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Okładka: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Bycha-
wie, fot. Marek Matysek

Wspierajmy lokalny sport!
Mateusz Wróblewski,  przewodniczący 

komisji sportu Rady Miejskiej 

Kolejna ciekawa akcja firmy Nivea przed 
nami. Właśnie ruszył konkurs na szkół-
kę piłkarską. Najlepsza setka szkółek 
uzyska dofinansowanie na sprzęt, a tak-
że pakiet treningowy z Ajax Amsterdam; 
weźmie udział w ogólnopolskim turnieju 

i będzie mieć szansę na wyjazd treningo-
wy do Amsterdamu. To wspaniała szansa 
dla naszych lokalnych sportowców. Sam 
już głosuję i zachęcam do tego wszystkich 
sympatyków. Codziennie klikając możemy 
pomóc drużynie młodzieżowej w spełnie-
niu marzeń! „Granit” jest już zgłoszony do 
konkursu, teraz wszystko zależy od Nas.
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Rozstrzygnięcie fotozagadki 
z poprzedniego numeru

Konkurs, który dotyczył tajem-
niczego miejsca znajdującego się 
na okładce poprzedniego nume-
ru „GZB”, okazał się bardzo trud-
ny. Na szczęście znalazł się jeden 
spostrzegawczy czytelnik, który 
odnalazł to miejsce, zrobił sobie 
zdjęcie, przesłał nam je, i tym sa-
mym wygrał konkurs. Zdjęcie 
zostało wykonane w Batorzu 
na terenie stoku narciarskie-
go. Szczęśliwym zwycięzcą oka-
zał się Pan Andrzej Miszczak 
z  Bychawy. Gratulujemy!
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Michał Straszewski i Michał Król z drużyny młodzików starszych BLKS „Granit”

Głosujcie na nas!
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http://www.szkolkinivea.pl/nursery/870.html

Badania geologiczne na terenie naszej gminy
Na terenie kilku miejscowości 
w naszej gminie zostały podjęte 
badania naukowe polegające 
na rozpoznaniu wgłębnej budo-
wy geologicznej. W związku z tym 
Urząd Miejski w Bychawie zwraca 
się z prośbą do właścicieli dzia-
łek o podpisywanie zezwoleń na 
wejście grupy badawczej na te-
ren nieruchomości. Prace powinny 
być wykonywane codziennie w in-
nym miejscu i w związku z tym nie 
powinny być uciążliwe dla właści-
cieli.
Badania będą polegać na wzbu-
dzaniu fal sejsmicznych przez sa-
mojezdne urządzenia generujące 
sygnał o określonej częstotliwości 
do gruntu i ich odbiorze na po-
wierzchni, wzdłuż linii profili sej-
smicznych, po odbiciu od warstw 
geologicznych. Odbiór fal będzie 
zarejestrowany przez czujniki (geo-
fony) rozłożone wzdłuż profilu. 
Przebieg profili sejsmicznych jest 
zbliżony do linii prostych, ich dłu-

gość wynosi od kilkunastu do kilku-
dziesięciu kilometrów.
Każdy właściciel nieruchomości 
na której prowadzone będą ba-
dania zostanie indywidualnie po-
wiadomiony o ich rozpoczęciu dla 
pozyskania zgody na wstęp. Pozy-
skiwaniem pozwoleń na wstęp na 
nieruchomości celem przeprowa-
dzenia prac geosejsmicznych dla 
projektu PolandSPAN zajmuje Fir-
ma Coldstream Holdings Sp.z.o.o. 
Badania prowadzone są na pod-
stawie decyzji nr 4710/3/38853/11/
MW wydanej przez Ministra Środo-
wiska dnia 26 sierpnia 2011 r. dla 
GX Technology Poland Sp. z o.o. 
wraz z Instytutem Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk. Podstawę prawną 
dla przeprowadzenia prac stanowi 
art.35 ustawy z dnia  4 lutego 1994 
r. Prawo Geologiczne i Górnicze 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 
z pózn. zm.). 

AG, mg

Nowe stawki podatkowe
W lutym mieszkańcy naszej gminy otrzymali nakazy podatkowe 
na 2012 r. z uwzględnionymi nowymi stawkami podatku. Poda-
tek rolny wzrósł z 75 zł za ha przeliczeniowy na 82,50 zł. Podat-
nicy podatku rolnego nie posiadający gospodarstwa zapłacą 
165 zł za 1 ha fiz. (było 150 zł/ha fiz.).

Nowe stawki podatku od budynków:
• od budynków mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 

0,51 zł (było 0,46 zł/m2),
• od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 15,84 zł (było 14,40 zł/m2),
• od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp. w za-

kresie obrotu materiałem siewnym 8,09 zł (było 7,35 zł/m2),
• od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
3,81 zł (było 3,46 zł/m2),

• od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 6,60 zł (było 6,00 zł).

Nowe stawki podatku od gruntów:
• od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej 0,66 zł (było 0,60 zł),
• od gruntów pod jeziorami 3,38 zł (było 3,07).

Generalnie powyższe stawki wzrosły średnio o 10 % w stosunku 
do obowiązującej uchwały podatkowej z roku 
2008 r. 

Na podstawie Uchwały nr XI/78/2011 Rady Miej-
skiej w Bychawie z dnia 27 października 2011 roku. 

Więcej na temat aktualnie obowiązujących sta-
wek podatków, również dot. pojazdów, znajdu-
je się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie > Władze > Rada Miej-
ska > Uchwały Rady Miejskiej > Dokumenty z roku 
2011 > Uchwały z dnia 27.10.2011 r.

 mg

DZIERŻAWA
OGŁOSZENIE 
Burmistrza Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (DzU z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm. informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej  
przy ul. A. Budnego w Bychawie przeznaczo-
nej do oddania w dzierżawę.

NAJEM
OGŁOSZENIE 
Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (DzU z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej 
przy ul. Lubelskiej w Bychawie przeznaczonej 
do oddania w najem.

NAJEM
OGŁOSZENIE 
Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (DzU z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej 
przy ul. A. Budnego w Bychawie przeznaczo-
nej do oddania w najem.
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Urząd Miejski w Bychawie przyjazny 
klientom
W trosce o podnoszenie jakości pracy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspo-
kojenia potrzeb i oczekiwań klientów, w dniach 2-31 stycznia 
2012 roku przeprowadzono badanie ankietowe. Wypełnienie 
ankiety było dobrowolne i anonimowe. Ankieta składała się 
z 7 pytań zamkniętych i jednego otwartego. Korzystając ze 
skali ocen od 1 do 6 należało ocenić poszczególne obszary 
działalności Urzędu: udzielanie informacji przez urzędników 
(średnia ocen 5,58), terminowość załatwianych spraw (5,41), 
kompetencje pracowników (5,40), obsługa interesanta (5,58), 
uczciwość urzędników (5,38), poinformowanie o działaniach 
władz gminy (5,02).
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w naszym Urzędzie spra-
wy są załatwiane niezwłocznie, a obsługa pod względem 
uprzejmości i kompetencji jest na bardzo dobrym poziomie. 
Uważa, że Urząd Miejski w Bychawie jest instytucją przyjazną 
dla mieszkańców (ogólne zadowolenie z pracy Urzędu – 5,39 
w skali ocen).
Prowadzenie badań satysfakcji klientów jest jednym z wymo-
gów stawianych przez standardy jakości ISO.

 mg

Geoportal dla przedsiębiorców
Informuję, że Urząd Miejski w Bychawie wdraża dla Gminy 
Bychawa System Informacji Przestrzennej. Główną częścią 
Systemu jest geoportal, w skład którego wchodzą mapy cy-
frowe prezentujące różne informacje o mieście i gminie, np. 
zabytki, atrakcje turystyczne, elementy zagospodarowania 
przestrzennego (w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego), infrastrukturę, jednostki organizacyjne Urzę-
du Miasta, firmy, stowarzyszenia i inne organizacje. Docelowo 
System ma zawierać kompleksową informację o naszej gmi-
nie, umożliwiać wyszukiwanie obiektów i pozwalać na prowa-
dzenie różnych analiz, pomiarów, itp.
Przedsiębiorco! jeśli jesteś zainteresowany zamieszczeniem 
swojej firmy w geoportalu proszę o niezwłoczne zgłoszenie się 
do tut. Urzędu (pok. nr 37) i złożenie stosownego oświadcze-
nia. Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Wójcik. 

 Burmistrz Bychawy, Janusz Urban

Formularze PIT w Urzędzie Miejskim 
Urząd Miejski w Bychawie informuje, że w Punkcie Obsługi In-
teresanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, są dostępne  
do pobrania druki formularzy rozliczeniowych
PIT 0, PIT 36, PIT 37.

23 grudnia 2011 r. Burmistrz Bychawy przekazał wszystkie wpisy przedsię-
biorców do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej – CEIDG.

System CEIDG – kilka pytań i odpowiedzi
Burmistrz Bychawy nie jest już organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców 
z terenu naszej gminy. Jest nim minister właściwy do spraw gospodarki. CE-
IDG jest rejestrem jawnym, dostępnym na stronie internetowej www.ceidg.
gov.pl i każdy podmiot ma możliwość przeglądania wpisów.

Jak sprawdzić czy przedsiębiorca został poprawnie przeniesiony do CE-
IDG?
Przedsiębiorca, który dotychczas prowadził działalność na podstawie 
wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, powinien spraw-
dzić, czy został poprawnie przeniesiony do CEIDG. W tym celu, na stronie 
internetowej systemu www.ceidg.gov.pl, w wyszukiwarce przedsiębior-
ców należy wpisać swoje dane, np. NIP, REGON lub nazwę firmy. Jeżeli 
przedsiębiorca nie odnajdzie swojego wpisu w CEIDG, powinien udać się 
do urzędu gminy, w którym pierwotnie dokonał wpisu, w celu aktualizacji 
danych. Wpis mógł bowiem nie ujawnić się z powodu braków formalnych. 
Natomiast jeżeli wpis został już opublikowany w CEIDG, i jest niepełny lub 
zawiera jakieś braki, przedsiębiorca powinien zaktualizować dane. Może 
tego dokonać w dowolnie wybranym urzędzie gminy bądź on-line, wyko-
rzystując do tego system CEIDG.

Jak wygląda zaświadczenia o wpisie w CEIDG?
Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy ad-
ministracji publicznej nie mogą domagać o się od przedsiębiorców okazy-
wania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie 
w CEIDG.
Obecnie, Burmistrz Bychawy może potwierdzić tylko te dane zawarte we 
wpisie, które były dokonane przed przekazaniem ich do CEIDG.

Jak zarejestrować lub dokonać zmiany we wpisie działalności gospodar-
czej?
Aby zarejestrować, dokonać zmiany we wpisie, zawieszenia, wznowienia 
oraz wykreślenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna można wy-
brać jeden z trybów postępowania:
Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elek-
tronicznie (wniosek opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufa-
nym).
Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie 
i zaniesienie go dowolnie wybranego urzędu gminy.
Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie 
i zaniesienie go do dowolnie wybranego urzędu gminy.
Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnie wybranym urzędzie 
gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy. Podpis 
musi być notarialnie potwierdzony.
Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne jest wnio-
sek CEIDG-1 – można go pobrać na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

Jolanta Wójcik, mg

Gmina Bychawa podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z miastem Korzec 
na Ukrainie
W dniach 10-12 stycznia br. przedstawicie-
le naszej gminy: burmistrz Janusz Urban, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Bycha-
wie, Grzegorz Szacoń, przewodniczący ko-
misji Rady Miejskiej ds. budżetu i finansów 
– Andrzej Markiewicz, prezes Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego – Sylwester 
Krusiński przebywali z wizytą oficjalną w mie-
ście Korzec. Umowa o partnerstwie została 
podpisana z burmistrz miasta – Ludmiłą Dmi-
truk. Umowa zakłada współpracę obu jed-
nostek w dziedzinie gospodarki komunalnej 
(wspólne projekty unijne), rolnictwa, handlu, 
jak również kultury, turystyki, sportu oraz eko-
logii.
Obie strony, zarówno polska, jak i ukraińska 
wiążą duże nadzieje z umową współpracy. 
Przede wszystkim liczą na wymianę doświad-
czeń i wiedzy, ale także podpisywanie poro-
zumień pomiędzy przedsiębiorstwami i insty-
tucjami, które wzajemnie będą się wspierać.
Gości z Ukrainy spodziewamy się w Bycha-
wie pod koniec maja br., w związku z ob-
chodami dni naszego miasta, festynem „W 
Krainie Pierogów”.
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Podsumowanie inwestycji 2011 roku

Przebudowa drogi w Woli 
Gałęzowskiej

• Wykonano jezdnię o długości 240 mb
• Wartość zadania: 128.300,52 zł.

Odbudowa ul. Szkolnej 
w Bychawie

• Wykonano jezdnię o długości 107 mb  
• Wartość zadania: 57.542,73 zł.

Zabezpieczenia dna wąwozu 
przed erozją - droga gminna 
nr 107209 L Gałęzów 
Kolonia Pierwsza wraz 
z przebudową drogi

• Ułożono nawierzchnię z płyt betono-
wych ażurowych o długości 244 mb

• Wartość zadania: 208.954,95 zł w tym 
dofinansowanie ze środków MSWiA 
w wysokości 143.800,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 
107229 L w miejscowości 
Skawinek – etap II

• Wykonano jezdnię o długości 295 mb
• Wartość zadania: 228.524,37 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków MSWiA 
w wysokości 149.500,00 zł.

Remont drogi gminnej 
nr 107215 L 
w miejscowości Wola 
Gałęzowska

• Wykonano dwa odcinki jezdni o łącz-
nej długości 190 mb

• Wartość zadania: 138.819,88 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków MSWiA. 
w wysokości 111.000,00 zł. 

Remont drogi gminnej nr 
107240 L w Bychawka 
Pierwsza – Bychawka 
Trzecia etap III

• Wykonano jezdnię o długości 310 mb
• Wartość zadania: 213.341,62 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków MSWiA 
w wysokości 170.673,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Armii Krajowej 
w Bychawie – etap I

• Wykonano sieć kanalizacyjną o długo-
ści 89,99 mb i 2 przyłącza o długości 
10 mb

• Wartość zadania: 53.178,57 zł.

Modernizacja drogi 
w Leśniczówce

• Wykonano jezdnię o długości 80 mb
• Wartość zadania: 50.798,99 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków celowych 
Województwa Lubelskiego w wysoko-
ści 20.000,00 zł.

Budowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej

• Wykonano przyłącze zasilające niskie-
go napięcia wraz z układem pomiaro-
wym

• Wartość zadania: 10.234,70 zł.  

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Bychawie

• część I – wymiana drzwi wejściowych 
zewnętrznych do budynku administra-
cyjno- socjalnego. 

• Wartość zadania: 6.334,50 zł  
• część II  - technologia. Wykonano 

żurawiki do obsługi urządzeń pracu-
jących w ruch ciągłym do pompy 
komory nitryfikacji i mieszadeł komory 
denitryfikacji. 

• Wartość zadania: 11.291,40 zł 
• Zakup SPEKTROFOTOMETRU do labora-

torium oczyszczalni 
• Wartość zadania: 14.110,00 zł. 

DOKUMENTACJA 
Modernizacja budynku Centrum Kultury 
Wiejskiej w m. Bychawka Druga 
• Opracowano dokumentację na remont 

budynku OSP
• Koszt dokumentacji: 7.500,00 zł
• Złożono wniosek  o dofinansowanie w ra-

mach naboru ogłaszanego przez Lokal-
ną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju 
Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wo-
kół Lublina” w ramach programu PROW, 
działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju.

Modernizacja budynku Centrum Kultury 
Wiejskiej w m. Gałęzów 
• Opracowano dokumentację na remont 

budynku OSP. 
• Koszt dokumentacji: 7.500,00 zł

• Złożono wniosek  o dofinansowanie w ra-
mach naboru ogłaszanego przez Lokal-
ną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju 
Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wo-
kół Lublina” w ramach programu PROW, 
działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju.

Budowa oświetlenia drogi w Starej Wsi 
Trzeciej
• Projekt obejmować będzie budowę linii 

napowietrznej oświetlenia drogowego 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2304 L o dłu-
gości ok. 1,1 km

• Koszt dokumentacji: 15.990,00 zł

Żeński Klasztor Trójcy Świętej w Korcu

Przebudowa ul. Zadębie, Wandzin wraz 
z ulicą Rataja w Bychawie

• Przebudowo jezdnię ulic Wandzin (1570 mb) i Zadębie 
(319,5 mb),  

• Wartość zadania: 2.495.982,07 zł, w tym dofinansowa-
nie w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.237.232,00 zł
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Łączenie = szansa na rozwój
Paweł Pikula, Starosta Powiatu Lubelskiego

Dawno już w Bychawie nic nie wy-
wołało takich emocji jak pomysł staro-
stwa o połączeniu Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego z ZSZ nr 1 im. mjr. 
H. Dobrzańskiego. Pojawiło się bardzo dużo 
emocji i, mam nadzieję, nieświadomej dez-
informacji. Sam pomysł łączenia placówek 
został wywołany kryzysem edukacji ponad-
gimnazjalnej widocznym w wielu powia-
tach. Skrócony o jeden rok cykl kształce-
nia w liceach i technikach, brak zaintere-
sowania młodzieży zasadniczymi szkołami 
zawodowymi oraz niż demograficzny – to są 
przyczyny obecnej, trudnej sytuacji. Teraz 
w obu zespołach uczy się mniej uczniów 
niż 10 lat temu w jednym – w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie uczy 
się 503 uczniów (o 292 uczniów mniej niż 
w roku szkolnym 2000/2001), a w Zespole 
Szkół Zawodowych im. mjr. Dobrzańskiego 
w Bychawie 256 uczniów (o 479 uczniów 
mniej niż w roku szkolnym 2000/2001). Niż 
demograficzny ma niekorzystny wpływ na 
sytuację finansową szkół. Źródłem ich fi-
nansowania jest bowiem subwencja oświa-
towa przekazywana z budżetu państwa 
do powiatu, obliczana na podstawie liczby 
uczniów. Skoro uczniów jest mniej, subwen-
cja jest niższa. Widać to doskonale na przy-
kładzie ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego, 
gdybyśmy nie podjęli żadnych działań, po-
wiat z własnego budżetu musiałby dołożyć 
do tej placówki prawie 400 000 zł i to mimo 
tego, że osiąga ona dodatkowe dochody 
w wys. ok. 420 000 zł (w tym połowa to do-
chody ze stacji diagnostycznej), które oczy-
wiście w całości wracają do budżetu szkoły. 

W związku z tą niepokojącą sytuacją po-
wiat zaproponował połączenie obu zespołów, 
co pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach za-
rządzania i administracji. Ważniejszy jest 
jednak zamiar konsolidacji zasobów loka-
lowych, technicznych i kadrowych, jakimi 
dysponują obydwie placówki. Pozwoliłoby 
to na powstanie silnej jednostki, która po-
siadałaby bardzo atrakcyjną i szeroką ofer-
tę dla potencjalnych uczniów. W przyszło-
ści jednostka ta mogłaby zostać przekształ-
cona w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego (takie centra są przewidzia-
ne w znowelizowanej ustawie o systemie 
oświaty), do którego przyłączyć będzie moż-
na inne szkoły. 

W związku z zarzutami, które pojawiły się 
wśród osób protestujących chcę jednoznacz-
nie podkreślić, że: 
• Zmiany nie mają na celu ograniczenia 

naboru do szkół zawodowych, a wręcz 
przeciwnie, oferta jest rozszerzona przy 
uwzględnieniu preferencji przyszłych 
uczniów i dostosowywana do rynku pra-
cy – dodatkowo dyrekcja szkół zobowią-
zana została do aktywnych działań pro-
mocyjnych zmierzających do pozyskania 
jak największej liczby uczniów 

• Nadal jest planowane prowadzenie za-
jęć w obiektach ZSZ nr 1 im. mjr. H. 
Dobrzańskiego z wykorzystaniem zarów-
no budynków szkolnych, jak i warsztatów 
i Stacji Diagnostycznej. Podkreślam  przy 
tym, że nie planujemy sprzedaży nieru-
chomości wchodzących w skład zespołu 
szkół

• W przypadku połączenia szkół nauczy-
ciele „Hubala” mają zapewnioną pracę, 
a ostateczna ilość godzin i etatów będzie 
zależała, jak w każdej szkole ponadgim-
nazjalnej, od efektów przeprowadzonego 
naboru i liczby uczniów.
Uważam, że w czasach kryzysu należy łą-

czyć wysiłki i działać wspólnie. Czas naj-
wyższy przestać się bezmyślnie licytować 
czy „Kwiatek” jest lepszy od „Hubala”, czy 
odwrotnie, a raczej zastanowić się jak oby-
dwie szkoły powinny skutecznie współpra-
cować dla wspólnego dobra. 

Na koniec mała refleksja – wszelkie, na-
wet te najtrudniejsze problemy, powin-
niśmy starać się rozwiązywać w naszej 
„Bychawskiej Rodzinie”, a nie od razu robić 
spektakl medialny, który nie jest korzystny 
ani dla Bychawy, ani tym bardziej dla zain-
teresowanych szkół. Propozycja przygotowa-
na przez powiat, jest na pewno mocno wy-
biegająca w przyszłość, może łamiąca nasze 
stereotypy myślowe, ale jest wynikiem tro-
ski o przyszłość szkół w Bychawie. W ubie-
głym roku został zlikwidowany Zespół Szkół 
im. W. Witosa w Krzczonowie, ponieważ nie 
było chętnych do nauki w tej szkole, a prze-
cież nie tak dawno uczyło się w tej placówce 
270 uczniów, czyli więcej niż obecnie w ZSZ 
nr.1 im. mjr H. Dobrzańskiego. To dla nas 
bardzo poważne ostrzeżenie. Nie chcieliby-
śmy, aby podobny los spotkał którąkolwiek 
z placówek w Bychawie.

Pragnę podkreślić, że Rada Powiatu pod-
jęła dopiero uchwałę intencyjną. Ostateczne 
decyzje w sprawie połączenia szkół jeszcze 
nie zapadły. Bardzo liczę w tej sprawie na 
merytoryczne, pozbawione negatywnych 
emocji, konsultacje.

