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Polsko-francuski 
rajd rowerowy 
Otwarcie drugiej części szlaku „Doliną 
Kosarzewki” już w niedzielę 22 lipca



Okładka: Ania Żuk z Wandzina na szlaku rowerowym „Doliną Kosarzewki”, fot. Marek Matysek
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POLSKO-FRANCUSKI RAJD ROWEROWY
SZLAKIEM „DOLINĄ KOSARZEWKI”
połączony z otwarciem II części szlaku 
rowerowego Krzczonów – Bychawa
z udziałem gości z Francji 

START 22 lipca 2012

opcja łatwa (Krzczonów > Bychawa)*
• 11.45 Zbiórka na placu szkolnym 

w Krzczonowie
• 12.00 Krzczonowski regionalny 

poczęstunek
• 12.30 Uroczyste otwarcie szlaku przez 

władze Bychawy i Krzczonowa, 
przecięcie łańcucha i... jedziemy!

• Wspólny przejazd szlaku Krzczonów > 
Zielona > Kosarzew > Kosarzew Dolny 
Kolonia > Skawinek > Wola Duża > 
Bychawa

• 15.00 Podwieczorek rowerowy 
w centrum Bychawy (catering 
„Bar u Saszy”)

opcja dla wymagających (Bychawa > 
Krzczonów > Bychawa)
• 9.30 Zbiórka na placu pod Urzędem 

Miejskim w Bychawie
• Wspólny przejazd do Krzczonowa 

z przewodnikiem (Marek Kuna) trasą – 
niespodzianką

• 11.30 Przyjazd do Krzczonowa, krótki 
odpoczynek

• 12.00 Krzczonowski regionalny 
poczęstunek

• 12.30 Uroczyste otwarcie szlaku przez 
władze Bychawy i Krzczonowa, 
przecięcie łańcucha i... jedziemy!

• Wspólny przejazd szlaku Krzczonów > 
Zielona > Kosarzew > Kosarzew Dolny 
Kolonia > Skawinek > Wola Duża > 
Bychawa 

• 15.00 Podwieczorek rowerowy 
w centrum Bychawy (catering 
„Bar u Saszy”)

Do przejazdu można przyłączyć 
się w dowolnym punkcie szlaku 
w godz. 12.30-15.00.

Zapraszają 
Burmistrz Bychawy
 i Wójt Gminy Krzczonów 

*Rowerzyści z Bychawy mogą skorzystać 
z transportu autokarem do Krzczonowa. 
Wyjazd spod Urzędu Miejskiego 
w Bychawie o godz. 11.30. Zapewniamy 
transport rowerów. Szczegółowe 
informacje: Monika Głazik (UM Bychawa) 
815660144, gazeta@bychawa.pl

Polsko-francuski rajd rowerowy szlakiem 
„Doliną Kosarzewki”

Monika Głazik

Przed nami w Bychawie 
niezwykły weekend (21-22 lipca). 

Po pierwsze – wydarzenie na skalę euro-
pejską – Międzynarodowy Festiwal Singera 
i związane z nim happeningi, spektakle, 
warsztaty (więcej na ten temat w artyku-
le Tomka Hanaja na przedostatniej stronie 
gazety). 

Po drugie – wizyta gości z Francji. 
Po trzecie – otwarcie nowego, 13-kilome-

trowego odcinka szlaku rowerowego „Doliną 
Kosarzewki”, biegnącego przez miejsco-
wości Bychawa – Wola Duża – Skawinek 
– Kosarzew Dolny Kolonia – Kosarzew – 
Zielona – Krzczonów, oznakowanego w tym 
roku przy współpracy dwóch gmin: Bychawa 

i Strzyżewice. Otwarcie szlaku odbędzie 
w centrum Krzczonowa (na placu przy szko-
le), będzie symboliczne przecięcie łańcucha 
przez władze gmin i wspólny przejazd szla-
kiem. W imprezie turystycznej wezmą udział 
również goście z Francji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mi-
łośników rowerowych wrażeń. Do wyboru 
macie dwa scenariusze: opcja łatwiejsza, 
13 km (Krzczonów – Bychawa), z transpor-
tem autokarem z Bychawy do Krzczonowa 
(zapewniamy wówczas również transport 
rowerów), i druga opcja, dla bardziej wy-
trwałych w obie strony na rowerku, 26 km. 
Zapewniamy przewodnika, rowerowy po-
częstunek, zarówno w Krzczonowie, jak 
i w Bychawie oraz drobne upominki. 

Przyłączcie się do nas!

Osmolice > Bychawa 13 km

Krzczonów > Bychawa 13 km

Burmistrz Bychawy 
Rada Miejska w Bychawie

Bychawskie Centrum Kultury
oraz sołectwa Wola Duża, Wola Duża Kolonia, 

Grodzany, Wandzin i Zadębie
serdecznie zapraszają na

Dożynki Gminne 2012
26 sierpnia  

stadion miejski w Bychawie 
Początek uroczystości: Msza św. w kościele 

parafialnym w Bychawie godz. 11.30

W programie m.in.:
• Korowód wieńców dożynkowych 
• Występ zespołu „Spadczyna” z Białorusi
• Występ Klubu Seniora z Bychawy
• Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
• Wspólne grillowanie z władzami Bychawy
• Zabawa taneczna z zespołem SK-1 

Ponadto:
Konkurs wieńców dożynkowych

Turniej w piłkę nożną sołectw
Rozstrzygnięcie konkursu Piękne Miasto 

i  Gmina 2012
/starostowie dożynek : Regina Buczek 

i Grzegorz Michalczak/

Prosimy o zgłaszanie się firm, które chciałby się 
zapromować na dożynkach oraz SPONSORÓW. 

Trwa konkurs „Piekne Miasto i Gmina” 2012. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 10 sierpnia w redakcji „GZB” pod numerem 
telefonu 81 56 60 144. Prosimy o zapoznanie się z szczegółami 
konkursu w dalszej części gazety. 
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Galkowi, rodzicom za prace w szkole i przy szkole, a pań-
stwu E.  i T. Rozwałkom za wszelką pomoc.

Tym akcentem kończymy cykl „Starowiejskie rocznice” 
poświęcony 80-leciu założenia parafii i wybudowania pierw-
szego budynku szkolnego. Kolejna ważna dla nas data to 
rok 2017 , kiedy obchodzić będziemy 100-lecie powołania 
Publicznej Szkoły Powszechnej w Starej Wsi, która mieściła 
się w prywatnych domach.

Starowiejskie rocznice
Grażyna Rakuś, Marta Żyśko

„Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina” – 
pod takim hasłem 1 lipca 2012 
roku starowiejska społeczność 
świętowała jubileusz 80-lecia 
szkoły i parafii. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 
na placu przy szkole, gdzie nastąpiło powi-
tanie dostojnych gości. Swoją obecnością 
zaszczycili nas:

• Jego Ekscelencja ks. Biskup Stefan 
Regmunt- nasz rodak,

• Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jan 
Łopata,

• Lubelski Kurator Oświaty pan Krzysztof 
Babisz,

• Sekretarz Województwa Lubelskiego pan 
Artur Walasek,

• Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
pan Henryk Dudziak,

• Starosta Powiatu Lubelskiego pan Paweł 
Pikula,

• Radny Powiatu Lubelskiego pan Henryk 
Krajewski,

• Burmistrz Bychawy pan Janusz Urban,
• Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Bychawie na czele z panią Sekretarz 
Jolantą Cajzer i panią Skarbnik Elżbietą 
Dworak,

• Miejscowi radni Gminy Bychawa pan 
Władysław Dąbski i pan Bogdan Tylus, 
pani prof. Mieczysława Demska-Trębacz 
i pan prof. Antoni Krawczyk z siostrą 
Anną Dybalą i bratem, którzy są absol-
wentami starowiejskiej szkoły,

• pani Marianna Szubartowska z domu 
Łukasik mieszkająca w Warszawie – sy-
nowa Józefa Szubartowskiego założycie-
la słynnej orkiestry dętej wraz z córką, 
pan Karpiński, który pierwszy kontakt ze 
swoją dawną szkołą nawiązał w ubiegłym 
roku podczas „podróży sentymentalnej” 
w rodzinne strony, 

• Dyrektorzy szkół i przedszkola, 
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek samo-
rządowych z terenu Gminy Bychawa,

• przedstawiciele miejscowych firm i za-
kładów pracy oraz sponsorzy wspierają-
cy działania szkoły i parafii, nauczyciele 
emeryci i  pedagodzy,  którym było dane 
pracować w Starej Wsi, absolwenci, dzie-
ci, rodzice i goście.

Następnie uczniowie (pod kierunkiem 
pań: R. Wawrzyńczyk-Smerdel i M. Korpysy) 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny 
wzbogacony fragmentami z historii szkoły 
(przedstawionymi przez dyr. M. Żyśko i pa-
nią G. Rakuś). Kolejnym punktem progra-
mu były wystąpienia szanownych gości, 
głos zabrali: pan Kurator K. Babisz, pan 
Poseł J. Łopata, pan A. Walasek, Sekretarz 
Województwa, Burmistrz Bychawy pan  J. 
Urban, pan P. Pikula Starosta Powiatu, Pan 
H. Dudziak i pan Karpiński. Potem nad-
szedł podniosły moment odsłonięcia ( przez: 
pana Kuratora K. Babisza, absolwentkę 
i emerytowaną nauczycielkę szkoły panią 
K. Tworek i najmłodszą z grona, naszą wy-
chowankę panią M. Korpysę) i poświęcenia 
tablicy ku czci zmarłych nauczycieli i pra-
cowników starowiejskiej oświaty, ufundo-
wanej przez obecnie zatrudnionych nauczy-
cieli. Aktu poświęcenia dokonał ks. Biskup 
S. Regmunt. Na zakończenie szkolnej czę-
ści uroczystości goście obejrzeli tablo upa-
miętniające wszystkich pracowników sta-
rowiejskich placówek i wystawę pamiątek 
z przeszłości szkoły. Wśród eksponatów 
znalazły się obrazy namalowane przez śp. F. 
Lebiedę, nauczyciela tej szkoły, (udostępnio-
ne przez: pana J. Lubańskiego z Bychawy, 
państwa J. i Z. Atrasów i pana M. Terechę, 
za które serdecznie dzięku-
jemy), jego mundur wojsko-
wy, sztandar oraz wiele zdjęć 
i dokumentów szkolnych po-
cząwszy od roku szkolne-
go 1917/1918. Goście swoją 
obecność mogli zaznaczyć, 
wpisując się do księgi pa-
miątkowej. Zainteresowanie 
wystawą było ogromne, jed-
nak należało formować prze-
marsz do kościoła para-
fialnego, prowadzony przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
„Henryczki”, strażacką orkie-
strę oraz miejscową OSP ze 
sztandarem. Wszystkim składamy serdecz-
ne podziękowania. Rocznicową Mszę Świętą 
celebrowali księża Biskupi S. Regmunt i R. 
Karpiński oraz księża goście. Dary ołtarza 
składali przedstawiciele poszczególnych 
wiosek, a na zakończenie liturgii głos za-
brali szanowni goście – absolwenci szkoły: 
prof. A. Krawczyk, prof. M. Demska-Trębacz 

oraz były proboszcz starowiejski ks. kan. P. 
Stańczak.

Miłym zaskoczeniem dla szkoły i pa-
rafii było uhonorowanie nas Medalem 
Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. 
Po Mszy rozpoczęły się występy artystycz-
ne, otwarte przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą. Po „Henryczkach” raz jeszcze zapre-
zentowały się dzieci z naszej szkoły w tań-
cach narodowych i ludowych, a następnie 
Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie 
pod kierownictwem S. Leszczyńskiego oraz 
zespól Klubu Seniora w Bychawie pod kie-
runkiem pana M. Mączki, syna nauczycielki 
I. Mączki zatrudnionej w naszej szkole w la-
tach  1968-71. Występy te były dopełnieniem 
wielkiej uczty duchowej przygotowanej dla 
naszych gości. Zadbaliśmy też o kulinaria, 
serwując obiad, żurek i bigos z kuchni polo-
wej oraz ciasta i tradycyjne pierogi gryczane 
- wszystkim chętnym. Za przygotowanie po-
traw dziękujemy czterem  paniom z kuch-
ni i obsługi szkolnej, pani A. Cimek wraz 
z „ekipą” i wszystkim mamom, babciom 
za pyszne wypieki. Jak mówią starsi miesz-
kańcy wsi, po raz pierwszy słyszeli orkiestrę  
dętą w parafialnej stodole. Przygrywała ona 
tez podczas wręczania podziękowań na-
szym niezawodnym sponsorom, dzięki któ-
rych hojności przedsięwzięcie mogło zaist-

nieć w takiej postaci. Ze względu na brak 
miejsca w tym numerze, listę sponsorów za-
mieścimy w następnym numerze „Głosu”. 

Dziękujemy też za piękny gest 
Pani dyr. Bogumile Sak i Pani Eugenii 
Sowie.

Składamy podziękowania za współpra-
cę księdzu Proboszczowi, dr Adamowi 

80 lat jak jeden dzień!
Dzień 1 lipca 2012 roku na stałe 

utkwi w pamięci lokalnej społecz-
ności. Mieszkańcy ziemi bychaw-
skiej oraz czytelnicy „GZB” roz-
siani po całym świecie (sic!), już 
od początku roku byli starannie 
przygotowywani do niecodzienne-
go wydarzenia – jubileuszu 80-le-
cia szkoły i parafii w Starej Wsi.

Panie: Marta Żyśko, dyrektor, 
i Grażyna Rakuś, nauczycielka 
miejscowej szkoły podstawowej, 
z iście kronikarskim zacięciem, 
okraszonym talentem gawędziar-
skim, podążając śladami prze-
szłości szkoły i kościoła, stworzy-
ły cykl obszernych artykułów pt. 
Starowiejskie rocznice, opubliko-
wany na łamach dodatku „Głos 
Regionalistów” („GZB” 2012, nr 
1-5). Tym samym ocaliły od zapo-
mnienia bezcenne okruchy pamię-
ci o osobach, miejscach, wydarze-
niach mających wpływ na ducho-
wy i umysłowy rozwój wielu poko-
leń mieszkańców Starej Wsi. 

Uroczystość rozpoczęła się na 
placu przed szkołą, wszyscy ze-
brani, niczym jedna wielka klasa, 
odśpiewali hymn narodowy. Pani 
dyrektor, Marta Żyśko powitała 
przybyłych gości, w tym władze 
kościelne i samorządowe, absol-
wentów, mieszkańców. Mogliśmy 
poznać fakty z historii starowiej-
skiej oświaty i zadumać się nad 
poetycko-muzycznym przesła-
niem obecnych uczniów szkoły. 
Trzeba przyznać, że talentów wo-
kalnych i recytatorskich staro-
wiejskim dzieciakom nie brakuje. 
Wielu absolwentów chętnie dzieli-
ło się wspomnieniami ze szkolnej 
ławki. Każdy z łezką w oku prze-
niósł się do beztroskich, szkolnych 
lat. W tym dniu nawet największy, 
szkolny nicpoń poczuł się dum-
ny, że jest absolwentem tej szko-
ły. Moc serdeczności i podzięko-
wań dla nauczycieli i pracowników 
za wielkie zaangażowanie w pra-
widłowe funkcjonowanie szkoły 
popłynęło na ręce pani dyrektor 
Marty Żyśko. Były kwiaty, prezen-
ty i gratulacje.

