną Wilczymi 
Dołami. Wspomniałem o typologii krajo-
brazów i kryteriach ich podziału. Ktoś by-
stry spytał czy to się jakoś mierzy? Owszem. 
Jednym ze wskaźników urzeźbienia terenu 
jest łączna długość dolin i wąwozów – mie-
rzona wzdłuż osi – w przeliczeniu na 1 km2. 
Na Roztoczu Zachodnim te wartości są naj-
wyższe. Badacze podają różnie: 7, 9 a nawet 
12 km/km2. Obok Piekiełka k. Szczebrze-
szyna i Szadowych Zdeberek nieopodal 
Goraja, Wilcze Doły należą do najsilniej 
urzeźbionych fragmentów Roztocza i całej 
Polski. Istotnie, ku drodze biegnącej dolinką 
zbiegają strome wąwozy, rozdzielone pagór-
kami, noszącymi na Lubelszczyźnie lokal-
ne miano czubów. Jak twierdzą specjaliści 
geomorfologowie, jest to rzeźba najnowszej 
generacji i powstanie swe zawdzięcza gospo-
darce rolnej. Żyzne gleby lessowe zachęciły 
do karczowania lasów i intensywnej upra-
wy pól. Na dodatek osadnictwo na prawie 
magdeburskim zakładało podział gruntów 
poprzecznie do osi dolin – co warunkowało 
orkę wzdłuż stoku. Inaczej zresztą nie było 
można, wszak każdemu osadnikowi nale-
żało zapewnić dostęp do wody, łąki i lasu. 
Dodajmy do tego dużą deniwelację terenu 
oraz intensywność zjawisk atmosferycz-
nych, a otrzymamy sumę czynników rzeź-
botwórczych. Na Roztoczu bowiem zjawiska 
pogodowe mają szczególną intensywność. 
Najwyższe poza obszarami górskimi sumy 
opadów deszczu i śniegu, najdłuższy okres 
zalegania pokrywy śnieżnej i występowa-
nia przymrozków. Jednocześnie największe 
usłonecznienie i najwyższe temperatury 
latem. Z końcem zimy następują gwałtow-
ne roztopy. W okresie ciepłym tędy wiodą 

szlaki burz letnich z wyładowaniami atmos-
ferycznymi. Tak zwane oberwanie chmury 
nie należy do rzadkości, a wtedy suchymi 
zwykle dolinami toczą się z wodą spore ka-
mienie – bloki opoki oderwane od skalnej 
calizny. Częściej niż gdzie indziej występują 
opady gradu.

Do czynników erozyjnych trzy grosze do-
daje komunikacja lokalna. Drogi polne prze-
cinające zbocza zmieniają się w głębocznice, 
inicjując proces rzeźbotwórczy. Spływająca 
woda pogłębia je i poszerza, i oto po pew-
nym czasie mamy wąwóz trudny do przeby-
cia. Droga przenosi się gdzie indziej i rzecz 
zaczyna się od nowa. Już po kilkudziesięciu 
– kilkuset latach zamiast żyznej niwy mamy 
jałowy stok pocięty parowami. Po dalszych 
100 - 200 latach porasta je las wtórny, po-
wstrzymując na jakiś czas rozwój rzeźby. 
Przy wycince i zrywce drewna ma miejsce 
dalsze niszczenie stoku.

Mechanizacja i używanie ciężkiego sprzę-
tu nasilają opisane procesy.

Wąwozy także służą mieszkańcom, 
zwłaszcza niektórym. Do składowania 
śmieci na dzikich wysypiskach! Gdy więc 
jedni bieżą, by obcować z przyrodą i historią 
ojczystą, inni robią co mogą, by im radosny 
lub elegijny nastrój popsuć.

Las, który przemierzamy, ma wyraźnie 
charakter wtórny. Sosna, brzoza, to gatunki 
obce żyznym glebom lessowym. Tu zbioro-
wiskiem pierwotnym był grąd wschodnio-
polski z dębem, grabem, lipą, klonem, etc. 
W partiach wyższych Roztocza występowały 
(tak, tak!) zbiorowiska regla dolnego. Buczy-
na karpacka i bór jodłowy. Ten ostatni cha-
rakterystyczny dla obszarów Polski relikt 
trzeciorzędu nosi naukową nazwę „Abietum 
polonicum” (jedlina polska).

Cóż nam zostało z tych lasów? Niewiele. 
Oko szuka drzew pamiętających czasy Po-
wstania Styczniowego. Daremnie. Mało któ-
re widziało setną jego rocznicę. Wspinamy 
się na niewielki garb, by zaraz opuścić się w 
dolinkę. Tu asfalt zalega warstwa grząskie-
go błota naniesiona przez spływającą wodę, 
wspomaganą zrywką drzew. Asfalt biegnie 
jeszcze kilkadziesiąt metrów, po czym ury-
wa się. Żółty szlak odbija w lewo ku widocz-
nemu na zboczu pomnikowi powstańców i 
tam kończy się. Niebieski zmierza w prawo 
głębocznicą pod górę, skręcając stopniowo 
ku wschodowi. Leśna droga zazwyczaj wy-
godna dziś jest nie do przejścia. Po kilku 
krokach doświadczamy całego dobrodziej-
stwa lessu: buty grzęzną, nogi ślizgają się, 
nie wspominając o błyskawicznym ubytku 

Opoki, margle, lessy...

Głębocznica
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w elegancji garderoby. Trudna rada, trzeba 
lasem ponad drogą. Na szczęście znacznie 
łatwiej kluczyć pomiędzy bezlistnymi krza-
kami. Docieramy do rozległej polany opa-
dającej łagodnie ku dolinie. Jeszcze jakieś 
15 lat temu zajmowały ją pola gryki i owsa. 
Dziś panuje tu spory już młodnik. Oczywi-
ście nasadzona sosna i brzoza samosiejka. 
Starzy gospodarze krzywią się na takie po-
rządki. Co to łony robio panie? Tako dobro 
zimia i do zalesinio! Tako ładno pszenicka 
rosła, kartofelki byli, a tu ło! Niestety, rolnic-
two to dziś biznes, a uprawa niegościnnych 
stoków, rzecz nieopłacalna. Sosna to leśny 
przedplon, po niej wejdą szlachetniejsze ga-
tunki i za jakieś dwieście lat zaszumi buczy-
na lub puszcza jodłowa.

Niestety, nasza wędrówka szlakiem po-
wstańców kontynuowaną dziś być nie może. 
A to za sprawą zjawisk przyrodniczych, o 
których siła pisano. Postępujący za nami 
front burzowy, dudniąc niczym „artylery-

ja ruska” (wiem, kurczę, nie to powstanie) 
znacznie się zbliżył. Rudawo podświetlona 
chmura pojawia się nad lasem. Już nie po-
czciwe wiosenne grzmoty, a najprawdziw-
sze pioruny z trzaskiem walą w największe 
wzniesienia. A nasze położenie wielce nie-
korzystne – z jednej strony polana, z dru-
giej las wysoki, a wszystko to już na wierz-
chowinie. Grozę wzmaga przeraźliwa cisza 
przerywana odgłosami gromów. Powietrze 
ani drgnie, jest parno, wilgotno, po krótkiej 
wspinaczce pot płynie po plecach. Decyzja – 
odwrót! Szybciej niż kosynierzy Lelewela rej-
terujemy przez las wybierając wklęsłe formy 
terenu. Jeszcze tylko w dół do wąwozu, jesz-
cze podbiegamy pod pagórek wśród pierw-
szych kropli deszczu… Gościnnie przytula 
nas wiata wzniesiona nieopodal pomnika. 
Rozsiadamy się wygodnie, wybierając co 
suchsze miejsca pod nieco zmurszałym da-
chem. Przez trzask piorunów przebija nara-
stający szum i wkrótce ogarnia nas szara 
ściana. Grad wielkości dorodnego grochu 
wali o drewniany dach. Wyciągamy z ple-
caków kurtki i małe conieco. (Spokojnie! 
Wbrew tradycji to tylko mineralna, owoce i 
słodycze.) Grad przechodzi w ulewę, ulewa 
w deszcz, ten zaś po jakiejś półgodzinie w 
mżawkę. Uff! Upiekło się nam, tzn. uszło na 
sucho. Jeszcze chwilka zadumy przed po-
mnikiem bohaterów i ruszamy z powrotem. 
Człapiemy po mokrym asfalcie a obok nas, 

wąwozami i rowami przydrożnymi płyną z 
góry strumyki wody niczym żywa ilustracja 
procesów erozji. Jeszcze krótkie wejście na 
Górę Cmentarną i rzut oka na obmytą desz-
czem okolicę. Pora do domu, bo zmierzch 
nadciąga i kolejna chmura wisi nad hory-
zontem. W międzyczasie… Moi towarzysze 
obecnej wędrówki, adepci matematyki nie 
uznają terminu „w międzyczasie”. Co to jest 
„międzyczas”? „W międzyczasie” czyli kie-
dy? Czasoprzestrzeń jest kontinuum i nie 
istnieje nic pomiędzy!