Marsz milczenia
Jadwiga Grzesiak

19 lutego 2012 roku mieszkańcy 
Bychawy byli świadkami marszu milcze-
nia ulicami miasta. W przemarszu wzięło 
udział ponad 200 osób. Był to protest ro-
dziców, uczniów, nauczycieli i sympaty-
ków szkoły przeciwko połączeniu szkół 
ponadgimnazjalnych istniejących w na-
szym mieście.

Komitet Obrony Szkoły im. mjr. „Hubala” 
serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, 

którzy solidarnie mam towarzyszyli w prote-
ście przeciwko połączeniu szkół. Dziękujemy 
uczniom za ich dojrzałą i pełną spokoju po-
stawę w czasie marszu milczenia w Bychawie 
oraz w czasie sesji Rady Powiatu w Lublinie. 
Nasze działania wsparły okoliczne sołec-
twa. Siedemnaście z nich podjęło uchwa-
łę sprzeciwiającą się zamiarom Starostwa 
Powiatowego w Lublinie.

Miło nam poinformować, że otrzyma-
liśmy wiele słów wsparcia od absolwen-
tów „Hubala”, sympatyków i mieszkańców 

Bychawy, którzy nam towarzyszyli we 
wszystkich działaniach.

Mamy nadzieję, że do końca marca, w kon-
sultacjach społecznych, przekonamy organ 
prowadzący do atutów naszej szkoły i na-
szych argumentów. Myślimy, że w czasach 
demokracji i stabilizacji materialnej bę-
dzie stać nasze społeczeństwo na utrzy-
manie szkoły, zwłaszcza, że przeciwdzia-
ła ona bezrobociu, a co za tym idzie – wy-
kluczeniu społecznemu, i jest nadzieją 
dla mieszkańców okolicznych wsi.

Komu potrzebny „Hubal”?
Marek Kuna

Niewiele można dodać do przedstawio-
nej obok relacji z protestu przeciw połącze-
niu bychawskich szkół średnich. Tak było. 
Spokój i powaga, istotę rzeczy oddawały ha-
sła na transparentach.

Może tylko trzeba zaznaczyć, że do ma-
szerujących dołączali spacerowicze i wierni 
wychodzący z kościoła. Wielu dowiedziało 
się o proteście z pospiesznie rozwieszonych 
plakatów, wielu włączyło się spontanicznie. 
Poparcie wyrażali ludzie stojący na chodni-
kach. Zazwyczaj bychawianie niechętni są 
zorganizowanym formom działania i sym-
bolom. Tego dnia żółta wstążka – symbol 
protestu – cieszyła się aprobatą.

Nie ma wątpliwości! Mieszkańcy miasta 
są poruszeni projektem połączenia ZSZ im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” 
z Zespołem Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego. Podzielają obawy, że jest to 
zakamuflowana likwidacja szkoły na Woli.

Nauczyciele, instruktorzy, pracownicy 
boją się utraty miejsc pracy. Rodzice – że 
trzeba będzie posyłać dzieci gdzieś dalej od 
miejsca zamieszkania, co podwyższy kosz-
ty kształcenia i trudności związane z do-
jazdem. Ogół społeczeństwa uważa, że ran-
ga miasta ucierpi przez likwidację (choćby 
tylko formalnie) jednej z dwu szkół śred-
nich. A zresztą – oddajmy głos protestują-
cym: „Zostawcie nam szkoły, nic innego 
nie mamy” – głosił jeden z transparentów. 
Wśród manifestantów byli absolwenci szko-
ły, emerytowani pracownicy, osoby związa-
ne z tą placówką poprzez rodzinę lub zwy-
czajnie jej sympatycy.

Oto kilka opinii uczestników pochodu: 
Ekonomia to nie wszystko. Celem działania 
szkół jest edukacja, a ta nie da się przeliczyć 
na pieniądze. Jeśli nie damy młodzieży wy-
kształcenia, to co będą robić w życiu?

Nie wszyscy mogą i muszą kończyć studia. 
Jednych na to nie stać, inni nie mają zdolno-
ści. Wystarczy jak zdobędą porządne kwali-
fikacje zawodowe.

Szkoła zawodowa to nie przeżytek. 
Przyuczenie do zawodu nie zastąpi solid-
nych podstaw teoretycznych i nauki prak-
tycznej jaką oferuje nasza szkoła. Poza tym 
– ukończenie „zawodówki” czy technikum 
nie przekreśla szans dalszego kształcenia. 
Wielu „hubalczyków” ukończyło studia, uzy-
skało tytuły naukowe. Są księża, reżyser 
filmowy.

Obecnie, po latach niełaski, dostrzega się 
rangę szkolnictwa zawodowego. Czyżby 
„Hubal” miał zatonąć przy brzegu?

Są też rozważania natury bardziej ogól-
nej: Wyrazem kultury konsumpcyjnej jest 
tandeta i powszechność przedmiotów jed-
norazowych. Nie może być inaczej, gdy brak 
fachowców. Nie ma gdzie naprawić butów, 
uszyć ubrania na miarę. Brak dobrych stola-
rzy, elektryków etc. To droga donikąd.

Absolwenci szkoły radzą sobie dobrze, 
prowadzą firmy, często własne, dają za-
trudnienie, uczą dobrej roboty. Na samym 

w Wandzinie jest kilka zakładów prowadzo-
nych przez „hubalczyków”.

Nie brak kąśliwych uwag pod adresem lo-
kalnych władz.

Gdzie są nasi samorządowcy? Nabrali 
wody w usta? Nie udawajcie, że sprawa was 
nie dotyczy!

Społeczeństwo obywatelskie potrzebne 
jest jak idą wybory. Na co dzień nikt nas 
o zdanie nie pyta. I nie wiadomo czyim inte-
resom sprzyjają podejmowane decyzje.

Były również opinie dalej idące. Nie lubu-
jąc się w pyskówkach odsyłam zaintereso-
wanych na fora internetowe.

Wielu odwołuje się do tradycji i osiągnięć 
szkoły. Przez pół wieku uczęszczały do 
„Hubala” dwa, a nawet trzy pokolenia. Szkoła 
to dzieło wielu bychawian. Budowaliśmy, or-
ganizowaliśmy środki i wyposażenie, szuka-
liśmy dojść i załatwialiśmy sprawy z pozoru 
niemożliwe. Pamiętam, jak wieźliśmy ma-
szyny do warsztatów aż z Warszawy trakto-
rem. Prawie 200 kilometrów.

No właśnie, mamy dorobek, mamy wypo-
sażenie, warsztaty i stację diagnostyczną. 
Zarabiamy pieniądze. I co? Rozpłynie się to 
wszystko we mgle? Uczciwi nabywcy z pew-
nością się znajdą.

Niedawno obchodziliśmy 50-cio lecie. Była 
uroczystość, zaproszeni goście, przedstawi-
ciele władz, gratulacje, odznaczenia, peł-
na gala. Słowem, „klapa, rąsia, buźka, goź-
dzik”. A teraz co? „Kop i klapa”.

„Hubal” przyciągał młodzież z odległych 
nawet miejscowości, a Bychawa dzięki 
„Hubalowi” miała znaczenie ponadlokalne. 
Sam często przekonywałem się o tym pod-
czas turystycznych wędrówek. Bychawa: 
„Hubal” – i wszystko jasne!

Niebagatelnym magnesem była osoba pa-
trona szkoły. Major Dobrzański to postać 
wyrazista, powszechnie znana, charyzma-
tyczna, wymarzony wzór dla młodzieży 
aktywnej i niepokornej. Dają temu wyraz 
w szkolnych inscenizacjach wykonywanych 
z przejęciem i zaangażowaniem. Niejednemu 
staremu koniowi oglądającemu spektakl 
błyszczy w oku łza.

A może facet, który nikomu się nie kła-
niał, o awanse nie dbał, ośmieszał autoryte-
ty – to wzór nie na dziś?

PS. Nie jestem personalnie zaangażowa-
ny w sprawę „Hubala”. Nie należę do żadnej 
partii, ugrupowania czy kółka towarzyskie-
go. Nie mam nic przeciwko popularnemu 
„Kwiatkowi”. Przypominam, że kilkanaście 
lat temu w sytuacji odwrotnej – gdy klasy 
zawodowe chciano przenieść z „Kwiatka” do 
„Hubala” – też protestowałem, aczkolwiek 
bez demagogii.

Moja wypowiedź ma charakter czysto oby-
watelski. Przedstawiam punkt widzenia jed-
nej strony, bo druga nie podejmuje dyskur-
su. Podzielam powszechną opinię, że upa-
dek powszechnie znanej szkoły byłby niepo-
wetowana stratą dla naszego miasta. Kilku 
ludzi młodych i zdolnych zastanowi się, czy 
warto swój los wiązać z Bychawą.

List do redakcji

Patrząc na wydarzenia, które w ostatnim czasie 
mają miejsce w naszej Małej Ojczyźnie – By-
chawie, rodzi się pytanie: Ku czemu zmierza-
my?
Na początku roku głośne spory i dysku-
sje, dotyczące racji bytu Szkoły Podstawowej  
w Zaraszowie. Pomimo wielu starań dyrekcji, 
rady pedagogicznej, rodziców i mieszkańców 
miejscowości zapada decyzja o jej likwidacji. 
Jakby tego było mało, po kilkunastu dniach ko-
lejna informacja, związana z zamknięciem na-
stępnej placówki oświatowej w naszej gminie, 
tym razem podlegającej pod powiat – Zespołu 
Szkół Im. Mjr. H. Dobrzańskiego. 
Wiem, wiem. Tu podniosą się głosy władz, że to 
nie likwidacja, tylko łączenie z Zespołem Szkół 
im. Ks. A. Kwiatkowskiego. Ale, Drodzy Pano-
wie, mieszkańcy naszej gminy nie są ignoran-
tami, żeby nie wiedzieli, że podejmując taką de-
cyzję zaprzepaszczacie część naszej tożsamości 
regionalnej. „Wydzieracie” rozdział z książki 
pt. „Gmina Bychawa” dotyczący 50-letniej tra-
dycji istnienia Zespołu Szkół im. Mjr. H. Do-
brzańskiego (zaraz po tym, dotyczącym Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie).
Popatrzmy na to, że również dzięki tym szko-
łom mamy wielu mądrych i wartościowych 
ludzi. Zdobywają nowe umiejętności, które nie-
kiedy stanowią podstawę ich zawodu na przy-
szłość. Dlaczego więc likwidować to, co pozwala 
nam na wychowywanie światłych i mądrych 
ludzi? Czyżby chodziło o stworzenie łatwo 
sterowalnego społeczeństwa? W przypadku 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie była 
argumentem mała liczba uczniów. A co jest ar-
gumentem przetargowym jeśli chodzi o Zespół 
Szkół im. Mjr. H. Dobrzańskiego? Bo na pewno 
nie zbyt mała liczba uczniów (253 uczniów). 
Społeczeństwu podaje się informacje, że chodzi 
o pieniądze, ale czy tylko? Patrząc na to, z któ-
rą szkołą na zostać połączony Zespół Szkół im. 
Mjr. H. Dobrzańskiego można powtórzyć hasło 
pojawiające się podczas niedzielnego przemar-
szu: „Decyzja ekonomiczna czy polityczna”?
W tym momencie rodzi się kolejne bardzo 
smutne pytanie: Która szkoła kolejna do likwi-
dacji?

Imię i  nazwisko Autora listu do wiadomości 
redakcji.

Od redakcji: List opublikowano ze skrótami. 
Myśli i  poglądy zawarte w  tym materiale są 
prywatnymi opiniami Autora.
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Oferta edukacyjna 
Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
„Hubala” na rok 
szkolny 2012/2013

Technikum – 4 lata
kształci w kierunkach:
- technik mechanik  
- technik informatyk
- technik ekonomista
- technik pojazdów samochodowych
- technik spedytor 
- technik logistyk 
- technik usług fryzjerskich NOWOŚĆ!
- technik organizacji reklamy NOWOŚĆ!
Języki obce do wyboru: j. angielski, 
j. niemiecki, j. francuski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata
kształci w kierunkach:
- mechanik pojazdów samochodowych 
- elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

- oddział wielozawodowy
- cukiernik,
- sprzedawca,
- blacharz samochodowy,
- wędliniarz,
- kucharz,
- piekarz  
- klasa budowlana NOWOŚĆ!
- murarz-tynkarz, 
- monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, 

- stolarz, 
- blacharz, 
- monter izolacji budowlanych, 
- dekarz,
- cieśla
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. 
niemiecki, j. francuski

Policealna Szkoła Zawodowa 
(dzienna i zaoczna) – 2 lata
kształci w zawodzie:
- technik informatyk 
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. 
niemiecki, j. francuski

Prośba do gimnazjalistów
Zapraszamy Was do nauki w „Hubalu”. 

Proponujemy nowe zawody tak potrzebne 
na rynku pracy w Bychawie i okolicach. 
Po co jeździć do Lublina?

Chcesz po ukończeniu „Hubala” iść do 
pracy? Masz zawód i doświadczenie zdoby-
te na praktykach organizowanych nie tylko 
w ramach zajęć szkolnych, ale i w najlep-
szych zakładach pracy w ramach projektów 
unijnych. Organizujemy również praktyki 
zagraniczne. 

Chcesz studiować? Zdasz maturę i zo-
staniesz dobrze przygotowany na wszyst-
kie uczelnie, również humanistyczne. 
Prowadzimy zajęcia fakultatywne z przed-
miotów maturalnych. Najwięcej jednak zy-
skają Ci, którzy chcą kontynuować naukę 

na uczelniach technicznych, gdyż u nas 
uczą się podstaw przedmiotów zawodowych.

Jeżeli chcesz mieszkać w internacie, 
znajdziesz tu wygodny i estetyczny pokój 
oraz domową atmosferę i domowe pyszne 
jedzenie. 

Chcesz się bawić? Organizujemy dysko-
teki. Zapewniamy Wam miłą i przyjazną at-
mosferę w szkole. Dzięki „Radioli” przerwy 
międzylekcyjne umila muzyka. Korytarze 
i klasy są widne i przestronne. Działają 
kluby sportowe, MotoCross, koło taneczne 
i inne koła zainteresowań.

Chciałbyś być widoczny? Możesz się 
włączyć do działania „Klasa gospodarzem 
szkoły” i cały miesiąc nadawać ton temu, co 
dzieje się w ”Hubalu”.

W naszej szkole możesz mieć własne zda-
nie na każdy temat. Zapraszamy!

O czym uczą się dzieci
Jolanta Flis, Elżbieta Sobaszek

W „Akademii Poziomkowej” dużo się 
dzieje. Nie ma czasu na nudę i tęsknotę 
za rodzicami. Czas płynie szybko, a każ-
de podejmowane przez nas działania przy-
czyniają się do tego, że z dnia na dzień 
mamy coraz mądrzejszych milusińskich.

Rok szkolny 2011/2012 już za półmet-
kiem. Przedszkolaki rozpoczęły drugie pół-
rocze poznawania świata i rozwijania swo-
ich umiejętności i talentów. A czego dokład-
nie nauczyły się od września do lutego na 
zajęciach w naszej Akademii? 

Podobnie jak wszystkie inne rozpoczę-
ły nowy rok przedszkolny we wrześniu. 
Pierwsze tygodnie upłynęły im pod znakiem 
zajęć adaptacyjnych i poznawania reguł 
i zasad które obowiązują w przedszkolu.

Od września do lutego realizowaliśmy te-
maty związane z edukacją regionalną, po-
znawaniem własnej miejscowości oraz naj-
bliższej okolicy. Dużo czasu poświęciliśmy 
na nauczenie dzieci bezpiecznego poru-
szania się po drogach. Teoria zdobyta na 
zajęciach w sali przedszkolnej była i jest 
utrwalana podczas spaceru z dziećmi po 
Bychawie. Dzięki przyniesionym na zaję-
cia fotografiom i wykonanym później drze-
wom genealogicznym, poznaliśmy rodziny 
przedszkolaków. Dzieciaki zaprzyjaźniły się 
z jesienią, wykorzystując jej dary w posta-
ci kasztanów, żołędzi, kolorowych liści do 

nauki liczenia, segregowania i tworzenia 
zbiorów (edukacja matematyczna). Dzieci 
zapoznały się również z komputerem, który 
w dzisiejszych czasach stanowi nieodłączny 
element pracy i nauki.

Również pory roku oraz nazwy miesię-
cy nie są już obce naszym podopiecznym. 
Potrafią także dostrzegać następstwa dnia 
i nocy. W grudniu wspólnie wkroczyliśmy 
do magicznego świata bajek oraz zaprzyjaź-
niliśmy się z „Brzydkim Kaczątkiem”. Cały 
czas wspólnej wędrówce towarzyszył Szpak 
Mądrak, który jest naszą grupową maskot-
ką. Grudzień był również czasem przypo-
mnienia i poznania tradycji oraz zwyczajów 
bożonarodzeniowych. Wykonaliśmy wiele 
ładnych ozdób choinkowych.

Adepci naszej Akademii często i chętnie 
chodzą na spacery, dlatego gdy tylko po-
goda za oknem na to pozwala, można nas 
spotkać w parku lub w przedszkolnym ogro-
dzie. Miesiąc styczeń oraz początek lutego 
okazał się bardzo srogi dla zwierząt, więc 
nasze dzieci” nie zapomniały o dokarmia-
niu ptaków. 

Dużą uwagę poświęcamy zajęciom przy-
gotowującym dzieci do bezpośredniej nauki 
pisania. Są to różnorodne ćwiczenia spraw-
ności ręki, kształtujące umiejętności ryso-
wania, wycinania, kreślenia znaków litero 
podobnych.

W sali przedszkolnej cyklicznie pojawiają 
się „kąciki zainteresowań” do zabaw swo-
bodnych, gdzie gromadzone są pomoce do 
zajęć i zabaw (np. kącik komputerowy, le-
karski, pocztowy).

Dzieciaki poznają także tajniki wiedzy ku-
linarnej i wspólnie ze wychowawcami przy-
rządzają różne pyszności. Ostatnio wspólnie 
piekliśmy gofry. Było smacznie i pachnąco.

W przeciągu pierwszego semestru na-
szej nauki odbywały się tak że impre-
zy przedszkolne takie jak: Pasowanie na 
Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, 
Halloween, Jasełka, Choinka. Jesteśmy tak-
że otwarci na innych, którzy chcą nawiązać 

z nami współpracę i poprzez swoje działania 
wzbogacić naszych podopiecznych w nowe 
doświadczenia. Przykładem na to jest 
współpraca z Teatrem Narwal oraz gościnny 
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
K. Koźmiana w Bychawce, którzy zaprezen-
towali jasełka.

Przed nami kolejne półrocze nauki i za-
bawy. Mamy nadzieję, że zajęcia i wydarze-
nia, które odbędą się w naszym przedszkolu 
będą tak samo interesujące i rozwijające jak 
te dotychczas.
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Wiata przystankowa – kość niezgody
Monika Głazik

Czy lokalizacja przystanku autobuso-
wego dla dzieci dojeżdżających do szko-
ły stanie się kością niezgody dla miesz-
kańców Woli Dużej? Miejmy nadzieję, że 
nie. Ale temat ten zdominował ostatnie 
zebranie mieszkańców wsi, które odbyło 
się 3 marca. W zasadzie to nawet był po-
wodem do jego zwołania.

Sytuacja wygląda tak: przystanek zlokali-
zowany jest po lewej stronie drogi za skrzy-
żowaniem dróg powiatowych. Zdaniem ro-
dziców posyłających dzieci do szkoły, jest 
to najbardziej korzystna dla wszystkich lo-
kalizacja, zwłaszcza dla tych dzieci, któ-
re mieszkają przy rzece Kosarzewce i mają 
do szosy nawet kilometr. Poprzednie usytu-
owanie wiaty po prawej stronie jezdni przed 
skrzyżowaniem było niebezpieczne, gdyż 
dzieci oczekując na autobus przebiegały 
przez drogę.

Właścicielka posesji obok której stoi wia-
ta nie zgadza się na obecną lokalizację. 

Jej zdaniem, koliduje ona z wjazdem na 
jej działkę. I tak powstał spór między nią 
a rodzicami.

- Być może problem stanowi sam wygląd 
starej wiaty, która jaka jest każdy widzi – 
mówi sołtys wsi, Stanisław Dyś – Ale nowa, 
szklana i elegancka, kosztuje prawie 6 tys. 
na co gmina w tym momencie nie posiada 
środków, zwłaszcza, że stara spełnia swoją 
funkcję.

Wiata przystankowa jest usytuowana 
w pasie drogi powiatowej, dlatego zebra-
nie wiejskie poprosiło, by Urząd Miejski 

w Bychawie wystąpił o nową lokalizację do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie.

- Wystąpiliśmy do Zarządu o zaopinio-
wanie nowego położenia przystanku, który 
zostałby przesunięty o kilkanaście metrów 
w stronę Olszowca – mówi Marta Wołoszyn, 
zastępca burmistrza Bychawy. – Jednak 
czy Zarząd zaakceptuje nową lokalizację, 
tego nie wiemy. Nowe usytuowanie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami tj. opracowania 
nowej organizacji ruchu, urządzenie miej-
sca itp.

Sprawa powinna się wyjaśnić w przyszłym 
miesiącu.

Dziękujemy za 
pomoc i wsparcie!

Mieczysław Moląg z rodziną

Pożar który strawił nasze mieszkanie dotknął nie tylko sfe-
ry materialnej bytu naszej rodziny, ale pozbawił nas poczu-
cia bezpieczeństwa. Doświdczyliśmy ze strony Państwa pomo-
cy, wielu słów wsparcia oraz wielkiej serdeczności. Ujęci do-
świadczoną serdecznością dziękujemy wszystkim naszym do-
broczyńcom, w szczególności: strażakom za szybką akcję ga-
śniczą, sąsiadom,  burmistrzowi, panu Januszowi Urbanowi 
i współpracownikom za szybką i skuteczną pomoc, pracowni-
kom OPS i OIK w Bychawie na ręce pań: Ireny Szopy i Danuty 
Adamek, księżom na ręce Księdza Proboszcza, sołtysom i kie-
rownikom zakładów pracy za organizację pomocy, wszystkim 
wspierającym nas materialnie, organizacyjnie i moralnie. 