Została też odsłonięta pamiąt-
kowa tablica ku czci byłym pe-
dagogom. Otwarto jubileuszową 
wystawę, na której zgromadzono 
„perły pamięci” w postaci wyszpe-
ranych w zakamarkach archiwów, 
starych fotografii, dokumentów, 
dzienników szkolnych i innych 
pamiątek o nieocenionej senty-
mentalnej wartości. Ekspozycję 
dopełniła galeria obrazów pędzla 
Franciszka Lebiedy, zasłużonego 
nauczyciela starowiejskiej szkoły, 

udostępnionych przez prywatnych 
kolekcjonerów.

Następnie, krokiem marszo-
wym w rytmie nadawanym przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z ZS. 
im ks. A. Kwiatkowskiego, wszyscy 
zwartym szykiem przemaszero-
wali na plac kościelny, gdzie miał 
miejsce dalszy ciąg uroczystości. 
Tu gospodarzem uroczystości był 
ks. Adam Galek proboszcz staro-
wiejskiej parafii.

Uroczystą, jubileuszową Mszę 
Świętą celebrowało wielu księży na 
czele z bp. Ryszardem Karpińskimi 
i bp. Stefanem Regmuntem, któ-
ry przyjmował chrzest w naszej 
świątyni. Przybyli księża, któ-
rzy przed laty tutaj pracowa-
li. Również po Mszy Świętej go-
ście mieli możliwość dzielenia się 
swoimi wspomnieniami. Głos za-
brała prof. Mieczysława Demska-
Trębacz z Akademii Muzycznej 
w Warszawie, prof. Antoni 
Krawczyk z UMCS w Lublinie i nie-
zapomniany przez wszystkich pa-
rafian ks. dziekan Piotr Stańczak.

Mogliśmy również posłuchać na-
szej Strażackiej Orkiestry Dętej, 
która od początku swojego istnie-
nia towarzyszy wiernie wszyst-
kim ważniejszym uroczystościom 
w Starej Wsi. To nie koniec atrak-
cji, jakie były przygotowane na ten 
dzień. Wszyscy mogli zakosztować 
pysznego bigosu i żurku. Dzieci 
szalały na dmuchanym zam-
ku i objadały się cukrową watą. 
Wielu widzów zgromadził występ 
Zespołu Pieśni i Tańca UMCS oraz 
Klubu Seniora z Bychawy. 

Starowiejskie święto zbiegło 
się z terminem finału Mistrzostw 
EURO 2012. Organizatorzy pomy-
śleli również i o tym, tworząc naj-
prawdziwszą strefę kibica w Starej 
Wsi. Piłkarskie emocje podgrze-
wał zespół  ELEZIS, który w rytm 
światowych hitów bawił do utraty 
sił.

Jubileusz niewątpliwie zapadnie 
wszystkim głęboko w pamięci.

Za te chwile wzruszeń, jakie sta-
ły się naszym udziałem serdecz-
nie dziękujemy organizatorom 
na czele z panią dyrektor Martą 
Żyśko i ks. Adamem Galkiem 
i wszystkim, którzy choćby w naj-
mniejszym stopniu przyczynili 
się do organizacji tego wielkiego 
przedsięwzięcia.

Życzymy kolejnych jubileuszy, 
niegasnącego zapału do pracy 
i wielkiej satysfakcji z podejmowa-
nych działań. 

Zespół Miejskiej  
Biblioteki Publicznej  

w Bychawie

Serdecznie 
dziękuję
Pani Dyrektor Marcie Żyśko, gronu pedagogicznemu, 
uczniom Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, rodzicom 
oraz SPONSOROM oraz ks. dr. Adamowi Galkowi oraz 
całej społeczności parafialnej za cieżką pracę włożoną 
w organizację imprezy “Starowiejskie Rocznice” 80-lecie 
parafii i  szkoły, która odbyła się 1 lipca br. w Starej Wsi. 

Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban

Powitanie gości na placu szkolnym
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Występ uczniów naszej szkoły

Poświęcenie tablicy pamiątkowej w hołdzie nauczycielom i pracownikom 
starowiejskiej oświaty, poświęcenia dokonuje biskup Stefan Regmunt.

Zespół Pieśni i Tańca UMCS z organizatorami  i gośćmi

Wystawa pamiątek z historii szkoły

W tle wystawa obrazów Pana Franciszka Lebiedy, z prawej Pani 
Marianna Szubartowska, jedna z najstarszych absolwentek naszej szkoły 
(zam. w Warszawie).
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Jedyna taka – Noc Świętojańska w Bychawie
Anna Stacharska 

24 czerwca 2012 po raz pierwszy w Bychawie mogliśmy przeżywać tradycję Nocy Świętojańskiej. 
Jak było – sami zobaczcie!

Na chwilę przed…
…malownicza sceneria bychawskiego zalewu, cisza, płonące pochodnie, rozmarzenie…

Wianki już gotowe, pochodnie płoną. Teraz czas na 
ostatnie wskazówki, koncentrację… i zaczynamy! 

Dziewczęta z MIK-u wykonały taniec z pochodniami rozpalając jednocześnie ognisko, które miało pełnić  funkcję 
oczyszczającą – spalać grzechy i przewinienia skaczących przez ognisko i tańczących wokół osób (a jednych i drugich nie 
brakowało!)

Kapela z Czerniejowa

Niektórzy wyruszyli na poszukiwanie kwiatu paproci, który 
daje szczęście w miłości, mądrość i bogactwo – czy znaleźli, 
tego nie wiemy, gdyż nikt o tym głośno nie chciał mówić…, 
inni podziwiali piękno tańca z ogniem, który okiełznała 
Patrycja Kowalczyk – bychawianka. 

Niestety wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. Nasza wyjątkowa, jedyna taka w roku noc, także. Na osłodę każdy z nas mógł wysłać swoje światełko do nieba z nadzieją, 
że wróci do nas za rok, podczas kolejnej kupalnocki.
Będziemy  z nadzieją czekać….

„Chwyla”- ukraiński zespół folkowy

Wśród wielu obyczajów tej magicznej nocy najważniejszym było odnalezienie miłości. Właśnie stąd wziął się zwyczaj 
puszczania na wodzie wianków. Panny na wydaniu plotły je z kwiatów i ziół, aby rzucić je w nurt rzeki. W innym 
jej miejscu stali mężczyźni, których zadaniem było wyłowienie wianka. Wianek szybko wyłowiony oznaczał rychłe 
małżeństwo. Jeśli wianek utonął – oznaczało to staropanieństwo, jeśli najdłużej płynął rzeką – długie oczekiwanie na 
męża…

A to Szczęśliwiec, który wyłowił wianek…
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Elektryczny jubileusz

Barbara Cywińska

VII Zjazd Elektryków Ziemi 
Bychawskiej połączony 
z konferencją branżową w tym 
roku nabrał wyjątkowego 
charakteru. Hurtownia 
elektryczna LENART, organizator 
spotkania, obchodziła 15. 
urodziny.

Jak co roku, było sporo fachowej wie-
dzy, przekazanej przez przedstawicieli firm: 
BEMKO, KONTAKT SIMON, ETI-POLAM, 
zilustrowanej pokazem nowości na rynku 
elektrycznym. Po raz czwarty w historii przy-
znano tytuł elektryka roku. Pamiątkowa 
statuetka powędrowała do Pana Adama 
Kasperka, profesjonalisty i praktyka, naj-
lepszego z najlepszych. Były życzenia, kwia-
ty, gratulacje, podziękowania, a także sym-
patyczne dyskusje i wspomnienia wokół 
urodzinowego tortu.

Z okruchów wspomnień powstała opowieść 
prawdziwa o poszukiwaniu własnego miej-
sca do życia i pracy w rodzinnych stronach, 
tj. w Bychawie. Do głowy Wiesława Lenarta 
– dzisiaj właściciela hurtowni, 15-letniej 
Jubilatki – przychodziły różne pomysły. 
Poważnie rozważał dwa z nich. Dylemat 
rozwiązało przypadkowe spotkanie z kole-
gami, jeszcze ze szkolnej ławy, Andrzejem 
Wójcikiem, Darkiem Kruszyńskim i Piotrem 
Doleckim. Oni potrzebowali do swojej pra-
cy różnych materiałów, których zdobywa-
nie, przed laty, wiązało się ze sporą stratą 
czasu, bo trzeba było jeździć np. do Lublina. 
Panu Lenartowi temat nie był obcy, w koń-
cu sam był elektrykiem, właśnie wrócił wraz 

z rodziną ze Śląska, gdzie zdobywał zawodo-
we szlify w kopalni. 

Koncepcja wydawała się być rozsądna. 
On zakłada sklep – hurtownię elektryczną, 
dzięki temu przejmie na siebie zaopatrzenie 
w potrzebne materiały, a elektrycy – Andrzej, 
Darek i Piotrek zajmą się konkretną pra-
cą – instalacjami. I tak, w 1997 r. powsta-
ła hurtownia elektryczna Lenart. Na dobry 
początek bychawskie Biuro Pracy udzieliło 
niewielkiej pożyczki. Otwarcie sklepu -hur-
towni miało miejsce 21 lipca 1997 r. Przez 
pierwsze lata firma mieściła się w pomiesz-
czeniu o powierzchni  20 m2 w domu właści-
ciela. Nie było łatwo. Bywało, że dzień pra-
cy rozpoczynał się o świcie, a kończył późno 
w nocy, że właściciel firmy był jednocześnie 
dostawcą, sprzedawcą, sprzątaczką, księgo-
wym, itp. Pan Lenart, dzisiaj ze śmiechem 
wspomina jak „autem dostawczym mar-
ki Fiat 126p” przywoził towar do hurtowni. 
W XXI w. coś takiego jest nie do pomyślenia 
i brzmi jak zabawna anegdota. 

Urodziny firmy to okazja do podzięko-
wań. Pamiątkowe statuetki: Przyjaciela 
Hurtowni Elektrycznej, przyznane 
po raz pierwszy, otrzymali trzej wcze-
śniej wspomniani koledzy, których go-
ście nazwali „ojcami chrzestnymi fir-
my”; Najlepszego Klienta Biznesowego: 
Emark i Mega E. J. Skrzypek, Edbak E. 
M. Bąk, Rol-Trans Robert Czyżewski, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. 
A. Kwiatkowskiego; Car-Gaz I Magdalena 
Grodzińska-Mazurek i Sławomir Mazurek; 
Auto-Gaz Beata i Mariusz Grodzińscy, Fami 
R. M. Famielec, Piekarnia Emark G. M. 
Juryccy. 

Tytuł Najlepszego Partnera Biznesowego 
firma przyznała Wojciechowi Jasińskiemu. 
Imienne podziękowania za współpracę 
z Hurtownią Elektryczną otrzymali sze-
fowie firm z branży elektrycznej: POLAM 
ETI, KONTAKT SIMON, EL-KABEL oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie, Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie, 
TOMAX, LAVISKA, Bychawskiego Centrum 
Kultury, TAD-RE, Urzędu Miejskiego, 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjra 
H. Dobrzańskiego w Bychawie, Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, Gimnazjum nr 

1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
Samorządowego Przedszkola w Bychawie, 
ELEKO. Podziękowanie za wieloletnią 
współpracę z Hurtownią Elektryczną 
otrzymali także elektrycy: Andrzej 
Wójcik, Marian Kula, Adam Krzywicki, 
Waldemar Cimek, Andrzej Laskowski, 
Marek Nieściór, Krzysztof Szwałek, Marian 
Szwałek, Mirosław Kanikuła, Paweł 
Chojnacki, Sławomir Małek, Jan Dudziak, 
Mariusz Niewinny, Marek Koper, Leszek 
Pietrzak, Kazimierz Pruś.

Szczególne podziękowania za zaan-
gażowanie w pracy i zasługi dla Hurtowni 
Elektrycznej otrzymał od szefa Pan 
Krzysztof Zabielski. Goście, m.in. Starosta 
Powiatu Lubelskiego i Burmistrz Bychawy 
w okolicznościowych wystąpieniach podkre-
ślali otwartość firmy na potrzeby lokalnej 
społeczności.

Mimo, że 15 lat działalności wydaje się być 
krótką chwilą, jest to wystarczająco długo 
żeby zaznaczyć swoją obecność na lokalnym 
rynku, rozwinąć działalność, rozszerzyć 
asortyment, pozyskać zaufanie klientów, 
wpisać w otoczenie miasta, gminy, powia-
tu. Firma od początku prowadzi sprzedaż 
detaliczną i hurtową materiałów elektro-
technicznych i oświetleniowych, zaopatru-
jąc klientów z Bychawy i okolic. Od 1 lute-
go 2006 r. hurtownia elektryczna LENART 
mieści się pod obecnym adresem, tj. przy 
ulicy Piłsudskiego 41 a. Zmiana lokalu na 
kilkakrotnie większy zaowocowała nowymi 
możliwościami i pomysłami. W 2006 roku 
właściciel hurtowni elektrycznej, Wiesław 
Lenart po raz pierwszy zorganizował zjazd 
elektryków ziemi bychawskiej połączony 
z konferencją branżową. Takie spotkania 
odbywają się każdego roku i są godne na-
śladowania przez inne podmioty gospodar-
cze. Firma Pana Wiesława nie jest tylko 
hurtownią elektryczną, jest także mece-
nasem kultury. Wspiera ważniejsze przed-
sięwzięcia, imprezy i akcje kulturalne, np. 
Ogólnopolski Festyn „W krainie pierogów”,  
działania promujące czytelnictwo Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie i wiele in-
nych, głównie lokalnych inicjatyw.
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Konkurs „Co było, a nie jest”
Kacper Wróblewski

Nasza kochana Bychawa, jak wszyscy do-
skonale wiemy, zmienia się z roku na rok. 
Na przestrzeni kilkunastu lat możemy za-
uważyć, że zmiany te są duże. Jest wiele 
miejsc zupełnie zapomnianych, które jesz-
cze parę lat temu były miejscami spotkań, 
zakupów, rozrywki. W związku z tym, posta-
nowiliśmy zorganizować konkurs, by wspo-
mnieć mieszkańcom np. zakupy „U Halszki” 
lub wieczorne spotkania w „Arkadii”, 

a młodszym bychawiakom pokazać, że ist-
niało w Bychawie życie bez „Biedronki” czy 
„Carrefoura”.

Na poniższych zdjęciach ukazane są obec-
ne miejsca, które kiedyś pełniły inną rolę. 
Zadanie konkursowe polega na odgad-
nięciu, co znajdowało się kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat temu w miejscach po-
kazanych na fotografiach. Zdjęcia w ko-
lorze zamieszczone są na Facebooku 
Bychawa pl.

Pierwszych pięć osób, które wyślą po-
prawne odpowiedzi do wszystkich zamiesz-
czonych zdjęć otrzyma wspaniałe nagrody 
związane z Bychawą. Podpowiadamy, że do 
kilku zdjęć może być kilka prawidłowych 
odpowiedzi. Życzymy dobrej zabawy!