Za to ja w międzyczasie, czyli od czasu, 
gdy podjąłem tematy batorskie, do chwi-
li obecnej wzbogaciłem nieco swą wiedzę o 
przedmiocie mych zainteresowań. Dotarłem 
m.in. do publikacji wyników prac archeolo-
gicznych wykonanych pod kierunkiem Zbi-
gniewa Wichrowskiego – archeologa z Mu-
zeum Regionalnego w Kraśniku.

I tak w r. 1966 podczas kopania grobu 
na cmentarzu odkryto szereg przedmiotów 

ceramicznych i żelaznych: 
fragmenty garnków i innych 
naczyń, część wędzidła, hak 
i gwóźdź, a także kości konia 
i dzika.

Ceramika – wg badaczy 
pochodzenia miejscowego – i 
przedmioty żelazne datuje się 
na okres IX – XI w. Grodzisko 
batorskie, jak już powiedzia-
no, kryje jeszcze na pewno 
wiele ciekawych rzeczy, ale 
dostęp jest utrudniony ze 
względu na obecny charakter 
użytkowania tego obszaru.

Podczas prac archeologicz-
nych przy budowie wycią-
gu stwierdzono, że obszar 
osadniczy związany z bator-

skim grodem mógł rozciągać się na 10 ha, 
co stawiałoby go obok takich dużych osad 
słowiańskich, jak Chodlik, Lublin lub Grody 
Czerwieńskie. Wichrowski twierdzi, że Ba-
torz był ośrodkiem pogańskiego kultu, przy-
tacza lokalną legendę, że stała tu świątynia 
jakiegoś bóstwa.

Oponuje temu prof. Andrzej Kokowski – 
specjalista od Gotów, twierdząc, że Słowia-
nie świątyń nie budowali, a bogom cześć od-
dawali w plenerze.

Skąd zatem nazwa kącina, gontyna czy 
chram oznaczająca w językach słowiańskich 
świątynię właśnie? Dodajmy jeszcze cokol-
wiek o grodzisku. Jak już powiedziano wy-
miary obiektu podane przez „Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego” są niepraw-
dziwe. Wysokość pagórka to jakieś 30 m nad 

poziom doliny a obwód wału 400 - 500 m. 
Wysokość wału – obecna to 4 - 5 m, mógł 
być trochę wyższy. Ziemna konstrukcja 
podwyższona i umocniona była drewnianą 
palisadą. Przedmoście wzmocnione dodat-
kowym wałem. W pobliżu grodziska znale-
ziono ślady trzech kurhanów, a w nich po-
zostałości pochówków ciałopalnych: kości 
ludzi i zwierząt a również dary ofiarne, na-
czynia, groty strzał, fragmenty noża, haczyk 
na ryby, nasiona zbóż, zioła.

Jakich bogów czczono w Batorzu? Nie wia-
domo! Mogły to być bóstwa wodne, u podnó-
ża góry znajdowało się bowiem małe jeziorko 
zasilane podziemnymi wywierzyskami.

Może nawet składano ofiary z ludzi? Brr! 
Ale hoże rusałki na brzegu, odziane skąpo, 
pardon, chciałem rzec skromnie – czemu 
nie! Istnieje teza, że Batorz, jako ośrodek 
kultu pogańskiego, został zniszczony przez 
wojsko Mieszka I które przyniosło nam 
chrześcijaństwo i porzundek. Wybraliśmy 
większe dobro, a dowcipy o poznaniakach 
weszły trwale do repertuaru biesiadnego.

Badania nad batorskim grodem, jakby 
powiedzieli kryminolodzy, mają charakter 
rozwojowy!

Powrót do Bychawy wygląda trochę surre-
alistycznie. Szosy opustoszały. Zmyte wio-
senną ulewą wzgórza parują, nad dolinami 
ciągną się mgły. Kolejna chmura nadciąga 
z południa, w środku żółtym świecąc. Sły-
chać odległe jeszcze grzmoty. Kontury roz-
mywają się jak na obrazach impresjonistów. 
Kolory szarzeją w zmierzchu…

cdn.
Sosna
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Jeden dzień dla Jeremy!
Artur Płaza 

Niedziela, 10 kwietnia, popołudnie
Z malowniczej Kamiennej Góry zjeżdża, 

wijącą się wśród pól szutrówką, samochód 
z dwójką Francuzów. Opuszczają oni go-
ścinne gospodarstwo Państwa Nowaków, 
gdzie przez dwa dni „od podszewki” pozna-
wali sytuację polskiego rolnictwa. Ta krót-
ka, niemal spontaniczna wizyta, wzięła swój 
początek w Internecie, ale o tym po kolei.

Czwartek, 24 marca, późny wieczór
Otwieram e-mail od przyjaciół z La Cha-

pelle sur Erdre i czytam: ...niedawno do 
biura komitetu zbliźniaczenia u nas 
dołączył młody rolnik z La Chapelle – 
Jérémy… Poznałam go osobiście, bar-
dzo sympatyczny i otwarty chłopak, bę-
dzie w Polsce od 6 do 13 kwietnia 2011. 
Jérémy nie zna jeszcze Bychawy i bar-
dzo chciałby do Was przyjechać na je-
den dzień. Problem, że nie zna nikogo… 
Czy mógłbyś zorganizować jeden dzień 
dla Jérémy? (pisownia prawie oryginalna, 
przyp. A.P.).

Jeden dzień dla Jérémy! Kruca – bomba, 
mało czasu, pomyślałem, bezwiednie cytu-
jąc filmową postać. W środku „rolniczej go-
rączki”, wiosennych orek i siewów nie będzie 
łatwo oderwać kogoś od pługa. Jestem, co 
prawda rolnikiem, tj. posiadam ustawowy 
ponad 1 ha ziemi, szpadel i grabie, ale mało 
kto w Bychawie nie ma takiego „gospodar-
stwa”, a Jeremiemu raczej o poznanie nie 
takiego chodzi. Pierwsza myśl jest ponoć 
najlepsza, a ja pomyślałem: Irek! Tak, Irek 
zna się na rzeczy! On wie, o co chodzi w tym 
naszym rolnictwie! Dzwonię z zaskoczenia 
z propozycją, by pełnił honory pana domu, 
przewodnika dla spragnionych wiedzy o pol-
skim rolnictwie Francuzów, pokazał polską 
gościnność  i wsparł ideę przyjaźni dwóch 
odległych miast: Bychawy i La Chapelle sur 
Erdre. Krótka wymiana zdań i decyzja moje-
go rozmówcy: Zrobię, co będę mógł!

Od tej chwili czas biegł coraz szybciej, 

szczególnie, gdy okazało się, że Jeremie-
mu ma towarzyszyć jego kuzynka, o której 
wiedzieliśmy tylko tyle, że jest Francuzką. 
Przygotowania do wizyty kończymy przysło-
wiowo za pięć dwunasta.