Dzięki pomocy i ofiarności Państwa jest w nas ogromna na-
dzieja na szybką odbudowę domu.

Państwu Molągom 
spalił się dom. 
Pomóżmy!

Janusz Urban, Burmistrz Bychawy

W nocy z dnia 9 na 10 lutego 2012 roku w miejscowości Wola Duża 
miał miejsce pożar, w wyniku którego spłonął dom zamieszkały przez 
rodzinę Państwa Molągów. Poszkodowana rodzina składa się z czterech 
osób, w tym dwoje uczących się dzieci (syn 21 lat, córka 15 lat). W wyni-
ku pożaru domownicy stracili wszystko co jest potrzebne do codziennej 
egzystencji.

Rodzina pragnie odbudować dom i potrzebuje na ten cel przede 
wszystkim materiałów budowlanych tj. cementu, piasku, pustaków itp. 
Wskazana będzie również każda pomoc, zwłaszcza finansowa. Każda na-
wet najmniejsza kwota będzie dla rodziny znacznym wsparciem. Licząc 
na Państwa zrozumienie tak trudnej sytuacji proszę o pomoc i z góry dzię-
kuję za każdą złotówkę.

Pomoc rzeczową będzie  można przekazać za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie (tel. 81 56 60 127), a osoby które zechcą 
wesprzeć finansowo Państwa Molągów mogą dokonywać wpłat na konto: 
Bank Pocztowy SA NRB: 73132015371186873830000001.
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WYNIKI NARCIARSKA BYCHAWA 2012
NARCIARSTWO ALPEJSKIE

KATEGORIA 0 – 11 LAT dziewczęta 
I miejsce – Alicja Ścibura 29,46 s
II  miejsce – Weronika Bielak 32,24 s
III miejsce – Kinga Daśko 33,14 s
III miejsce – Aleksandra Kośka 33,14 s
IV miejsce – Wiktoria Zarzeczna 33,65 s
V miejsce – Alicja Krzyżak 33,83 s

KATEGORIA 0 – 11 LAT chłopcy 
I miejsce – Damian Daśko 27,28 s
II  miejsce – Piotr Dworak 27,41 s
III miejsce – Dawid Rapa 28,43 s
IV miejsce – Krystian Daśko 29,01
V miejsce – Przemysław Malec 31,94 s 
VI miejsce – Michał Piejak 32,91 s
VII miejsce - Mateusz Malec 37,98 s
VIII miejsce – Michał Kryk 41,46 s
IX miejsce –Mateusz Daśko 51,56 s

KATEGORIA 12 – 15 LAT dziewczęta 
I miejsce – Wiktoria Kryska 24,66
II  miejsce – Karolina Grodzińska 27,09 s
III  miejsce – Paulina Sawicka 31,40 s
IV  miejsce – Katarzyna Mendykowska 31,74 s
V miejsce – Wiktoria Frąk 36,50 s
VI miejsce – Julia Biedroń 40,96 s

KATEGORIA 12 – 15 LAT chłopcy
I miejsce – Bartosz Awtomonow 22,66 s
II miejsce – Michał Król 26,49 s
III miejsce – Robert Krawczyk 26,77 s
IV miejsce – Arkadiusz Nieściur 27,35 s
V miejsce – Ernest Holweg 27,47 s
VI miejsce – Jakub Żak 27,71 s

VII miejsce – Przemysław Rożek 28,28 s
VIII miejsce – Jakub Pruś 28,31 s
IX miejsce – Karol Sosnówka 28,87 s
X miejsce – Marcin Wolski 28,88 s
XI miejsce – Maciej Paszkiewicz 29,15 s
XII miejsce – Marcin Rzucidło 29,85 s
XIII miejsce – Kacper Mendykowski 30,14 s
XIV miejsce – Kamil Brodowski 30,80 s
XV miejsce – Artur Wilczek 31,75 s
XVI miejsce – Patryk Daśko 32,34 s
XVII miejsce – Kamil Kochański 33,69 s
XVIII miejsce – Rafał Brodowski 34,08 s
XIX miejsce – Aleksander Duda 34,86 s
XX miejsce – Kamil Gryta 39,46 s
XXI miejsce – Kamil Ożóg 41,14 s

KATEGORIA 16 – 19 LAT dziewczęta 
I miejsce – Sylwia Kochańska 27,23 s
II miejsce – Monika Łoś 32,09 s

KATEGORIA 16 – 19 LAT chłopcy
I miejsce – Michał Miszczak 24,13 s
II  miejsce – Konrad Sulowski 25,51 s
III miejsce – Piotr Augustyniak 25,86 s
IV miejsce – Cezary Mierzwa 25,97 s
V miejsce – Sebastian Łączka 26,09 s
VI miejsce – Grzegorz Ziarkowski 26,51 s
VII miejsce – Marcin Rożek 26,87 s
VIII miejsce – Rafał Rożek 28,91 s
IX miejsce – Damian Sykuła 29,86 s
X miejsce – Wojciech Wieleba 30,54 s
XI miejsce – Patryk Michalczak 30,59 s
XII miejsce – Konrad Wójcicki 32,08 s

KATEGORIA 20 – 40 LAT dziewczęta
I miejsce – Edyta Ścibura 33,66 s
II miejsce – Małgorzata Szorek 37,98 s

KATEGORIA 20 – 40 LAT chłopcy
I miejsce – Bogusław Mazur 18,64 s
II miejsce – Krzysztof Szulowski 19,51 s
III miejsce – Mirosław Biedroń 20,21 s
IV miejsce – Sławomir Pruś 21,69 s
V miejsce – Mateusz Misztal 21,99 s
VI miejsce – Robert Bielak 23,51 s
VII miejsce – Pawel Smit 23,62 s
VIII miejsce – Radosław Szymański 23,64 s
IX miejsce – Marcin Dyś 24,46 s
X miejsce – Grzegorz Gryta 24,96 s
XI miejsce – Marcin Siodłowski 25,25 s
XII miejsce – Piotr Bielak 25,64 s
XIII miejsce – Krzysztof Piejak 26,59 s
XIV miejsce – Andrzej Gryta 27,09 s
XV miejsce – Mariusz Holweg 27,10 s
XVI miejsce – Adrian Grodziński 28,31 s
XVII miejsce – Sylwester Mituła 28,41 s
XVIII miejsce – Andrzej Rapa 28,86 s
XIX miejsce – Hubert Wójcicki 31,27 s
XX miejsce – Mateusz Wróblewski 35,96 s 

KATEGORIA  41 LAT i starsze dziewczęta
I miejsce – Agnieszka Oskroba 28,12 s
II miejsce – Krystyna Kośka 28,77 s
III miejsce – Marta Migryt 30,82 s
IV miejsce – Jolanta Pomorska 33,28 s 

KATEGORIA  41 LAT i starsi chłopcy
I miejsce – Grzegorz Wojtaszka 20,86 s
II miejsce – Ireneusz Mierzwa 23,12 s
III miejsce – Józef Putowski 23,28 s

IV miejsce – Andrzej Migryt 23,54 s
V miejsce – Artur Wolski 24,24 s
VI miejsce – Robert Kmieć 24,43 s
VII miejsce – Janusz Kośka 24,46 s
VIII miejsce – Mariusz Grodziński 25,94 s
IX miejsce – Sylwester Krusiński 26,37 s
X miejsce – Janusz Lipiec 27,66 s
XI miejsce – Jacek Godlewski 28,43 s
XII miejsce – Artur Kochański 28,45 s
XIII miejsce – Marian Król 28,66 s
XIV miejsce – Roman Sójka 29,57 s
XV miejsce – Krzysztof Warchoł 30,17 s
XVI miejsce – Paweł Pikula 30,74 s
XVII  miejsce – Krzysztof Mendykowski 30,76 s
XVIII miejsce – Dariusz Paszkiewicz 31,85 s
XIX miejsce – Tadeusz Żak 32,19 s

SNOWBOARD
KATEGORIA  0 -15 LAT dziewczęta
I miejsce – Alicja Krzyżak 42,91 s
II miejsce – Agata Oskroba 45,84 s
III  miejsce – Paulina Sawicka 1:18,51 s
IV miejsce – Julia Biedroń 1:52 s

KATEGORIA  0 -15 LAT chłopcy
I miejsce – Mateusz Daśko 57,02 s
II miejsce – Michał Król 59,91 s

KATEGORIA  16 LAT i starsze dziewczęta
I miejsce – Monika Łoś 44,09 s

KATEGORIA  16 LAT i starsi chłopcy
I miejsce – Mateusz Bielak 31,24 s
II miejsce – Paweł Trzciński 35,41 s
III miejsce – Marek Gąbka 36,11 s
IV miejsce – Łukasz Maj 41,88 s

5.	 Mariola	Widerlik	–	przedsiębiorstwo	MAR-JOLA
6.	 Wiesław	Mazurek	-	Dyrektor	Domu	Dziecka	w	Woli	

Gałęzowskiej
7.	 SPA	Orkana
8.	 Producent	Odzieży	Męskiej	PAWO
9.	 Firma	Osmofrost	w	Osmolicach
10.	Bank	Spółdzielczy	w	Bychawie
11.	Marek	Kwiatkowski	–	UKS	OPTYMIST
12.	Paweł	Lalak	–	sklepy	meblowe	LAVISKA
13.	Sławomir	Mazurek	-	Firma	CAR	GAZ	I	S.C.

14.	Andrzej	Rapa	–	Firma	Eurorap	
15.	Andrzej	Grodziński	–	Firma	CAR	GAZ	S.C.
16.	Andrzej	Bielecki	–	Firma	BIEL-HYDRA
17.	Krzysztof	Szafranek	–	ubezpieczenia
18.	Sylwester	Krusiński	-	Prezes	Bychawskiego	

Przedsiębiorstwa	Komunalnego
19.	Andrzej	Grzywa	–	PPHU	„Jędrek”
20.	Jerzy	Maciąg	–	PW	„Juella”
21.	Ilona	Holweg	–	sklep	wielobranżowy
22.	Andrzej	Migryt	–	sklep	motoryzacyjny

23.	Andrzej	Gryta	-	wulkanizacja
24.	Roman	Rusinek	–	zakład	fotograficzny
25.	Ireneusz	Jamróz	-	gastronomia	
26.	Łukasz	Dziwulski
27.	Marcin	Jurycki	–	piekarnia	Stara	Wieś
28.	Agata	Jastrzębska	–	Stajnia	„Arvena”
29.	Ryszard	Grudzień	–	fotograf

Gastronomia
	Mariusz	Sawicki	–	Bar	„U	Saszy”

w kolejnej kategorii wiekowej chłopców do 
19 lat, tę kategorię wygrał Michał Miszczak 
z Bychawy – 24,13 s.

Zmiana kategorii startowych w tym roku 
spowodowała pewne zamieszanie w tabe-
li. Poprzednie „open do 45” i „open powyżej 
45” zostały zamienione na „20-40 lat” i „41 
lat i więcej”. Ubiegłorocznemu zdobywcy ty-
tułu, Andrzejowi Migrytowi z Bychawy nie 
udało się obronić tytułu, gdyż stracił kilka 
sekund na starcie i zakończył jazdę z wy-
nikiem 23,54 s. Nie stanął też na podium, 
bo do jego kategorii dołączył w tym roku 
znakomity zawodnik, Grzegorz Wojtaszka 
(20,86 s.), zdobywca w ubiegłym roku dru-
giego miejsca w kategorii open do 45 i tym 
razem on zgarnął I nagrodę Za to z pucha-
rem do domu wróciła żona Andrzeja Migryta 
– Marta (za zdobycie trzeciego miejsca). I 
miejsce w kategorii dziewcząt 41 lat i więcej 
zajęła Agnieszka Oskroba z Bychawy, któ-
ra – jak sama powiedziała – w Batorzu tego 

dnia znalazła się zupełnie przypadkowo; II 
miejsce – Krystyna Kośka 42,91 s.

W snowboardzie do lat 15 najlepiej wy-
padła Alicja Krzyżak 42,91 s, ze starszych 
dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się 
Monika Łoś, która jako jedyna stanęła na 
podium. W kategorii snowboard chłop-
cy 16 lat i starsi najlepszy wynik osiągnął 
Mateusz Bielak.

Można powiedzieć, że rangę impre-
zy w Batorzu podniosła ponadto obecność 
przedstawicieli władz samorządowych, któ-
rzy tym razem zaprezentowali się w strojach 
sportowych. Z władz najlepiej na nartach 
radził sobie starosta Paweł Pikula (30,74 s 
– XVII miejsce).

Druga „Narciarska Bychawa” udała się 
znakomicie. Stało się tak dzięki zaangażo-
waniu wielu osób, ale przede wszystkich – 
organizatorów: Marty i Marka Krzyżaków 
i Andrzeja Miszczaka, wspartych organi-
zacyjnie przez rozgłośnię Radio Lublin; 

i Burmistrza Bychawy, który objął nad tą 
imprezą patronat honorowy. Urząd Miejski 
w Bychawie pomógł promocyjnie. Wręczono 
41 pucharów, ufundowanych przez przed-
stawicieli władz samorządowych, dyrek-
torów instytucji, firmy i osoby prywatne. 
Dla wszystkich zawodników i gości zapew-
niono gorący poczęstunek. Była bychaw-
ska zupa wędzona, fasolka po bretońsku, 
chleb ze smalcem oraz pyszna herbata cy-
trynowa (zasponsorowane przez bar „U 
Saszy” z Bychawy), a także grochówka (Dom 
Dziecka w Woli Gałęzowskiej). 

Zawodnicy, oprócz pucharów i dyplo-
mów, otrzymali również nagrody od spon-
sorów (akcesoria narciarskie, termokubki, 
odzież) oraz ciepłe polarowe szaliki z logo 
„Narciarskiej Bychawy” – ufundowane 
przez UM w Bychawie.

Film z „Narciarskiej Bychawy” do obejrze-
nia na Bychawa.pl

http://www.youtube.com/user/bychawaPL

PUCHARY UFUNDOWALI
1.	 Burmistrz	Bychawy	–	Janusz	Urban
2.	 Starosta	Lubelski	–	Paweł	Pikula
3.	 Dyrektor	Zespołu	Szkół	im.	Ks.	A.	Kwiatkowskiego	 

–	Henryk	Dudziak
4.	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	

–	Grzegorz	Szacoń
5.	 Dyrektor	Bychawskiego	Centrum	Kultury	w	Bychawie	–	

Piotr	Gęba

6.	 Komendant	Komisariatu	w	Bychawie	
–	Zbigniew	Zaborski

7.	 Ksiądz	Tomasz	Gap
8.	 Poseł	na	Sejm	RP	-	Magdalena	Gąsior	Marek
9.	 Prezes	Bychawskiego	Przedsiębiorstwa	Komunalnego	

–	Sylwester	Krusiński
10.	Zastepca	Dyrektora	Zespołu	Szkół	Zawodowych	nr	1	

im.	mjr.	H.	Dobrzańskiego	w	Bychawie	–	Andrzej	
Pietrzak

11.	Właściciel	księgarni	LUMER	–	Leszek	Szewczyk

Sponsorzy „NARCIARSKIEJ BYCHAWY”
1.	 Wojciech	Gąska	–	właściciel	stoku	w	Batorzu
2.	 Henryk	Michałek	–	wójt	gminy	Batorz
3.	 Piotr	Wojtaś	–	Dyrektor	Samodzielnego	Publicznego	

ZOZ	w	Bychawie
4.	 Mariusz	Grodziński	 

–	Okręgowa	Stacja	Kontroli	Pojazdów

Druga „Narciarska Bychawa” odbyła się 11 lutego br. na stoku w Batorzu

Dużo dobrej jazdy!

Monika Głazik

Ranga „Narciarskiej Bychawy” w tym 
roku znacznie wzrosła. Została o włą-
czona w kalendarz imprez z cyklu 
„Radiostok”, organizowanych przez 
Radio Lublin na lubelskich stokach nar-
ciarskich. To, poza doskonałą reklamą 
we wszelkich mediach (nie tylko radiu), 
zagwarantowało jej również technicz-
ne wsparcie: przeprowadzenie zawodów, 
nadzór techniczny i nagłośnienie.

Organizatorzy i dziennikarze „Radia 
Lublin” zjawili się na stoku narciarskim 
„Wotex” w Batorzu już około godz. 7.00 rano. 
Termometry wskazywały wówczas –23 stop-
nie, istniała więc obawa, że zimno wystraszy 
uczestników. Na szczęście tak się nie stało, 
plac szybko zapełnił się zawodnikami w róż-
nym wieku i do godz. 9.00 na listach star-
towych zostało zapisanych aż 111 amatorów 

zimowych sportów. Narciarze zjechali do 
Batorza całymi rodzinami.

Od 8.30 trwał na stoku trening, co ozna-
czało, że każdy mógł trochę pojeździć i roz-
grzać się (!). O godz. 9.30 imprezę oficjalnie 
otworzyła p. Marta Wołoszyn, zastępca bur-
mistrza Bychawy, która powitała narciarzy 
i snowboardzistów i dała hasło do rozpoczę-
cia jazdy.

Turniej był otwarty dla wszystkich. By 
wziąć w nim udział trzeba było posiadać 
(lub wypożyczyć) narty lub snowboard oraz 
pozostały sprzęt, i mieć choćby kilkugodzin-
ną praktykę w jeździe. W konkurencji „zjazd 
na byle czym” w zasadzie można się było 
obyć bez wyposażenia i doświadczenia, choć 
w trakcie konkursu okazało się, że przyda 
się i jedno, i drugie. I tak, słabo sprawdził 
się na batorskim stoku worek foliowy ze sło-
mą, najlepiej zaś – koło śnieżne. Szkoda tyl-
ko, że konkurencja ta była zarezerwowana 
tylko dla VIP-ów. Konkurs „zjazd na byle 

czym” wygrał sponsor, Andrzej Rapa z firmy 
„Eurorap”.

Niedościgniony w narciarstwie alpej-
skim, okazał się, podobnie jak w ubiegłym 
roku, Bogusław Mazur. Poprawił nawet swój 
ubiegłoroczny wynik z 19,15 s na 18,64 s. 
I to był najlepszy wynik w tym turnieju. 
Drugie miejsce w kategorii 20-40 lat chłop-
cy zajął Krzysztof Szulowski 19,51 s, trzecie 
Mirosław Biedroń 20,21 s.

Największa rywalizacja toczyła się tym 
razem w kategorii 12-15 lat chłopcy. Wzięło 
w niej udział 21 zawodników. I miejsce zajął 
Bartosz Awtomonow – 22,66 s, II – Michał 
Król 26,49 s, III – Robert Krawczyk 26,77 s. 
Mocne współzawodnictwo było również 

Podczas imprezy przeprowadzono zbiórkę 
na rzecz rodziny Państwa Molągów. Ze-
brano 482,30 zł. Pieniądze tego samego 
dnia przekazano poszkodowanej rodzinie. 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dzięku-
jemy. 
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Karnawałowy apel z pączkami w tle...

Magdalena Rugała 

To miał być zwykły apel. Wiadomo, uro-
czysty, trochę zabawny, ale zwyczajny. 
Czy ktoś podejrzewał, że tak to się za-
kończy? Nie sądzę. Godzinę później, pod-
czas gdy cała szkoła zajadała się pącz-
kami w stołówce, klasa VI doprowadza-
ła górny korytarz do porządku. I schody. 
I własne fryzury.

Właściwie, zacznę od początku. 16 lutego, 
w Tłusty Czwartek, w Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej zaplanowano Apel 
Prymusa. Podliczono średnie, sporządzo-
no listy i wypisano dyplomy. Wszystko było 
gotowe: apelowe stroje, dyskretna dekora-
cja, przemówienie Pana Dyrektora w asy-
ście przewodniczącej SU, Agaty Dworak. I 
poważny nastrój, jak na tak doniosłe wyda-
rzenie przystało. 

Na pierwszy ogień poszli wyróżnieni w na-
uce. Cieszy nas, że tak licznie, aż zabra-
kło szerokości korytarza. Szczególne słowa 
uznania należą się Piotrkowi Dudzie, któ-
ry wsławił się najwyższą średnią. Następnie 
przyszła pora na przerywnik artystycz-
ny, w którym wystąpili uczniowie klasy II. 
Wystąpili i to jak! Mienili się od kolorów, 
błyszczeli cekinami i sceniczną werwą. 
W powietrzu unosiły się chmury confetti. 
Publiczność jeszcze spokojna, ale nastój za-
czynał się już niebezpiecznie chwiać. Zaraz 
po nich wyszli na środek uczniowie, któ-
rzy nie opuścili w szkole ani jednego dnia. 
Zdumiewająca odporność! Następnie z tań-
cem i piosenką wystąpiła klasa I. Nie prze-
szkadzały im nawet rozsypane na podłodze 
ścinki z poprzedniego występu, więc pani 
Halinka dosypała jeszcze trochę. Tak dla 
lepszego efektu.

Gdy przyszła kolej nagrodzenia najzago-
rzalszych czytelników, karnawałowy nastrój 
udzielił się już prowadzącym. Zaraz potem 
wystąpiła zerówka śpiewając piosenki wy-
ćwiczone na Dzień Babci i Dziadka. I jesz-
cze trochę confetti. Także w stronę zgro-
madzonej widowni. Nieznaczne poruszenie. 
Maluchy dyskretnie zbierają rozrzucone 
cekiny. 

Jeszcze wyróżnienia za osiągnięcia spor-
towe. Jeszcze klasa III. Jeszcze więcej con-
fetti. W powietrzu wybucha salwa papiero-
wych drobin. I śmiech. Prawdziwa zamieć. 
Wszyscy jesteśmy obsypani. Nie ostał się 
żaden autorytet. A niech tam… Niech żyje 
karnawał!

I Ty możesz pomóc w walce o życie! 