Odpowiedzi prosimy wysyłać na maila 
kacper.wroblewski93@gmail.com lub 

gazeta@bychawa.pl albo przynosić do 
redakcji gazety.
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„Motylki” 
Agnieszka Sobaszek

na scenie...
17 czerwca po raz kolejny w na-

szej bychawskiej parafii odbyło się 
Muzykowanie przy Św. Janie. Tego 
dnia przybyło do nas wiele zespołów 
i scholi, które prezentowały na scenie 
różnorodne utwory religijne. O godz. 
17.20 na bychawskiej scenie pojawiła 
się wyjątkowo liczna (19 osób) i mło-
dziutka wiekiem (5-6 lat) grupa przed-
szkolaków „Motylki” z oddziału przed-
szkolnego Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie. Jakaż była radość 
i zaskoczenie publiczności, kiedy na 
scenę wkroczyli ci mali artyści! Dzieci 
wspólnie ze swoją panią wychowaw-
czynią – Agnieszką Sobaszek wykona-
ły podczas muzykowania dwa utwory 

religijne: „Chrześcijanin śpiewa w dro-
dze do nieba” oraz „Pan jest pasterzem 
moim”. Śpiew przedszkolaków wzboga-
ciły układy choreograficzne. Po prezen-
tacji piosenek dzieci otrzymały grom-
kie brawa od publiczności oraz podzię-
kowanie od organizatorów. Występ na 
tak dużej scenie był dla dzieci wspa-
niałym przeżyciem. Warto również za-
znaczyć, iż muzykowanie odbyło się 
w naszej parafii po raz dwunasty, ale 
po raz pierwszy pojawiły się na nim 
dzieci z przedszkola. Był to pierwszy 
występ przedszkolaków na muzyko-
waniu, ale z pewnością nie ostatni, bo-
wiem powrócimy za rok.

...i przed sceną
Teatr to szczególne miejsce dla każ-

dego człowieka. Przekonały się o tym 
dzieci z  grupy „Motylki”. 1 czerwca, 
wspólnie z Paniami: dyrektor Anną 
Pietrzak, wychowawczynią Agnieszką 
Sobaszek oraz Panią Kamilą Krawczyk 
udały się do Teatru Muzycznego 
do Lublina na przedstawienie pt. 
„Calineczka”. Przedszkolaki były pod 
wielkim wrażeniem tego, co zobaczy-
ły. Piękne wnętrza teatru, niecodzien-
na atmosfera, a do tego wspaniałe 
przedstawienie. Zachwycająca sce-
nografia, czarująca Calineczka i król 
Elfów, świetnie tańczące żaby i żuki, 
śpiewająca jaskółka, a do tego bogate 

stroje występujących aktorów oraz 
pięknie muzykująca orkiestra, wszyst-
ko to sprawiło, iż wyjazd do teatru był 
dla dzieci wyjątkowym wydarzeniem. 
Dodatkowo z okazji szczególnego dnia 
– Dnia Dziecka – wszystkie dzieci bę-
dące w tym dniu w teatrze otrzymały 
pyszne cukierki, a także miały możli-
wość, w przerwie przedstawienia, po-
bawić się z wesołym klaunem. Z pew-
nością wyjazd do teatru dla każdego 
dziecka był niesamowitą przygodą i na 
długo pozostanie w pamięci każdego 
przedszkolaka.

Tango z Facebookiem
Kacper Wróblewski 

Od jakiegoś czasu, na 
najbardziej znanym portalu 
społecznościowym jakim jest 
Facebook, można odnaleźć 
profil Bychawa.pl. Wystarczy 
kliknąć Lubię to! i już jesteśmy 
na bieżąco informowani 
o aktualnych wydarzeniach 
i eventach związanych z naszą 
gminą i jej mieszkańcami.

Największym problemem naszego bychaw-
skiego fanpage’u był brak „fanów”. Przyszło 
EURO 2012 i pomysł sam wpadł do naszej 
redakcji! Wraz z całą „załogą” GZB zorga-
nizowaliśmy konkurs, który zmobilizował 
młodych mieszkańców do „zlajkowania” 
Bychawa.pl.

Użytkownicy Facebook’a, którzy wzię-
li udział w konkursie mieli za zadanie 

rozesłać do swoich znajomych wiadomość 
z treścią: Wejdź w link BYCHAWA.PL! Kliknij 
Lubię to!, a pograsz ze mną Oficjalną Piłką 
Adidas Tango 12 UEFA EURO 2012 Poland 
& Ukraine!

Osoby, które wysłały oraz udokumento-
wały zrzutem ekranu największą liczbę wy-
słanych wiadomości mogły liczyć na atrak-
cyjne nagrody i dyplom. Główną nagrodą 
była, oczywiście, oficjalna piłka Mistrzostw 
Europy – Adidas Tango. Pierwsze miej-
sce w konkursie zajął Przemysław Syroka 
z Bychawy (500 rozesłanych maili), drugie 
Agnieszka Laskowska z Bielska Podlaskiego, 

trzecie Joanna Krusińska z Bychawy. 
Gratulujemy!

Za drugie i trzecie miejsce miały być na-
grody związane z kibicowaniem polskiej re-
prezentacji, lecz jak wszyscy doskonale wie-
my, nasza reprezentacja odpadła po fazie 
grupowej. Nagrodami w zastępstwie oka-
zały się grawerowane zestawy piśmiennicze 
www.bychawa.pl.

Burmistrz Bychawy, pan Janusz Urban 
osobiście podziękował i wręczył nagro-
dy laureatom. Wszystkim uczestnikom 
składamy serdeczne gratulacje, a panu 
Przemysławowi życzymy strzelenia jak naj-
większej liczby goli nową piłką :)!

Rezultat konkursu: liczba użytkowni-
ków Facebooka, którzy lubią Bychawa.pl 
wzrosła z 60 do 150!

To był pierwszy taki konkurs, ale nie 
ostatni. Już niedługo będzie można wygrać 
kolejne atrakcyjne nagrody. Wystarczy tyl-
ko polubić nasz fanpage, a najświeższe in-
formacje dotrą szybko do państwa, również 
o następnych konkursach.

Burmistrz z Joanną i Przemkiem
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Święto koszykówki w Bychawie
Jakub Kuna

W upalną sobotę 16 czerwca 
bychawscy miłośnicy basketu 
obchodzili święto. 
Po raz pierwszy w naszym 
miasteczku zorganizowano 
profesjonalny turniej 
streetballowy.

I TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ 
BYCHAWA 16.06.2012 r., rozgrywany na 
Orliku przy Szkolnej 8, zgromadził niemały 
tłum. W trzech kategoriach wiekowych wy-
startowało 15 drużyn (z Bychawy, Lublina, 
Krzczonowa i Krężnicy Jarej). Do gry łącz-
nie przystąpiło 55 graczy, reprezentujących 
zróżnicowany poziom umiejętności koszy-
karskich – od zupełnych amatorów po za-
wodników trenujących w profesjonalnych 
klubach. 

O godzinie 11.00 Burmistrz Bychawy – 
Janusz Urban ogłosił oficjalne rozpoczęcie 
zawodów. Honorowy patron turnieju w cie-
płych słowach wyraził poparcie dla inicja-
tywy, po czym wręczył kapitanom dru-
żyn symboliczne, bychawskie podkowy „na 
szczęście”.

Między 11.30 a 13.30 toczyły się roz-
grywki najmłodszej kategorii wiekowej (12-
14 lat). Meczom kadetów towarzyszył mocny 
doping kilkudziesięcioosobowej publiczno-
ści: rodziców, nauczycieli, szkolnych kole-
żanek i kolegów. Do finału zakwalifikowa-
ły się dwie drużyny bychawskiego UKS-u: 
Arystotelesy i Dobry Towar Mam. Po pasjo-
nującym spotkaniu zwycięstwo 8:3 odnie-
śli ci pierwsi. W meczu o trzecie miejsce Los 
Krzczonów Lakers pokonało ukaesowych 
Biali Też Potrafią Skakać 4:2. Nagrodę MVP 
dla najlepszego zawodnika turnieju otrzy-
mał Arystydes Maksymilian Krukar – kapi-
tan Arystotelesów. 

Łatwo było określić faworyta turnie-
ju w kategorii wiekowej 15-17 lat – repre-
zentacja juniorów MKS Start Lublin (’96) 
już na początku zrobiła przytłaczają-
ce wrażenie. Drużyna pod wodzą II trener 
Małgorzaty Golan, w meczach fazy grupo-
wej dosłownie roznosiła przeciwników (10:1, 
11:3, 10:5). Dopiero w finale trudne warun-
ki postawiła bychawsko-lubelska drużyna 
Białe Czekoladki, ulegając nieznacznie 4:7. 
Zaskoczenie przyszło w meczu o 3 miejsce: 
goście z Krężnicy Jarej pokonali Juniorów 
„Jedynki” 7:2. Nagrodę MVP, po bar-
dzo wszechstronnym występie, przyznano 
Wojciechowi Pawelcowi ze Startowców.

Około 15.30 rozpoczęły się mecze ka-
tegorii OPEN. W rozgrywkach grupo-
wych wyróżniły się: widowiskowa druży-
na Amelinum Team z Lublina, reprezentacja 
ZSZ nr 1 „Hubal” z Bychawy, bychawsko-
-lubelski Trololo Basket i seniorzy UKS+130 
z Bychawy/Krzczonowa. Po morderczych 
półfinałach do gry o najwyższą stawkę 
awansowały Amelinum (wygrana z Trololo 
10:5) i Hubal (zwyciężyli z UKS+130 10:3) 
W meczu o 3 miejsce Trololo pokonało zmę-
czonych seniorów z UKS+130 9:3. Finał po-
między Amelinum i Hubalem stał pod zna-
kiem twardej, bezpardonowej walki o każ-
de posiadanie piłki. Lider ZSZ nr 1 Jaromir 
Łokaj dwoił się i troił – po dwóch celnych 
rzutach zza linii 6,25 m Hubal wyszedł na 
prowadzenie 6:4. Niestety, bardziej doświad-
czeni i zgrani Lublinianie, akcjami środko-
wego zgasili aplauz miejscowej publiczności. 
Po końcowym gwizdku to Amelinum cieszyło 
się ze zwycięstwa 10:6. Kolegium sędziow-
skie doceniło indywidualny występ Łokaja, 
przyznając wuefiście ZSZ nr 1 nagrodę MVP 
w kat. OPEN.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Bożena 
Toporowska, wiceburmistrz Bychawy 
Marta Wołoszyn i prezes UKS „Jedynka” 
Ewa Cichocka dokonały dekoracji zwy-
cięskich drużyn i wręczyły zawodnikom 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Spotkania sę-
dziowali: Łukasz Grzesiak, Paweł Stępień, 
Jakub Kuna i Artur Płaza (sędzia stoliko-
wy). Zawodników i publiczność w nastro-
jowy klimat czarnych rytmów wprowadzał 
DJ-Winio.

Nie udałoby się zorganizować tak profe-
sjonalnego wydarzenia, gdyby nie zaan-
gażowanie całego sztabu ludzi dobrej woli: 
pracowników Ośrodka Kuratorskiego nr 1, 
członków Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka”, podopiecznych Ośrodka i UKS-u, 
wolontariuszy W imieniu organizatorów tur-
nieju pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które wniosły 
swój wkład w realizację przedsięwzięcia: 
władzom miasta, dyrekcji i pracownikom 
Gimnazjum nr 1, dyrekcji i pracownikom 
SP ZOZ w Bychawie, redakcji „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”, pracownikom Orlika, sponso-
rom. Entuzjazm i wsparcie jakie otrzymali-
śmy od Państwa pozwala myśleć o organiza-
cji kolejnych edycji turnieju.

Korzystając z okazji, Sekcja Koszykówki 
UKS „Jedynka” składa serdeczne podzię-
kowania dyrekcji i pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, dzięki którym 
mogliśmy nieodpłatnie korzystać z sali 
gimnastycznej w semestrze letnim.

Galeria zdjęć i relacja z turnieju dostęp-
na pod adresami www.uks1.bychawa.pl lub 
www.koszykowka.bychawa.pl.

Nagrody ufundowali: 
Usługi remontowo-budowlane Marek 
Pijas (Maciejów Nowy), Pizzeria 
Dragon (Bychawa), Wydawnictwo 
Kartograficzne KARTPOL (Lublin), 
OSK „Krynio” (Bychawa), sklep 
komputerowy LEGE.pl (Bychawa), 
MNSM (Bychawa), salon Orange 
(Bychawa), LGD „Kraina Wokół 
Lublina” (Lublin).

Klasyfikacje końcowe
Kategoria 12-14 lat:

1. Arystotelesy (UKS1 Bychawa)
2. Dobry Towar Mam (UKS1 Bychawa)
3. Los Krzczonów Lakers (Gimanazjum Krzczonów)
4. Biali Też Potrafią Skakać (UKS1 Bychawa)
5. Gimbole (Gimnazjum nr 1 Bychawa)

Kategoria 15-17 lat:

1. Startowcy (MKS Start Lublin ’96)
2. Białe Czekoladki (Bychawa/Lublin)
3. Krężnica Jara (Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej)
4. UKS1 „Juniorzy” (UKS 1 Bychawa)
5. Huragan Krzczonów – WALKOWER

Kategoria OPEN
1. Amelinum Team (Lublin)
2. Hubal (ZSZ nr 1 Bychawa)
3. Trololo Basket (Lublin/Bychawa)
4. UKS+130 (UKS1 Bychawa/Krzczonów)
5-6. Kostka Warriors (UKS1 Bychawa)

Pogromcy Kultywatorów (UKS1 Bychawa)
7-8. WKS2 (Bychawa) – WALKOWER

4 Pancernych Bez Psa (Bychawa) – WALKOWER

Finał w kategorii 15-17

M
o

n
ik

a
 k

o
r

ę
b

a

dodatek
do „Głosu Ziemi Bychawskiej”

nr 6 (235)

redaguje
BYCHAWSKIE

TOWARZYSTWO
REGIONALNE

6 
(75)

2012

Zajrzyjmy w przeszłość Bychawki
Maria Dębowczyk

Początki wsi i Parafii
Ta średniowieczna wieś nazwę swą wy-

wodzi od rodu pierwszych właścicie-
li Bychawskich, podobnie jak Bychawa, 
z którą jest historycznie powiązana. Wraz ze 
wzrostem ludności w XIV w. i później zaszła 
konieczność pozyskiwania nowych terenów 
drogą karczunków wokół Bychawy, co tłu-
maczy nieco późniejsze powstanie tej wsi. 
Po raz pierwszy odrębna wieś Bychawka 
pojawia się w 1398 r. jako Bychawa Minor 
(Mniejsza) w 1409 r., a Bichewa Inferior 
(Dolna/Niższa) w 1413 r. Ostatnia nazwa 
zawiera wskaźnik położenia geograficznego 
– Niższa, bo położona niżej i w większym od-
daleniu niż Bychawa od źródeł rzeczki, na-
zywanej także Bychawką.

Istniejący odpis dokumentu fundacyjnego 
parafii w Bychawce z 1332 r. okazał się fal-
syfikatem, co komplikuje możność ustalenia 
jednoznacznej daty jej powstania. Również  
Długosz nie wymienia jej w „Liber…” (może 
z braku informacji, nie wymienił 11 parafii 
na 53 wówczas istniejące), także w rejestrze 
dziesięciny papieskiej (1354 r.) brak tej in-
formacji (Bychawę tu wymieniono).

W latach 1429 - 1463 parafia w Bychawce 
prawdopodobnie istniała, pod patrona-
tem szlacheckim lub rycerskim. Pod pierw-
szą z tych dat pojawia się nazwisko ple-
bana Nicolausa. Kościół p. w. Wszystkich 
Świętych konstrukcji drewnianej istniał 
w 1565 r. Zarówno parafia w Bychawce jak 
i w Bychawie podlegały diecezji krakow-
skiej, potem kieleckiej, a od 1818 r. znalazły 
się w diakonacie lubelskim (diecezję lubel-
ską utworzono dopiero na mocy bulli Piusa 
VII z 23 września 1805 r.).