Sobota, 9 kwietnia, popołudnie
1,5 godz. przed planowanym czasem 

przed dom zajeżdża samochód. Łącząc zna-
ne mi (z kilku języków) słowa, witam gości 
na bychawskiej ziemi. Tłumaczę jeszcze w 

drodze, gdy pada prośba kuzynki Jeremie-
go – Nedege (jak się okazało studentki pielę-
gniarstwa): Czy moglibyśmy zobaczyć wasz 
szpital? Pytanie rozszerza niespodziewanie 
charakter wizyty gości o aspekt medyczny. 
Ale w przeciwieństwie do innych nacji, dla 
nas Polaków (przynajmniej od czasów Mic-
kiewicza, który stworzył Wielką Improwi-
zację) nie ma rzeczy niemożliwych! Telefon 
do dyrektora SP ZOZ, pana Piotra Wojtasia, 
zgoda ordynatora, Pana Jacka Michalskie-
go (obu panom tą drogą serdecznie dzię-
kuję) i drzwi naszego Szpitala Powiatowe-
go stają otworem przed francuską adeptką 
pielęgniarstwa! Szybka wizyta i już jedzie-
my do gospodarstwa Państwa Nowaków w 
Olszowcu.

Gospodarze są na posterunku! Po chwi-
li zwiedzamy obejście, poznajemy „Franka”, 
przepisy na paszę i lądujemy w „świńskim 
przedszkolu”. Kolacji towarzyszą rozmowy o 

stażach rolników i nie tylko ich, gdyż Nede-
ge wyraża chęć odbycia praktyki zawodowej 
w bychawskim szpitalu. Dzień kończymy na 
rozmowach przy biesiadnym stole, dnia na-
stępnego. Niejako rozpoczęty w nocy dzień 
10 kwietnia przynosi nowe wrażenia go-
ściom. Wizytujemy gospodarstwa i doświad-
czamy gościnności Justyny i Stanisława 
Kałkusów, Marzeny i Waldemara Ciura-
jów, Małgorzaty i Jerzego Popławskich, 
Marii i Marka Sprawków.

Gdy wizyta Nedege Ling i Jérémiego Le 
Gruyera dobiegała końca, wyznaje, że zo-
baczył w Bychawie gospodarstwa w wie-
lu dziedzinach lepiej funkcjonujące niż 
te w La Chapelle. 

Mija kilka dni i kolejny e-mail z La Cha-
pelle. Jérémy pisze: Spotkałem się z Ko-
mitetem w la Chapelle i rozmawiałem o 
wymianie rolników….Jeśli chcecie przy-
jechać do La Chapelle nie będzie żad-
nych problemów rozmawiałem z wie-
loma rolnikami i oni wyrażają zgo-
dę. Może to być np. w grudniu przez 
dwa tygodnie. Jeśli to możliwe dobrze 
żeby to byli młodzi rolnicy. Spotkałem 
wielu takich podczas pobytu u Irka 
w Bychawie. Porozmawiajcie o tym z Ir-
kiem… Dziękuję z weekend w Bychawie. 
Doświadczyłem wiele przyjaźni. Było 
wspaniale. Pozdrowienia – Jeremy.

Pozostaje mi tylko spełnić oczekiwa-
nia Jeremiego i rozmawiać z Irkiem, który 
okazał się nie tylko gościnnym gospoda-
rzem, ale i dobrym organizatorem wymian 
międzynarodowych.

To właściwy moment i miejsce, by podzię-
kować w imieniu naszego stowarzyszenia 
za okazane serce i poświęcony czas osobom 
wymienionym w tym artykule. Szczegól-
ne słowa uznania dla Państwa Kazimiery 
i Romana Nowaków oraz Małgorzaty i Ire-
neusza Nowaków. Dziękujemy Joannie 
Podgórskiej, Ilonie Krasoń, Marcie Lipiń-
skiej za nieodpłatne pełnienie roli tłuma-
czy, przemaszerowane kilometry, wybłocone 
(oby tylko!) na farmach buty.

Świątecznie i barwnie...
Elżbieta Korba

Wielkanoc to radosne święta w bar-
wach wiosny. W naszym gimnazjum przy-
gotowania do nich zostały poprzedzo-
ne różnymi inicjatywami społeczności 
uczniowskiej, spośród których warto wy-
mienić konkurs na najpiękniejszą palmę 
czy konkurs ,,Pisanka, jajko malowane”. 
W tym ostatnim uczniowie ozdabiali do-
wolną techniką tradycyjne, malowane 
jajo.

Wszystkie klasy Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie wykonały  
również palmy wielkanocne. Były one głów-
ną ozdobą procesji wokół kościoła parafial-
nego w Bychawie w Niedzielę Palmową (17 
kwietnia). W konkursie pisanek pomysło-
wość i estetyka zgłoszonych prac przerosła 

nasze oczekiwania. Większość z nich 
została sprzedana na kiermaszu 
ozdób świątecznych w naszej szkole. 
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
zostaną zakupione książki dla mło-
dzieży do szkolnej biblioteki. Dzięku-
jemy wszystkim zainteresowanym!

Nedege Ling, Gosia i  Irek Nowak, Jeremy Le Gruyer i... 
Hera 
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Olimpiada policyjna – 
kolejny sukces uczniów 
„Kwiatka”

Monika Kot

Elżbieta Kowalska, uczennica kla-
sy II E LO, zajęła II miejsce w organi-
zowanej przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie Olimpiadzie Policyjnej i 
tym samym otrzymała indeks na wy-
brany kierunek stacjonarnych stu-
diów pierwszego stopnia realizowany 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Olimpiada składała się z trzech etapów. 
Pierwszy odbywał się na terenie szkół 
i polegał na napisaniu przez ucznia pra-
cy pisemnej na wybrany temat spośród 
podanych przez Komitet Główny Olim-
piady. Drugi etap miał formę testu wie-
dzy i odbywał się za pośrednictwem In-
ternetu również na terenie szkół, których 

uczniowie zakwalifikowali się do drugiego 
etapu. Każdy uczestnik otrzymał za pośred-
nictwem swojej szkoły szczegółowe informa-
cję o terminie i zasadach rozwiązywania te-
stu oraz indywidualny login – hasło dostępu 
oraz adres strony internetowej, na której był 
zamieszczony test wiedzy. Zwycięzcami tego 
etapu zostało 31 uczestników, którzy uzy-
skali najwyższą liczbę punktów. Trzeci etap 
rozegrał się 16 kwietnia 2011 roku na tere-
nie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i skła-
dał się z egzaminu ustnego oraz sportowego.

Kilka dni po olimpiadzie Ela jest niezwy-
kle spokojna, ale pełna szczęścia i dumy, 
że to właśnie jej w tym roku udało się wy-
grać wymarzoną przyszłość. Z iskierką w 
oku opowiada: Rywalizacja była bardzo wy-
równana, a cel każdego uczestnika był taki 
sam – indeks Wyższej Szkoły Policyjnej, któ-
ry jest przepustką do spełnienia marzeń. 
Otwiera nowe możliwości i perspektywy. Nie 
każdemu udało się osiągnąć upragniony cel, 
ale każdy wykorzystał maksymalnie swoje 

możliwości. Ja miałam to szczęście, że uda-
ło mi się pokonać kolejny etap na drodze do 
spełnienia marzeń. Jednak nie jest to tylko 
mój sukces. W zdobyciu niezbędnej wiedzy 
i umiejętności pomogli mi nauczyciele: pan 
Marek Krzysztoń (nauczyciel wiedzy o spo-
łeczeństwie), komendant Zbigniew Niedź-
wiadek oraz pan Jakub Dyś, który zadbał 
o kondycję fizyczną. Każdy z nich poświęcił 
mi dużo swojego wolnego czasu, dzięki cze-
mu osiągnęliśmy ten sukces. Za ich pracę, 
zaangażowanie i okazane serce serdecznie 
dziękuję.

Słowa uznania, Ela kieruje także w stronę 
dyrektora szkoły pana Henryka Dudziaka, 
którego troska o młodych ludzi z roku na 
rok owocuje nowymi propozycjami eduka-
cyjnymi, pozwalającymi młodzieży spełniać 
swoje marzenia.