Przekaż 1 % Zuzi
Jolanta Mazurkiewicz, 

mama Zuzi

Zuzia urodziła się z sinicz-
ną wadą serca: Zarośnięcie 
zastawki trójdzielnej, zaro-
śnięcie zastawki płucnej, 
hipoplazje prawej komory, 
mnogie ubytki w przegro-
dzie międzykomorowej, zwę-
żenie prawej tętnicy płucnej. 
W swoim krótkim życiu prze-
szła już dwie skomplikowa-
ne operacje serca. Leczenie 
jednak nie jest jeszcze za-
kończenie. Przed Zuzią ko-
lejny etap leczenie operacyj-
nego, operacja Fontana, któ-
ra tak jak poprzednie jest 
wykonywana w głębokiej 
hipotermii, z krążeniem po-
zaustrojowym. Pomimo licz-
nych interwencji kardiochi-
rurgicznych nasza Zuzanka 

nigdy nie będzie miała zdro-
wego serduszka. Aby pomoc 
jej w leczeniu i rozwoju nie-
zbędny jest zakup drogiego 
sprzętu medycznego, reha-
bilitacja. Z jej chorobą wią-
żą się także częste pobyty 
w szpitalach, stałe kontrole 
w wielu poradniach specja-
listycznych, przyjmowanie 
wielu leków, szczególna tro-
ska o zdrowe odżywanie.

Serdecznie prosimy o po-
moc w zebraniu funduszy na 
zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego i rehabilitację 
i dalsze leczenie.

Dziękujemy z całego serca 
za każdą wpłatę!

Zuzia Mazurkiewicz 
wraz z rodzicami mieszka 
w Bychawce. 

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe PL 12 1160 2202 0000 0001 4668 2533,
Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, SWIFT BIGBPLPW
koniecznie z dopiskiem: Zuzanna Mazurkiewicz

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT, w którym należy podać:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: Zuzanna Mazurkiewicz

dodatek
do „Głosu Ziemi Bychawskiej”
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Starowiejskie rocznice…
cz. II

Grażyna Rakuś, Marta Żyśko

Szkoła StarowiejSka 
w dekadzie poprzedzającej 
ii wojnę światową

Część I cyklu była poświęcona Tadeuszowi 
Krechowiczowi – budowniczemu, nauczycie-
lowi, kierownikowi i wielkiemu społeczni-
kowi, dzięki któremu szkoła jako instytu-
cja znalazła stałe miejsce i do chwili obecnej 
służy całej społeczności starowiejskiej.

Tuż przed odejściem Tadeusza Krechowicza 
w roku 1932 do Starej Wsi przybył nowy na-
uczyciel Franciszek Lebieda, który włączył 
się w nurt pracy społecznej i był godnym 
kontynuatorem działalności kulturalno-
-oświatowej swojego poprzednika. W pierw-
szym roku uczył w  oddziale III wszystkich 
przedmiotów oprócz śpiewu oraz  gimna-
styki w III i IV, a w V i VI języka polskie-
go, historii, geografii, przyrody i rysun-
ków. Był także opiekunem męskiej druży-
ny harcerskiej, Szkolnej Kasy Oszczędności. 
Po roku współpracy Franciszka Lebiedy 
z Tadeuszem Krechowiczem, przeniesionym 
„na własną prośbę” ze Starej Wsi, obowiązki 
kierownika placówki objął Czesław Łabuda, 
który przybył do naszej miejscowości wraz 
z małżonką Janiną Łabudową – nauczy-
cielką. Oprócz wymienionych pedagogów 
nieprzerwanie też od roku 1927 naucza-
ła Franciszka Polakowska oraz miejscowy 
ksiądz proboszcz, a uczniów w roku szkol-
nym 1935/36 było 259. Ich liczba wzrosła do 
270 w latach 1937/38. Rodzi się pytanie, jak 
możliwe było utrzymanie dyscypliny wśród 
tak dużej liczby uczniów przez czterech na-
uczycieli. Odpowiedź jest prosta – wtedy nie-
rzadko stosowano kary cielesne...

W omawianym okresie odbyła się pierw-
sza zabawa choinkowa zorganizowana 

dla uczniów i rodziców (13 stycznia 1935 
r.), pierwsza wycieczka jednodniowa do 
Zamościa, sfinansowana z pieniędzy zaosz-
czędzonych przez dzieci w SKO (czerwiec 
1937 r.) i pierwsza wycieczka dwudniowa 
do Lublina (2 i 3 czerwca 1938 r.). W pierw-
szym dniu dzieci zwiedziły Trybunał, Stare 
Miasto, Katedrę, a w drugim: wystawę szkół 
zawodowych i fabrykę tytoniu. Atrakcją wy-
jazdu był występ cyrkowy i seans kinowy. W 
latach przedwojennych obchodzono w szko-
le: Święto Odrodzonej Rzeczypospolitej 11 li-
stopada, dzień 3 Maja, imieniny Marszalka 
Polski Józefa Piłsudskiego 19 marca oraz 
Prezydenta Ignacego Mościckiego 1 lutego, 
a po śmierci Marszałka, kalendarz uroczy-
stości szkolnych wzbogacony został o ob-
chody rocznicy tego smutnego wydarzenia. 
Ówczesne uroczystości nazywane poranka-
mi miały następujący przebieg: przemówie-
nie nauczyciela, referaty uczniów, śpiewy, 
deklamacje, obrazki sceniczne. W zależno-
ści od charakteru obchodów program rozpo-
czynała okolicznościowa msza święta. 

Z tych lat zachowały się dokumenty szkol-
ne – księga inwentarza ruchomego założona 
1 grudnia 1935 r. oraz akta szkolne z roku 
1938, w skład których wchodzą różne pi-
sma urzędowe, sprawozdania, protokoły 
oraz projekt organizacji szkoły powszech-
nej, bardzo przypominający obecnie używa-
ne wzory.

O problemach dydaktyczno-wychowaw-
czych i gospodarczych starowiejskiej oświa-
ty informują zapisy z ksiąg protokołów rady 
pedagogicznej z lat 1927-1939, które są 
w naszym posiadaniu. Wynika z nich, że 
trudności finansowe to bolączka nie tylko 
współczesnej szkoły, ale i przedwojennej. 
W protokole z dnia 28 marca 1936 r. czyta-
my: Higieny budynku szkolnego nie można 
odpowiednio utrzymać ze względu na brak 
pieniędzy w kasie zarządu gminy. Kierownik 

szkoły, chcąc ten nieodpowiedni stan popra-
wić, zmuszony był wypożyczyć pieniądze na 
ten cel z kasy „Spółdzielni Uczniowskiej”, 
które odda, gdy Dozór Szkolny wpłaci zale-
głości do kasy tutejszej szkoły. Zauważmy, 
że obecnie nie praktykuje się (jeszcze!) po-
życzek na potrzeby szkolne z uczniowskich 
zasobów zgromadzonych na SKO, ale...

Uwagę zwraca struktura protokołów nie-
wiele różniąca się od współczesnej, odzwier-
ciedlająca przebieg zebrań. Oto przykładowy 
porządek dzienny z dnia 22 marca 1937 r.:
„1. Odczytanie protokółu z ostatniego po-

siedzenia
2. Sprawozdanie wychowawców poszcze-

gólnych klas z wychowania i na-
uczania

3. Omówienie metod pracy zmierzają-
cych do podniesienia stanu wycho-
wania i nauczania

4. Omówienie przeczytanych dzieł i pism 
pedagogicznych

5. Wolne wnioski.”
Z lektury wymienionych dokumentów wy-

nika, że największym problemem naszych 
poprzedników były trudności we współpra-
cy z rodzicami. Zarzucano im brak dbałości 
o postępy uczniów często związane z niską 
frekwencją i zaniedbywanie higieny osobi-
stej dzieci, zdarzały się też kradzieże, bójki, 
nawet z użyciem niebezpiecznych przedmio-
tów. Nauczyciele, chcąc przeciwdziałać tym 
zjawiskom, organizowali konferencje szko-
leniowe, na których analizowali trudności, 
ustalali metody działania, szukali środków 
zaradczych, a za najważniejszy uważali wła-
ściwą atmosferę w domu rodzinnym i zgod-
ne oddziaływania obu środowisk wychowaw-
czych. Energia pedagogów skupiała się też 
na doskonaleniu własnego warsztatu pracy 
poprzez organizowanie lekcji obserwowa-
nych przez grono pedagogiczne, a następnie 

Około 1934 r. budynek nowej szkoły, od prawej  F. Lebieda, F. Polakowska, E. Kawówna, T. Krechowicz

Franciszek Lebieda w mundurze oficerskim
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Życie historią pisane 
cz. I

Maria Dębowczyk

Historia nauczycielką życia. Przez lata 
swojej nauki w szkole średniej patrzyłam 
na to hasło zawieszone na ścianie sali hi-
storycznej. Jego sens wydawał się tak oczy-
wisty, że niewymagający głębszego przemy-
ślenia. Banalny i bez podtekstu. Czyżby na-
prawdę? Pomyślmy: historię, dzieje tworzą 
ludzie, ale i ona wpływa na ich życie, de-
terminuje ich życiowe decyzje. Jest tu więc 
zależność zwrotna. I dalej: ci – nazwijmy ich 
– sprawcy historii, wszczynający rewolucje 
(„parowozy dziejów” – pisał o nich poeta) 
w efekcie bardzo często stają się ich ofiara-
mi. Powstania upadają, a giną w nich często 
i ci zaatakowani, broniący się, ale i agreso-
rzy, napastnicy. Tak więc twórcami dziejów 
są i jedni i drudzy. Nauka, jaka wynika z hi-
storycznych doświadczeń, dotyczy więc ca-
łej ludzkości. Czystą retoryką jest, rozgląda-
jąc się po świecie XXI wieku pytanie, czy ta 
ludzkość chce i potrafi się uczyć.

Z początkiem bieżącego roku zbiegają się 
rocznice bardzo ważnych faktów historycz-
nych. Wprawdzie nie obchodzi się ich oficjal-
nie, umykają uwadze, należy tym bardziej 
je przypomnieć. 70 lat minęło od utworze-
nia Armii Krajowej, a pamiętajmy i prze-
każmy z dumą młodym, że była to najwięk-
sza bojowa organizacja podziemna w oku-
powanej Europie w czasie II wojny świato-
wej. Tworzyło ją pokolenie tragiczne, rzuco-
ne przez los jak „kamienie na szaniec”. Na 
zawsze pozostaną symbolem polskiego uko-
chania niepodległości. Ponieważ nie godzi-
li się na narzucany Polsce przez Sowietów 
system polityczny po roku 1944, długo byli 
żołnierzami „wyklętymi” i prześladowa-
nymi. Przed dwoma laty, na mocy porozu-
mienia środowisk kombatanckich, z inicja-
tywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
i śp. prezesa IPN Janusza Kurtyki, Sejm 
Rzeczypospolitej uznał obchody Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych i wyzna-
czył je na 1 marca każdego roku.

11 lutego zaś przypadła 72. rocznica 
pierwszej deportacji Polaków z Kresów 
Wschodnich w głąb ZSRS i na Syberię, 
łącznie udokumentowano, że objęła ona 
liczbę 320 tysięcy osób, według innych ob-
liczeń liczba ta mogła przekroczyć 400 ty-
sięcy, dominowali wśród nich Polacy (ponad 
60%), na drugim miejscu znaleźli się Żydzi, 
potem inne narodowości. W okresie od lu-
tego 1940 do czerwca 1941 przeprowadzo-
no cztery takie wywózki, których ofiarami 
mogło paść łącznie ponad 1 milion roda-
ków. Do dziś nie ma rzetelnych danych. Tu, 
być może subiektywnie, zauważę, że okre-
ślenie deportacja (z łac. deportatio) zsyłka, 
wywiezienie z rozkazu władz poza grani-
ce państwa lub miejscowości brzmi w od-
biorze społecznym znacznie łagodniej niż 
swojskie, polskie „wypędzenie”. Bo wypę-
dzić to inaczej wręcz wygonić, zmusić siłą 
do zmiany miejsca zamieszkania. A właśnie 
takie określenie stosują Niemcy spod zna-
ku Eriki Steinbach i Związku Wypędzonych 

w odniesieniu do swoich rodaków wysiedlo-
nych z ziem zachodniej Polski. To „wypędzić” 
zawiera zdecydowanie bardziej pejoratywne 
zabarwienie moralne, kojarzone z bezpra-
wiem, krzywdą, przemocą. Nas, Polaków, 
deportowano (ktoś niezorientowany w za-
wiłościach historii może sądzić, że zgodnie 
z prawem), Niemców zaś – wypędzono.

pradziadowie

Poniższy tekst powstał na podstawie in-
formacji i dokumentów oraz spisanych 
wspomnień rodzinnych, przesłanych przez 
panią Elwirę Bartoszek, mieszkankę 
Gdyni, której rodzinę los, tak silnie powią-
zany z dziejami Polski, rzucił w nasze około-
bychawskie strony, ją jako niespełna 10-let-

nie  dziecko. Choć nie tu się urodziła i nie tu 
upływało jej wczesne dzieciństwo. Jej bab-
ka i matka, a nieco wcześniej dziadek, bar-
dziej z konieczności niż z wyboru, zamiesz-
kali w Józwowie. Dziadek po roku 1940, 
a obie kobiety z nią jeszcze jako dziewczyn-
ką w późnych miesiącach 1946 r., już nie-
stety po śmierci dziadka, zmarłego tegoż 
roku w styczniu. Elwira nazywana Wisią nie 
zdążyła więc poznać tak oczekującego na 
wnuczkę dziadka, nigdy też nie było jej dane 
poznać swojego ojca (gdy został zmobilizo-
wany, była półtorarocznym dzieckiem) poza 
podobizną z fotografii. Odpowiedź na narzu-
cające się tu pytanie: dlaczego? pozostaw-
my, czytelniku, na potem. Teraz, na pod-
stawie przesłanych materiałów odtwórzmy 
w zarysie historię dwu rodów o nazwiskach 
Załuska i Makarski, cofając się do pra-
dziadków pani Elwiry Bartoszek z domu 
Makarskiej, byłej bibliotekarki w Bibliotece 
Publicznej w Bychawie, którą na pewno 
zna i pamięta wielu starszych bychawian. 
Wspominano ją sympatycznie i ciepło z oka-
zji 65 lecia jubileuszu biblioteki w paździer-
niku 2011 r.

Podobnie jak jej matkę, Jadwigę Wiktorię 
Makarską z domu Załuską, zatrudnioną, 

jako nauczycielkę po osiedleniu się 
w Józwowie w 1946 r., najpierw w Szkole 
Podstawowej w Gałęzowie, potem kolej-
no w Józwowie, Piotrkowie, Piotrkówku – 
tu okresowo pełniła funkcję kierownika, 
w Kol. Gałęzów nr 2, a po przejściu na eme-
ryturę w 1967 r. zamieszkałą z rodziną cór-
ki w Bychawie, skąd w r. 1978 wszyscy prze-
nieśli się na stałe do Gdyni, gdzie w 1991r. 
Jadwiga Makarska zmarła i tu została po-
chowana. Pozostawione wnukom i prawnu-
kom wspomnienia tyczące rodziny, krew-
nych i wojennych losów, łącznie z informa-
cjami Elwiry Bartoszek przekazanymi jej 
przez bliższych i dalszych kuzynów, mogły-
by posłużyć za kanwę pokaźnych rozmia-
rów książki. Dla historyków, badaczy XIX 
i XX w. jako kwerenda naukowa, dla socjo-

logów – obraz procesu przekształceń poko-
leniowych dawnych ziemian, stopniowo tra-
cących swoje majątki i status szlachectwa, 
w inteligencję.

Pradziadkowie Elwiry Bartoszek, tu na 
fotografiach sprzed półtora wieku, Leon 
Piotr Paweł Załuska herbu Lubicz i jego 
żona Aniela Prakseda z Sąchockich 
Załuska to typowa zamożna rodzina szla-
checka z Mazowsza (majątki Mosiembrza, 
Baranowizny, Stanisławice), zachowująca 
w domu tradycje patriotyczne i obyczajowe. 
W dworze była liczna służba i zatrudniano 
nauczycielkę, co było niezbędne do pomo-
cy w pielęgnacji i wychowaniu siedmiorga 
dzieci. Zapobiegliwie zatroszczono się o ich 
wykształcenie ukierunkowane na zdoby-
cie praktycznych zawodów, jakby przewi-
dując upadek majątku, do którego doszło 
w następnym pokoleniu, być może rozdrob-
nionego na drodze podziałów spadkowych. 
Najstarszy z synów ukończył prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim i był wziętym 
adwokatem (jego syn, w randze pułkownika 
zginął po latach w Katyniu). Jedyna córka 
z siedmiorga dzieci Załuskich, piękna i zdol-
na Olimpia, przez swoje zamążpójście spo-
winowaciła swoją rodzinę ze Zglenickimi 

Pradziadowie Pani Elwiry Bartsozek, dziadkowie Jadwigi Makarskiej. Aniela Prakseda Załuska i Leon Piotr Paweł 
Załuska herbu Lubicz

omawianych podczas konferencji miesięcz-
nych. Spośród wielu protokołów szczególną 
uwagę zwraca zapis z dnia 30 listopada 1936 
r. dotyczący lekcji plastyki przeprowadzonej 
przez pana Franciszka Lebiedę oraz refera-
tu „Ćwiczenia rysunków w szkole”. Sposób 
omawiania zajęć i treść referatu świadczą, 
że ówczesna i dzisiejsza metodyka naucza-
nia niewiele się różnią, a hospitowany na-
uczyciel był mistrzem w swym przedmiocie.

FranciSzek Lebieda – 
nauczycieL z paSją, patriota, 
czynny uczeStnik waLk 
o niepodLegłość 

Świadczą o tym również obrazy jego au-
torstwa, które są w posiadaniu miejscowej 
parafii: „Matka Boża Niepokalana”, „Jezus 
w grobie”, „Jezus w Ogrójcu” wystawiany 
na Wielkanoc, „Święty Władysław”. Wiele 
dzieł tego Autora o tematyce świeckiej zdo-
biło i zdobi prywatne domy osób obdarowa-
nych przez pana Lebiedę. Dorobek malarski 
nauczyciela, jak głosi wieść, był bardzo bo-
gaty, ale nieznane są losy większości obra-
zów, o których istnieniu opowiadają starsi 
mieszkańcy naszej wsi. Zwracamy się więc 
do potencjalnych właścicieli dzieł pana 
Lebiedy  z prośbą o wypożyczenie obra-
zów na potrzeby wystawy organizowanej 
z okazji osiemdziesięciolecia szkoły.

Pan Franciszek Lebieda to nie tylko na-
uczyciel, malarz, ale i wielki patriota, któ-
ry walczył o wolność ojczyzny. We wrześniu 
1939 r. został zmobilizowany do I dywizjo-
nu 2 Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie jako 
oficer gospodarczy majora Dylki i został 
skierowany do walk na Pomorzu, o  czym 
czytamy w kronice pana Chrzanowskiego. 
Przeszedł szlak bojowy przez Kamień, 
Tucholę, Bydgoszcz, Toruń. W walkach pod 
Kutnem dostał się do niewoli niemieckiej, 
skąd udało mu się zbiec. Zdążył jeszcze na 
rozpoczęcie roku szkolnego 1939/40, które 
ze względu na działania wojenne odbyło się 
dopiero 1 listopada. Trwał on krótko – klasa 
II uczyła się tylko 104 dni, a klasa V – 143 
z powodu silnych, czterdziestostopniowych 
mrozów, braku ciepłej odzieży, obuwia i opa-
łu w szkole, a także ze względu na wiosen-
ną powódź. Był to trudny rok – z niejasnych 
przyczyn zwolniona została przez władze 

niemieckie z Krasnegostawu żona kierow-
nika Łabudy, usunięto wszystkie portrety 
słynnych Polaków (oprócz Marszałka Józefa 
Piłsudskiego), a także podręczniki do języka 
polskiego, historii i geografii. Polskie książki 
zastąpiono prenumeratą czasopisma „Ster” 
. Był to miesięcznik wielkości połowy gaze-
ty, szerzący propagandę niemiecką w języku 
polskim. 

Już w grudniu 1939 r. Franciszek Lebieda 
– porucznik, pseudonim „Gryf” zaczął or-
ganizować w najbliższym otoczeniu Ruch 
Oporu pod nazwą Związek Walki Zbrojnej. 
Utworzył jeden pluton, pełniąc w nim funk-
cję oficera szkoleniowego, nie przerywając 
pracy pedagogicznej w szkole. Nie chciał  
podporządkować się zakazom władz nie-
mieckich, uczył języka polskiego i histo-
rii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo 
dzieci. „Stójki” pilnowały dróg, a na wieść 
o zbliżających się Niemcach uczniowie 
uciekali w „Kaproniowe Doły”. Rok szkol-
ny 1940/41 trwał 162 dni, troje nauczy-
cieli (Polakowska, Łabuda i Lebieda) uczy-
ło 245 dzieci. Usunięto ze szkoły portrety 
Marszałka Piłsudskiego, przeprowadzono 
akcję przeciwtyfusową i nakazano dzie-
ciom zbieranie ziół leczniczych z braku le-
ków. W placówce posługiwano się wciąż pol-
skimi dokumentami. Waleczny nauczyciel 
Franciszek Lebieda wstąpił ze swym bata-
lionem w szeregi Armii Krajowej, a Niemcy 
urządzili w Wielki Poniedziałek pierwszy 
najazd ekspedycji karnej, zabijając jednego 
mieszkańca i paląc jeden dom mieszkalny.

W dwóch kolejnych wojennych latach 
szkolnych obowiązywały niemieckie dzien-
niki i arkusze ocen z przekładem na język 
polski drukowanym mniejszą czcionką, są 
one naszym cennym eksponatem. Szkołę 
kończyło niewielu uczniów – od 2 do 5, wię-
cej dzieci pozostawało w tej samej klasie niż 
uzyskiwało promocję, przyczyną tego była 
słaba frekwencja – 40, 50 %. Władze nie-
mieckie zatrudniały nauczycieli przy wypi-
sywaniu kwitów odstawy kontyngentu zbo-
żowego, nie troszcząc się o nieodbyte zaję-
cia. Kilkakrotnie miały miejsce w Starej Wsi 
łapanki na roboty do Niemiec. Aresztowania 
podejrzanych o udział w rabunkach były 
na porządku dziennym. W Wielki Czwartek 
1943 r. hitlerowcy spalili kilka zabudowań 
gospodarczych i wywieźli na Majdanek wie-
le osób.