Aktu konsekracji pierwszego kościo-
ła w Bychawce dokonał 13 XI 1639 r. bp 
Tomasz  Oborski, sufragan krakowski. Nie 
ominęły parafii trudności związane z refor-
macją i kalwinizmem, którego wyznawcą był 
właściciel wsi Andrzej Bychawski. Kościół 
przejęty przez innowierców stracił docho-
dy z dóbr kościelnych i nie mógł wypeł-
niać swej roli (tu luźna, ale i ciekawa uwa-
ga: presji protestantyzmu uniknęły parafie 
w Kiełczewicach i Krzczonowie).

Pierwsza murowana świątynia powstała 
w latach 1797 – 1816, jej konsekracja odby-
ła się 1 grudnia 1858 r., aktu dokonał bp 
Walenty Baranowski, proboszcz bychawski 
. W pierwszej dekadzie XX wieku świątynię 
przebudowano i powiększono (43 m dł. i 12 
m szer.), nadając jej styl neobarokowy, miała 
już dwuwieżową fasadę i kolumnowy portyk.  

W takim kształcie przetrwała do dziś, choć 
później dokonywano zabezpieczeń i renowa-
cji. Ostatnia konsekracja przez bp. Leona 
Fulmana miała miejsce 27 czerwca 1921 r. 

ks. walenty 
Baranowski – Bychawka 
wiele mu zawdzięcza

Jeden z zasłużonych hierarchów Kościoła 
Lubelskiego, był wybitną postacią episkopa-
tu w Królestwie Polskim. Gorliwym kapła-
nem z umiejętnością przemawiania i trafia-
nia do tłumów, słynącym z pracowitości. 

Urodził się 11 lutego 1805 r. w Sławkowie 
koło Olkusza z małżonków Jana i Marianny 
z Piekoszowskich. Zmarł 12 sierpnia 
1879 r. w Lublinie, tu pochowany na cmen-
tarzu przy ulicy Lipowej

Po ukończeniu liceum w Krakowie stu-
diował filozofię na UJ, po czym po trzech 
latach przeniósł się na studia prawnicze 
w Warszawie. Przerwał je, gdyż podjął decy-
zję wstąpienia do zakonu pijarów, gdzie zło-
żył śluby w 1829 r. Rozpoczął też pracę na-
uczycielską w szkole zakonnej, którą z prze-
rwami kontynuował przez kilka lat.

1 marca 1831 r. zaciągnął się w szeregi 
powstańców, a gdy powstanie upadło, wraz  
z wojskiem przeszedł do Prus. Po amne-
stii i powrocie do zakonu wkrótce otrzymał 
święcenia kapłańskie (1834 r.), gdyż posta-
nowił być kapłanem diecezjalnym, co wy-
magało zwolnienia ze ślubów (1836 r.).

Praca w diecezji luBelskiej
Wikariusz w Fajsławicach, a od roku 1840 

proboszcz w Bychawce, rok później dzie-
kan chodelski. 8 sierpnia 1857 r. miano-
wany biskupem sufraganem lubelskim. Co 
istotne - pozostał, mimo to, proboszczem 
w Bychawce z własnej woli, z funkcji tej zre-
zygnował dopiero we wrześniu 1863 r., ale 
wkrótce przejął probostwo w Zamościu. 

Ustalmy: przez 23 lata był proboszczem 
w Bychawce, w tym przez sześcioletni okres 
biskupem sufraganem (niejeden parafianin 
z Bychawki zająknął się, zanim zdecydo-
wał, jak ma się zwracać: księże biskupie czy 
księże proboszczu?). Decyzja o nierezygna-
cji z probostwa w Bychawce podyktowana  
była postanowieniem o dokończeniu waż-
nych dla parafii prac i inwestycji, wcześniej 
rozpoczętych.

Kościół katolicki w Królestwie Polskim od-
czuwał dotkliwie brak kapłanów. Ksiądz bi-
skup zarządzał  więc jeszcze diecezją podla-
ską oraz zmuszony był wyjeżdżać do diecezji 
warszawskiej, gdy proszono go o szczególne 
posługi. 2 grudnia 1871 r. otrzymał miano-
wanie na biskupa ordynariusza lubelskiego.

W okresie probostwa ks. Baranowskiego 
parafia w Bychawce, mimo niesprzyjających 
okoliczności (zabór rosyjski, ubóstwo ludno-
ści, dwukrotne pożary parafialnych zabu-
dowań) bardzo wzmocniła swój stan posia-
dania, co dało parafianom poczucie satys-
fakcji i umocniło ich wspólnotę. Cmentarz 
otoczono kamiennym murem, a w miejscu 
drewnianej, której czas nie oszczędził, po-
wstała nowa, murowana dzwonnica, wznie-
siono budynki nowej, murowanej plebanii 
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z kolumienkami od frontu i suterenami oraz 
szkółkę dla dzieci wiejskich, odpowiednio 
wyposażoną. Fundatorem szkółki był głów-
nie Józef Ciołek Poniatowski, a wsparł go 
inny darczyńca Paweł Rohland – obaj wła-
ściciele Tuszowa. Śladem wdzięczności dla 
głównego darczyńcy Poniatowskiego jest 
pomnik ku jego czci wystawiony na terenie 
przykościelnym (powinno się obecnie zadbać 
o jego renowację). Do kościoła sprowadzono 
nowe ołtarze – jeden pozyskany z Lublina, 
drugi ze Lwowa. Ksiądz Baranowski za-
kończył główne prace i mógł, odchodząc 
z Bychawki, dokonać konsekracji. Prace wy-
kończeniowe kontynuował następca. 

Problemem ówczesnego Kościoła 
w Królestwie był stosunek do unitów zw. 
też grekokatolikami, skupionych głównie 
na Podlasiu, Białorusi, Chełmszczyźnie, 
Wołyniu, ziemi przemyskiej, którzy po unii 
brzeskiej (1596) przeszli na katolicyzm, choć 
zachowali wschodnią obrzędowość. Trwały 
krwawe prześladowania unitów, władze dą-
żyły siłą do włączenia ich do prawosławia 
i zabraniały im przyjmowania obrządku 

łacińskiego. Księży karano za posługę uni-
tom. W 1875 r. kościół unicki zlikwidowała 
ustawa państwowa, co nie oznaczało kresu 
praktyk religijnych.

Tu gwoli prawdzie trzeba zauważyć, że 
gorliwy pasterz, którego sylwetkę wyżej na-
kreślono, nie zawsze potrafił przeciwstawić 
się zakazowi władz nieudzielania pomocy 
duchowej unitom, zapewne w obawie przed 
represjami. 

Zakończył życie jako człowiek ubogi, bo 
to co posiadał, nie wystarczyło na pokrycie 
kosztów pogrzebu.

Miał wielu przyjaciół wśród ludzi pió-
ra i artystów, długa przyjaźń łączyła go 
z Wincentym Polem, w Bychawce gościł 
podróżników i badaczy, m.in. przyrodnika 
– ornitologa Jana Baranowskiego. Również 
poeta z Piotrowic Kajetan Koźmian, jego 
parafianin, przyjaźnił się z księdzem, 
a swoje uznanie dla jego trudu i starań wy-
raził w okolicznościowych wierszach, które 
zamieszczamy niżej.

W tomie 3 s. 482 swoich „Pamiętników” 
K. Koźmian wspominając swojego wierne-
go sługę Marcina Radlińskiego pisze o jego 
podziwie do ks. Baranowskiego: dla porząd-
ku nabożeństwa w kościele i nauk, które da-
wał prostaczkom w wytrawnych kazaniach. 

W roku 1854 Kajetan Koźmian 
napisał pieśń nabożną dla 
dzieci ze szkoły elementarnej 
w Bychawce (był to pierwszy 
hymn szkoły), którą dzieci śpie-
wały na rozpoczęcie lekcji.

Wszechmogący Stwórco Świata!
Nucim Ci błagalne pienie:
Przyjm w opiekę młode lata,
spuść na nas światła promienie.
Wlej chęć pracy, miłość cnoty,
wlej pokorę, wstręt do winy;
Byśmy żyli wśród prostoty,
jak swej wiary prawe syny.
Od złej myśli w nędzy, w biedzie,
niech Twa ręka nas ochrania;
Gdy ubóstwo do Cię wiedzie, 
daj je znosić bez szemrania.
Z dobroczynnych rąk szczodroty
Dobroczyńcom racz nagrodzić,
co nas wywodzą z ciemnoty, 
Co w Twych drogach uczą chodzić.
Spraw, abyśmy w Twym zakonie
rosnąc, godnymi się stali.
Chwalić Cię wiecznie po zgonie,

jak Cię chór aniołów chwali.

Stary rymokleta parafianin 
do swego Pasterza ks. Walentego 
Baranowskiego, kanonika lubelskiego, 
proboszcza Bychawki (fragm.)

Na Twój głos obce schodzą się owczarnie
U Ciebie nędza pociech, wsparcia szuka,
Tam się prostaczek, tam się mędrzec garnie,
Gdzie się przykładem popiera nauka.

Stała budowa pozioma i licha,
Grożące gruzy wstręt wrażały stopie.
W gmachach, w pałacach mieszka ludzka pycha,
Bóg mieszkał ledwie nie w szopie.
---------------------------------------------
Przybyłeś Pańską uprawiać winnicę,
Oczyścić z chwastów, wyrwać osty, głogi,
Zmordują trudy Samsona prawicę, 
gdzie lud jest ciemny, a kościół ubogi.
-----------------------------------------------
A ledwie z ust Twych spłynęły wyrazy,
Cud się objawia dotąd niewidziany.
Pod kościół same z pola śpieszą głazy,
Same wtapiają się w ściany.

Pasterzu, abyś mógł stu lat dożyć
W owczarni wdzięcznej za Twe trudy, znoje.
Jak miło będzie zimne zwłoki złożyć,
Gdzie Ty za duszę wzniesiesz modły Twoje.

Już się przybliża kres mego żywota,
Niezbędna starca oczekuje droga.
Pójdę w nią śmiało, bo otworzą wrota,
Gdy Ty zapukasz i westchniesz do Boga.

Nie szczędź pociechy mojemu plemieniu
Wzorem, nauką zachowaj od skazy,
Nad memi zwłoki wyryj na kamieniu,
Jeślim zasłużył te krótkie wyrazy.

Tu leży starzec, Bóg mu lat przyczynił.
Czcił Boga, kraj swój kochał,
ludziom nie zawinił.

(wyróżniony fragm. to inskrypcja nagrob-
na poety)

Na odpust w Bychawce 
(fragm.)

Kapłanie, Twe zacne chęci,
Niech uwiecznią wszyscy Święci.
Dałeś im ucztę u siebie,
Jaką tylko mają w niebie.
Przystroiłeś im podwoje
A z hojnością gospodarza,
Dałeś pokarm i napoje,
I z ambony, i z ołtarza.

(Pierwotny tytuł wier-
sza: Na odpust w dzień 
Wszystkich Świętych 1 listopa-
da w Bychawce, do zacnego pro-

boszcza parafii).

Bychawka  
w poezji  

Kajetana 
Koźmiana

Wystawa starodruków w bibliotece

Złożona na półce, dla Ciebie nieznana, księga stara...
Elżbieta Winiarczyk

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie można obejrzeć wystawę staro-
druków z XVI-XX w., udostępnionych przez 
miejscową parafię pw. św. Jana Chrzciciela, 
dzięki życzliwości ks. proboszcza Andrzeja 
Kusia i pomocy ks. Łukasza Trzcińskiego. 
Eksponowane zbiory są prezentowane szer-
szej publiczności po raz pierwszy i stano-
wią niezwykłą kolekcję zarówno ze wzglę-
du na czas swojego pochodzenia (najstar-
szy wolumen Mszał Rzymski z 1593 r.), 
różnorodność tematyczną, miejsce wyda-
nia, wydawcę i szatę graficzną. Wystawa 
przedstawia księgi liturgiczne, w tym kilka 
wydań Mszału Rzymskiego (łac. Missale 
Romanum), najważniejszej księgi liturgicz-
nej w Kościele rzymskokatolickim; antyfo-
narz z 1645 r. – zbiór najstarszych śpiewów 
liturgicznych, wykonywanych głównie przez 
chór; kazania, ewangelie i śpiewniki kościel-
ne, a także książki z innych dziedzin wie-
dzy, głównie poradniki rolnicze, ale również 
pamiętniki. Wśród zbiorów najbardziej oka-
zały jest Mszał Rzymski z 1902 r. Na jed-
nej ze stron widnieje adnotacja: „ofiarowa-
ny przez Franciszka i Ludwikę z Pachulców, 
małżonków Dombskich, 1 marca 1903 r., 
z prośbą o modlitwę”. Interesującymi eks-
ponatami są Kazania adwentowe y po-
stne… z 1776 r., Ewanngelje i lekcyje… 
z 1888 r., Pamiętniki Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, 
wydanie z 1912 r. oraz Pamiętniki Kajetana 
Koźmiana, wydanie z 1907 r. Na wystawie 
znajduje się książka A. Potockiego O Janie 
Gutenbergu i o tem jak się ludzie nauczy-
li pisać i drukować z 1920 r. a także ży-
ciorys Stanisława Staszica spisany przez 
Józefa Piórkiewicza z 1898 r. Ciekawą książ-
ką jest poradnik Radło E. Ogrody czyli opis 
prowadzenia sadu, ogródka owocowego, 
ozdobnego, ogrodu warzywnego, inspek-
tów oraz wskazówki użytkownika owo-
ców.  Jest to wydanie z ilustracjami (drze-
worytami) w tekście. Na uwagę zasługuje też 
Synodus Dioecesano Lublineusis, Primo 
z 1928 r. Zbiór dokumentów Pierwszego 
Synodu Diecezji Lubelskiej, zorganizowa-
nego w Lublinie w dniach 25,26, 27 wrze-
śnia 1928 r., przez biskupa diecezjalne-
go Mariana Leona Fulmana, piastującego 
to stanowisko w latach 1918-1945. Księga 
może być cennym źródłem historycznym 
i teologicznym. Przedstawia formuły wiary, 
dyscyplinę i instrukcje kościelne w diece-
zji lubelskiej tamtego okresu a jednocześnie 
stanowi kopalnię wiedzy o różnych zjawi-
skach, zwyczajach i praktykach w Kościele  
rzymskokatolickim.

Ekspozycja jest ciekawa również ze 
względu na miejsce wydania wystawia-
nych ksiąg i ich wydawcę. Kilkakrotnie 
powtarza się nakład bądź skład główny 
Gebethnera i Wolffa, przy czym miejscowo-
ści wydań są podawane zmiennie. Raz jest 
to Warszawa, innym razem Łódź, Kraków 

i Lublin. Inne księgi pochodzą z takich firm 
jak Drukarnia sukcesorów S. Brodowicza 
z Żytomierza (1888 r.), Księgarnia Polska 
Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej 
z Warszawy (1920 r.), Drukarnia K. 
Miecznikowskiego z Płocka (1908 r.), 
Księgarnia Polska J. Sikorskiej z Warszawy 
(1908 r.), Drukarnia A. Gałęzowskiego 
i Spółki z Warszawy (1834), Księgarnia 
Zienkiewicza i Chęcińskiego z Lwowa (1912) 

i wiele innych.
Większość eksponatów to księgi oprawio-

ne w skórę, z wytłoczonymi na grzbietach 
tytułami stylistycznie dobraną czcionką 
i złoceniami, ale część to wydania popular-
ne w miękkiej oprawie papierowej lub tektu-
rowej. Niektóre z nich drukowane czcionką 
ozdobną, inne bardziej pospolitą. Na stro-
nicach tytułowych napisy występują w roli 
głównej i pełnią funkcję zarówno informa-
cyjną, jak również zdobniczą. Świadczy 
o tym zastosowanie czcionki w różnych 

stylach, wielkości i grubości. Księgi litur-
giczne, te najważniejsze, takie jak Mszał 
Rzymski, są szczególnie ozdobne, zwłasz-
cza tytulatura z barwną całostronicową 
ilustracją i zastosowaniem  urozmaiconej 
czcionki. 