Ela pochodzi z Rudnika Pierwszego 
i mieszka w internacie. Rozstania z domem 
rodzinnym nie żałuje: Tę szkołę wybrałam 
właśnie ze względu na innowacyjne profi-
le jakie ma w swojej ofercie edukacyjnej. 
Praca w policji od zawsze była moim ma-
rzeniem stąd moje zainteresowanie klasą o 
profilu policyjnym. Bychawa jest miejscem 
gdzie mogę się realizować, spełniać. Lu-
dzie ambitni znajdą tu coś dla siebie. Każ-
de warte uwagi przedsięwzięcie spotyka 
się z aprobatą dyrekcji oraz wsparciem na-
uczycieli. Nigdy nie żałowałam wyboru, ja-
kiego dokonałam już prawie dwa lata temu. 
Dziś podjęłabym dokładnie taką sama decy-
zję. Szkoła gdzie możesz się rozwijać i  re-
alizować swoje marzenia, gdzie szanuje się 
twoją godność i w zdrowy sposób motywuje 
do pracy to Zespół Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego.

Serdecznie gratulujemy Eli i zachęcamy 
osoby z podobnymi ambicjami do skorzysta-
nia z naszej oferty edukacyjnej.

Szczepienie lisów
Na podstawie komunikatu lubelskiego woje-
wódzkiego lekarza weterynarii informujemy, że 
na terenie województwa lubelskiego w dniach 
11-15 maja br. zostanie przeprowadzona akcja 
szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szcze-
pionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 da-
wek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, 
pola, łąki z  pominięciem terenów zabudowanych. 
Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci kostki 
o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm x 1,0 cm, koloru zielo-
no-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
Szczepionki nie wolno dotykać. Osoba mająca kon-
takt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić 
się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt 
domowych ze szczepionką należy zgłosić do leka-
rza weterynarii. Na terenach objętych szczepieniem 
w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki nie 
wolno organizować polowań. Psy należy trzymać na 
uwięzi, a koty w zamknięciu.

Informacja SP ZOZ 
w Bychawie
Wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych Pacjen-
tów z dniem 02-05-2011 r. wprowadzamy zmiany w 
funkcjonowaniu rejestracji POZ przy SP ZOZ w By-
chawie:
Rejestracja telefoniczna Pacjentów odbywać się 
będzie od godziny 8:15. 
Rejestracja do Poradni Ortopedycznej rozpoczynać 
się będzie o godzinie 12:00. 

Rusza nowy nabór 
wniosków LGD
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje 
o I naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie 
pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działa-
nia na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań: 
•	 Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-

czej (limit dostępnych środków 469 350,00 zł;
•	 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit 

dostępnych środków 1 148 532,50 zł)
•	 Małe projekty (limit dostępnych środków 

600 000,00 zł)
•	 Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 

1 500 000,00 zł)
Termin składania wniosków o przyznanie pomo-
cy: od 16 maja do 14 czerwca 2011 r. Wnioski na-
leży składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy 
Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 
4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65. Więcej infor-
macji i całe ogłoszenie o naborze na stronie:
 www.krainawokollublina.pl.

przy budynku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
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O projekcie 
„Pomagamy Sobie”
Marta Nakielska, specjalista pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bycha-
wie od 2008 r. realizuje projekt systemo-
wy pt. „Pomagamy sobie”. Od tego cza-
su, w ramach projektu, 25 osób (w tym 
16 kobiet) ukończyło różnego rodzaju 
kursy i szkolenia podnoszące kwalifika-
cje zawodowe, uzyskało specjalistycz-
ne poradnictwo doradcy zawodowego, co 
niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu 
ich atrakcyjności na rynku pracy, a tak-
że uzyskania mobilności po uzyskaniu 
przez kilku beneficjentów prawa jazdy 
kat. B. 

Przez ten okres 14 osób uczestniczyło w 
pracach społecznie użytecznych w różnych 
instytucjach na terenie gminy Bychawa. 
Udział uczestników projektu w tych pracach 
miał na celu wyuczenie nawyku świadcze-
nia pracy, a także uzyskanie dodatkowych 
dochodów.

W bieżącym roku Ośrodek również zło-

żył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lu-
blinie wniosek o dofinansowanie projektu, 
poddawany jest on w chwili obecnej ocenie 
merytorycznej. 

Do udziału w projekcie w 2011 r. zakwa-
lifikowano 14 osób (bezrobotnych, nieak-
tywnych zawodowo, niepełnosprawnych), 
7 z nich od 1 kwietnia podjęło prace spo-
łecznie użyteczne – które będą realizowa-

ne przez 8 miesięcy (do końca listopada) – 
w placówkach oświatowych, w BCK, w OPS.

W ramach projektu „Pomagamy sobie” w 
2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej za-

mierza zrealizować Program Aktywności Lo-
kalnej dla mieszkańców bloku socjalnego w 
miejscowości Osowa. W ramach PAL planu-
je, między innymi, zorganizować festyn ro-
dzinny pt. „Powitanie wakacji” dla uczestni-
ków PAL oraz społeczności lokalnej. Ponadto 
planowane jest zrealizowanie szkoleń zawo-
dowych oraz podnoszących kwalifikacje, a 
także kursu prawa jazdy kat B dla uczest-
ników projektu. Dodatkowo, dzięki wspar-
ciu ze środków Unii Europejskiej Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bychawie w dalszym 
ciągu zatrudnia na 2,5 etatu pracowników 
socjalnych, spełniając w ten sposób wymo-
gi organizacyjne określone Ustawą o pomo-
cy społecznej.

O kolejnych etapach realizacji Projektu 
będziemy informować na bieżąco zaintere-
sowanych czytelników GZB. Zapraszamy!

Projekt „Pomagamy sobie” jest współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Na Wandzinie położą 16 000 m2 asfaltu
Mirosław Grzesiak, sołtys Wandzina

Od kwietnia trwają prace przy budowie 
drogi i chodnika na Wandzinie i Zadębiu 
w ramach realizacji Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011. Inwestycja potrwa do 30 września 
br. i będzie kosztowa prawie 2,5 mln zł.

Nikt nie podważa sensu naprawy tej drogi 
i budowy chodnika: to paląca konieczność 
dla mieszkańców i spora wygoda dla prze-
jeżdżających przez miasto. Projekt budowy 
drogi został wykonany w 2009 r. W paź-
dzierniku 2010 roku, Wojewoda Lubelski 
ogłosił listy rankingowe projektów zgłoszo-
nych na drogi powiatowe i gminne w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. Wniosek budowy 
drogi na Wandzinie i Zadębiu otrzymał 226 
punktów i zajął 24 miejsce na liście ran-
kingowej projektów wybranych do dofinan-
sowania. Projekt uzyskał dofinansowanie z 
budżetu państwa w wysokości 1 237 232 zł, 
czyli refundację połowy kosztów, które po-
niesie Gmina.

Łączna długość przebudowy ulic Zadębie, 
Wandzin, Rataja to 2359,5 m, wraz z utwar-
dzeniem poboczy i budową chodnika. Za-

łożono przebudowę trzech skrzyżowań (ul. 
Zadębie do drogi wojewódzkiej, ul. Rataja i 
ul. Wandzin do dróg powiatowych). Szero-
kość jednostronnie utworzonego chodnika 
(z kostki cementowej) przy ulicach Wandzin 
– Zadębie jest zmienna i wynosi przeważnie 
od 1 do 1,5 m w zależności od szerokości 
pasa drogowego w danym punkcie. Wjaz-
dy na działki prywatne zaprojektowano po-
przez obniżenie krawężników i chodników. 
Projekt przewiduje nowe krawężniki, obrze-
ża oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego 

o łącznej grubości 10 cm na całej długości 
remontowanych ulic. Zostanie zastosowa-
ne nowe oznakowanie poziome oraz piono-
we, w tym jedno w wersji aktywnej (święcą-
cej) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
tablice kierujące, lustro drogowe, barie-
ry ochronne stalowe, balustrady ochronne 
prowadzące.