Franciszek Lebieda nieprzerwanie działał 
w Ruchu Oporu. Pod koniec 1943 r. dowo-
dził 3 plutonami i przyłączył się z nimi do 
Batalionów Chłopskich. Prowadził szkolenia 
teoretyczne i dokonywał akcji sabotażowych 
– zniszczenia wirówki w zlewni mleka, ma-
gazynu zbożowego w Wysokiem i akt kontyn-
gentowych w gminie Zakrzew, o czym pisał 
pan Chrzanowski w swej kronice. W maju 
1944 r. oddział porucznika „Gryfa” walczył 
z Niemcami na trasie Lublin – Wysokie. 2 
lipca tego roku odbył potyczkę z cofający-
mi się Niemcami pod lasem Podgaj, a 16 
lipca – w lesie Wojdat koło Stawiec. Armia 
niemiecka wycofywała się z Lubelszczyzny 
przez Starą Wieś w dniach 25 – 28 lip-
ca 1944 r. (kronika szkolna w Starej Wsi). 
Podczas ucieczki okradano miejscową lud-
ność, która zakopywała wartościowe rzeczy, 
kryła inwentarz, ukrywała młodzież w są-
siedniej wsi. Kończył się powoli okres znie-
nawidzonej okupacji niemieckiej. Następny 
rok szkolny 1944/45 został rozpoczęty na 
podstawie dekretu polskich władz z wyko-
rzystaniem polskich dokumentów. Do pracy 
przywrócono panią Łabudową. W ciągu roku 
szkolnego nastąpiła zmiana kierownika – 
pana Łabudę zastąpił pan Jan Fiut. W szko-
le pozostało tylko dwoje nauczycieli – nowy 
kierownik i pani Franciszka Polakowska, 
gdyż pan Lebieda za udział w wojnie obron-
nej, organizowanie ZWZ, AK, BCh i walkę 
z okupantem musiał zapłacić wysoką cenę. 
Został aresztowany przez NKWD i depor-
towany 26 listopada 1944 r. na Syberię. 
Przebywał w obozie 326II w miejscowościach 
Nagornaj, Kozłowo, Samoćwiet. Pracował 
w kopalniach węgla. Wrócił 2 listopada 1947 
r. i przez dłuższy czas ratował nadwątlone 
zdrowie. Do pracy w szkole przystąpił w 1948 
r. Zachowując niezłomną wolę społeczne-
go działania i realizm polityczny Franciszek 
Lebieda w 1949 r. zorganizował w Starej Wsi 
Koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
a w 1950 Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, 
w ramach którego prowadził szkolenia sa-
nitarne. Rok 1957 przynosi założenie Koła 
Terenowego Związku Bojowników o Wolność 
i Niepodległość, był jego prezesem. Przez 
kilka kadencji był członkiem zarządu 
Powiatowego Związku ZBoWiD. Zakres 
swoich umiejętności powiększył o fotogra-
fię, którą amatorsko się zajmował. W szkole 
w Starej Wsi pracował do 1970 r. skąd od-
szedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał 
w Domu Nauczyciela w Bychawie. Zmarł 23 
kwietnia 1981 r. będąc w gościnie u krew-
nych we wsi Dzierążnia w województwie za-
mojskim. Zmarł nagle i tam został skromnie 
pochowany.

Pan Franciszek Lebieda – zasłużony na-
uczyciel, patriota, społecznik i długoletni 
członek straży pożarnej był wielokrotnie od-
znaczany za swoje zasługi: otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – złoty 
i dwukrotnie srebrny, Krzyż Zasługi, Krzyż 
Partyzancki, odznakę Zasłużony Nauczyciel 
PRL, Medal 1000-lecia, złotą odznakę ZNP, 
odznaki honorowe PCK 2,3 i 4 stopnia, złoty 
i dwukrotnie srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa.

Budowa drogi z Woli Gałęzowskiej do Starej Wsi, pracuje młodzież szkolna
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jednocześnie pozbawieni całego dobyt-
ku. Z węzełkami i tobołkami, w których, 
mając 15 minut czasu, upchnięto nieco 
jedzenia, odzieży, pościel, pod „opieką” 
enkawudystów opuścili Polskę 29 kwiet-
nia 1940 r. (Fragment wspomnień Jadwigi 
Makarskiej z tej podróży oraz opis dalszych 
losów rodziny zamieścimy w następnym nu-
merze „Głosu Regionalistów”).

W lubelskim mieszkaniu pozostał samotny 
Wacław Załuska, zaniepokojony o los żony, 
syna, córki i malutkiej wnuczki. Jesienią 
1940 r. natknął się w Lublinie na dawnego 
znajomego, był nim Wincenty Jankowski, 
zięć Stefana Kazimierza Kowerskiego, ak-
tualnie właściciel Józwowa. Ten właśnie 

poszukiwał kogoś odpowiedniego do ad-
ministrowania majątkiem. Zatrudniony 
w Józwowie Załuska prowadził też  buchal-
terię i z tej racji nazywany był przez miesz-
kańców i pracowników „pisarzem” (trzeba 
przyznać, że miał piękne i kształtne pismo 
odręczne). Zapewniono mu mieszkanie, go-
dziwe warunki materialne, był przy tym 
traktowany przez chlebodawcę po przyja-
cielsku. Mieszkanie w Lublinie zabezpieczył, 
wywożąc co cenniejsze rzeczy. Postanowił, 
mieszkając na wsi i oszczędzając, wysyłać  
rodzinie paczki żywnościowe, miał już bo-
wiem wiadomości o jej zesłaniu w głąb ZSRS, 
do tajgi nad Północną Dźwinę, „posiołek” 
Siewierna Korgowa. Przesyłki żywnościowe 
nigdy nie dotarły do bliskich, zostały prze-
chwycone i rozkradzione, i tylko znalezione 
potem w Józwowie przekazy ich nadania, 
były wzruszającym dowodem troski dziad-
ka. W 1944 r. sytuacja polityczna doprowa-
dziła do wzmożonych starć zwalczających 
się oddziałów partyzantki pro- i antysowiec-
kiej. W majątku Józwów doszło do tragedii: 
22 lutego 1944 r. został brutalnie zamordo-
wany właściciel Wincenty Jankowski wraz 
ze swoim ekonomem Ubogorskim, sprawcy 
należeli do bandy „Cienia” (B. Kowalskiego). 
Załuska cudem ocalił życie, ale stracił środ-
ki utrzymania. Mając wciąż nadzieję na po-
wrót rodziny, pozostał w Józwowie, gdzie 
w wyniku reformy rolnej otrzymał 4 ha zie-
mi ornej i krowę na własność.

Oto znamienna dla polskich losów dro-
ga życia: od zamożnego herbowego szla-
chectwa, przez administrowanie cudzych 
majątków, do rzędu przeciętnych polskich 
rolników.  Załuska, któremu władze już 

wcześniej obniżyły wysokość emerytury, 
przyjął to jako dar losu. Zmarł z powodu po-
grypowych powikłań w styczniu 1946 r., nie 
doczekawszy powrotu swoich. Mieszkańcy 
wsi pochowali go na cmentarzu w Bychawie, 
gdzie 10 lat później obok niego spoczęła żona 
Maria Wiktoria z Jaśkiewiczów Załuska.

Część II w następnym numerze „Głosu 
Regionalistów”.

Fotografia rodzinna, Lublin, Wielkanoc 1937. Od lewej 
siedzą Jadwiga Makarska  i małżonkowie Maria Wiktoria 
Załuska i Wacłąw Roman Załuska - rodzice Jadwigi. 
Stoją od lewej Stefan Załuska, Michał Makarski, Tadeusz 
Załuska. 

Lublin 1937, Wielkanoc. Spacer po świątecznym 
obiedzie. Od lewej, wujek Pani Elwiry Stefan, jej dziadek 
Wacław, jej ociec Michał Makarski, wujek Tadeusz (zmarł 
na Syberii jako zesłaniec). 

BTR – aktualia
W dn. 24 lutego 2012 roku odbyło się 

Walne Zebranie członków, podczas którego 
zostały podjęte bardzo ważne uchwały (bar-
dziej szczegółowe informacje w następnym 
numerze). Jedna z nich dotyczy przyznania 
Tytułu Honorowego Członka Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego następującym 
osobom: 
• Albin Koprukowniak, prof. zw. dr hab. 

(UMCS), autor książek i artykułów 
• Maria Dębowczyk, była wieloletnia pre-

zes, aktualnie wiceprezes
• Wanda Dolińska, wieloletnia księgowa 

i członek zarządu
• Zofia Grudzień, wieloletnia członek za-

rządu i kronikarka
• Jerzy Podstawka, członek zarządu przez 

kilka kadencji, współpracujący z „GZB”.
Członkowie honorowi, którym tytuły te przy-
znano w minionych latach:
• Mieczysława Demska - Trębacz, 

prof. zw. dr hab. (Warszawa)
• Maciej Panecki (Warszawa) 
• Władysław Gromek – inicjator, 

współzałożyciel
• Stefan Sawecki – pierwszy prezes
• Jadwiga Luterek Cholewska (Bydgoszcz)
• Dr Jan Michalski, nieżyjący 
• Tadeusz Chrzanowski, nieżyjący.

r
o

M
a

n
 r

u
s

in
e

k

Celebryta

W TV mutacja homo rozkwita

Jakie jej miano? Celebryta.

Za co te gaże, te apanaże?

No, jakże za co? Wszak się pokaże!

I tak tokuje, i tak popiera

Pewnie mu dadzą etat klakiera

Czarne wybieli, białe oczerni 

Że ci som mądrzy, tamci som mierni

Ci Europa, a tamci? Wiocha!

A on, ogólnie, to jest patriota...

Tak Polskę kocha... kocha

że gdyby... kiedyś... kraj się rozwala...

To on na Zachód wnet wy...dala

M. 

Uzasadnienie uchwały
Tytuł HONOROWEGO CZŁONKA BYCHAWSKIEGO 

TOWARZYSTWA REGIONALNEGO przyznawany 
jest za bardzo cenne i twórcze uczestnictwo 
w pracy na rzecz małej ojczyzny Bychawy, 
zachowania jej tożsamości oraz za 
szczególne zasługi dla regionu 
bychawskiego w Lubelskiem

herbu Prus II (Korony z 5 pałkami), gdy 
została żoną Bolesława – brata słynnego 
Witolda Zglenickiego, Powinowactwo tych 
dwu rodów było podwójne, gdyż siostra wy-
żej wspomnianego pradziada Leona poślu-
biła Konstantego Zglenickiego, a ten był oj-
cem Witolda Zglenickiego. Kim był Witold 
Zglenicki nazywany w literaturze naukowej 
Polskim Noblem? Z zawodu inżynier geo-
log, górnik nafciarz. W czasach zaboru ro-
syjskiego pracował w urzędzie probierczym, 
jednakże jego pasją było poszukiwanie 
złóż roponośnych w Baku i na dnie Morza 
Kaspijskiego, upatrywał w tym bowiem wiel-
kie korzyści dla rozwoju cywilizacji i prze-
mysłu. Wprowadził nowe technologie wy-
dobywcze, opracował i opublikował mapę 
złóż, co zostało docenione – przyznano mu 
na własność działki roponośne. W swoim te-
stamencie (zmarł w 1904) dochód z surow-
ca pozyskiwanego z własnych działek prze-
znaczył na fundację, która miała nagradzać 
stypendiami polskich (!) młodych naukow-
ców, zasłużonych dla przemysłu odkrywko-
wego naturalnego bogactwa tj. ropy. Szybko 
rósł stan konta w kasie, która miała z woli 
testatora rozporządzać funduszami, a te 
napływały jeszcze nawet w czasie I wojny 
światowej. Nie zdążono ich spożytkować – 
tu Rosja carska nie złamała prawa. Ale po 
słynnej rewolucji 1917 r. ZSRS przywłasz-
czył sobie latami narosłe przychody. Zasługi 
Polskiego Nobla, uczonego i patrioty, w cza-
sach peerelowskich były przemilczane i wy-
ciszane. Zgodnie ze swoją wolą został pocho-
wany na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej nad 
Narwią gm. Serock w rodzinnym grobowcu, 
obok matki i brata. Brat Bolesław był wła-
ścicielem pobliskiego majątku nazwanego 
Bolesławowo.

31 maja 2006 r. Gimnazjum w Woli 
Kiełpińskiej nadano imię Witolda 
Zglenickiego (na uroczystości rocznicowe 
bywają zapraszani przez szkołę p. Elwira 
i kuzyni z rodzin Załuska – Zgleniccy). 
[A. Chodubski, „Witold Zglenicki – Polski 
Nobel”, Płock 1948J

dziadkowie załuSkowie 
i rodzice MakarScy

Szanowany przez wszystkich i z sen-
tymentem wspominany przez krewnych 
pani Elwiry Wacław Roman Załuska (ur. 
1871 r.), którego chrzestnym ojcem był 
Witold Zglenicki, mając rolnicze wykształ-
cenie, mógł, jako rządca, a także buchal-
ter zapracować na utrzymanie rodziny, 
zatrudniając się u zamożnych właścicie-
li ziemskich. Ożeniony w 1900 r. z urodzi-
wą Marią Wiktorią z Jaśkiewiczów miał 
z nią pięcioro dzieci, z których najstarszą 
była Jadwiga, nazwisko po mężu Makarska. 
Dzieci Załusków były przygotowywane do 
Gimnazjum w Pułtusku przez swoją mat-
kę, następnie wynajmowano im mieszkanie 
w tym mieście i zatrudniano służbę, tu kon-
tynuowały naukę. Wszystkie uczyły się po-
tem w różnych szkołach wyższych. Jadwiga 

rozpoczęła studia na kierunku matematycz-
no – fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale potem przeniosła się do szkoły o profilu 
pedagogicznym i podjęła pracę jako nauczy-
cielka na Wileńszczyźnie. Tu poznała przy-
szłego męża Michała Makarskiego, ziemia-
nina (herbu Lis, Korony z pięcioma pałka-
mi), z zawodu księgowego. Małżeństwo po 
ślubie w 1935 r. zamieszkało w podwileń-
skiej Szarkowszczyźnie, gdzie urodziło się 
jedyne dziecko, córka Elwira (1938). Michał 
Makarski zmobilizowany po wybuchu wojny 
uczestniczył we wrześniowej wojnie obron-
nej, potem walczył w Armii Andersa, po za-
kończeniu działań znalazł się w Anglii.

Powróćmy do starszego pokolenia i oso-
by Wacława Załuski, który zapadł krew-
nym w pamięć „jako doskonały rolnik z za-
wodu, szanowany i ceniony administrator 
majątków ziemskich. Okresowo gospodaro-
wał w Dębem nad Narwią i w Ludwinowie 
u swego szwagra Bolesława Zglenickiego, 
później u swojej siostry, wdowy po nim, 
w Mosiembrze pow. Kutno, w Wielkich 
Dębach, administrował też majątkiem 
Michalin k. Wyszkowa z klucza dóbr księcia 
Radziwiłła. Kiedy majątek sprzedano, ksią-
żę wystawił mu znakomite referencje, dzię-
ki czemu mógł bez trudu znaleźć następne 

zatrudnienie. Kochał ziemię, lubił uprawiać 
kwiaty i warzywa. Nawet w późnym wieku 
zawsze chętnie gościł u siebie kogoś z rodzi-
ny”. Pani Elwira dodaje do tej charakterysty-
ki, że na podstawie rodzinnych przekazów 
dziadek przypominał jej swoim przywiąza-
niem do ziemi i pracy w rolnictwie Bogumiła 
Niechcica z „Nocy i Dni” M. Dąbrowskiej.

W wieku 60 lat, już jako emeryt, osiedlił się 
z żoną i synem Tadeuszem, studentem prawa, 
w Lublinie, w zakupionym dość obszernym 
mieszkaniu przy ulicy Kraszewskiego. Inne 

dzieci już się usamodzielniły. Tymczasem 
córka Jadwiga, w Szarkowszczyźnie, pod 
nieobecność męża – żołnierza, samotnie wy-
chowująca dziecko, zaczęła odczuwać kło-
poty materialne. Nie była w stanie utrzymać 
służby. Matka pojechała więc ją wspomóc, 
a ponieważ jej powrót się opóźniał, z Lublina 
pojechał w Wileńskie syn Tadeusz. Nie dane 
im było nigdy powrócić do męża i ojca, z po-
wodu kategorycznego zakazu władz sowiec-
kich. Wraz z wieloma innymi polskimi ro-
dzinami zostali wywiezieni w nieznane, 

Wacław Roman Załuska, Warszawa 1893 r.

Maria Wiktoria Załuska z d. Jaśkiewicz  - babka Elwiry 
Bartoszek z dziećmi, Warszawa 1909 r.

Lublin 1936, Wacław Roman Załuska (ojciec Jadwigi, 
dziadek Elwiry) na ulubionym koniu Fajtku

Kresy Wschodnie, Wileńszczyzna 1924, Jadwiga 
Władysława Załuska, po zamążpójsciu Makarska, 
tu w wieku 22 lat.



Prezent Marusza Nawłatyny dla bychawskich czytelników

Plecak pełen książek z Bunbury (Anglia)
Barbara Cywińska

Shrek, i jego kumpel Osioł, bohatero-
wie oscarowego filmu będącego adaptacją 
ilustrowanej książki Williama Steiga pt. 
„Shrek”, zamieszkali w Oddziale dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. 
Trafili tutaj, wraz z plecakiem pełnym ksią-
żek w języku angielskim dla dzieci i doro-
słych, z Bunbury w Anglii, przywiezieni 
przez Małgorzatę i Mariusza Nawłatynów. 
Książki już czekają na Czytelników, na bi-
bliotecznej półce. Są to tytuły znane i lubia-
ne, m.in.: Ken Follett – „The key to Rebecca” 
(„Klucz do Rebeki”); Dan Brown – „Angels & 
Demons” („Anioły i demony”); Colin Forbes 
– „The Cell” („Cela”); Robert Ludlum – „The 
road to Omaha” („Droga do Omaha”) oraz 
dla dzieci: „101 dalmatians” (101 dalmatyń-
czyków), „Thumbelina” i inne. Przy okazji 

zachęcamy dzieci w wieku 6-12 lat do korzy-
stania z nieodpłatnego internetowego kursu 
języka angielskiego w czytelni bychawskiej 
biblioteki oraz w Filii Bibliotecznej w Starej 
Wsi.

Obok książek w języku angielskim za-
interesowany Czytelnik znajdzie powieści 
klasyków francuskich: Diderota, Balzaka, 
Remaqu’a, Maupassanta, w oryginale. 
Taka forma konfrontacji wiedzy i umiejętno-
ści językowych może okazać się pouczająca. 
Dzisiaj, już nikogo nie trzeba przekonywać, 
że znajomość języków obcych jest po prostu 
koniecznością, wymogiem współczesnych 
czasów. Polecamy zatem literaturę piękną 
w obcych językach a także podręczniki do 
nauki języków.

k
a

M
iL

 c
yw

iń
s

k
i

to
M

a
s

z 
h

a
n

a
j

Across the skyline!
Paulina Stachyra

Niecodzienna atmosfera, wyjątkowi 
goście, świetna zabawa i garść przydat-
nych informacji... Tak! W Bychawskim 
Centrum Kultury mieliśmy okazję spę-
dzić kilka godzin z praktykantami pro-
gramu „Across the Skyline”, który zaini-
cjowała organizacja AISEC Lublin. Fakt, 
że dotarli do naszej gminy, zawdzięczamy 
pracownikowi BCK, Tomkowi Hanajowi, 
wyjątkowo zaangażowanemu w rozwój 
kulturalny Bychawy.

Cztery spotkania, pięciu reprezentan-
tów innych kultur – Yu-Chia Liu (22 
l.) z Tajwanu; Winda Pradipita (20 l.) 
z Indonezji; Jesus David Henao Valencia 
(21 l.) z Kolumbii, Artem Kushnir (23 l.) 
z Rosji oraz Heitor Varela (23 l.) z Brazylii. 

W meetingach uczestniczyła młodzież 
z naszej gminy, zjawili się także podopiecz-
ni Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Językiem projektu był, jak się można domy-
ślić, angielski. Nie mieliśmy jednak proble-
mu z barierą językową dzięki studentom fi-
lologii angielskiej, którzy idealnie sprawdzili 
się w roli tłumaczy.

Wiele się działo! Wysłuchaliśmy cieka-
wych prezentacji dotyczących wyżej wymie-
nionych krajów. Nabyliśmy wiele informacji 
m.in. na temat zabytków, legend, przyro-
dy, dań narodowych, a także znaczenia po-
szczególnych kolorów, które widnieją na fla-
gach państwowych naszych gości. Oprócz 
tego, zapewnili nam przeróżne atrakcje: 

Jesus uczył naszą młodzież podstawowych 
kroków tańców popularnych w Kolumbii – 
trzeba przyznać, że swoimi ruchami wywarł 
na nas wielkie wrażenie!

Heitor zaprezentował taniec do pio-
senki wykonywanej przez jego rodaka 

(Brazylijczyka), Michela Teló. Mowa o obec-
nym hicie list przebojów, także w Polsce, „Ai 
Se Eu Te Pego”. Poza tym, dostaliśmy bran-
soletki, które w rzeczywistości są tylko ka-
wałkiem wstążeczki, ale mają w Brazylii 
wyjątkowe znaczenie – instrukcja obsługi 
jest prosta: ktoś wiąże nam ją na ręce na 
trzy supełki, a każdy supełek oznacza jedno 
nasze marzenie. Uwaga! bransoletka musi 
przerwać się samoistnie, dopiero wtedy pra-
gnienia się spełnią, więc... pewnie jeszcze 
trochę pochodzę z pomarańczową tasiemką, 
jako substytutem biżuterii. 

Winda, przedstawicielka Indonezji, opo-
wiedziała nam kilka historii o duchach, 
w które powszechnie wierzy jej naród. 
Obejrzeliśmy także film prezentujący jej ta-
niec narodowy.