Ważnym elementem charakterystycznym 
dla wystawianych ksiąg jest język w którym 
zostały napisane. W księgach religijnych 
dominuje łacina, jednakże często dodawa-

ny jest poniżej komentarz w języku polskim, 
w pozostałych tekst zapisano w języku pol-
skim. Wyjątek stanowi księga z tekstem 
hebrajskim z początku 20 w., pochodzą-
ca z Drukarni Sikory i Milnera z Warszawy 
oraz księga z dokumentami Pierwszego 
Synodu Diecezji Lubelskiej, gdzie występują 
teksty łacińskie i polskie.

Zainteresowanych tą niezwykłą kolek-
cją zapraszamy do Czytelni od ponie-
działku do piątku, w godzinach pracy 
Biblioteki, 9.00 - 17.00.
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Promocja doktorów w UMCS
Marek Kuna

To była uroczysta ceremonia rodem ze śre-
dniowiecza. Niczym po drabinie niebie-
skiej zstępował w głąb auli Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS długi szereg czarno 
ubranych postulantów – o pardon, nowo 
mianowanych pracowników nauki. Drugą 
zaś stroną schodzili przyodziani w atła-
sy, purpury, gronostaje dostojni profesoro-
wie, dziekani, prorektorzy, a pochód zamy-
kał sam Jego Magnificencja Rektor z berłem 
w dłoni. Gaude mater Polonia wzniosła się 
pod niebo pieśń wykonana przez chór aka-
demicki. „Raduj się Matko Polsko!” Zaiste 
jest z czego, do tegorocznej promocji dokto-
rów przystąpiło 77 osób z różnych wydzia-
łów UMCS. Najliczniej reprezentowani byli 
humaniści – aż 19 doktorów.

Pośród promotorów powstałych prac, zna-
ni bychawianom historycy – autorzy opraco-
wań o naszym mieście – profesorowie: Albin 
Koprukowniak, Ryszard Szczygieł i Henryk 
Gmiterek. A pośród nowomianowanych dok-
torów nasza rodaczka – red. Monika Głazik 
autorka pracy o hodowlanej działalności 
Antoniego Budnego – przedstawianej już 
czytelnikom „Głosu”.

Zatem Gaude civitas Bychawa! Salę 
po brzegi wypełniali przyjaciele, znajo-
mi i rodziny nowomianowanych doktorów. 
Przybyły nawet maluchy, by ujrzeć mamę 
lub tatę w doktorskiej todze.

Jak wynika z wypowiedzi rektora UMCS 
prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego w cią-
gu 68 lat istnienia uczelnia wykształciła 
ok. 180 tys. absolwentów, zaś liczba uzy-
skanych doktoratów sięga już prawie 4 tys.

Wyobraźmy sobie: magistrowie, leka-
rze medycyny i weterynarii, inżyniero-
wie (bo takie wydziały wchodziły niegdyś 
w skład lubelskiej Alma Mater) tworzą duże 
miasto, a doktorzy nauk małe miasteczko. 
Imponujące.

Tymczasem na sali królował dostojny ję-
zyk Cycerona. To znaczy – po łacinie wygło-
szono najważniejsze słowa. Prof. Szczygieł 
odczytał po łacinie i po polsku akt ślubowa-
nia, aby ślubujący był świadom przyjętych 
obowiązków. A zobowiązania są niemałe, bo 
oto doktor ślubuje zgłębiać i rozwijać wie-
dzę nie dla niegodziwego zysku i próżnej 

chwały, a pracę swą wykonywać ku dobru 
i pożytkowi ludzkości. Przyrzeka też, że ho-
noru akademika nie splami niegodnym ży-
ciem. Przechodząc szeregiem przed obliczem 
Senatu nowo mianowani dotykali berła rek-
torskiego wypowiadając formułę przysięgi: 
Spondeo ac policeo (ślubuję uroczyście).

I oto najważniejsze: promotor lub dziekan 
odczytują akty nominacji Ergo ego promotor 
(decanus...) wręczając mianowanym stosow-
ny dokument i nakładając na głowę doktor-
ski biret.

I już gotowe – mamy doktorów pełną gębą.
Można pomyśleć, że całość była niezno-

śną, nudną pompą. Pewno by tak było, gdy-
by nie odwieczne akademickie poczucie 
humoru.

Oto ktoś zaplątał się w fałdy togi i byłby 
może runął ze schodów, ale go w porę pod-
trzymano. Wywołało to uwagę o niezbędnej 
solidarności akademików, jak wiemy śro-
dowiska często skłóconego. Komuś inne-
mu źle dopasowany biret zsunął się z gło-
wy, co prof. Kazimierz Goebel – wybitny ma-
tematyk – skomentował westchnieniem, że 
tę czapkę trudno nosić, ale zdobyć też nie-
łatwo. Prof. Goebel wykazał także niemałe 
zdolności aktorskie; formułę nominacji wy-
głaszając z pamięci, a potem tłumacząc ją 
dla nas, profanów, na język ojczysty.

I czegóż dowiedzieliśmy się z tego tłuma-
czenia? Że oto doktor nauk zostaje obdarzo-
ny pełnią praw i przywilejów mu przysłu-
gujących. A jakież one są? Dziś raczej sym-
boliczne, ale drzewiej to ho, ho – wyjaśnił 
mi pewien historyk.

Nie darmo osoby wybitne, jak choćby Jan 
Zamoyski, tytułu doktora nauk używały 
przed wszystkimi godnościami państwowy-
mi i rodowymi.

Uroczystość zakończyła inna podniosła 
pieśń Gaudeamus igitur (radujmy się więc) 
– pradawny hymn akademików. 

Cóż dodać jeszcze? 
Że długi szereg doktorów przedstawiał się 

pięknie, bo większość nominatów to ludzie 
młodzi. Można powiedzieć, że nawet uro-
czo, bo w przewadze były uczone białogło-
wy. Czyżby przyszło nam zostać głupimi 
mężami mądrych żon? Oj, poprawmy się 
panowie!

Że warto studiować i zdobywać wiedzę. 
I to nie tylko dla dyplomu i atrakcyjnego 
zawodu, lecz też i dla spotkania z ludźmi 
o niezwykłych osobowościach.

Zdradzę, że np. wspomniany już 
prof. Goebel był niegdyś słynnym żeglarzem 
jachtowym, uczestnikiem morskich wy-
praw, trudnych i niebezpiecznych.

Zatem Vivat akademia!

Rektor i Senat UMCS

Wręczanie nominacji, w centrum prof. Albin Koprukowniak i dr Monika Głazik.
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Jestem sobie Pożeraczem, czytam książki 
i nie płaczę!

Dorota Drążek nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

Pierwsza edycja 
ogólnopolskiego projektu dla 
uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych „Świerszczykowy 
Klub Pożeraczy Liter” dobiegła 
końca. Wzięli w niej udział 
uczniowie klasy I c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. 

Zostali zaopatrzeni w specjalne legityma-
cje czytelnicze, w których nauczyciel stawiał 
pieczątki, nagradzając tym samym dziecko 
aktywność czytelniczą. Istotą projektu było 
wdrażanie dzieci do czytania książek i cza-
sopism w zaciszu domowym, dlatego waż-
ną i nieocenioną rolę w projekcie odgrywali 
rodzice.

Po pieczołowitym podliczeniu stempelków 
na legitymacjach „Pożeracza” okazało się, 
że w roku szkolnym 2011/2012 członkowie 
„Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter” 
z klasy I c Szkoły Podstawowej w Bychawie 
przeczytali ponad 780 książek i 152 czaso-
pisma „Świerszczyk”! W związku z tak du-
żym zaangażowaniem w miesiącu czerw-
cu 2012 r. zdobyli Tytuł Laureata ogól-
nopolskiego konkursu ogłoszonego przez 
Wydawnictwo Nowa Era i magazyn dla 

dzieci „Świerszczyk” na najlepsze hasło pro-
mujące czytelnictwo! Jest to najlepszy do-
wód na to, że cel projektu został osiągnięty! 

Na koniec roku szkolnego uczniowie dzia-
łający w Klubie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy „Szkolnych Pożeraczy Liter”, dziesię-
ciu najlepszych czytelników otrzymało pa-
miątkowe dyplomy oraz drobne upominki 
z wydawnictwa Nowa Era. Natomiast trzech 
najaktywniejszych „Pożeraczy”, tj.: Patrycja 
Szacoń, Alicja Piórkowska i Jakub 
Małocha otrzymali nagrody książkowe, 

które zostały uroczyście wręczone podczas 
zakończenia roku szkolnego 2011/2012.

W przyszłym roku szkolnym planujemy, 
aby „Pożeracze Liter” w dalszym ciągu spo-
tykali się na ucztach literatury dziecięcej, 
podczas których będą uważnie słuchali, wy-
mieniali poglądy, podróżowali w nieznane 
zakątki swej wyobraźni, działali, doświad-
czali przeróżnych uczuć. Bo jak powia-
da Bajetan Hops, bohater „Świerszczyka” 
Apetyt rośnie w miarę czytania.

Rodzice znów pokazali, na co ich stać
mgr Małgorzata Tudrujek, dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Bychawie

Festyn ,,W Krainie Pierogów” 
co roku przyciąga tłumy gości 
do naszego miasteczka. Oprócz 
występów miejscowych 
artystów oraz koncertów 
gwiazd, główną atrakcją są 
oczywiście smaczne pierogi. 
Rodzice ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie wzorem lat 
ubiegłych czynnie włączyli się 
w przygotowanie pierogowej 
uczty i postanowili pobić swój 
ubiegłoroczny rekord w lepieniu 
regionalnych specjałów.

Wspomagani przez pracownice kuch-
ni, nauczycieli, chętnych uczniów i spon-
sorów przygotowali około 9 tysięcy pieroż-
ków z różnym nadzieniem, które rozeszły 
się w mgnieniu oka. Ponad 5 tysięcy złotych 

zasiliło konto Rady Rodziców, której człon-
kowie postanowili wydać zarobione pienią-
dze na zakup sprzętu multimedialnego i in-
nych pomocy dydaktycznych dla szkoły. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie 
oraz Zarząd Rady Rodziców serdecznie dzię-
kują za zaangażowanie i duży wkład pracy 
następującym osobom:

RODZICOM: Anna Woźniak, Wioletta 
Kniaź, Anna Dworak, Ilona Mituła, Krystyna 
Kośka, Iwona Pruś, Izabela i Albert Lipińscy, 
Zbigniew Wójcicki, Katarzyna Kmieć, 
Danuta Fijołek, Katarzyna Kasperek, 
Jolanta Sawicka, Anna Szacoń, Barbara 
Przybylska, Rakuś Jolanta, Agnieszka 
Regmunt, Barbara Frączek, Barbara 
Olesińska, Ewa Toruń, Eliza Golik, Renata 
Kusa, Izabela Semen, Jolanta Straszewska, 
Barbara Kot, Joanna Kostrzewa, Halina 
Mazurek, Izabela Michalewska, Karolina 
Woźniak, Piotr Rożenek, Irena Wolska, 
Katarzyna Piórkowska, Anna Tudrujek, 
Małgorzata Kmieć, Katarzyna Choińska, 
Aneta Lenart, Monika Rybaczek, Monika 
Kucharska, Agnieszka Chemperek, Żaneta 
Dyguła, Ewelina Wójcik, Ewelina Asyngier, 
Edyta Biedroń, Jolanta Szewczyk, Edyta 
Małocha Kula, Marta Winiarczyk, Jolanta 
Krzysiak, Małgorzata Michalczak, Mariola 

Milanowska, Katarzyna Kusa, Agnieszka 
Oskroba, Iwona Kulig, Karolina Misztal, 
Edyta Szafran, Katarzyna Misztal, Marzena 
Rudzińska, Anna Jakubowska, Jadwiga 
Pawelec, Iwona Rybaczek, Anna Kula, 
Joanna Grabczyńska,

PRACOWNIKOM SZKOŁY: Alina 
Doroszewska, Anna Frączek, Urszula Pytlak, 
Krystyna Wojewódzka, Halina Sprawka, 
Barbara Frączek, Iwona Sulowska, Bożena 
Mazurek, Henryk Szymczak,

UCZNIOWIE: Karol Tudrujek, Łukasz 
Woźniak, Marcin Wolski, Damian Paweł 
Woźniak, Piotr i Paweł Dworak, Jacek Pruś, 
Aleksandra Kośka, Karolina Rybaczek, 
Alicja Rolek, Wiktoria Rakuś,

SPONSOROM: Robert Dawidczyk, 
Janina Skrzypek, Anna Dworak, Jarosław 
Jakubowski, Agnieszka Łapińska, Żaneta 
Dyguła, Barbara Kot, Irena Wolska, 
Katarzyna Kasperek, Anna Woźniak, 
Agnieszka Łupina, Mariola Widerlik, 
Agnieszka Sawicka, Izabela i Albert 
Lipińscy, Joanna Grabczyńska, Agnieszka 
Łupina, Katarzyna Kmieć.

Szczególne podziękowania za koordy-
nację działań ww. przedsięwzięcia skła-
damy Pani Annie Woźniak i Pani Annie 
Dworak.

Pożeracze z Ic z dyplomami Szkolnego Pożeracza Liter
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Sposób na nietypową niedzielę
ekipa Szkoły Podstawowej w Zaraszowie

17 czerwca w niedziele, piękne 
słoneczne popołudnie w naszej 
szkole odbyła się impreza 
plenerowa „Rodzinny Festyn” 
na który przybyli uczniowie, 
rodzice, absolwenci, mieszkańcy 
wsi i przyjaciele.

Na początku Pani Dyrektor złoży-
ła serdeczne życzenia Dzieciom, Mamom 
i Tatusiom. Podkreśliła ogromną rolę rodzi-
ny w życiu człowieka, następnie podzięko-
wała rodzicom za ofiarne zaangażowanie 

w reprezentowaniu naszej szkoły na festy-
nie „W krainie pierogów”.

Następnie zostały zaprezentowane insce-
nizacje. Przedszkolaki oraz uczniowie kl. 3 
i 6 wystąpili w przedstawieniu dla Mam 
i Tatusiów głoszącym pochwałę rodzinom, 
pokazującym wielkość miłości i ogniska do-
mowego. Z kolei uczniowie z klasy 1 i 2 za-
prezentowali scenkę zachęcającą do zdrowe-
go odżywiania się. Następnie w wykonaniu 
uczniów klasy 4 i 5 obejrzeliśmy insceniza-
cję o ,,Jasiu śmieciarskim”. Kolejnym punk-
tem programu było oficjalne ogłoszenie wy-
ników konkursu plastycznego pt. ,,Alkohol 
twój wróg” oraz wręczenie nagród zwycięz-
com . 

 Gwoździem imprezy były zabawy dla 
uczniów przygotowane przez wolontariusza 

Pana Łukasza Stańczyka, dzięki które-
mu uczniowie miło i atrakcyjnie spędzi-
li czas. Należy wspomnieć o innych wolon-
tariuszach, naszych absolwentach - Asia 
Walczak, Gosia Walczak i Paweł Tudrujek, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie 
imprezy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. 