Wszystkie zawarte w projekcie rozwią-
zania zawierają się w granicach działek 
pasa drogowego, będących własnością 
gminy Bychawa oraz Skarbu Państwa.

Wykonawcą przebudowy dro-
gi jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych sp. z o.o. w Zamo-
ściu – wykonawca drogi Gałę-
zów - Leśniczówka w 2010 r.

Dziękuję Panu Henrykowi Du-
dziakowi, Radnemu Sejmiku Wo-
jewódzkiego, za pomoc i zorganizo-
wanie spotkania z Wicewojewodą 
Lubelskim w sprawie budowy drogi 
w Wandzinie. Serdecznie dziękuję 
członkom rady sołeckiej (Pani Ewie 
Nieściór, Panu Piotrowi Kamin-
skiemu) za stałą pomoc i wsparcie 
projektu.
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Wiosną wszystko zdarzyć się może…
Samorząd Uczniowski SP w Zaraszowie 

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Pod-
stawowej w Zaraszowie: role się odwróci-
ły, uczniowie prowadzili lekcje, a nauczy-
ciele zasiedli w ławkach. Młoda kadra pe-
dagogiczna nauczała swoich kolegów. Wi-
doczna była troska o profesjonalizm, ale 
także o to, żeby nie było nudno, wprowa-
dzono metodę: uczymy, bawiąc się.

W inscenizacji specjalnie przygotowanej 
na ten dzień też wszystko zdarzyć się mogło; 
Bocian, który przyleciał prosto z Afryki na 
polską łąkę zakochał się w… Żabie. Bo: Nikt 
z was nie wie jak, czuje się ptak, gdy mu ko-
goś brak.

Bocian obiecywał swojej zielonej wybrance 
dostatnią przyszłość, jesienią eskapadę do 
ciepłych krajów. On taki zakochany, a żaby 
uznały go za chorego, jeśli już – to chorego 
z… miłości. Wszak wiosna to pora zakocha-
nych. Tak się sprawy miłosne skomplikowa-
ły, że aż musiała interweniować Wiosna.

W tym dniu były też różne konkursy i za-
bawy. Kilka dni wcześniej zapowiedziano 
konkurs na zielone przebranie. Uczniowie 
(ale Panie też) ubrali się od stóp do głów na 
zielono: zielone spodnie, zielone skarpetki, 
zielona bluzka, zielona oprawka okularów 
itd. Niektórym to nawet zielone oczy natu-
ra podarowała. Zielono w głowie w tym kon-
kursie się nie liczyło.

A skąd w ogóle ten kult wiosny? To oczy-
wiste: człowiek, bez względu na czasy w ja-
kich żyje, potrzebuje ciepła, słońca, kontak-
tu z przyrodą...

Wystarczy popatrzeć na przebijające się 
przez skorupę ziemi, a niekiedy jeszcze 
przez warstwę śniegu czy lodu, pierwsze 
przebiśniegi czy krokusy, aby dostrzec od-
wieczną wolę istnienia.
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Dzień Otwarty 
Henryka Łoś, wicedyrektor

Dzień Otwarty wszedł już do tradycji 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczy-
ny w Bychawie. W tym roku odbył się 27 
kwietnia. Gościli u nas wraz z nauczycie-
lami uczniowie klas szóstych ze SP w By-
chawie, SP w Bychawce, SP w Tuszowie, 
SP w Starej Wsi Drugiej, SP w Woli Gałę-
zowskiej i SP w Kosarzewie.

Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej i 
wykonaniu wspólnego zdjęcia goście zebrali 
się w hali sportowej, gdzie zostali powitani 
przez dyrektora szkoły, p. Bożenę Toporow-
ską oraz przez przedstawicielkę Samorządu 
Uczniowskiego. Ofertę edukacyjną naszej 
szkoły w postaci pokazu multimedialnego 
przedstawił p. Bogusław Golewski. Ucznio-
wie klas VI otrzymali informatory o naszym 
gimnazjum, wysłuchali występy solistów, 
chóru i koła gitarowego, zobaczyli pokazy 
gimnastyczne oraz szkolny zespół taneczny 
Elektro-Tec, który zebrał największe brawa. 
Szóstoklasiści wzięli udział w konkursie Co 
wiesz o Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczy-
zny? Las rąk po każdym pytaniu świadczył 
o tym, że uważnie słuchali prezentacji. 

Pod opieką przedstawicieli Samorzą-
du Uczniowskiego uczniowie klas VI zwie-
dzali stoiska naukowe przygotowane przez 
uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Mie-
li możliwość m.in. doświadczalnie poznać 
właściwości gazów wchodzących w skład 
powietrza, pobawić się zabawkami fizycz-

nymi wykonanymi przez 
uczniów, obejrzeć prace pla-
styczne wykonane różnymi 
technikami, podziwiać pra-
ce prezentowane przez koło 
geograficzne, oglądać pod 
mikroskopem komórki krwi 
i skórkę z łuski spichrzo-
wej cebuli czy dowiedzieć 
się wszystkiego o wymia-
nie uczniów naszego gim-
nazjum z La College z La 
Chapelle we Francji. Można 
było z bliska zobaczyć tro-
fea sportowe, jakie zdobyli 

uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem na-
uczycieli wychowania fizycznego, czy zapo-
znać się z historią szkoły oglądając z wielu 
lat kroniki szkoły.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła 
Szkolna Izba Pamięci. W niej uczniowie wy-
słuchali opowieści p. Janusza Szwałka o Pa-
tronach naszego gimnazjum i oglądali zgro-
madzone eksponaty. Ponadto zobaczyli czy-
telnię multimedialną, pracownie i ich wypo-
sażenie. Po tym wysiłku zostali zaproszeni 
do kawiarenki na słodki poczęstunek.

Uwieńczeniem spotkania był Turniej Piłki 
Nożnej i Siatkowej o Puchar Dyrektora Szko-
ły. Po zaciętych finałach zwycięzcą turnieju 
piłki nożnej została SP w Bychawie, II miej-
sce zajęła SP w Woli Gałęzowskiej, III – SP 
w Tuszowie, a IV – SP w Bychawce. Nato-
miast turniej piłki siatkowej wygrała SP 
w Kosarzewie, II miejsce zajęła SP w By-
chawie, III – SP w Bychawce i IV SP w Woli 
Gałęzowskiej.

Wszystkim uczestnikom – uczniom i na-
uczycielom – dziękujemy za odwiedzenie 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie i zachęcamy do wyboru naszej 
szkoły.
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wiosna w ogrodzie szkolnym

zwycięzcy zielonego konkursu 
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Znalazłam sponsora!
Elżbieta Głąb

Podczas przerwy świątecznej jeszcze w 
starym roku, postanowiłam udać się na po-
szukiwania sponsora strojów siatkarskich 
dla drużyny dziewcząt, które uczę w Gim-
nazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w By-
chawie. Przyznam szczerze, że pewne do-
świadczenie w tym temacie już posiadałam. 
Wtedy, jako rodzic, wraz z trenerem BLKS 
„Granit”, Sławomirem Różyckim i nieliczną 
grupką rodziców chodziliśmy po bychaw-
skich sklepach, salonikach. Zbieraliśmy 
pieniążki na dresy i komplety piłkarskie 
dla naszych dzieci, jednocześnie podopiecz-
nych klubu. Zależało nam, aby wyglądali 
jak z klubu, a nie jak zebrani przypadkowo 
chłopcy z ulicy. Grosz do grosza i udało się!

Tym razem zadanie przede mną było 
o wiele trudniejsze. Żyłam nadzieją, że może 
uda mi się znaleźć sponsora, który pokryje 
w całości koszt zakupu strojów sportowych 
i ochraniaczy na kolana. My, w zamian, 
umieścimy jego logo na koszulkach, wska-
zując tym samym na firmę, która zechciała 
dopomóc nam w poprawie wizualnego wy-
glądu drużyny. Długo zastanawiałam się, 
dokąd mam pójść.