Artem z Rosjii skupił się na instrumen-
tach popularnych w jego kraju, pokazał 
również kilka chwytów pewnej sztuki walki. 

Yu-Chia Liu z Tajwanu zorganizowa-
ła zabawę dla młodzieży, której głównym 

punktem było użycie pałeczek czyli popu-
larnych sztućców w kulturze naszej prak-
tykantki. Wprawdzie nie jedliśmy nimi, ale 
nawet samo utrzymanie nimi cukierków 
i lizaków nie okazało się banalnie proste. 
Mimo to, mieliśmy wiele radości!

Pomysł zorganizowania tego typu spo-
tkań w Bychawie był strzałem w dziesiątkę, 
mimo że początkowo frekwencja pozosta-
wiała wiele do życzenia, na kolejne już spo-
tkania przychodziło coraz więcej osób zain-
teresowanych kulturą innych krajów. Mam 
nadzieję, że nadarzy się okazja, aby znów 
zaprosić praktykantów „Across the Skyline” 
do naszej gminy i kolejny raz uczestniczyć 
w zajęciach tego typu – rzadko mamy u nas 
okazję spotkać przedstawicieli innych kul-
tur, a tym samym poszerzyć wiedzę, bawiąc 
się przy okazji znakomicie!

Informacja 

Zasady i koszty korzystania z usług 
opiekuńczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie, mgr Teresa Szopa

Osoby które z powodu wieku, choro-
by i innych przyczyn wymagają pomo-
cy innych osób, a są tej pomocy pozba-
wione z różnych powodów mogą skorzy-
stać z usług opiekuńczych świadczonych 
przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bychawie.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-
wych (utrzymywanie w czystości pomiesz-
czeń, w których przebywa podopieczny; po-
moc w sporządzaniu posiłków; załatwianie 
spraw związanych z poradą lekarską i za-
kupem leków oraz pomoc w dozowaniu le-
ków; załatwianie spraw urzędowych zgod-
nie z wolą podopiecznego; palenie w piecu 
w sezonie grzewczym w przypadku braku 
c.o. w pomieszczeniu, w którym przebywa 
podopieczny) oraz, w miarę możliwości, za-
pewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi mogą być świadczone w miejscu 
zamieszkania podopiecznego w dni robocze 
w godz. od 7.15 do 15.15.

Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie świadczy usługi opiekuńcze na 
terenie miasta (4 opiekunki) oraz na wsi (1 
opiekunka).

Decyzje administracyjne w sprawie przy-
znania pomocy w formie usług opiekuń-
czych podejmuje kierownik Ośrodka na 
podstawie wywiadu środowiskowego.

Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych 
ustala zakres, okres i miejsce świadczenia 
usług, koszt 1 godziny usług oraz wyso-
kość i termin odpłatności ponoszonej przez 
świadczeniobiorcę.

Podstawą do obliczenia odpłatności 
jest osiągany przez osobę samotną i sa-
motnie gospodarującą lub na osobę w ro-
dzinie  miesięczny dochód:

• dochód osoby samotnej i samotnie 
gospodarującej – 477,00 zł,

• dochód na osobę w rodzinie – 
351,00 zł.

Odpłatność za usługi jest zróżnicowana 
w zależności od typu rodziny oraz jej do-
chodu i ustalona jest zgodnie z poniższą 
tabelą:

Dochód osoby lub 
rodziny określony 
według kryterium 
art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności 
w procentach liczona od kosztu 
usługi dla:
Osoby samotnej 
i samotnie 
gospodarującej

Osoby 
w rodzinie

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
od 101 % do 150 % 10 % 15 %
od 151 % do 200 % 20 % 30 %
od 201 % do 300 % 40 % 50 %
od 301 % do 400 % 60 % 70 %
powyżej 400 % 100 % 100 %

Obowiązująca w 2012 r. stawka 100% od-
płatności za godzinę świadczonych przez  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
usług wynosi 12,11 zł.

Osoby zainteresowane mogą składać 
wnioski o przyznanie usług opiekuńczych 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie 
ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. (81) 56 60 127.

Nowe wydarzenie kulturalne 20-21 lipca w Bychawie

Festiwal „Śladami Singera” 
Aleksandra Duź

Festiwal „Śladami Singera” to podróż 
międzynarodowych artystów i wolonta-
riuszy śladami Izaaka Baszewisa Singera 
– autora powieści i opowiadań opisu-
jących żydowski przedwojenny świat. 
Szczególną rolę w twórczości pisarza sta-
nowi Lubelszczyzna oraz małe miastecz-
ka, zwane przed wojną sztetlami.

Singer zawitał do Bychawy już w 2009 r. 
Wtedy też, we współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną, Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN” zorganizował spotka-
nie, na którym został zaprezentowany portal 
www.singer.teatrnn.pl, a Witold Dąbrowski 
opowiedział historię „Był sobie raz...”. 
Naszym marzeniem była kontynuacja tych 
wędrownych spotkań, co udało się zreali-
zować w 2011 r. Kilkadziesiąt osób z Polski, 
Izraela, Ukrainy, Hiszpanii, Serbii i Francji 
wyruszyło szlakiem Singera odwiedza-
jąc Józefów Biłgorajski, Tyszowce, Biłgoraj 
i Szczebrzeszyn. W każdej z miejscowości, 
wspólnie z mieszkańcami, tworzyliśmy festi-
wal z pogranicza sztuki i edukacji. Ważną 
rolę w projekcie pełniła młodzież z lokal-
nych szkół, która aktywnie przygotowywała 
się do festiwalu podczas kilkumiesięcznych 
warsztatów artystyczno-edukacyjnych. 

W tym roku zawitamy również do 
Bychawy, która pojawia się w opowia-
daniu I.B. Singera „Jentł, chłopiec 

z jesziwy”, przedstawiającego histo-
rię żydowskiej dziewczyny pragną-
cej się uczyć i studiować Torę, co 
było przeznaczone wyłącznie 
dla mężczyzn. W przebraniu, 
wyrusza ona do Bychawy, 
gdzie może rozpocząć swoje 
studia. 

Mieszkańcom Bychawy 
chcemy przybliżyć postać no-
blisty i jego opowiadanie, lecz 
również zaprezentować wie-
le wydarzeń artystycznych 
o międzynarodowym cha-
rakterze. Podczas Festiwalu 
odbędą się m.in. warsztaty: 
muzyczne, bębniarskie, cyrko-
we, fire show, taneczne, teatral-
ne, a także koncerty, spektakle, 
pokazy filmowe. Zachęcamy również 
do pokazywania lokalnych inicjatyw – 
chcemy wspólnie z mieszkańcami Bychawy 
tworzyć ofertę Festiwalu i promować ją 
w skali międzynarodowej. 

Do udziału w projekcie zapraszamy szcze-
gólnie młodzież – już w kwietniu rozpoczną 
się warsztaty, których celem będzie przy-
gotowanie własnych inicjatyw artystycz-
nych, czerpiących z tradycji, kultury i hi-
storii Bychawy. Zostaną zaprezentowane 
w Bychawie oraz w Lublinie, gdzie 24 lip-
ca  br. odbędzie się finał Festiwalu „Śladami 
Singera”.

Kontakt z organizatorami festiwalu 
w Bychawie: 

Aleksandra Duź (Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN”): ola.duz@tnn.lublin.pl 

Tomasz Hanaj (Bychawskie Centrum Kultury):  
tomasz.hanaj@gmail.com
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Wzięliśmy udział w obchodach Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zbigniew Milanowski, nauczyciel historii

Żołnierzom wyklętym za wierność 
Bogu i Ojczyźnie 1944-63 „Ponieważ 
żyli prawem wilka, historia o nich głu-
cho milczy…” Taki napis został wyryty na 
najnowszym lubelskim obelisku upamięt-
niającym ,,Żołnierzy Wyklętych” poświęco-
nym na placu przy kościele pw. Św. Michała 
Archanioła w Lublinie. Wydarzenie to było 
jednym z punktów programu uroczystych 
obchodów 1 marca 2012 r. Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Kim byli żołnierze wyklęci?
Najkrócej można tak określić antykomu-

nistyczne podziemie w Polsce po 1944 r. 
Najbardziej dostrzegalną formą aktywno-
ści była walka zbrojna, którą prowadziły od-
działy partyzanckie. Urządzały one zasadz-
ki na grupy operacyjne korpusu bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, milicji obywatelskiej 
czy sowieckiego NKWD. Rozbijano więzie-
nia i uwalniano więźniów, dokonywano eg-
zekucji funkcjonariuszy UB, MO, działaczy 
PPR i innych osób uznanych za współpra-
cujących z komunistyczną władzą. W 1945 
r. w około 350 oddziałach leśnych walczy-
ło blisko 20 tys. partyzantów. Z upływem 
czasu, na skutek działań komunistycznego 

aparatu represji liczba walczących syste-
matycznie malała. Ostatnie kilkuosobowe 
oddziały zbrojne rozbito w 1953 r., a ostat-
ni partyzant poległ w walce w październiku 
1963 r. niedaleko Piask.

Po militarnym pokonaniu podziemia przez 
cały okres PRL komunistyczna propaganda 
przekazywała społeczeństwu jego jedno-
znacznie negatywny obraz.

Gimnazjum nr 1 a żołnierze wyklęci
Reprezentacja społeczności uczniowskiej 

i nauczyciele Gimnazjum nr 1, szkoły – któ-
ra na swoim sztandarze ma wypisane hasła: 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” aktywnie włączy-
ła się w lubelskie obchody tego święta pań-
stwowego przywracającego należne miejsce 
w naszych dziejach najnowszych żołnierzom 
podziemia.

Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 był 
obecny w uroczystej Mszy św. i odsłonię-
ciu nowego pomnika na placu przy koście-
le pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. 
Następne uroczystości miały miejsce pod 
pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK – WiN ze 
zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego 
,,Zapory” poległych w walce z hitlerowskim 
i komunistycznym zniewoleniem w latach 
1943-1955 na Placu Zamkowym w Lublinie. 

Dopełnieniem wyjazdu na obchody świę-
ta państwowego w Lublinie był udział 
uczniów i nauczycieli historii: Janusza 
Szwałka oraz mój w sesji popularno-na-
ukowej poświęconej tematyce niepodległo-
ściowej po 1945 r., która odbyła się w Sali 
Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego. Udział 
w obchodach Narodowego Dnia Pamięci 
,,Żołnierzy Wyklętych” był ważnym wyda-
rzeniem tworzącym szkolną tradycję, bo 
historia, a zwłaszcza historia najnowsza, 
musi być obecna w świadomości młodzieży. 
Chociażby po to, aby to święto – Narodowy 
Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” miało 
kontynuację w przyszłości. Dyrekcja szko-
ły, nauczyciele historii i uczniowie poczynili 
kolejny krok aby tak się stało.

U Juliusza Osterwy byliśmy, w teatrze!
Elżbieta Sobaszek

Wśród lekcji literatury realizowanych 
podczas lekcji języka polskiego w klasie 
VI, oprócz tych dotyczących epiki  i liry-
ki, pojawiają się także zagadnienia zwią-
zane z dramatem. Niestety, nigdy wiedza 
teoretyczna nie jest tak pociągająca jak 
działania praktyczne. Dlatego postanowi-
łam zagadnienia dotyczące teatru przy-
bliżyć uczniom nie tylko teoretycznie.

W styczniu, wspólnie ze wszystkimi szó-
stoklasistami ze Szkoły Podstawowej im. 
K. Koźmiana w Bychawce wybraliśmy się 
na spektakl pt. „Makbet” do Teatru im. J. 
Osterwy w Lublinie. Co prawda nie jest to 

nasza lektura, ale poruszana problema-
tyka łączy się np. z omawianą na lekcjach 
„Balladyną”. Wieczór spędzony w teatrze po-
zwolił nam nie tylko obejrzeć spektakl, ale 
także przyjrzeć się z bliska pracy aktorów 
oraz zwiedzić teatralne zakątki. Mimo iż po-
byt w tym magicznym miejscu nie był długi, 
obfitował za to w wiele wrażeń, które na dłu-
go pozostały w naszej pamięci.

Oto, jak jedna z uczennic – Magdalena 
Moląg – opisała swoje przeżycia:

U Juliusza Osterwy byliśmy, w Teatrze.
Pierwszy raz na niego patrzę.
Grano dramat, nawet straszny,
cała sala na scenę patrzy.

Aktorzy są pięknie poprzebierani,
poruszające się ściany przygotowali.
Światła gasną, sala cicho,
z wejścia wyjeżdża bryka.
Na niej wiedźmy, okropne kobiety,
przy nich nikt nie czuje się bezpieczny.
Zaczyna się spektakl, są aktorzy,
żaden z widzów kłopotów nie przysporzył.
Dramat się toczy. Scena za sceną, 
wszystkim nerwy w kłębek się pienią.
Na koniec – ale jasno, 
dużo ludzi, lecz nikomu nie jest ciasno.
Ostatniego ukłonu nie było,
szybko wszystko się skończyło.
To wspomnienia są z „Makbeta”,
dramat ten na Ciebie czeka.

Przed Ucztą dla Mola 

Dobre „babskie gadanie”
FiliFionka

Co dobrego wynika z babskiego gadania 
i czy z „pierniczenia” może wyniknąć coś do-
brego? Te dwa pytania nurtowały mnie pod-
czas ostatniej edycji „Dania dla Mola”. Cóż, 
większość mężczyzn odpowie mi bez waha-
nia na pierwsze z nich. Co dobrego…?! Nic 
dobrego! Babskie gadanie to zło konieczne, 
które każdy „zababiony” facet musi cierpli-
wie i pokornie znosić. Bo mądry facet wie, że 
gadającej babie nie wolno wchodzić w słowo. 
To niebezpieczne głównie dlatego, że konse-
kwencje bywają trudne do przewidzenia. Ale 
ostatnio w tej kwestii okazało się zupełnie 
coś nowego. Przybyło interesujących faktów, 
które wskazują na to, że babskie gadanie, 
może jednak przynieść dużo dobrego, a ra-
czej smakowitego. A dowiodły tego dwie pa-
nie Małgorzata Fijołek i Barbara Kot. Było 
tak: zaczęły gadać, pogadały, pogadały, coś 
do miski dodawały, pogadały, pomieszały 
i wyszła… sałatka gyros. Ale takie cuda to 
tylko „U Mola”. A może nie…? Panowie! Na 
Dzień Baby (przypominam, że to prawie już) 
zamiast kwiatka – książka Izabeli Pietrzyk 
pt. „Babskie gadanie”. Prawdziwa inspira-
cja dla rozgadanych Bab. A nuż jakaś sałat-
ka z tego wyjdzie. Dość, że nasze bohaterki, 
panie Małgosia i Basia, zaczarowały gości 
książkowym smakiem, którzy przyznali im 
najwięcej pierniczkowych punktów, a tym 
samym sukces i zaszczytny tytuł „Dania dla 
Mola 2012 roku”.

A propos pierniczków. No właśnie… Komu 
zdążyło się już brzydko pokojarzyć, winnam 
wyjaśnienia, że „pierniczenie” to nic innego 
jak czynności związane z wypiekaniem pier-
niczków. Możliwe, że nie znacie tej definicji, 
wywodzi się ona bowiem z „Małego Słownika 
Marysinych Tworów Słownych”, którego do-
tąd nie poddano publikacji. No toż i od 
razu wyjaśniłam, co z tego „pierniczenia” 
nam wyszło. Okazało się, że dzieciaki ze 
„Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter” 
z kl. I „c” Szkoły Podstawowej w Bychawie 
wraz z wychowawczynią p. Dorotą Drążek 
dużo wcześniej przygotowywały się do tej 
pierniczkowej misji. Pomysł na przepis za-
czerpnęły z książki pt. „Bajki i rymowanki 
Kubusia Puchatka:, której bohater uwielbia 
miodek oraz wszystko, co go w sobie zawie-
ra. One też podbiły serca gości i zdobyły ty-
tuł „Deseru dla Mola 2012 roku”. Pierniczki 
były nie tylko pyszne, ale i pięknie ozdobio-
ne przez małych „pożeraczy liter”. Dzieci się 
napracowały i słusznie nagrodę swoją do-
stały. A z tego morał wynika zgrany – kto 
czyta książki, ten jest wygrany.J

Tegoroczna edycja „Dania dla Mola” chy-
ba wszystkich zaskoczyła mnogością książ-
kowo-kulinarnych propozycji z jednej stro-
ny, i wyjątkowo dużą liczbą gości z dru-
giej. To świadczy o coraz większej popu-
larności tej imprezy, która, jak się okazuje, 
wzrasta nie tylko wśród dorosłych, ale też 
wśród dzieci i młodzieży, coraz częściej po-
jawiającej się w charakterze widzów - sma-
koszy, ale też biorącej udział w konkursie. 
Najlepszym przykładem jest właśnie ostat-
nia edycja. Na jednym stole z kubusiowy-
mi pierniczkami, pojawiły się rurki z kre-
mem. Jedne inspirowane wierszem „Pchła 
Szachrajka” J. Brzechwy, wykonane przez 
5-letniego Mateusza Góździa i jego mamę 
Urszulę. W tym przypadku sugerowano, by 
wpierw wyjeść z rurki krem, wtedy ponoć 
smakują tak, że „palce lizać”. Druga porcja 
rurek wykonana przez 5-letniego Franka 
Wacha i jego mamę Elżbietę wg utworu wła-
snego pt. ”Wariacje na temat rurek z kre-
mem”. Skądinąd wiadomo, że Franek wy-
konał najcięższą pracę, ponieważ dobierał 
rymy i dosmakowywał krem. Inna dziecięca 
propozycja to tort w kształcie jeża, którym 
częstowało rodzeństwo; 5-letnia Marysia 
i 10-letni Oskar Mituła, tuż po zaprezen-
towaniu zabawnej inscenizacji utworu 
Łukasza Dębskiego „Tort i jeż”. W związku 
ze zbliżającymi się świętami, polecam gorą-
co propozycję Marcina Wolskiego, ucznia kl. 
V Szkoły Podstawowej w Bychawie. „Babka 
wielkanocna” to ciasto i wiersz autorstwa 
utalentowanego Marcina, który już kolejny 
raz zachwycił gości swoim młodocianym za-
pałem poetyckim. Czy to wierszokleta, czy 
wielki poeta nam wzrasta – czas pokaże. Ja 
trzymam kciuki i dopinguję do rozwijania 
naprawdę obiecującego talentu. W prozie 
zaś próbowała swoich sił p. Iwona Siwczak 
z Elizówki (gm. Niemce). Jej opowiadanie, 
któremu goście nadali tytuł „Śniadanie bie-
droneczki” to literacki przepis na danie pro-
ste w wykonaniu, smaczne i zdrowe, typowo 
śniadaniowe!

Dla równowagi, deser dla gości przygoto-
wali również dorośli. Swój przepis na sernik, 
panie Zofia Kulik i Maria Mierzwa, znala-
zły w książce S. Owens’a „Herbaciarnia pod 
Morwami”. Panie zaznaczyły, że w przeci-
wieństwie do książkowego przepisu, ich ser-
nik zawierał… uwaga, oto nowość… ser!J

Do dobrego deseru przydałby się dobry na-
pój. Niestety, te książkowe, serwowane owe-
go wieczoru, w większości były przeznaczo-
ne dla gości 18+ co nie znaczy, że młodsi po-
czuli się zaniedbani. O dobre samopoczucie 
dzieci i smakoszy łagodniejszych napojów 

postarała się Kawiarnia Artystyczna „Złota 
Lira” serwując pyszną herbatę, czekoladę 
i wszelkiego rodzaju soki, o kawie nie wspo-
mnę. A przepraszam! Właściwie to wspomnę, 
bo to mój ulubiony napój, rzec bym śmia-
ła – „napój życia” do którego co rano mnie 
pobudza. A właśnie kawę zaproponowała 
gościom sama pani redaktor „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” Monika Głazik, której recep-
turę wyszukała w książce (mój Boże, kiedy 
ona je czyta?!) J. Sancheza „Antykwariusz”. 
Pozostałe napoje, to już gratka dla wytraw-
nych smakoszy tego gatunku, choć dla 
zdrowia kropelkę każdemu polecam. Na ten 
przykład, nalewka malinowa p. Waldemara 
Kota, serwowana przez jej autora przy wtó-
rze poetyckich strof napisanych i odczyta-
nych przez żonę Beatę, może umilić mroźne 
zimowe wieczory. (Jeszcze mogą się zdarzyć, 
bo w marcu ponoć jak w garncu). Nie udało 
mi się dociec, czy to poezja Żony Beaty była 
inspiracją dla męża, czy może odwrotnie… 
nalewka Męża Waldemara spowodowała na-
gły przypływ weny u żony? Co do chłodnych 
wieczorów, to żony co prawda p. Waldemar 
nie wypożyczy, ale przepis na trunek, chęt-
nie. Więc polecam. Podobnie jak nalewkę 
z czarnego bzu. Na jej recepturę natknę-
ła się p. Justyna Pawlik w trakcie lektu-
ry „Powrotu do domu” Rosamundy Pilcher. 
Nie omieszkała poczęstować również go-
ści wyśmienitym napojem, który – zgaduję 
– przygotowała z pomocą niekwestionowa-
nego mistrza w tej dziedzinie, swojego taty, 
p. Wiesława Boguty. Ostatnią propozycją 
z tej kategorii był kieliszek grappy rodem 
z Włoch, który zawitał na stołach gości Mola 
za sprawą Anny Kowalik i „Przyjaciela do-
skonałego” M. Sutera. 

Tego wieczoru wśród gości pojawiła się 
osobistość, dość oryginalna, a może nawet 
trochę orientalna, o czym świadczył jej strój 
i nakrycie głowy (chociaż rysy twarzy nie do 
końca to potwierdzały), rodem ze Wschodu, 
(chodź dowiedziałam się, że niezbyt dale-
kiego – będzie tak z kilometr). Nie dość, że 
ubawiła gości, to jeszcze przygotowała dla 
nich ryż po chińsku przygotowany zgodnie 
ze wskazówkami Małgorzaty Musierowicz 
w „Pulpecji”. Hmm… i to właśnie wzbudziło 
moje podejrzenia co do autentyczności owej 
postaci, którą, jak się okazało, wykreowała 
p. Beata Kot. Wraz ze swoim pysznym da-
niem okazała się nie lada konkurencją dla 
nagrodzonych Pań serwujących sałatkę gy-
ros. No, ale wiadomo, „w babie siła”, a „co 
dwie baby, to nie jedna”.