Wiele emocji wzbudziły pokazy strażac-
kie, a przede wszystkim zimny prysznic. 
W tym niezwykłym dniu nie mogło zabrak-
nąć sportu. Rozegrano 2 mecze piłki nożnej. 
Wielu próbowało swojego szczęścia kupując 
los na loterii. Ileż radości sprawiło wygranie 
pluszowego misia, latarek, kolczyków.

Ważnym wydarzeniem był konkurs na sa-
łatki. Każdy mógł skosztować pysznego cia-
sta. Po części oficjalnej trwała biesiada.

Uważamy festyn za bardzo udany i wszy-
scy chcieli, aby za rok został powtórzony. 
Impreza ta zintegrowała nasze środowisko 
i dostarczyła świetnej zabawy.

 

Megazawody pożarnicze - aż 33 drużyny! 
Paweł Winiarczyk

8 lipca na stadionie miejskim 
w Bychawie odbyły się 
międzygminne zawody 
sportowo-pożarnicze. Wzięły 
w nich udział 33 drużyny. Taki 
widok na stadionie możemy 
oglądać tylko raz w roku.

Jak na każdych zawodach każda drużyna 
stara się z jak najlepszym wynikiem ukoń-
czyć konkurencję pożarniczą. Końcowym 
efektem jest suma wyników dwóch konku-
rencji plus punkty karne z każdej konku-
rencji. W ciężkich zmaganiach jednostek 
OSP z naszej gminy drużyny zaciekle wal-
czyły o jak najlepsze czasy czego dowodem 
były wyniki po pierwszej konkurencji czy-
li sztafecie pożarniczej. Niespodziewanie 
wyniki sześciu drużyn mieściły się niemal 
w dwóch sekundach, ale błędy popełnione 
w czasie zawodów pomieszały szyki w tabeli 

i na czele wysunęła się OSP z Zaraszowa 
Kolonii, za nią były OSP Bychawka Druga 
i Zaraszów. Pretendenci do pierwszych 
miejsc zajmowali dalsze miejsca w tabeli. 
Ćwiczenie bojowe jako druga konkurencja 
zawodów miała wyłonić zwycięzcę, a że jest 
to koronna konkurencja, więc i tu nie oby-
ło się bez zaciekłej walki. Faworyci zawodów 
pokazali co potrafią i w tym ćwiczeniu wy-
kręcili czasy poniżej 50 sekund, pokazując 
tym samym do kogo mają równać pozosta-
łe drużyny. Po podsumowaniu wszystkich 
wyników z zawodów rywalizacja zakoń-
czyła się zwycięstwem OSP Zaraszów 
Kolonia. Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna z OSP z Bychawki Drugiej, a za-
raz za nią OSP Wola Gałęzowska pozosta-
ła na miejscu trzecim. Dalsze miejsca zajęły 
drużyny OSP Stara Wieś Druga, Zaraszów, 
Gałęzów Kolonia Druga, Bychawka 
Pierwsza, Olszowiec, Gałęzów, Wola Duża. A 
na dowód, że sporty pożarnicze nie są tylko 
dla mężczyzn wystąpiła jako jedyna w na-
szej gminie drużyna dziewczęca z Bychawki 
Drugiej uzyskały porównywalny wynik po 

obu konkurencjach do czołowych drużyn 
męskich. Za zajęcie czołowych miejsc druży-
ny otrzymały dyplomy z rąk przedstawicieli 
władz gminy i zarządu OSP RP w Bychawie.

Zawody były bacznie obserwowa-
ne i sędziowane przez strażaków z miej-
scowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
w Bychawie, a nad zdrowiem zawodników 
i uczestników całej imprezy czuwali ratow-
nicy z pogotowia ratunkowego. 

Coroczne zawody w sportach pożarni-
czych mają na celu promować działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych jak i zdro-
wą rywalizację podczas zawodów. Jest to 
także pokaz umiejętności strażackich, jak 
również przegląd sprzętowo mundurowy na-
szych jednostek. Każda OSP pragnie wy-
paść i zaprezentować się jak najlepiej w cza-
sie zawodów.

Obóz klas mundurowych
Monika Kot

Klasy innowacyjne, funkcjonujące 
w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, 
od kilku już lat tworzą nowatorski charak-
ter naszej szkoły. Profil policyjny, strażacki, 
wojskowy czy ratownictwo medyczne cieszą 
się dużym zainteresowaniem młodzieży, ma-
jącej niebagatelne oczekiwania wobec edu-
kacji. Od przyszłego roku szkolnego pojawi 
się także klasa „straż graniczna”. Oprócz 
tradycyjnych przedmiotów realizowane są 
zajęcia zgodne z kierunkowym profilem i to 
one budzą największe emocje. O każdym 
możnaby wiele napisać, jednak zasadę ich 
funkcjonowania chciałabym przybliżyć na 
przykładzie klasy o profilu „wojsko”.

Zajęcia realizowane w tej klasie prowa-
dzone są na podstawie innowacyjnego pro-
gramu nauczania. Dotyczą m.in. szkole-
nia bojowego obejmującego taktykę, szkole-
nia ogniowe, inżynieryjno-saperskie, obro-
nę przeciwchemiczną czy terenoznawstwo. 
Dzięki podpisanej współpracy z 3. Brygadą 
Zmechanizowaną Legionów w Lublinie, a po 
jej zreformowaniu z Wielonarodową Brygadą 
litewsko-polsko-ukraińską (część polska) 
w Lublinie możliwe jest prowadzenie zajęć 
teoretycznych przez wojskowych oraz prak-
tycznych w jednostce wojskowej na sprzę-
cie i uzbrojeniu wojskowym: pokaz sprzętu 
wojskowego i umiejętności posługiwania się 
nim, zachowanie się żołnierzy na polu wal-
ki, zapoznanie z organizacją, zasadniczym 
uzbrojeniem i jego możliwościami bojowymi. 

Organizowane są także pokazy i spotka-
nia z komandosami Wojska Polskiego oraz 
żołnierzami misji pokojowych w Iraku 
i Afganistanie.

Każdy rok szkolny kończy się kilkudnio-
wym obozem, na którym uczniowie pod 
okiem instruktorów wojskowych posze-
rzają swoje umiejętności praktyczne za-
sad i umiejętności posługiwania się sprzę-
tem i uzbrojeniem wojskowym. Tegoroczny 
obóz w Puszczy koło Chełma rozpoczął się 
14 czerwca. O wrażenia zapytałam samych  
uczestników, wszyscy byli zachwyceni. 
Jeden z uczniów klasy I „a” LO – Arek – tak 
opowiadał o swoich przeżyciach: Każdy nasz 

dzień, od 8 do 21, był wypełniony fantastycz-
nymi zajęciami. Lekarze i sanitariusze woj-
skowi uczyli nas jak udzielać pomocy żołnie-
rzom na polu walki, uczyliśmy się strzelać 
na trenażerze, jakie są działania drużyny 
na wozach bojowych, zapoznaliśmy się z sa-
mobieżną haubicą „Goździk”, moździerzem 
120, wozem łączności oraz strukturą i za-
daniami służb łączności. Najbardziej jednak 
podobał się nam paintball, spływy kajakami 
i ścianka wspinaczkowa. Codziennie rano 
braliśmy udział w 30-minutowej zaprawie 
a nocą w wymarszach po lesie. Wielu z nas 
nie chciało wracać z Puszczy. Poznaliśmy 
życie, służbę i wspaniałe tradycje wojska.

Dla uczniów zorganizowano także spo-
tkanie z wykładowcą kapitanem z Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu na temat programu i możliwości 
egzaminacyjnych uczelni. Obóz trwał do 22 
czerwca.

Na co dzień uczniowie klasy wojskowej 
w umundurowaniu biorą udział w uroczy-
stościach patriotycznych państwowych, 
wojskowych i szkolnych. Uczestniczą w kon-
kursach wojskowych czy zawodach w biegu 
na orientację.

W pozostałych klasach innowacyjnych 
czekają na uczniów podobne zajęcia ściśle 
związane z profilem. Jeśli i Ty chcesz dołą-
czyć do klas mundurowych zapraszamy do 
„Kwiatka”.

Zajęcia z ratownictwa wodnego

Przygotowania do paintballa

Na samobieżnej haubicy Goździk

Miasteczko ruchu drogowego
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Klub Honorowych Dawców Krwi w „Kwiatku”

Uczniowie oddali 60 litrów krwi!

Grażyna Woch

W połowie września 2011 r. 
nasza szkoła nawiązała 
współpracę z Wojskową Stacją 
Krwiodawstwa, działającą przy 
Szpitalu Wojskowym w Lublinie. 
Od tego momentu na terenie 
szkoły czterokrotnie odbyło się 
honorowe oddawanie krwi przez 
pełnoletnich uczniów. Łącznie, 
132 osoby oddały 59 400 ml krwi 
czyli prawie 60 litrów!

Wśród klas z innowacjami pedagogiczny-
mi jest klasa wojskowa, więc współpraca 

z Wojskową Stacją Krwiodawstwa to natu-
ralna konsekwencja rozszerzenia możliwo-
ści dydaktycznych i wychowawczych na-
szej szkoły. Każdy krwiodawca jest rejestro-
wany i znajduje się w elektronicznej bazie 
Honorowych Dawców Krwi. Otrzymuje in-
dywidualną książeczkę HDK, w której po-
świadcza się ilość oddanej krwi – na tej pod-
stawie uzyskuje pewne przywileje zależne 
od ilości honorowo oddanej krwi.

Współpraca układa się wzorowo – profe-
sjonalna i miła obsługa medyczna jest do-
datkową zachętą do honorowego oddawania 
– tak bardzo potrzebnej i niczym nie dającej 
się zastąpić – krwi. 

Ideę honorowego oddawania krwi zaini-
cjował w 2002 r. ks. mgr Bogusław Suszyło 
– „ksiądz od krwi”. Po jego odejściu opie-
kę nad Klubem sprawowała mgr Joanna 
Ścierzyńska, a od kilku już lat funkcję tę 

sprawuje mgr Grażyna Woch. Honorowi 
Krwiodawcy – zarówno uczniowie, jak i ab-
solwenci naszej szkoły – oddają krew w lu-
belskich oddziałach Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Młodzież 
zrzeszona w Klubie Honorowych Dawców 
Krwi nr 28 od 01.01.2002 r. do chwili obec-
nej oddała 513 775 ml krwi, a uczyniło to 
w ostatniej dekadzie 1 478 osób.

To budujące, że we współczesnym zma-
terializowanym świecie jest tak wiele osób, 
którym bliskie są wartości humanitaryzmu, 
bezinteresowności i dobrowolności, z któ-
rych wypływa wartość najwyższa – ratowa-
nie zagrożonego życia. Odczuwamy dumę, 
że nasi wychowankowie są szlachetnymi 
i dobrymi ludźmi.

Dziecięca Bychawa

Wszystko za darmo!
mg

24 czerwca „Dziecięca Bychawa” 
zgromadziła na placu za naszą gminną 
instytucją kultury kilkaset dzieciaków. 
BCK reklamowało festyn jako „wszyst-
ko za darmo”, wszystko czyli lody, po-
pcorn, kiełbaski, wata cukrowa, dmu-
chane zamki. Jak można się domyśleć, 
w związku z tym popularność festynu 
i frekwencja dzieci i ich rodziców prze-
rosła wszelkie oczekiwania. Dzieci mo-
gły wyszaleć się na dmuchanych zam-
kach, pojeść smakołyków; rodzice mie-
li chwilę spokoju, tj. mogli spocząć pod 
zieloną parasolką.

Kto na tym zyskał? Na pewno ro-
dzice, którzy oszczędzili tego dnia 
kilkadziesiąt złotych, i przedszkole 
„Akademia Poziomkowa”, która jako 

współorganizator doskonale zare-
klamowało swoją działalność i za-
znaczyło swoje istnienie na rynku 
bychawskim. Kto stracił? Ten oczy-
wiście kto za to wszystko zapłacił.

Niby fajnie, ale jest jedno ale... 
Wiemy, że kultura masowa i zwią-
zana z nią konsumpcja i rozrywka 
(jak nazwa wskazuje – taka sama 
dla wszystkich i za tyle samo) zdo-
bywa dzisiaj świat, czaruje nas swo-
ją łatwością, taniością i dostępno-
ścią, jest wszędzie, wydaje się wręcz 
być sednem wszystkiego. Nikt tego 
nie zmieni, ale zawsze warto się-
gać wyżej, szukać wyższych i szer-
szych horyzontów. Pamiętajmy, że 
oprócz tej masowej, jest jeszcze kul-
tura wysoka, wartościowa, którą na 
pewno warto się zainteresować.

Gimnazjum pożegnało trzecioklasistów
Wychowawcy uczniów klas III 

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny  
w Bychawie 

„O wieku młody! Tyś wiosną człowieka/
Na tobie ziarno przyszłości on sieje/Z które-
go potem resztę wieku żyje”. J. I. Kraszewski

Te słowa pisarza uznaliśmy za stosowne 
przytoczyć podczas pożegnania absolwen-
tów klas III. Uroczystość zakończenia kl. III 
rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej, 
która odbyła się w naszej hali sportowej. 
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, 
Pani dyrektor Bożena Toporowska oficjal-
nie rozpoczęła uroczystość, witając serdecz-
nie przybyłych gości, nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców. Uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością Pan Burmistrz Janusz Urban, 
Pani wiceburmistrz Marta Wołoszyn, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz 
Szacoń oraz Redaktor naczelna „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”, Pani Monika Głazik. 

W swoim wystąpieniu Pani dyrektor po-
dziękowała wszystkim za trzyletnią pracę. 
Gratulowała młodzieży tak wspaniałych 
wyników egzaminu gimnazjalnego i wyso-
kich wyników w nauce. 

Egzamin gimnazjalny szczególnie do-
brze wypadł w klasie III b.
• część humanistyczna – język polski : 

średnia województwa wyniosła 21,3 
w kl. III b - 23, w kl. III e - 21,9 histo-
ria i wos: średnia województwa wyniosła 
20,1 w kl. III b - 21, w  kl. III e - 20,1

• część matematyczno-przyrodnicza: śred-
nia województwa wyniosła 14, w kl. III b - 
16,5, kl. III d - 14,3, kl. III e - 14,2

• przedmioty przyrodnicze: średnia woje-
wództwa wyniosła 13,1 w kl. III b - 14,6

• język angielski poziom podstawowy: 
średnia województwa wyniosła 24,8, 
w kl. III b - 29,7 

• język angielski poziom rozszerzony:  
średnia województwa 17,6 w kl. III b 22,4.
W dalszej części odbyło się uroczyste 

wręczanie nagród i dyplomów za szczegól-
ne osiągnięcia  w nauce, aktywną pracę na 
rzecz szkoły. 

Tradycją naszej szkoły stał się wybór 
najlepszego Prymusa – Absolwenta szko-
ły. W tym roku tytuł ten zdobył uczeń kl. 
III b Paweł Cajzer, który osiągnął śred-
nią ocen 5,22 oraz wzorową ocenę za-
chowania. Paweł otrzymał z rąk Pani dy-
rektor przepiękny album oraz gratulacje od 
Pani wiceburmistrz  i wychowawcy klasy. 
Wzruszenie towarzyszyło rodzicom uczniów, 
którzy otrzymali na ukończenie gimnazjum 
świadectwo  z wyróżnieniem oraz co naj-
mniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  
Rodzice, o których mowa, są zapraszani  na 
uroczystość zakończenia szkoły  i otrzymu-
ją listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor. 
Dzięki temu mają możliwość przeżyć wzru-
szające chwile wraz ze swoimi dziećmi.