Z racji wykonywanego zawodu /nauczy-
cielka w-f/ bardzo lubię sport, a szczegól-
nym sentymentem darzę siatkówkę. W każ-
dej wolnej chwili oglądam mecze piłki siat-
kowej. Oglądając jeden z nich zauważyłam, 
że nasze siatkarki mają na koszulkach logo 
Banku Spółdzielczego, pomyślałam, prze-
cież na terenie naszego miasteczka, w co 
jak w co, ale w banki zasobnego, również 
jest bank spółdzielczy. W pierwszej kolejno-
ści udałam się do Banku Spółdzielczego, do 
Pani Prezes i zostałam mile przyjęta. Z uwa-
gą wysłuchała, co miałam do powiedzenia 

i  ała mi światełko na-
dziei. Zaprosiła mnie po-
nownie. Poinformowała, 
że podanie, które złożę, 
zostanie rozpatrzone na 
posiedzeniu zarządu, pod 
koniec stycznia. Poda-
nie złożyłam 03.01.2011r. 
Dzięki temu, że były ferie, 
nie zdradziłam dziewczę-
tom mojego sekretu.

Ileż było radości, kiedy 
dowiedziałam się, że po-
danie zostało rozpatrzo-
ne pozytywnie i pozyska-
liśmy sponsora. Rok 2011 
uważam za szczęśliwie 
otwarty dla mnie, marzy-
łam o strojach dla repre-
zentacji dziewcząt i udało się! Trzeba ma-
rzyć i mieć trochę szczęścia, aby na swojej 
drodze spotykać takich życzliwych ludzi jak 
pani Elżbieta Janeczko - prezes Rejonowego 
Banku Spółdzielczego w Bychawie. 

Tradycją naszej szkoły stały się mecze 
charytatywne, uczniowie kontra nauczycie-
le. Przed świętami Bożego Narodzenia mecz 
w piłkę siatkową rozegrali panowie nauczy-
ciele kontra uczniowie. Mecz z sukcesem 
zakończyli nauczyciele.  Tym razem, przed 
świętami Wielkanocnymi, nauczycielki ro-
zegrały mecz z uczennicami w piłkę siat-
kową. Na parkiet panie wyszły w składzie: 
Elżbieta Głąb, Beata Kot, Anna Siek, Anna 
Duda, Sylwia Augustynowicz. W tym miej-
scu ogromne podziękowania za wzmocnie-
nie drużyny, dla naszych koleżanek - na-
uczycielek, Joanny Mendykowskiej oraz Ka-
tarzyny Maciejczyk z zaprzyjaźnionej szkoły  
z ZSZ nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskie-
go „ Hubala” w Bychawie. Wynik meczu nie 

był najistotniejszy, (niestety my, nauczyciel-
ki przegrałyśmy). Najważniejszy  był jednak 
cel dla jakiego cała społeczność  szkolna ze-
brała się na hali. Biletem wstępu na mecz 
była paczka żywnościowa od klasy, aby po-
móc uczniom znajdującym się w trudniej-
szej sytuacji materialnej. Wszystkie klasy 
spisały się na medal. Założony cel został 
osiągnięty. Ten dzień, uznałam również za 
najlepszy, żeby podziękować pani Elżbiecie 
Janeczko - prezes Rejonowego Banku Spół-
dzielczego w Bychawie za zasponsorowanie 
strojów siatkarskich i ochraniaczy na kola-
na dla drużyny dziewcząt. Pani Prezes za-
szczyciła swoją obecnością naszą szkołę. 
Pani dyrektor Bożena Toporowska wraz ze 
mną  podziękowała, dziewczęta wręczyły 
bukiet kwiatów, a Pani Prezes wręczyła nam 
jeszcze dwie piłki, życząc samych sukcesów  
sportowych.  Po czym pełne werwy i animu-
szu przystąpiłyśmy do gry.

Ze sportowym pozdrowieniem,
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Paschalne dni w naszej szkole
Janina Bogdańska Wydarzenia związane z męką i ukrzyżo-

waniem Jezusa nie są jedynie wspomnie-
niem z przeszłości. Przeciwnie, mieliśmy 
szansę stać się ich uczestnikami. Weszli-
śmy w atmosferę nadchodzą-
cych świąt przywołując świad-
ków tamtych zdarzeń: Piotra, 
Jana, Maryję, Marię Magdale-
nę. W środę 20 kwietnia 2011 r. 
przy symbolicznym grobie spo-
tkała się społeczność Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzow-
skiej oraz zaproszeni goście 
- Ks. Proboszcz, członkowie 
Rady Rodziców, aby wspomnieć 
wydarzenia Wielkiego Tygo-
dnia. Po montażu słowno-mu-
zycznym przygotowanym przez 
Janinę Bogdańską i Mariu-
sza Wąsika Ks. Leszek Żelazny 
oraz Dyrektor Szkoły Mirosław 
Stoczkowski złożyli wszystkim 
zebranym świąteczne życzenia.
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Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Olszowcu

Zarzącd OSP Olszowiec

Z historii straży w Olszowcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu zo-

stała założona w 1911 roku z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza ks. Antoniego Kwiat-
kowskiego, wielkiego społecznika i patrio-
ty. Na jej czele stanęli: Wawrzyniec Szacoń 
– prezes, Mateusz Skowronek – naczelnik 
i Jan Łukasik – sekretarz. Podczas I woj-
ny światowej olszowscy strażacy walczy-
li zarówno z ogniem, który w 1915 r. w wy-
niku austriacko-rosyjskich działań wojen-
nych strawił kilka gospodarstw, jak rów-
nież z zaborcami, biorąc w 1918 r. czynny 
udział w rozbrajaniu żandarmów austriac-
kich. W 1936 r., w jubileusz 25-lecia po-
wstania straży, lokalna społeczność i insty-
tucje ufundowały jednostce sztandar, który 
do dziś stanowi chlubę naszej OSP. Podczas 
drugiej wojny światowej wielu druhów brało 
czynny udział w walce z okupantem w sze-
regach Batalionów Chłopskich i Armii Kra-
jowej, sześciu spośród nich zginęło.

Po wojnie działalność olszowskiej straży 
ożywia się. Jednostka pozyskuje m.in. dwa 
wozy konne i pompę. W 1960 r. czynem spo-
łecznym zostaje wybudowana murowana re-
mizo-świetlica stanowiąca do chwili obecnej 
siedzibę OSP. W grudniu 1983 r. z Komen-
dy Rejonowej PSP w Bychawie przekazany 
zostaje jednostce pierwszy samochód bojo-
wy GBM2/8 STAR 660. Latem 2001 roku 
OSP w Olszowcu obchodziła jubileusz 90-le-
cia, podczas którego jednostka odznaczo-
na została Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa.

W 2008 r. jednostka pozyskuje i karosu-
je samochód GBA2,5/16 STAR 266 (przy 
wsparciu finansowym z UM w Bychawie 
oraz dotacji z ZG OSP RP). W 2009 roku 
otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Lublinie samochód VW Transporter T-4. Od 
początku swojego istnienia nasza jednostka 
nieustannie niosła pomoc ludziom walcząc z 
żywiołem ognia (w tym z pożarem Olszowca, 
który 28 kwietnia 1927 r. strawił ponad po-
łowę wsi), wiatru (trąba powietrzna, gmina 
Zakrzew w 2006 r.) oraz żywiołem wody (po-

wódź 2010 r., Kępa Gostecka). OSP Olszo-
wiec podejmuje również wiele inicjatyw spo-
łecznych, oświatowych i kulturalnych.

W bieżącym roku jednostka obchodzi 
jubileusz 100-lecia powstania.