Mroźny wieczór 10 lutego upłynął 
Molowym gościom smacznie i miło, jak zwy-
kle zresztą. No i przede wszystkim ciepło, bo 
Mol doskonale potrafi rozgrzewać atmosfe-
rę na swoim przyjęciu. Ja, po tym spotka-
niu, jednego jestem pewna – „Gdzie diabeł 
nie może, tam babskie gadanie pomoże”. J

PS. Składamy gorące podziękowania 
dla Pani Anetki Frączek za wykonanie dla 
Molowych gości tortu w kształcie jeża.

Marysia i Oskar

Organizatorzy „Przed Ucztą dla Mola” dziękują
•	Staroście	 Powiatu	 Lubelskiego	
i	Burmistrzowi	Bychawy	za	patro-
nat	honorowy,

•	Radiu	 Lublin,	 Samorządowej	
Agencji	 Informacyjnej	 –	 IAS	 24,	
„Panoramie	 Powiatu”,	 „GZB”	 –	 za	
patronat	medialny,

•	Pani	 Małgorzacie	 Mazurek,	 wła-
ścicielce	sklepu	spożywczego	przy	

ul.	Piłsudskiego	49	w	Bychawie	za	
produkty	 potrzebne	 do	 przyrzą-
dzenia	literackich	smaków,

•	Uczestnikom	 literacko-kulinar-
nego	 konkursu	 „Przed	 Ucztą	 dla	
Mola”	 za	 udział,	 a	 gościom	 za	
pełną	zaangażowania	obecność

•	Markowi	Matyskowi	 za	 artystycz-
ne	 zdjęcia	 z	 „molowej”	 imprezy,	

które	 można	 obejrzeć	 na	 stronie	
Biblioteki	 (www.biblioteka.bycha-
wa.pl)	 oraz	 na	 ostatniej	 stronie	
„GZB”,

•	Pani	Ewie	Sprawce	za	przygotowa-
nie	pamiątkowych	upominków.
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Byliśmy w telewizji!
Monika Ziętek

W sobotę 17 grudnia 2011 r. w Lublinie 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bychawie promowali nasze miasto – 
Bychawę – podczas Festiwalu Bożego 
Narodzenia przed Lubelskim Trybunałem. 
Uczniów klasy V b i chór szkolny telewi-
dzowie mogli oglądać w dwóch wejściach 
na żywo w ogólnopolskim paśmie TVP 
INFO.

Chór szkolny prowadzony przez pana 
Krzysztofa Mendykowskiego pięknie wyko-
nał kolędy m.in. ,,Przybieżeli do Betlejem”, 
,,Wśród nocnej ciszy” i ,,Chojka”. Pozostali 
uczniowie (niektórzy w pięknych strojach) 
udzielali wywiadu pani redaktor Dianie 
Rudnik na temat tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia. Inne dzieci wykonywały ozdoby 
choinkowe z papieru i bibuły. Wszyscy zaś 
mogli porozmawiać ze Św. Mikołajem. 

Atmosfera na planie była wspaniała, 
a prowadzący bardzo mili. Inicjatorem po-
mysłu, by programie wzięła udział nasza 
szkoła był Burmistrz Bychawy, pan Janusz 
Urban.

Szkołę reprezentowali następujący na-
uczyciele: pani wicedyrektor Bożena 
Szwałek, Krzysztof Mendykowski, Anna 
Nawrocka i Monika Ziętek. Na miejscu 
wspierała nas wychowawczyni klasy V b 
pani Dorota Piskorska.  

Po feriach zimowych Szkoła Podstawowa 
otrzymała oficjalne podziękowania od 
TVP LUBLIN za ubogacenie programu. 
Otrzymalismy również płytę  z zarejestro-
wanym programem.

Rozpoczęliśmy realizację projektu 
„Zagrajmy 
o sukces”

Elżbieta Głąb, koordynator projektu 

Celem głównym projektu, do którego przy-
stąpiła nasza szkoła jest osiągnięcie wyż-
szego poziomu kompetencji kluczowych 
oraz osiągnięć poznawczych uczniów z tere-
nów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Cele szczegółowe projektu
• Zmniejszenie nierówności w dostępie 

do różnych form zajęć pozalekcyjnych 
kształtujących poziom zdrowia fizyczne-
go na zajęciach sportowych,

• Podwyższenie poziomu umiejętności z ję-
zyka angielskiego,

• Podwyższenie poziomu kompetencji klu-
czowych w zakresie przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych (biologia, fizy-
ka, chemia, matematyka),

• Zmniejszenie nierówności w dostępie do 
różnych form zajęć pozalekcyjnych roz-
wijających kompetencje informatyczne 
i podniesienie poziomu tych kompetencji,

• Nabycie umiejętności w zakresie kompe-
tencji społecznych.

Do udziału w zajęciach dodatkowych zo-
stali zachęceni uczniowie klas I i II mających 

trudności w uczeniu się, z utrudnionym do-
stępem do edukacji jak również zaintereso-
wani podniesieniem poziomu kompetencji 
kluczowych. Warunkiem podziału w gru-
pach jest przeważająca nieznacznie liczba 
chłopców.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie 
opracowali programy rozwojowe i realizują 
je podczas dodatkowych zajęć. W pierwszym 
etapie w zajęciach uczestniczy 50 uczniów. 
Przy ustalaniu list w pierwszej kolejno-
ści brani byli pod uwagę uczniowie z tere-
nów wiejskich, w dalszej kolejności chętni. 
Gimnazjaliści podzieleni zostali na dwie 
grupy po 25 uczniów i uczestniczą w zaję-
ciach zgodnie z harmonogramem. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu w ponie-
działki i środy. Początek realizacji zajęć w 
naszej szkole nastąpił podczas ferii. Dzięki 
realizacji programów rozwojowych przez 
szkołę uczniowie odniosą same korzyści. 
Ograniczy się problem uczniów z grupy do-
celowej w następującym zakresie:
• Dostępności do zajęć pozalekcyjnych roz-

wijających aktywność ruchową i umiejęt-
ności informatyczne,

• Niskiego poziomu wiedzy z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i języka 
angielskiego,

• Gospodarowania wolnym czasem,
• Zagrożenie patologiami,
• Motywacji do uczenia się, samodzielnego 

myślenia i działania.
Oprócz tych korzyści dla uczniów, szkoła 

również zyska dzięki udziałowi w projekcie, 
a mianowicie wzbogaci się o nowe pomoce 
dydaktyczne, sprzęt sportowy, odzież spor-
tową, programy EduRom z chemii, biologii, 
matematyki, języka angielskiego, tablicę in-
teraktywną, dwa laptopy oraz urządzenie 
wielofunkcyjne :drukarka, kopiarka, ska-
ner. We wrześniu zostaną utworzone dwie 
kolejne grupy. Szkoła będzie realizowała II 
etap zajęć.   W zajęciach będą brali udział  
uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestnic-
twa, a dla których zabrakło miejsca w I eta-
pie, jak również  przyszli gimnazjaliści, któ-
rzy rozpoczną edukację w naszym gimna-
zjum już we wrześniu i będą zainteresowani 
udziałem w projekcie „Zagrajmy o sukces”.

Karnawał w przedszkolu
Mirosława Spust, Agnieszka Sobaszek

26 stycznia.2012 r. w Samorządowym 
Przedszkolu nr 1 w Bychawie odbyła się 
zabawa choinkowa. Pięknie udekorowa-
ne sale oraz przepiękne stroje dzieci – 
księżniczek, wróżek, piratów, zwierzątek 
– wszystko to sprawiło, że nastrój tego 
dnia był wyjątkowy. Do tańca zagrzewały 
dzieci gorące rytmy pięknych piosenek 
w wykonaniu zespołu „A. R. T”. 

Dzieci były bardzo chętne do zabawy ta-
necznej, co udowodniły wirując na parkiecie 
ze swoimi paniami i rodzicami. Na naszą za-
bawę karnawałową przybyła także „Różowa 
Wróżka Pimpiluszka”, która bawiła dzieci 
poprzez wspólne śpiewanie afrykańskich 
piosenek, i zabawy np. „Wirująca kula”, 
„Taniec na gazecie”, „Orkiestra”. Wróżka 
zatańczyła także z dziećmi wspaniałe tań-
ce, a wśród nich „Kaczuszki” i „Makarenę”. 
Każde z dzieci za udział w konkursach 
i zabawach otrzymało nagrodę rzeczową. 
W przerwie zabawy rodzice zapewnili dzie-
ciom przepyszny, słodki poczęstunek. Po 
przerwie grupa „Myszki” wraz z wychowaw-
czynią Panią Ewą Sprawką zaprezentowa-
ła krótkie przedstawienie pt. „Urodziny”. 
Dzieci nie tracąc energii bawiły się do godz. 

13.30. Podczas zabawy choinkowej niektó-
re dzieci ujawniły swoje talenty: wokalny, 
taneczny, recytatorski. Już niedługo będą 
mogły zaprezentować je na II Przeglądzie 
Dziecięcych Talentów organizowanym 
przez Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Bychawie. Patronat nad konkursem ob-
jął Burmistrz Bychawy. Przypominamy, że 

regulamin przeglądu znajduje się na na-
szej stronie internetowej: www.przedszko-
le.bychawa.pl (mail: psbychawa@gmail.
com). Szczegółowe informacje można tak-
że uzyskać w Samorządowym Przedszkolu 
nr 1 w Bychawie u pani Mirosławy Spust. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie utalento-
wane dzieci!

O wrażliwych bychawskich sercach 
i rekordowej zbiórce dla trędowatych

Sławomira Wrzesińska

Ktoś mógłby powiedzieć: Co mnie ob-
chodzą trędowaci? I do tego jeszcze 
nie polscy trędowaci, ale nieznani lu-
dzie zamieszkujący dalekie kontynenty. 
Przecież mamy dosyć własnej biedy i wła-
snego polskiego „trądu”! Wielu z nas my-
ślało zapewne , że choroba trądowa to już 
przeszłość. Niestety, to ciągle dla wielu 
ludzi to rzeczywistość. Dlatego, warto 
czasem wyjrzeć poza polskie horyzonty 
i w myśl biblijnych zachęt okazać miło-
sierdzie najbardziej odrzucanym.

Niedziela 29.01.2012 r. była dla nas nie-
zwykła! Dla kogo? Dla grupy dwanaścior-
ga dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bychawie. W czym przejawiała się nie-
zwykłość tego dnia? W wykonywaniu cze-
goś pożytecznego na rzecz innych, dalekich, 
cierpiących, nieznanych ludzi zamieszku-
jących różne kontynenty. W Światowym 
Dniu Trędowatych uczniowie postanowili 
aktywnie włączyć się w obchody tego dnia. 
Pierwszą myślą było przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej i przeprowadze-
nie kwesty na rzecz trędowatych we współ-
pracy z Fundacją Polską Raoula Follereau 
i naszą bychawską parafią. Dzięki popar-
ciu jakie otrzymaliśmy od dyrekcji naszej 
szkoły, pani Małgorzaty Tudrujek, otwar-
tości ks. Proboszcza Andrzeja Kusia – za 

co dziękujemy – udało nam się zorganizo-
wać akcję charytatywną, którą przeprowa-
dziliśmy w kościele parafialnym. Na każdej 
mszy św. pokazywana prezentacja przybli-
żała genezę Światowego Dnia Trędowatych, 
sylwetki najbardziej zasłużonych polskich 
misjonarzy i misjonarek oraz zdjęcia ludzi 
dotkniętych trądem będących podopieczny-
mi w polskich ośrodkach dla ludzi cierpią-
cych na tę chorobę. Poszczególne obrazy po-
kazu opatrzone były komentarzem uczniów. 
Kończący nasze wystąpienie apel do pa-
rafian skupiał się wokół celów niedzielnej 
zbiórki.

Po każdej mszy św dzieci cierpliwie (mimo 
mroźnego dnia) przyjmowały ofiarność pa-
rafian, a czyniły to z wielką radością. Czuły 
że uczestniczą w działaniu, które przyniesie 
coś dobrego.

Drodzy parafianie, dzięki waszej szczo-
drobliwości zebraliśmy wspólnie kwotę 
3953,33 zł, która została przeliczona ko-
misyjnie i przekazana na konto Fundacji 
Polskiej Raoula Follereau. Za pośrednic-
twem tej organizacji nasza pomoc trafi do 
polskich misyjnych ośrodków dla trędowa-
tych. Dzieci szybko przeliczyły, że gdyby ze-
brane fundusze zostały wykorzystane wy-
łącznie na leczenie trądu, to okazało się, 
że ponad 100 chorych ludzi może odzyskać 
zdrowie!

Przekazuję gorące podziękowania od pre-
zesa FPRF dra Kazimierza Szałaty, który 
poinformował nas, że nasza zbiórka jest re-
kordowa, najwyższa w kraju! Za tak wspa-
niałomyślną i hojną ofiarność dziękują 
wszystkim uczniowie - wolontariusze wraz 
z opiekunem akcji, Sławomirą Wrzesińską.

Wolontariuszami Dnia Trędowatych byli: 
Wiktoria Bartoszek, Magdalena Kalicka, 
Julia Mączka, Natalia Niedźwiadek, Julia 
Sądej, Diana Stacharska, Julia Walczk, 
Olga Łopucka, Zuzanna Łopucka, Piotr 
Dworak, Julia Głąb, Karolina Regmunt. Za 
pomoc dziękujemy również pani Krystynie 
Mazurek za wspaniały rozgrzewający poczę-
stunek, pani Niedźwiadek za słodkości. Za 
pomoc techniczną panom: Adamowi Sowie, 
Marianowi Nawłatynie, panu Jerzemu 
Trzcińskiemu; pani Agnieszce Łopuckiej za 
wytrwałą pomoc i czuwanie przy podsumo-
waniu zbiórki.

PR
ZE

D
SZ

KO
LE

 S
AM

O
RZ

ĄD
O

W
E

SP
 B

YC
H

AW
A

SP
 B

YC
H

AW
A

G
IM

N
AZ

JU
M

 N
R 

1

Dzieci podczas zabaw z wróżką Pimpiluszką

M
ir

o
s

ła
w

a
 s

Pu
s

t

Głos Ziemi Bychawskiej2012/03/09Głos Ziemi Bychawskiejstr. 22 nr 2 (231) 2012 str. 23



„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter” 
czyli uczta dla małych wielbicieli książek

Czytanie dobrze działa na rozum i chroni 
od kataru.

„Świerszczyk”, Bajetan Hops

Dorota Drążek

Klasa I c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie w październiku 2011 r. przy-
stąpiła do Ogólnopolskiego Projektu or-
ganizowanego przez Wydawnictwo Nowa 
Era – promującego czytelnictwo książek 
i czasopism wśród uczniów klas pierw-
szych: Świerszczykowy Klub Pożeraczy 
Liter, a firmowanego przez najbardziej 
szacowny polski magazyn dla dzieci 
„Świerszczyk”.

Do „Świerszczykowego Klubu Pożeraczy 
Liter” należy 19 uczniów: 10 dziewczynek 
i 9 chłopców.

W klasie powstała mini-biblioteka przy-
niesionych przez dzieci książek i cza-
sopism. Uczniowie zostali pasowani na 
„Pożeracza Liter” i wykonali jego klasowy 
portret. Członkowie klubu otrzymali le-
gitymacje czytelnicze, gdzie są zapisywa-
ne tytuły przeczytanych książek i czaso-
pism. Na najlepszych czytelników czeka-
ją odznaki: „Nadzwyczajny”, „Wyjątkowy”, 
„Nieustraszony” – „Pożeracz Liter”. 

W trakcie spotkań Świerszczykowego 
Klubu Pożeraczy Liter wychowawczyni 
czyta dzieciom fragmenty książek, bajki 

i opowiadania. Uczniowie słuchają, a na-
stępnie wykonują różnorodne prace pla-
styczno-techniczne związane z tekstem.

Na koniec roku szkolnego wśród wszyst-
kich uczniów biorących udział w projekcie 
zostaną wyłonieni przez nauczyciela Szkolni 
Pożeracze Liter, którzy otrzymają specjalne 
dyplomy. Zostaną one uroczyście wręczone 
laureatom podczas zakończenia roku szkol-
nego 2011/2012.

http://www.dorotadrazek.vixo.pl/rocznik2011_2014/pa-
sowanie_na_pozeracza.html

http://www.dorotadrazek.vixo.pl/rocznik2011_2014/pier-
niczki.html

II Przegląd Dziecięcych Talentów odbędzie się 31 marca 2012 r. w Bychawskim Centrum Kultury. 

Dzieciaki „talenciaki”
FiliFionka

Gdzie mieszkają najbardziej utalento-
wane dzieci na świecie…? Kto się zasta-
nawiał dłużej niż ułamek sekundy, ten za 
karę dostaje prztyczka w nos. Oczywiście, 
że w Bychawie, a tak zupełnie szczerze, to 
w całej bychawskiej gminie. A ten, kto się 
jeszcze nie zorientował, to znaczy, że nie 
był rok temu wiosną na zlocie wszystkich 
okolicznych DZIECIAKÓW-TALENCIAKÓW 
i niech żałuje… Albo nie, nich się wybierze 
na kolejny zlot, bo to już niebawem… Więc? 
31 marca w sobotę, porzuć na chwilę wszel-
ką robotę i do BCKu podążaj śpiesznie, weź 
dobry humor w kieszeń koniecznie, gdybyś 
humoru miał jednak mało, przyjdź, zobacz, 
co się tam będzie działo, tam Talenciaków 
urok niekryty zmieni Twój nastrój na wy-
śmienity. A tak zupełnie bez rymowania, 
zachęcam wszystkich dziś do działania. 
A więc Dzieciaki! Szlifujcie swoje talen-
ty i zgłaszajcie się do przeglądu. Rodzice 
i Panie Wychowawczynie w całej bychaw-
skiej gminie rozglądajcie się uważnie, bo na-
wet nie wiecie, że TALENCIAKI są wśród was 
na tym świecie. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, każdy uczestnik zostanie nagrodzony, 
a niektórzy mogą wygrać majową podróż do 
„Krainy Pierogów” i tam będą mogli popisać 
się raz jeszcze na wielkiej scenie, przed na-
prawdę szeroką publicznością. A żeby roz-
palić większy zapał we wszystkich, którzy 
się będą wahać, opowiem chwilkę jak wte-
dy było gdy się dzieciaków mnóstwo zgło-
siło, że aż się Pani Mirka zdziwiła, co dla 
Was przegląd ten wymyśliła. Żeby się ko-
muś nie wydawało, że tu talentów nam bra-
kowało: byli śpiewacy, byli tancerze w gru-
pach i solo mówię to szczerze, piękna skrzy-
paczka oraz pianista dwóch gitarzystów 
– rzecz oczywista, a później było kolejnych 
dwóch – chłopak z gitarą to przecież zuch. 
Był oryginalny taniec z flagami, pokaz ja-
pońskich sztuk orgiami. Dwóch chłopców 
widzom prezentowało, jak można śmiało 

wyginać ciało, z Hula-hop jeden z nich po-
pis dał, no przyznam szczerze, chłopak na 
schwał, drugi wywijał salta, fikołki, że aż 
na sali zadrżały stołki, aż wszystkim go-
ściom zaparło dech, więc każdy bił mu bra-
wo za trzech. W „Niezwykły pociąg” wsiadły 
„MOTYLKI” i nie czekały zbyt długiej chwil-
ki. Ktoś z „Czupiryndą” w wierszu się dro-
czył, ktoś inny w „Dżunglę” z „KOTKAMI” 
wskoczył, a taka jedna dziewczynka mała 
„Rudego rydza” w lesie szukała. Hmmm…. 
I co jeszcze…? Ktoś nam śpiewem opowia-
dał „O swojej rodzinie”, a ktoś inny o tym, 
jak jest w „Baśniowej krainie”. Dwóch kole-
gów stało chwilkę przed przejściem dla pie-
szych i śpiewali: „przy czerwonym nie wol-
no się śpieszyć”. Gdy musieli czekać dłużej, 
pospuszczali głowy, lecz już biegnie ktoś ze 
śpiewem „Świat jest kolorowy”. Z „Akademii 
Poziomkowej” przyszła wróżka mała: „Idzie 
wiosna, idzie wiosna” – wszystkim zaśpie-
wała. Więc „Zielonej wiosny” Milcia szukała 
bez skutku, aż Natalka pokazała jej „Wiosnę 
w ogródku”. Dwie skrzydlate wróżki małe 
tańczyły na łące, zanim śpiewem dzień ktoś 
zbudził, zanim wzeszło słońce. Ala kłopot 
miała z kotkiem, bo wciąż jej narzekał, że 
z piosenki Mikołaja chce się napić mleka. 
Ktoś miał problem z jedną „Kwoką” niezbyt 
wychowaną, ktoś przypomniał o pisankach, 
choć to nie Wielkanoc. A dwóch chłopców, 
takich wiecie, kolegów z podwórka, poszło 
sprawdzić gdzie podwórkiem maszeruje kur-
ka. Michał wybrał się na spacer, kiedy była 
„Burza”, bo on wcale się nie boi, gdy burza 
nieduża. Lecz do domu w porę wrócił, nie 
czekając chwili, poczuł „Zapach czekolady” 
nos go nie pomylił. Dwoje dzieci wciąż wy-
myśla, aż ich boli głowa, jak nauczyć „Córkę 
Gburkę” ładnie się zachować…? Kaja się za-
stanawiała, oczy w górę wzniosła, powta-
rzała: - Kim zostanę, gdy będę dorosła? Zaś 
Wiktoria Karolina Julka i Marysia już wie-
działy kim chcą zostać, lecz czy wiedzą dzi-
siaj…? Ale wtedy się panienki mocno zapie-
rały i śpiewały: - od dziś jestem „ekologiem 

małym” .Ktoś udzielił „Lekcji śpiewu”, a że 
był to maj, ktoś, jak Ewa Farna śpiewał „La, 
la, la la laj”. Wtedy ktoś na scenę wskoczył, 
zabrzęczały „grajki”, a ten Ktoś zaśpiewał 
głośno: „My lubimy bajki”. A na koniec chło-
piec zagrał „Zawsze tam, gdzie ty”, a dziew-
czynki odśpiewały mu „Dziękuję Ci”. Jak to 
było? Tak to było? Trochę głośno, ale miło. 
A gdy wszystko się skończyło, trochę smut-
no się zrobiło. Ale nie ma co się smucić, na 
tę scenę można wrócić, w tym dniu, co się 
marzec kończy. Kto chce, niechaj tu dołączy!