 Podczas uroczystości wyróżnieni zo-
stali laureaci i finaliści konkursów etapu 

wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, 
ogólnopolskiego, jak też międzynarodowe-
go. Nie zabrakło również słów  podziękowań 
i wręczenia pucharów, statuetek oraz dyplo-
mów sportowcom, którzy wielokrotnie i god-
nie reprezentowali szkołę przez okres trzech 
lat i osiągali sukcesy sportowe. 

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy 
zebrani zostali zaproszeni na piękny mon-
taż słowno-muzyczny przygotowany przez 
uczniów kl. III pod kierunkiem p. Anny Siek 
i p. Krzysztofa Mendykowskiego.

Młodsi koledzy z klas II wspólnie z wy-
chowawcami przygotowali żartobliwe, pełne 
humoru charakterystyki każdej z trzecich 
klas, a na koniec wręczyli drobny upominek. 

Mamy nadzieję, że pogodny i ciepły na-
strój, który zapanował na uroczystości po-
żegnania Absolwentów, przeniesie się na 
cały czas wakacyjny. Wszystkim życzymy 
udanego wypoczynku, wspaniałej pogody 
i niezapomnianych wrażeń.

Od lewej  Bożena Toporowska (dyrektor), Elżbieta Głąb (wychowawczyni kl. III b), Paweł Cajzer (Prymus Szkoły) i Marta 
Wołoszyn (zastępca burmistrza).
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Zmiany w BPK
Artur Płaza, przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 2

W dniu 12 lipca wielu mieszkańców ul. 
Sienkiewicza było pozytywnie zaskoczonych 
telefonem z Gospodarki Komunalnej. Miły 
głos w słuchawce informował o przerwie 
w dostawie wody, przepraszał za związane 
z tym niedogodności i prosiło o poinformo-
wanie sąsiadów o tym fakcie. 

Zdumiony telefoniczną rozmową, zaj-
rzałem na www.ebpk.pl, a tam komunikat 

podobnej treści zakończony grzecznym: Za 
utrudnienia przepraszamy.

Przez głowę przebiegła mi myśl: MOŻNA? 
Okazuje się że: Można, a nawet trzeba sza-
nować klienta, mieszkańca.

Mam zwyczaj pisać o rzeczach ważnych 
dla mieszkańców, niestety najczęściej zda-
rzeniach bulwersujących i negatywnych 
(podwyżki, drożyzna, brak inwencji). Tym 
razem wielkie ukłony dla BPK! Powiało 
zmianami na lepsze. Żeby tak jeszcze wy-
wóz szamba był tańszy…

Nowy wóz bojowy bychawskiego pogotowia
Ratownictwo Medyczne w Bychawie wzbogaciło się o bardzo 

nowoczesną karetkę reanimacyjną. Środki pieniężne zosta-
ły przekazane przez Powiat Lubelski oraz gminy: Bychawa, 
Krzczonów, Jabłonna, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew. Koszt 
całego samochodu wyniósł 318 tys. zł (z tego 150 tys. zł po-
darowało Starostwo).

Nowy samochód to VW Crafter z silnikiem 2-litrowym 
o mocy 164 KM, z podwójną turbiną, w pełni klimatyzowa-
ny, wyposażony  w czujniki ruchu. Zabudowę medyczną wy-
konała specjalistyczna firma AMZ Kutno. Ambulans posia-
da bardzo nowoczesne nosze dla pacjenta amerykańskiej fir-
my Striker, które kosztowały 52 tys. zł. Pozostały sprzęt me-
dyczny pochodzi z poprzedniej karetki, gdyż jest ciągle nowo-
czesny i sprawny. Dotychczasową karetkę marki Iveco prze-
kazaliśmy do transportu międzyszpitalnego.

Obecnie Ratownictwo Medyczne w Bychawie posiada  spe-
cjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia, nieodbie-
gający od wyposażenia innych placówek ratownictwa 
medycznego.

Ponadto SP ZOZ zamierza podarować zaprzyjaźnionemu 
Powiatowi Korec na Ukrainie inną karetkę marki Mercedes 
Sprinter, którą wycofano z użytku.

Bychawski 
słownik 
poprawnej 
polszczyzny 
Odcinek III

mg

• Bojler czyli brojler
• Boljer czyli bojler 
• Filce czyli gumofilce
• Garczki, garki czyli garnki
• Grzędy czyli grządki
• Ido, piszo, robio czyli idą, piszą, robią
• kila, deka czyli kilogram, dekagram
• Kordła czyli kołdra
• Litra mleka czyli litr mleka
• Lucht czyli okienko
• Łabądź czyli łabędź 
• Metr, meter czyli 100 kg, kwintal 
• Mysza czyli mysz
• Piewnica czyli piwnica
• Sfetr czyli sweter
• Spełzło czyli wyblakło 
• Suteryna czyli suterena
• Upiec torta czyli upiec tort
• Wiater czyli wiatr
• Włanczać czyli włączać
Cdn.

Propozycje wyrazów zgłosili m.in.: 
Teresa Głazik, Anna Kowalik, Stanisław 
Wierzchowski, Wanda Głazik, Danuta 
Hanaj. Dziękujemy!

Prosimy o zgłaszanie do naszego słow-
nika kolejnych wyrazów wymawianych po 
bychawsku (gazeta@bychawa.pl)

Piękne Miasto i Gmina 2012
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-

łu w IX edycji konkursu. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych Burmistrz i Rada Miejska li-
czą na szeroki udział mieszkańców, ich za-
angażowanie w upiększanie własnych sie-
dlisk, wypracowanie zachowań ekologicz-
nych, a przez to bezpośredni wpływ na po-
prawę wyglądu miasta i wsi

Organizacja konkursu: 
Współzawodnictwo konkursowe prowadzo-
ne jest w dwóch kategoriach: 

1.) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD 
2.) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

Zgłoszenia do konkursu: Osoby zain-
teresowane konkursem zgłaszają uczest-
nictwo w konkursie do dnia 10 sierpnia 
2012 roku w Urzędzie Miejskim w Bychawie 
w godz. 7.15-15.15 lub w Redakcji „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” w godz. 7.30-15.30. 

W konkursie mogą brać udział ogrody zgło-
szone przez: • samych zainteresowanych • 

wytypowane za zgodą właściciela przez soł-
tysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza 
lub radnych Sołectwa do konkursu zgłasza-
ją sołtysi, burmistrz lub radni.

 Nagrody: Dla zwycięzców przewidzia-
no nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplo-
my w poszczególnych kategoriach. (Komisja 
może przyznać nagrody, wyróżnienia lub 
nagrody równorzędne). 

Przegląd konkursowy nastąpi do dnia 
24 sierpnia 2012 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 
Dożynek Gminnych – 26 sierpnia 2012 r. 
w Bychawie. Oceny przeglądów zgodnie 
z określonymi w regulaminie kryteriami, 
dokona Komisja powołana przez Burmistrza 
Bychawy.

Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban

Płytka wyobraźnia
10 czerwca br. młody 
mieszkaniec Bychawy w wyniku 
skoku do wody doznał złamania 
kręgosłupa. Do zdarzenia doszło 
nad naszym zalewem, w którym, 
przypominamy, obowiązuje 
zakaz kąpieli.

 To przykład brawury i lekkomyślności, 
Przed takim zachowaniami przestrzegamy!

To nie jedyny taki przypadek w naszym 
regionie. Każdego roku zwłaszcza w okre-
sie wakacji setki młodych ludzi w wieku 13-
25 lat, głównie chłopcy i młodzi mężczyźni, 

trafia na wózki inwalidzkie z powodu nie-
rozważnego skoku do wody. Często wówczas 
dochodzi nawet do całkowitego porażenia 
czterech kończyn. Skutki społeczne skoku 
do wody to wypadnięcie poza nawias do-
stępnego systemu edukacji, problemy w zdo-
byciu zawodu, pracy, wymaganie stałej opie-
ki innych osób. Nieszczęśliwym zdarzeniom 
sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak 
i w grupie – zwłaszcza pod wpływem alkoho-
lu. Niebezpieczne są także takie zabawy, jak 
wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. 
Do tragedii dochodzi często, kiedy osoby od-
poczywające nad wodą ignorują znaki infor-
mujące o niebezpieczeństwie. 

Zamiast kolorowego boiska 
– kolorowa szkoła!

Henryka Taube, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 

w Bychawce

Zachęceni sukcesem w walce 
o plac zabaw w konkursie 
„100 placów zabaw na 100 lat 
Nivea” (montaż placu w wakacje) 
nauczyciele, uczniowie, 
pracownicy szkoły i rodzice 
Szkoły Podstawowej im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce 
podjęli następne wyzwanie. 
Przystąpili jako szkoła do 
kolejnego konkursu, w którym 
można było wygrać w pełni 
urządzone i wyposażone boisko 
szkolne. Fundatorem nagród 
w tym konkursie jest Fabryka 
Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Procedura głosowania była podobna jak 
w konkursie Nivea, a nawet prostsza – wy-
starczyło zarejestrować się na stronie orga-
nizatora konkursu, kliknąć w link aktywa-
cyjny i głosować. Przedtem jednak ucznio-
wie musieli wykonać pracę plastyczną pre-
zentującą dobre zwyczaje w kibicowaniu 
i przesłać jej zdjęcie do organizatora. Czasu 
było niewiele, ale frajda przy tym ogromna.

Głosowanie ruszyło 18 maja. Na początku 
nadzieje były nikłe – byliśmy na bardzo od-
ległych pozycjach, a do konkursu przystą-
piło aż 235 szkół z całej Polski. Zapał rósł 
jednak z dnia na dzień – nauczyciele (z ca-
łymi rodzinami), uczniowie, ale też i rodzice 
coraz więcej czasu poświęcali każdego dnia; 

przybywało również sympatyków z terenu 
gminy, którzy nas wspierali.

Pięliśmy się mozolnie w górę, walka była 
bardzo zacięta. w ostatnim tygodniu, kiedy 
wydawało się, że niemożliwym jest wejście 
do pierwszej dziesiątki, zastanawialiśmy 
się, czy się poddać czy walczyć dalej?

Decyzja była jedna – walczymy ! To jeszcze 
bardziej zmobilizowało społeczność szkol-
ną. Byliśmy tuż, tuż – czternaste, trzyna-
ste, w końcu jedenaste miejsce – teraz już 
nie można było się wycofać. Sobota, nie-
dziela (16, 17 czerwca) spędzone w szko-
le – i specjalna ekipa, która nas wspierała 
w Bychawskim Centrum Kultury.

Ale opłaciło się – 18 czerwca 2012 r., czy-
li w dzień zakończenia „wyścigu”, w nocy 
o godzinie 24.00 zakończył się I etap. 
Znaleźliśmy na 8 miejscu – nazbieraliśmy 
74 285 głosów.

II etap – to wybór przez właściwe jury zwy-
cięzcy, który otrzyma nagrodę główną, i roz-
dysponowanie pozostałych nagród – pierw-
szych 10 miejsc zostało nagrodzonych.

Nie otrzymaliśmy nagrody głównej, ale za 
to farby na pomalowanie całej szkoły. Dla 
mnie, jako dyrektora szkoły te farby mają 
wartość bezcenną. Po raz kolejny zobaczy-
łam, jak oddanych i to łącznie z całymi ro-
dzinami, i zdeterminowanych ludzi mam 
w swoim zespole, a także, że jest wiele osób, 
które bezinteresownie potrafią zaangażo-
wać się, by pomóc – zarówno podczas walki 
o plac zabaw Nivea, jak i teraz o kolorowe 
boiska – i za to im z całego serca dziękuję.

Szczególnie wzruszającym był fakt za-
angażowania nauczycieli, którzy niedawno 
pracowali w naszej szkole, a także naszych 
absolwentów – w ostatnich dniach głosowa-
nia wiele godzin spędzili z nami przy szkol-
nych komputerach. To potwierdza, jak silne 
są ich związki z tą placówką.

W imieniu własnym, nauczycieli, uczniów 
i rodziców dziękuję wszystkim za okazane 

nam wsparcie. Jesteśmy dumni, że szkoła 
w Bychawce przyczyniła się do promocji na-
szej miejscowości i gminy Bychawa.

Wspierali i bardzo pomagali nam: 
Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miasta 
w Bychawie, Dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury, mieszkańcy Bychawy 
i Gminy Bychawa, radny Mateusz 
Wróblewski, Młodzieżowa Inicjatywa 
Kulturalna z BCK, redakcja „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”, Szkoła Podstawowa 
w Bychawie, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, Samorządowe 
Przedszkole nr 1 w Bychawie, ks. Proboszcz 
Stanisław Góra, p. Beata, Waldemar, 
Patryk Kot, p. Edward, Maciej, Stefan 
Taube, p. Joanna, Krzysztof, Magdalena, 
Katarzyna, Kacper Mendykowscy, p. Tomasz 
Hanaj, p. Marek Trzciński, p. Ula Pytlak, 
Michał Król, Aleksandra Woźniak, Mateusz 
Zawiślak, Daniela Moroniak, Patryk 
Piwnicki, Michał Piwnicki, Paweł Duda, 
Paweł Łukomski, Michał Straszewski, 
Ernest Korba, Łukasz Orszulski.

Absolwenci Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce: 
Małgorzata Chmielowiec, Agata Rosołowska, 
Jakub Rosołowski, Magdalena Sójka, Sylwia 
Klimek, Michał Ładoszek, Tomasz Sójka, 
Natalia Głębocka, Agnieszka Głębocka, 
Małgorzata Kurant, Monika Borowiecka, 
Marlena Zając, Katarzyna Pruś, Katarzyna 
Szewczyk, Klaudia Kłos, Patrycja Lis, 
Weronika Klimek, Artur Dojutrek, Michał 
Olech, Ewelina Moląg, Marcin Leżański, 
Adam Kot, Katarzyna Krusińska, Grzegorz 
Krusiński, Michał Krusiński, Tomasz 
Żmudziak, Przemysław Błasik, Tomasz 
Błasik, Daniel Słowiński, Damian Stasicki.

Cała Bychawka, a przede wszystkim na-
sze dzieci nisko się Wam kłaniają!

Nowe lokalne 
strony www 

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej 
gminy do redakcji 

e-mail: gazeta@bychawa.pl

www.francja.bychawa.pl
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Festiwal „Śladami Singera” w Bychawie

Będzie międzynarodowo!
Tomasz Hanaj

Już w najbliższy weekend 
odbędzie się pierwszy 
w Bychawie Festiwal 
„Śladami Singera”. Będzie 
międzynarodowo, gdyż właśnie 
w tych dniach przyjeżdża do nas 
50-osobowa grupa artystów, 
animatorów z różnych części 
świata:  Anglii, Francji, Irlandii, 
Izraela, Rosji, Turcji, Ukrainy. 
Będą, oczywiście, również 
Polacy. Dodatkowo za sprawą 
prowadzonej przez naszą 
gminę współpracy z francuskim 
miastem partnerskim zjedzie 
do nas delegacja z La Chapelle 
sur Erdre (ok. 50 osób).

Organizatorami festiwalu są Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, Bychawskie 
Centrum Kultury oraz niezastąpiona by-
chawska młodzież, bez której ten projekt nie 
byłby tak fantastyczny.