Z tej okazji w dniu 26 czerwca zorganizo-
wane będą  uroczyste obchody tej rocznicy. 
Głównym punktem tych uroczystości będzie 
wręczenie nowego sztandaru oraz odznacze-
nie naszej straży Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Stary sztandar liczący już 75 lat ma dla 
naszej OSP wielką wartość zarówno histo-
ryczną, jak  i sentymentalną. Z narażeniem 
życia przechowano go w domach podczas 
II wojny światowej. Orzeł wyhaftowany na 
jego awersie, pomimo sugestii i nacisków 
władz powojennej Polski „nigdy nie zdjął 
swojej korony”, a hasło „W jedności siła” 
od stu lat łączy nas w niesieniu bezintere-
sownej pomocy innym. W jego drzewcu wbi-
to 168 pamiątkowych gwoździ z wygrawe-
rowanymi nazwiskami wszystkich fundato-
rów, wśród których pewnie wielu odnajdzie 
dziś swoich dziadków czy pradziadków. Ha-
ftowana ręcznie barwna postać Św. Floriana 
do dziś budzi podziw i uznanie dla twórcy. 
Czas jednak i dziejowe zawieruchy poważ-
nie nadwerężyły tkaniny, z których został 
wykonany, dlatego też, aby zachować tak 
cenny nam symbol dla przyszłych pokoleń 
podjęto uchwałę o nadaniu Nowego Sztan-
daru, który nawiązywał będzie, tyle ile ze-
zwala regulamin sztandarów, do starego. W 

związku z tym, powołany został Honorowy 
Komitet Fundacji Sztandaru, którego celem 
jest zgromadzenie środków na sfinansowa-
nie nowego sztandaru jako daru lokalnej 
społeczności.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę inicjatywę, 
to może to uczynić kontaktując się z Preze-
sem Panem Gustawem Szorkiem (tel. 695 
773 465) lub dokonując wpłaty na konto 
naszej OSP (Rejonowy Bank Spółdzielczy w 
Bychawie nr konta 67 8685 0001 0008 5573 
2000 0010) z dopiskiem „Fundacja Nowego 
Sztandaru”, za co z góry serdecznie dzięku-
jemy i jednocześnie informujemy, że gest ten 
zostanie uwieczniony pamiątkowym gwoź-
dziem z wygrawerowaną nazwą fundatora 
wbitym podczas uroczyści w drzewc sztan-
daru oraz wpisem w Kronice Straży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu
Adres: Olszowiec 10, 23-100 Bychawa
KRS: 0000193673
REGON 432315456
NIP: 713-291-36-00
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
Nr konta 67 8685 0001 0008 5573 2000 0010

„Liber Liber” i Noc Kultury
Tomasz Hanaj

Noc Kultury to manifestacja kulturalna 
w przestrzeni publicznej miasta. Co roku 
składa się na nią ponad 200 wydarzeń ar-
tystycznych i kulturalnych przygotowanych 
specjalnie na tę okazję przez instytucje kul-
tury, lubelskich twórców i animatorów kul-
tury. Z roku na rok wydarzenie przyciąga 
tysiące odbiorców. W 5 edycję zaangażowa-
ne zostanie nie tylko centrum miasta, ale 
też jego dzielnice, lubelskie miasta, miej-
sca znane i nieznane, a instytucje kultury 
otwarte będą do rana dla wszystkich. Na 
uczestników oczekują teatry, muzea, ga-
lerie, filharmonia, sale koncertowe, ulice i 

place miasta, a także profesjonalni i nieza-
leżni artyści, muzycy, aktorzy, malarze, po-
eci. Tej jedynej w roku Nocy Lublin tętnić 
będzie rytmem sztuki i artystów.

W tym roku Stowarzyszenie „Liber Liber” 
doskonale wpisuje się w osie tematyczne 
Nocy Kultury, a mianowicie Pamięć i An-
tycypacja oraz Lublin i Lubelszczyzna. Po-
przez wydarzenie prezentujące Bychawę na 
tle dziedzictwa kulturowego pragniemy uka-
zać najistotniejsze miejsca związane z na-
szym miastem oraz ukazać historię Bycha-
wy z perspektywy wspomnień najstarszych 
mieszkańców. Dla specjalnie wydzielonym 
obszarze wyeksponujemy wystawę ukazu-

jącą ślady daw-
nej historii oraz 
zmian w prze-
strzeni miasta, 
zaś tłem ekspo-
zycji będzie po-
kaz multimedial-
ny stworzony na 
potrzeby projektu „Co było, a nie jest” reali-
zowanego ze środków Akademii Orange pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Miejscem realizacji wydarzenia będą 
lubelskie Arkady (pomiędzy ul. Lubar-
towską a Świętoduską) 4/5 czerwca br. 
Zapraszamy!

obecny sztandar 

projekt nowego sztandaru
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Zawiłe przygody Węża Wijusia (cz. VII)
Narrator: Tutaj powiem od siebie, Kochani,
Różne teorie są, zmienne zdania,
Wijuś nie mylił się ani, ani;
W kwestii wdzięczności-też tak uważam.
W. Wijuś: Tak, oczywiście, że ci pomogę.
Czy w zamian mógłbyś mnie trochę 
podwieźć?
Tylko już wolniej, bo zamęt w głowie
Mam przez tą twoją szaleńczą szarżę.
Narrator: I wijąc się zgrabnie na plecach 
Zdzisia,
Drapał go zwinnie jak masażysta:
D. Zdzisio: Cóż to za ulga, cóż za technika;

Robisz to sprawnie niczym artysta.

Za tę przyjemność, za tą przysługę
Muszę odwdzięczyć się honorowo.
Przecież zostawić cię tu nie mogę,
Ruszymy razem – witaj przygodo! 
Jestem do usług twych przyjacielu.
Poza tym będzie mi też po drodze-
Ja ruszam w stronę Dębowego Gaju,
Gdzie są przysmaki, mniamuś!, dębowe…
Narrator: Tu zrobił minę jakby skupioną,
Spojrzał gdzieś w górę, trwając w zadumie
I zaczął mruczeć zgrabnie z melodią-
Chciał zrobić to najlepiej jak umie…

♫ Piosenka IV: Co kto lubi

Jeden lubi to
Drugi lubi tamto

Żołądź smaczny jest
Nie dla wszystkich, o nie

Ktoś tam kocha miód
To dla niego smak-cud

Każdy dobrze wie
Czego potrzebuje
Lecz nie dobre to, co dobre
Lecz co komu jak smakuje

Każdy ma swój smak
Niedźwiedź, ryba, ryś, ptak

Każdy ma swój gust
Wróbel, orzeł i kruk

Każdy dobrze wie
Czego potrzebuje
Lecz nie dobre to, co dobre
Lecz co komu jak smakuje
C.D.N.

XLII

Leszek Asyngier Jr
Witam serdecznie wszystkich nie tylko najmłod-
szych sympatyków przygód Wijusia w kolejnej od-
słonie bajkowego słuchowiska. Z dzisiejszej dowie-
my się, co jest dobre dla każdego z nas... Aby objąć 
całość fabuły, zapraszam gorąco do zapoznania się 
z wcześniejszymi częściami, które ze względu na 
obszerny tekst bajki przedrukowujemy specjalnie 
dla Was w comiesięcznym wydaniu GZB.
PS. Aby uwydatnić charakter słuchowiska zaleca 
się czytanie z podziałem na role.
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W tajemniczej Krainie Nauki i Zabawy
Anna Mazurek

Taki tytuł nosi trzeci etap Projektu 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
realizowany jest w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie.

Od 2 stycznia br. uczniowie pierwszej kla-
sy poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zain-
teresowania i zdolności na zajęciach poza-
lekcyjnych. W czasie zajęć korzystają z cie-
kawych pomocy dydaktycznych zakupio-
nych ze środków UE. Uczą się przez zabawę 
i ruch, samodzielne działanie, współpracę w 
małych grupach. 

Największym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia „Opowiem Ci bajkę”, w cza-
sie których uczestnicy słuchając bajek i le-

gend przenoszą się w świat fantazji. Razem 
z bohaterami przeżywają ich troski, rado-
ści i zmartwienia oraz smutki. Słuchanie 
i jednoczesne przeżywanie bajek kształtu-
je i rozwija wyobraźnię dziecka. Utrwala w 
fantastycznej formie ludowe poglądy na sto-
sunki międzyludzkie, przedstawia ideały 

dobra i sprawiedli-
wości oraz kryteria 
ludzkich poczynań. 
Baśń dostarcza 
dziecku niezastą-
pionego materiału 
do tworzenia wła-
snej osobowości, 
przedstawiając mo-
dele postępowania 
i przeżywania oraz 
wzory osobowe.