Z regulaminu przeglądu
Organizator: Samorządowe Przedszkole 

nr 1 w Bychawie.
Forma przeglądu:
Krótka prezentacja sceniczna bardzo 

różnoraka w formie:
śpiew, taniec, pokaz sprawności fizycz-

nej, prezentacja treści kabaretowych, 
małe formy teatralne, gra na dowolnym in-
strumencie, recytacja, występy sportowo-
-akrobatyczne, zdolności manualne, inne.

Uczestnicy przeglądu:
Przegląd jest otwarty dla mieszkańców 

gminy Bychawa
Uczestnikiem przeglądu może być każ-

da osoba lub grupa osób, (np. zespół mu-
zyczny lub grupa taneczna jako uczestnik 
zbiorowy) w wieku do 10 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest wy-
pełnienie karty zgłoszenia dostęp-
nej w Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Bychawie  lub na stronie internetowej 
przedszkola (www.przedszkole.bychawa.
pl), w nieprzekraczającym terminie do 
dnia 20 marca 2012 r. Prezentacja nie 
może być dłuższa niż 5 minut

Więcej o Przeglądzie na stronie organi-
zatora: www.przedszkole.bychawa.pl 

Moje podróże (3-18 lutego 2012)
Delta Orinoko i Park Narodowy Canaima w Wenezueli 

Zaginiony świat
Julian Kwiatkowski z Bychawy

Od lat marzyłem wyjechać w rejony świata, 
gdzie cywilizacja nie zdołała zniszczyć na-
turalnego środowiska, gdzie można spotkać 
dziewiczą przyrodę. Doszedłem do wniosku, 
że takimi miejscami są Delta Orinoko i Park 
Narodowy Canaima w Wenezueli w Ameryce 
Południowej. Jest to najbardziej dziewiczy 
rejon na ziemi, Delta obejmuje 30 tys. km. 
kw. i zamieszkana jest przez 24 tys. Indian. 

Wenezuela to ciekawy kraj, trzykrotnie 
większy od Polski, rządzony przez dyktato-
ra Hugo Chaveza, kraj posiadający olbrzy-
mie zasoby ropy naftowej. Byłem zaskoczo-
ny, gdy w czasie podróży po Wenezueli kie-
rowca autokaru po zatankowaniu do pełna 
oznajmił nam, że za paliwo zapłacił równo-
wartość ceny puszki piwa. Jak się okaza-
ło, w przeliczeniu na naszą walutę benzyna 
kosztuje 5 gr/l, a olej napędowy 2,5 gr/l. Po 
trzech przesiadkach docieramy samolotem 
na miejsce wyprawy. Na maleńkiej przysta-
ni wsiadamy do łodzi oznaczonej napisem 
„ORINOCO EXSPRESS”. Jak na złość, nad-
ciągnęła ulewa i strugi deszczu uniemożli-
wiały obserwację dziewiczej dżungli pora-
stającej brzegi rzeki. Deszcz towarzyszyć 
nam będzie przez cały dzień. Po upływie po-
nad godziny docieramy do indiańskiej wio-
ski plemienia Warao /ludzi rzeki/ Tu za-
kwaterowano nas w szałasach, a następnie 
podano posiłek w postaci gulaszu. Jak się 
okazało gulasz przygotowano z mięsa kapi-
bary zwanej świnią morską, żyjącej jedynie 
w Ameryce Południowej. Indianie żywią się 
tym co daje im rzeka i dżungla, np. z palmy 
Moricha zwanej palmą życia pozyskują słod-
ką pulpę służącą do wyrobu chleba. Nie po-
lują na grubego zwierza twierdząc, że płynie 
w nich bratnia krew; mieszkają  w domach 
bez ścian, których dachy pokryte są jedynie 
liśćmi palmowymi. Patrząc przez pryzmat 
naszego europejskiego świata, Indianie żyją 
w nędzy. Warto podkreślić, że choć biedę 

widać na każdym kroku, to na twarzach tu-
bylców maluje się spokój i szczęście. 

Pływając po rozgałęzieniach rzeki dociera-
my do innych skupisk ludzkich, kupujemy 
pamiątki. Inną atrakcją była wycieczka do 
dżungli. Zaopatrzeni w długie buty gumowe 
(zabezpieczenie przed wężami) podpływa-
my do brzegu. Przewodnik toruje drogę ma-
czetą, zatrzymuje się pokazując ciekawost-
ki flory i fauny. Ścina palmę życia, wycina 
z niej środek i częstuje nas nim. Pokazuje 
liczne siedliska termitów. Mimo ulewy sły-
chać odgłosy ptaków i zwierząt. Najbardziej 
dokuczliwe okazują się komary i meszki. 

Po spacerze po tropikalnym lesie wsiada-
my powtórnie do łodzi i płyniemy na połów 
piranii. Zadowoleni ze zdobyczy (5szt.) i roz-
grzani czarką 40% rumu wracamy do wioski 
na zasłużony odpoczynek. Proszę wyobra-
zić sobie taką sytuację: przemoczeni, bez 
możliwości zmiany odzieży, w domku bez 
ścian zabezpieczonych jedynie siatką prze-
ciw owadom, Noc zapamiętałem jako bardzo 
długą ze względu na brak oświetlenia, su-
szenie ubrania na sobie i wrzaski dochodzą-
ce z dżungli szczególnie wyjców. Mimo tego 
była to  niezwykła atrakcja.

Drugim rejonem  gdzie można spotkać za-
giniony świat to Canaima, położona w po-
łudniowo wschodniej części Wenezueli przy 
granicy z Gujaną i Brazylią. Jest to płasko-
wyż wielkości Holandii i zamieszały wyłącz-
nie przez Indian o nazwie Pemoni. Nie zapo-
mnę zdarzenia, gdy oferowano nam kupno 
słoiczków z gęstą pastą sporządzoną z po-
midorów, ostrej papryki i odwłoków termi-
tów. Pasta smakowała, ale do transakcji 
ostatecznie nie doszło. W parku Canaima 
widzieliśmy ciekawe zjawisko łączenia się 
dwóch rzek Orinoko i Caronii. Ich wody 
mają różne kolory. Oglądaliśmy kaskady 
wodospadów, a najpiękniejszym z nich był 
zachwycający urodą i intensywnym kolorem 
jaspisu. Po drodze zatrzymujemy się w gó-
rzystym miasteczku EL DORADO, gdzie do 

tej pory  czynne są kopalnie złota i diamen-
tów. Jest to słynne El Dorado znane nam 
z filmów i gorączki złota. Osobliwością wy-
żyny Canaima są tepuis, gigantyczne góry 
stołowe sięgające ponad 2800 m wysokości. 
Jest tam gigantyczny, największy wodospad 
świata Salto Angel (979 m). Można go oglą-
dać jedynie z lotu awionetką. Na płaskowy-
żu Roraima do którego wiedzie 3 dniowa 
wspinaczka żyje kilkadziesiąt endemicz-
nych gatunków zwierząt i roślin. My oczy-
wiście na Roraimę nie wchodziliśmy. Po tak 
wyczerpującym, ale ciekawym zwiedzaniu 
wylądowaliśmy na Margaricie jednej z wysp 
morza karaibskiego, gdzie przed wiekami 
królowali piraci.

W następnych numerach kolejne rela-
cje z egzotycznych podróży Pana Juliana 
Kwiatkowskiego.

Ciekawostka z gminy Krzczonów
Adam Cyra, Oświęcim

Ojcem znanego i nieżyjącego już dzisiaj 
aktora Wojciecha Siemiona był osiadły 
w Krzczonowie na Lubelszczyźnie legio-
nista Mikołaj. O ojcu Wojciecha Siemiona 
pisze Jadwiga Dąbrowska z Oświęcimia, 
historyk i działaczka Towarzystwa Opieki 
nad Oświęcimiem, w książce „Mikołaj 
Siemion, legionista, nauczyciel i więzień 
Auschwitz”. 

Mikołaj Siemion urodził się w 1891 r. 
na Lubelszczyźnie. Jego ojciec i dziadek 
brali udział w Powstaniu Styczniowym. 
Przesiąknięty tradycją walki o niepodległą 
Polskę już na początku 1915 r. dotarł do 
Kęt, gdzie stacjonowała I Brygada Legionów 

Polskich. W jej szeregach brał udział w wie-
lu bitwach i potyczkach kończąc swój szlak 
bojowy na Wołyniu. W 1921 r. zamieszkał 
w Krzczonowie na Lubelszczyźnie wraz z ro-
dzina, gdzie otrzymał posadę nauczyciela 
miejscowej szkoły. W domu Siemionów pa-
nował kult wiedzy. Jak wspominają bracia 
Wojciecha Siemiona – Leszek i Stanisław: 
Ojca mieliśmy takiego, co to portek nie nabył, 
a książkę kupił. Te idee zaszczepiał także 
całemu środowisku, w którym przyszło mu 
żyć i pracować. Podczas okupacji hitlerow-
skiej został aresztowany za działalność kon-
spiracyjną. W kazamatach lubelskiego zam-
ku przebywał przez osiem miesięcy, a stam-
tąd w lipcu 1941 r. przewieziono go do KL 
Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 

19846. W dniu 28 października  1942 r. zo-
stał wraz z dużą grupa więźniów rozstrzela-
ny pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 
11.

Niedawno nadano imię Mikołaja Siemiona 
szkole w Krzczonowie (5 czerwca 2010 r. 
Gimnazjum w Krzczonowie, przyp. M.G.) 
której był wieloletnim kierownikiem. W tej 
uroczystości jego syn Wojciech Siemion nie 
wziął już udziału, ponieważ zmarł w ubie-
głym roku w wyniku obrażeń odniesionych 
w wypadku samochodowym.

Przedruk z „Naszego Dziennika” 10/11 
XII 2011. Akapity i wyróżnienia od redakcji 
„GZB”. 
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1% 
Nie zapomnijmy 
skierować swojego 1% dla 
potrzebujących wsparcia 
mieszkańców gminy 
Bychawa

•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” KRS: 0000037904, w rubryce 
„Informacje dodatkowe” Kornelia 
Sowiło

•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” KRS: 0000037904, w rubryce 
„Informacje dodatkowe” Jan Karol 
Barszcz

•	 OPP: Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej KRS: 0000266644, 
a w polu „Informacje dodatkowe” 
Zuzanna Mazurkiewicz

•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” KRS: 0000037904, a w polu 
„Informacje dodatkowe” Alan Ciężak.

OGŁOSZENIA

USC informuje
w okresie od 31.01.2012 r. do 07.03.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Griszin Konrad i Godula Elżbieta 
 

Akty zgonów

2. Stępniak Kazimiera Strzyżewice lat 85 
3. Zdunek Kazimierz Zaraszów lat 76
4. Klimek Janina Pawłów lat 91
5. Skiba Bogusław Lublin lat 84
6. Kryk Bogdan Bychawa lat 63
7. Stachyra Zofia Piotrków Drugi lat 78
8. Sagan Emilia Bychawa lat 87
9. Mazurkiewicz  Bolesław  Kosnowiec lat 82
10. Fryga Irena Krzczonów Trzeci lat 75
11. Molenda Aniela Bychawka Druga lat 89
12. Kula Kazimiera Józwów lat 81
13. Krawczyk Antonina Tarnawka Druga lat 87
14. Skrobucha Stanisław Dębszczyzna lat 77
15. Sądecki Tadeusz Bychawa lat 83
16. Mazurkiewicz Tadeusz Bychawa lat 84
17. Zonik Stanisław Bychawka Druga-Kolonia lat 66
18. Wróbel Bronisława Giełczew Doły lat 89
19. Siedlecka Edwarda Turka lat 66
20. Kaszewska Krystyna Lublin lat 94
21. Kulik Anna Bychawa lat 79
22. Klimek Janina Bystrzyca Stara lat 68
23. Lech Genowefa Łęczyca lat 88
24. Wesołowski Tadeusz Radawiec Duży lat 84
25. Kłos Stanisław Bychawa lat 78
26. Woszczek Stefania Piotrowice lat 92
27. Flis Józef Gałęzów-Kolonia Druga lat 77
28. Dyś Marian Bychawka Druga lat 59
29. Gomuła Zenobia Piaski lat 91
30. Malec Marianna Skrzynice Drugie lat 80

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Podziękowanie
Wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej mojej Mamy
Śp. Emilii Antoniny Dziura
księżom, burmistrzowi, zastęp-

cy burmistrza, pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, dyrektorowi 
i pracownikom SPZOZ w Bychawie, 
dyrektorom szkół, przedszkola, na-
uczycielom, nauczycielom emery-
towanym, pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Bychawce, rodzi-
nie, przyjaciołom, znajomym, sąsia-
dom z Bychawy i Starej Wsi, składam 

serdeczne podziękowania za obecność, 
wyrazy współczucia, złożone wieńce 
i kwiaty.

Szczególne słowa wdzięczności kie-
ruję również do lekarzy, pielęgniarek, 
opiekunek, przyjaciół – wszystkich, 
którzy podawali mi pomocną dłoń 
w długiej chorobie mojej Mamy.

Henryka Taube

Liga Obrony Kraju 

Plan imprez strzeleckich 
11.03.2012 – Liga Strzelecka
18.03.2012 – Puchar Firmy 

WIKOR W. Mysyk Lublin
25.03.2012 – Puchar Zarządu 

KŻR LOK Bychawa
1.04.2012
15.04.2012 – Puchar Hurtow-

ni Elektrycznej Wiesław 
Lenart Bychawa

22.04.2012 – Liga Strzelecka
29.04.2012 – Puchar Dyrek-

tora Banku PKO BP By-
chawa

6.05.2012 – Puchar PW FAMI 
Bychawa

13.05.2012 – Zawody Woje-
wódzkie o Puchar Za-
rządu Wojewódzkiego 
LOK Lublin

18.05.2012 – Zawody Samo-
rządowców o Puchar 
Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego

20.05.2012 – Puchar Starosty 
Lubelskiego

27.05.2012 – Puchar Burmi-
strza Bychawy

3.06.2012
10.06.2012 – Puchar Wójta 

Gminy Strzyżewice 
17.06.2012 – Puchar Prezesa 

Bychawskiego Przed-
siębiorstwa Komunal-
nego

24.06.2012
1.07.2012 – Puchar Wójta 

Gminy Krzczonów 
8.07.2012 – Puchar Firmy AU-

TO-MAR Bychawa
15.07.2012 – Puchar Sklepu 

Spożywczego Bycha-
wa

22.07.2012
29.07.2012 – Liga Strzelecka
5.08.2012
12.08.2012
19.08.2012
26.08.2012 – 25 lat powsta-

nia Koła LOK Bychawa
2.09.2012
9.09.2012 – Puchar Przewod-

niczącego Rady Miej-
skiej Bychawa

16.09.2012

21.09.2012
23.09.2012
39.09.2012
7.10.2012
14.10.2012 – Liga Strzelecka
21.10.2012
28.10.2012
4.11.2012
18.11.2012 – puchar Zarządu 

KŻR LOK Bychawa
25.11.2012
2.12.2012
9.12.2012
16.12.2012
30.12.2012 Zawody „Sylwe-

ster 2012”

W lipcu i sierpniu odbywać 
się będzie szkolenie mło-
dzieży celem wyłonienia 
drużyn do startu w zawo-
dach wojewódzkich.

SKRZYNKA
bezpłatnych 
lokalnych ogłoszeń 
drobnych

Zachęcamy do reklamowa-
nia swoich usług na łamach 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” 
i na stronie www.bychawa.pl 
w dziale ogłoszeń drobnych. 
Od stycznia ogłoszenia drob-
ne do 160 znaków publikowa-
ne są bezpłatnie. Treść ogłosze-
nia można wrzucać do skrzyn-
ki znajdującej się w Punkcie 
Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie. Można 
również wypełnić formularz 
elektroniczny i przesłać go na 
adres reklama@bychawa.pl. 
Formularze można pobrać ze 
strony www.bychawa.pl > gaze-
ta > ogłoszenia drobne. Są rów-
nież dostępne w redakcji oraz 
w Punkcie Obsługi Interesanta. 

Szklarskie usługi, lustra do łazienek, przedpokojów, lustra 
fazowane, wszystkie na dowolny wymiar. Tel. 500 352 453.

Układanie kostki brukowej, układanie schodów, palisad, 
zagęszczanie, budynków. Tanio szybko solidnie. Dajemy 
gwarancję na nasze usługi. Konkurencyjne ceny. Tel. 
727 623 837

Catering, usługi gastronomiczne, spotkania rodzinne im-
prezy integracyjne, wesela, szkolenia. Bar „U Saszy” nad 
Zalewem Podzamcze. Tel. 513 696 896

Sprzedam maszyny rolnicze: podbierak do liści bura-
czanych, prasę do słomy, wagę do żywca do 1000 kg, 
kombajn ziemniaczany Anna. Tel. 81 743 73 93 (dzwonić 
wieczorem).

Sprzedam nową umywalkę prostokątną Rea Dafne 60, 
nowoczesną w kształcie, 100 zł taniej niż w sklepie inter-
netowym. Tel. 602 74 65 80.

Sprzedam siewnik 19-lejowy konny przerobiony na ciągni-
kowy sprawny, cena do uzgodnienia. Tel  81 562 12 36

Arystyczna fotografia ślubna, www.marekmatysek.pl,  
kom. 888 469 159

Wystawa w starowiejskiej bibliotece

Malarski powiew wiosny...

Filia Biblioteczna w Starej Wsi Pierwszej i  Starowiejska Galeryjka „Lazur” zapraszają na 
wernisaż wystawy prac grupy malarskiej z Niedrzwicy Dużej, który odbędzie się 15 marca 
2012 r. (czwartek) o godz. 17.00. Zapraszamy!

Z okazji Święta Książki 

Amnestia dla 
zapominalskich Moli

Elżbieta Winiarczyk

Kalendarz jest pełen najróżniejszych 
świąt. Są tam święta znane, które wszyscy 
celebrujemy, jak Święta Bożego Narodzenia, 
Święto Niepodległości, Dzień Dziecka, ale 
są też takie, o których pamiętają określo-
ne grupy osób, np. Dzień bez samochodu, 
Dzień Górnika. 23 kwietnia, jak co roku, 
obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. W Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bychawie i jej fi-
liach będzie to wyjątkowy dzień pełen cie-
kawych spotkań, wydarzeń a więc święto, 

do którego trzeba się odpowiednio przygoto-
wać. Zaczynamy od porządków na kontach 
Czytelników. Marzec dedykujemy wszyst-
kim zapominalskim, którzy z różnych powo-
dów „uwięzili” biblioteczne książki w swoich 
domach. W okresie od 12 do 31 marca 2012 
r. będzie można dokonać zwrotu przetrzy-
manych książek bez żadnych konsekwencji. 
To wyjątkowa okazja żeby uniknąć kary pie-
niężnej przewidzianej w regulaminie wypo-
życzalni za przetrzymywanie książek. To je-
dyna w tym roku taka szansa.

Z	okazji	Dnia	Kobiet	dla	wszystkich	Pań	od	Pana	
Stanisława	Wierzchowskiego

Zasuszona uroda
Chyba wszyscy byśmy chcieli
Aby nasi „wielcy” dietetycy
Chociaż raz zdrowo pomyśleli
i nie byli jak fanatycy

Komu służy sucha uroda?
Albo sałatkowa dieta
Po co nam taka moda
Jak wygląda taka kobieta

Ta, która głupoty słucha
że najlepsze kiełki pszenicy
Czasem jakaś rzeżucha 
Sieje postrach w okolicy

Niech każda tego unika!
Nie gońcie za głupią modą 
To dieta snoba i fanatyka
Rzeżuchę popijać źródlaną wodą

Które normalnie się odżywiają
Nie patrzą na głupią modę 
Zawsze wspaniale wyglądają 
I mają prawdziwą urodę

Pozdrawiam anorektyczki zakompleksione!
Normalnych ludzi nie zmuszajcie do diety 
Jak wyglądają dziewczęta zasuszone?
To postać kościotrupa, a nie kobiety.

Z życia 
„koniarzy”

12 lutego 2012 r. w Bychawskim Centrum 
Kultury odbyło się Walne Sprawozdawczo 
– Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Koni 
Roboczych, Kuców i Konnych Producentów 
Zdrowej Żywności w Bychawie. Funkcję 
prezesa będzie sprawował w dalszym cią-
gu (7. rok) Andrzej Frączek, wiceprezesa – 
Leszek Gumienniak. Sekretarzem zosta-
ła wybrana Dagmara Berlin, skarbnikiem 
Grzegorz Michalczak. Do zarządu weszli po-
nadto: Nadia Kobylarz-Jakubiec, Katarzyna 
Spust i Łukasz Krzpiet.

Zarząd zawiadamia, że kolejny pokaz 
koni w Bychawie odbędzie się w niedzie-
lę – 6 maja 2012 r. na stadionie miejskim. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze 
Stowarzyszeniem. 

Zapisy do 
przedszkola

W dniach od 1 marca do 15 kwietnia będą 
prowadzone zapisy dzieci do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie. Do przed-
szkola przyjmowane będą dzieci urodzone 
w latach: 2006-2009. Przypominamy o obo-
wiązku zgłaszania dzieci 5 i 6 letnich.

Rodzice (prawni opiekunowie) powinni 
złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziec-
ka” w kancelarii przedszkola.

Szczegółowe informacje oraz kartę zgło-
szenia można uzyskać w kancelarii przed-
szkola od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 - 15.00 (tel. 81 5661568).
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