To właśnie dla naszej młodzieży, która od 
kwietnia uczestniczy w projekcie „Śladami 
Singera. Warsztaty. Spotkania. Sztuka” bę-
dzie to chwila wyjątkowa. Zwieńczenie ca-
łego dorobku artystycznego powstałego 
w trakcie trwania kilkumiesięcznej pracy.

A jest co zobaczyć!
„PRZEMIANA” – krótkometra-

żowy film z udziałem młodzieży, 
która jeszcze niedawno wzbudza-
ła sensacje na mieście, przecha-
dzając się w dziwacznych strojach 
oraz z niespotykanymi rekwizyta-
mi. Start filmu godz. 19.00 w BCK. 
Po bychawskiej premierze film pt. 
„YENTL” w reż. Barbry Streisand 
dotyczący Bychawy opisywanej 
przez Izaaka Baszewisa Singera.

SPEKTAKL TEATRU OGNIA – doskona-
ły układ, a tym bardziej doskonałe umiejęt-
ności młodych osób pragnących zetknąć się 
z żywiołem ognia! Niedziela, godz. 21.30.

SZTAFETA PAMIĘCI – jedno z najważ-
niejszych przedsięwzięć. Budowanie obrazu 
dawnych dziejów Bychawy i okolic. Młodzież 
szkolna pragnie wysłuchać świadków histo-
rii. Wykreować narratorów wydarzeń, któ-
rych wspomnienia są tak ważne dla mło-
dych osób związanych ze środowiskiem 
lokalnym.

Ideą jest ocalenie wspomnień dotyczą-
cych życia w Bychawie. Nagrania zosta-
wią ślad dla przyszłych pokoleń oraz będą 
stanowić część historii mówionej wykorzy-
stanej do celów edukacyjnych. Spotkanie 
z młodzieżą w sobotę o godz. 16.00 w BCK. 
Zaś o 18.00 zapraszamy na wspaniały 
monodram „Opowieści z Bramy” w wyko-
naniu Witolda Dąbrowskiego.

Ważnym elementem Festiwalu są niedziel-
ne warsztaty skierowane dla każdego m.in.: 
bębniarskie, cyrkowe, języka jidysz, tańca, 
teatralne, muzyki klezmerskiej, plastyczne. 
Młodzież również ma swój cel: stworzyć graf-
fiti dotyczące Bychawy!

Festiwal nie obędzie się bez spektakli 
i koncertu:

Niedziela
godz. 19.00-19.30 spektakle plenerowe 
/park przy ul. Piłsudskiego
godz. 20.00 Koncert zespołu klezmerskie-

go Mashke z Francji /plac przed BCK,
godz. 22.30-23.00 OPOWIEŚCI 

SYNAGOGI /spekatkl w synagodze, którą 
specjalnie na tę okazję udostępnia nam pan 
Antoni Wieczorkiewicz. Zwiedzanie synago-
gi tego samego dnia w godz. 10.00-14.00.

Udział we wszystkich warsztatach 
i wydarzeniach jest bezpłatny

Wakacje z kulturą
Kinga Moląg 

Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna

Słyszeliście już o nowej idei 
MIK-u? Jeżeli nie, już teraz się 
z nią zapoznajcie :)

Kolejne wakacje przed nami. Zapewne 
nikt z Was nie chce ich spędzić w domu, 
przed komputerem czy telewizorem, gdy 
za oknem taka piękna pogoda. W związku 
z tym członkowie MIK-u postanowili coś dla 
Was zrobić i pewnym stopniu te wakacje 
Wam urozmaicić.

Z tego powodu, przygotowaliśmy dla 
Was projekt pt. Wakacje z kulturą. 

Celem projektu jest wprowadzenie czegoś 
nowego do naszego miasta, unowocześnie-
nie go, pokazanie w innym świetle, a przede 
wszystkim zaangażowanie bychawskiej 
młodzieży, do wspólnego działania z ró-
wieśnikami, poznanie przez nich historii 
Bychawy, a także spędzenie czasu w nie-
co inny sposób. Projekt będzie się odbywał 

w dniach 13-24 sierpnia, w Bychawskim 
Centrum Kultury, a także w przestrzeni 
miejskiej Bychawy.

Na te dni zaplanowaliśmy dla Was warsz-
taty rozwijające umiejętności i wyobraźnię, 
pozwalające zdobyć nowe i ciekawe doświad-
czenia. Do realizacji projektu potrzebujemy 
młodzieży gimnazjalnej, otwartej na nowe 
znajomości, pomysłowej, energicznej, a tak-
że chętnej do wspólnej zabawy. Pierwszego 
dnia, tj. 13 sierpnia chcielibyśmy przepro-
wadzić z Wami warsztaty organizacyjno-
-integracyjne, składające się z gier i zabaw, 
mających na celu zapoznanie wszystkich 
uczestników. Aby w miłej atmosferze roz-
począć współpracę, na wieczór zaplanowa-
liśmy ognisko. Następne dni będą składały 
się prawodobnie z: warsztatów teatralnych, 
kulturowych o naszym mieście – Bychawie, 
motywacyjnych, origami, filmowo-anima-
cyjnych oraz artystycznych. Całkowitą no-
wością w Bychawie będą warsztaty STREET 
ART, a także FLASH MOB. Te pierwsze pole-
gają na przedstawieniu miasta a oryginalny 

sposób za pomocą graffiti, drugie zaś to okre-
ślenie, którym przyjęło się nazywać sztucz-
ny tłum ludzi gromadzących się niespodzie-
wanie w miejscu publicznym w celu prze-
prowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, za-
zwyczaj zaskakującego dla przypadkowych 
świadków.

Zapraszamy zatem naszą bychawską mło-
dzież do wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, 
że nas nie zawiedziecie :)

Zgłoszenia przyjmujemy na maila:  
mik.bck@gmail.com

„Śladami Singera” w Józefowie Biłorajajskim
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USC informuje
w okresie od 31.05.2012 r. do 13.07.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Rozdzialik Dawid i Bartoszek Milena
2. Bańczarowski Artur i Woźniak Agnieszka
3. Korba Daniel i Foc Aneta
4. Kozyra Łukasz i Babiarz Angelika
5. Słowikowski Adam i Rybak Agnieszka
6. Mełgieś Damian i Nowak Izabela

Akty zgonów

1. Pawelec  Janina Piotrków Pierwszy lat 84
2. Rubaszka  Józef Giełczew Kolonia lat 91
3. Boryc  Tadeusz Bychawa lat 81
4. Kamińska  Emilia Olszanka lat 88
5. Nienajek Jan Jabłonna Majątek lat 71
6. Pietraszek Janina Leśniczówka lat 87
7. Michalak Józef Bychawa lat 58
8. Wliazło Mieczysław Zakrzew lat 86
9. Rusek Zofia Wola Gałęzowska lat 81
10. Szopa Marianna Tarnawka Pierwsza lat 88
11. Frączek Zygmunt Olszowiec – Kolonia lat 65
12. Król Wanda Bychawa lat 86
13. Krzos Kazimiera Maciejów Stary lat 88
14. Rymarz Kazimierz Kiełczewice Górne lat 79
15. Brygoła Czesława Piotrowice lat 69
16. Pawelec Franciszek Olszowiec – Kolonia lat 76
17. Boruch Bolesław Gałęzów – Kolonia Pierwsza lat 86
18. Kozina Stefania Biskupie – Kolonia lat 86
19. Burzak Stanisław Skrzynice Pierwsze lat 88
20. Komar Daniela Kiełczewice Dolne lat 82
21. Kusy Marian Krzczonów Pierwszy lat 79
22. Kulig Feliksa Giełczew – Doły lat 87
23. Kopycińska Bronisława Zakrzówek  lat 83
24. Sławek Stanisława Tuszów lat 95
25. Bartoszek Katarzyna Giełczew Druga lat 92

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Od stycznia br. ogłoszenia drob-
ne do 160 znaków publikowa-
ne są bezpłatnie. Treść ogłosze-
nia można wrzucać do skrzynki 
znajdującej się w Punkcie Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie. Można również wy-
słać na adres reklama@bychawa.
pl.
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Wykonam usługi – koszenie trawy, 
pod kaszanie, przycinanie, rąbanie 
drzewa, porządkowanie. Niedrogo 
i solidnie, tel. 669 666 690.

Sprzedam działki budowlane 10 a 
w Bychawie za stacją PKN Orlen. 
tel. 600 809 357

Piasek zwykły, piasek do 
miksokreta, pospółka, kruszywa 
budowlane i na drogi. Tel.: 81 566-
08-84, kom.: 698-691-683.

Sprzedam samochód OPEL 
VIVARO, 2002r., 1.900l, diesel, 
stan bardzo dobry, spalanie 6-7 l, 
6-biegowa skrzynia, c. 16.000 zł 
do uzg. tel. 609-345-040

Sprzedam budynek usługowy 
500m2 do remontu na działce 
16 a - 500 m od centrum miasta 
okazyjna cena, tel 698-101-101

Naprawa telewizorów w By-
chawie na przeciwko dworca 
PKS środa 8-16, czwartek 8-16. 
Tel. 602-642-166

Dyżur poselski Posłanki 
na Sejm RP - Zofii Popiołek
Serdecznie zapraszamy na plenerowe 
dyżury poselskie z Posłanką na Sejm RP 
- Zofią Popiołek w ramach akcji „Biuro 
w Ruchu”. Spotkania odbędą się dnia 
20 lipca 2012 r. (piątek) w Bychawie, 
godz. 13.00. Miejsce spotkania – Centrum. 
Zapraszamy!

Bezpłatne 
badanie HCV 
Wirusowe Zapalenie 
Wątroby typu C

Informujemy, że 
w ramach programu 
„Wczesna diagnoza 
szansą dla zdrowia” 
realizowanego przez 
PPIS w Lublinie, SP 
ZOZ Bychawa  umoż-
liwia Państwu wy-
konanie bezpłatnego 
badania  w kierunku 
HCV w Laboratorium 
Przychodni Rejonowej 
w Bychawie. Badania 
wykonywane będą 
w każdą środę lip-
ca i sierpnia 2012 r. 
od godz. 8.00 do 
godz. 10.30. Nie jest 
wymagane skiero-
wanie od lekarza, 
wystarczy mieć ze 
sobą dowód osobisty. 
Bezpłatne badania dla 
osób od 18 roku ży-
cia (istnieje możliwość 
wykonania badania u 
osób młodszych), za-
mieszkałych na tere-
nie Lublina i powiatu 
lubelskiego.

Podziękowanie
Podziękowanie dla wszystkich 
pracowników Poczty w Bychawie za 
zawsze bardzo miłą obsługę i życzliwość
Daniel Siepietowski

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. ul. M. Rataja 6 w Bychawie 
prowadzi wynajem koparko-ładowarki 
JCB 3CX, 2006 r., łyżki: 30 cm,40 cm 
(fundamentowa),70 cm. Atrakcyjna 
cena za mth. Tel. 81 566 02 27 wew.37, 
kom. 669 666 690.

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Panu Henrykowi 
Dudziakowi

Dyrektorowi Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składają

Burmistrz, 
kierownictwo 
i pracownicy

Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

Podziękowanie
Burmistrz Bychawy składa serdeczne 
podziękowania Pani Danucie Adamek, 
Dyrektorowi Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie oraz Pracownikom 
i Podopiecznym za wykonanie 80 sztuk łyżek 
z pamiątkowym napisem „Bychawa 2012”. Łyżki 
jako pamiątki z Bychawy zostały wręczone przez 
delegację oficjalną z UM Bychawa podczas 
pobytu w mieście Korzec na Ukrainie.

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Bożenie 
Koziej

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składają

Burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy

Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

Nieboszczyk 
w Gałęzowie

25 czerwca 2012 roku 
Komisariat Policji w Bychawie 
zastał telefonicznie powiado-
miony o tym, że w Gałęzowie 
pracownicy budowlani pod-
czas wykonywania wykopów 
związanych z odwodnieniem 
wokół budynku remizy OSP 
znaleźli szczątki ludzkie.

Na miejscu funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Bychawie 
przy udziale biegłego z zakre-
su medycyny sadowej oraz 
Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Świdniku wy-
konali czynności procesowe, 
podczas których zabezpieczy-
li ujawnione szczątki zezwoli-
li na dalsze wykonywanie prac 
budowlanych.

Prokurator umorzył sprawę. 
Tożsamość znalezionej osoby 
jest nieznana.

Może ów tajemniczy szkie-
let był ofiarą porachunków 
sąsiedzkich, a może sobotniej 
zabawy?

mg 
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Podczas festiwalu będzie można obejrzeć wystawy Stowarzyszenia 
Kulturalno – Oświatowego „Liber Liber” - Co było, a nie jest oraz 

Światłem Rysowane – Bychawa w fotografii otworkowej 
Dziękujemy Antoniemu Wieczorkiewiczowi za udostępnienie 

synagogi zwiedzającym.

W razie deszczu wydarzenia odbędą się 
w Bychawskim Centrum Kultury

22.07.2012 (niedziela)
10.00-14.00 zwiedzanie synagogi bychawskiej 
10.00-13.00 warsztaty plastyczne / park przy 

ul. Piłsudskiego 
10.00-16.00 warsztaty grafiki / park przy ul. 

Piłsudskiego
10.00-13.00 warsztaty cyrkowe – żonglerka, 

chodzenie po linie, chodzenie na 
szczudłach, akrobatyka, teatr ognia 
/ park przy ul. Piłsudskiego

10.00-12.00 warsztaty języka jidysz Wifil kost 
a pomeranc? / Bychawskie Centrum 
Kultury 

10.00-12.00 warsztaty tańca / Bychawskie Centrum 
Kultury

12.00-13.00 warsztaty bębniarskie / Bychawskie 
Centrum Kultury 

13.00-14.00 warsztaty teatralne / Bychawskie 
Centrum Kultury

14.30-15.30 warsztaty muzyki klezmerskiej 
/ Bychawskie Centrum Kultury 

15.00-17.30 warsztaty plastyczne / park przy 
ul. Piłsudskiego

15.00-17.00 warsztaty cyrkowe i fire show – 
żonglerka, chodzenie po linie, 
chodzenie na szczudłach, akrobatyka, 
teatr ognia / park przy ul. Piłsudskiego

16.00-17.00 Kultura Jidysz – od narodzin przez 
Singera do współczesności – wykład 
/ Miejska Biblioteka Publiczna 

17.30-18.00 Oficjalne powitanie oraz wspólne 
czytanie opowiadania „Jentł, chłopiec 
z jesziwy” z udziałem władz miasta 
/ park przy ul. Piłsudskiego

19.00-19.30 spektakle plenerowe / park przy 
ul. Piłsudskiego

20.00-21.00 koncert klezmerski zespołu Mashke 
z Francji / Bychawskie Centrum Kultury

21.00-21.30 happening „Ulica Singera” oraz wspólne 
przejście do parku

21.30-22.00 spektakl teatru ognia, grupa In Nomine, 
młodzież z Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego oraz Gimnazjum nr 1 
/ park przy ul. Piłsudskiego

22.00-23.00 Opowieści Synagogi / synagoga 
w Bychawie

21.07.2012 (sobota)
15.00-15.30 przemarsz korowodu / liceum – park 

przy ul. Piłsudskiego
16.00-18.00 Sztafeta Pamięci – wywiady 

z mieszkańcami o historii miasta 
/ Bychawskie Centrum Kultury 

19.00-21.30 premiera filmu „Przemiana” i spotkanie 
z autorami – młodzieżą z Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
i Gimnazjum nr 1 oraz pokaz filmu 
„Jentł” / Bychawskie Centrum Kultury 
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