Kolejnym cyklem 
zajęć są spotka-
nia z historią i tra-
dycją kraju, regio-
nu i miejscowości: 
„Dawno, dawno 
temu”. Pierwszaki 
poznają bogactwo 

ludowych opowiadań, znajdują wytłuma-
czenie dla świąt narodowych, poznają lepiej 
historię naszego kraju. W ramach tych zajęć 
odwiedziliśmy Bychawską Izbę Regionalną. 
Wycieczka do regionalnego mini-skansenu 
wywołała u uczniów wielkie zainteresowanie 
sprzętami gospodarstwa wiejskiego, używa-
nymi niegdyś przez ich prababcie. Niekie-
dy słuchać było westchnienie podziwu jak 
to „takim czymś” można było np. prasować. 
Chłopcy najdłużej oglądali cepy – chętnie 
wypróbowaliby ten sprzęt. Dziewczynki dłu-
go stały przy kobiecym stroju ludowym za-
chwycając się ozdobami głowy. Pani Joanna 
Stanicka przedstawiała historię eksponatów 
oraz sposoby ich wykorzystywania barwnie 
i atrakcyjnie. Dodatkowym atutem był fakt, 
że wielu przedmiotów można było dotknąć. 
Najlepszym podsumowaniem wycieczki było 
stwierdzenie jednej z uczennic: takie fajne 
to miejsce i tak blisko. I właśnie takie bli-
skie i ciekawe miejsca warto przybliżać i 
poznawać, by ocalić od zapomnienia trady-
cję i kulturę naszego regionu. Ponieważ za-
jęcia pozalekcyjne w ramach projektu będą 
trwały do czerwca, mamy w planach odwie-
dzenie jeszcze wielu innych interesujących 
miejsc związanych z najbliższą okolicą.

wystawa w bibliotece  

w Muzeum Regionalnym 

dzieło Łucji

Głos Ziemi Bychawskiejstr. 21 nr 4 (222) 2011



Aktualny wykaz numerów telefonów SP ZOZ Bychawa
ADMINISTRACJA

Sekretariat 56 69 441 lub 56 69 489  
lub 56 69 496 
Apteka “Vita Longa” 56 69 486 

SZPITAL
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 
II Piętro 
Ordynator 56 69 445 
Gabinet Lekarski 56 69 444 
Dyżurka Pielęgniarek 56 69 443 
Pielęgniarka Oddziałowa 56 69 446 

I Piętro
Gabinet Lekarski 56 69 497 
Dyżurka Pielęgniarek 56 69 498 
Sala intensywnej opieki 56 69 447 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 
Gabinet Lekarski 56 69 458 
Dyżurka Pielęgniarek 56 69 456 
IZBA PRZYJĘĆ 56 69 457 lub 56 69 477
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 
56 69 472

PRZYCHODNIA REJONOWA
Pracownia EKG 56 69 485 
Pracownia RTG 56 69 464 
Laboratorium 56 69 468 
Rejestracja 56 69 471
Poradnia Chirurgiczna 56 69 469 
Poradnia przeciwgruźlicza 56 69 480 
Pielęgniarka koordynująca 56 69 462 
Kierownik Przychodni 56 69 470 
Lekarz Ogólny 56 69 465 

Poradnia Dermatologiczna /Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 56 69 474
Poradnia Dziecięca 56 69 473 
Poradnia Ginekologiczna 56 69 484
Naczelna Pielęgniarek 56 69 440
Rehabilitacja 56 69 487
Poradnia Neurologiczna 56 69 488

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Kierownik Zakładu 56 69 493 lub 56 69 475
Gabinet Lekarski 56 69 493
Dyżurka Pielęgniarek I piętro 56 69 490
Dyżurka Pielęgniarek II piętro 56 69 492
Pielęgniarka Koordynująca 56 69 491
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USC informuje
w okresie od 05.04.2011 r. do 04.05.2011 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

1. Trumiński Stefan Olszowiec – Kolonia lat 80
2. Leśko Tadeusz  Olszanka lat 71
3. Skwarek Jan Osmolice Pierwsze lat 91
4. Poręba Józef Iżyce lat 89
5. Niedźwiedź Eleonora Osowa lat 96
6. Sałek Franciszka Chmiel Pierwszy lat 80 
7. Pawlak Stanisław Piotrków Kolonia lat 72
8. Nikołajewicz Krzysztof Łęczna lat 56
9. Walczak Jan Kiełczewice Górne lat 89
10. Błaszczak Józefa Sobieska Wola Pierwsza lat 85
11. Dyś Józefa Romanów lat 92
12. Duma Cecylia Bychawa lat 87
13. Milanowska Henryka Józefosław  lat 86
14. Pikur Teresa Kiełczewice Maryjskie lat 79
15. Sitańska-Chachuła Irena Spławy lat 79
16. Mrozek Marian Zaraszów – Kolonia lat 81
17. Kruszyńska Maria Polanówka lat 97
18. Migryt Aniela Piotrków Drugi lat 84
19. Strachecki Tadeusz Bychawa  lat 58
20. Zaborska Jadwiga Osowa – Kolonia lat 63
21. Skorek Tadeusz Stara Wieś Pierwsza lat 50
22. Gutek Edward Piotrków Drugi lat 56
23. Malec Marianna Chmiel Drugi lat 56
24. Kuśmierz Tadeusz Zaraszów – Kolonia lat 39
25. Kowalczyk Marianna Żabia Wola lat 89
26. Kulig Janina Giełczew Druga lat 83
27. Baran Józef Jabłonna Majątek lat 55
28. Plewa Marianna Stara Wieś Pierwsza lat 78
29. Uniłowska Władysława Lublin lat 86
30. Wielgus Jan Stara Wieś Druga lat 79
31. Murawiecka Genowefa Bychawka Druga lat 83
32. Kamiński Bogusław Bychawa lat 70
33. Solowski Władysław  Kosarzew Dolny lat 86

opracowała Regina Skoczylas - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bychawie

OGŁOSZENIA DROBNE
Korepetycje z matematyki 

szkoła podstawa, gimnazjum, liceum (matura) w domu korepetytora 
w Bychawie

tel. 81 56 60 065, 503 72 66 76
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Rezerwat 
Podzamcze
Oczami dzieci

Rysunki wykonane 
przez uczniów klasy I a i III c 

Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Być może pierwszym wrażeniem osoby zabłąka-
nej w naszym rezerwacie będzie myśl: „Nic tu takie-

go nie ma”. Ale trzeba umieć słuchać i patrzeć, a najle-
piej potrafią to dzieci. Oto efekt jednej krótkiej wycieczki 
dydaktyczno-pożytecznej do rezerwatu. Dzieci i młodzież 
z dwóch bychawskich szkół odpowiedziały na nasz apel 
z poprzedniego numeru gazety „Posprzątajmy rezerwat!” 
W jedno, bardzo słoneczne kwietniowe popołudnie, słu-
chając przyrodniczych opowieści Marka Kuny, po-

rządkowały to piękne, ale trochę zapomniane miej-
sce. Potem dzieci namalowały rezerwat, a wycho-

wawczynie ich prace przyniosły do redakcji. 
Dziękujemy serdecznie Paniom: Boże-

nie Szwałek i Dorocie 
Drążek.

K a ż d y , 
kto obejrzy 
te rysunki 
nie będzie 
miał wąt-
p l iwośc i : 
r e z e r w a t 
P o d z a m -
cze jest dla 
nas, bycha-
wian, wy-

jątkowy. Nie 
możemy za-

niedbać tego 
co mamy. Chy-

ba już najwyż-
szy czas na opra-

cowanie ścieżki 
dydaktycznej po 

naszym rezerwacie!

Rysowali: Zuzia Dyś (okładka), od lewej:  Agata Maj, Adrian Kufel,  Konrad Fila, Mateusz Witek , Filip Igras,  Weronika Kaproń,  Ala Krzyżak,  Natalia Kuśmierz, Natalia Wolska 
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