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Otwarcie świetlicy po remoncie
Monika Głazik

25 listopada br. mieszkańcy 
Bychawki wzięli udział 
w ważnym dla swojej 
miejscowości wydarzeniu – 
władze samorządowe otworzyły 
po modernizacji budynek świetlicy 
w Bychawce Drugiej

Budynek ocieplono, wymieniono dach, 
zaizolowano strych i fundamenty, wykona-
no odwodnienie, chodnik oraz schody ze-
wnętrzne. Wewnątrz wymieniono instala-
cję wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz 
wentylację. Wszystko w ramach projektu 
unijnego pt. „Utworzenie Centrum Kultury 
Wiejskiej w Bychawce Drugiej”.

- Koszt prac wyniósł ponad trzysta tysię-
cy złotych, ale dużą część środków pozy-
skaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina”  – powie-
dział burmistrz J. Urban.

W otwarciu budynku będącym świetlicą 
i jednocześnie remizą OSP, oprócz przedsta-
wicieli władz samorządowych Bychawy i po-
wiatu lubelskiego wzięli udział licznie zapro-
szeni goście, m.in. wójtowie gmin Zakrzew 
i Głusk, pracownicy LGD „Kraina wokół 
Lublina”.

Po mszy w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Bychawce i przemarszu z to-
warzyszeniem orkiestry pod budynek, bur-
mistrz Janusz Urban, starosta Paweł Pikula, 

sołtys Beata Kurant oraz Czesław Koper, 
prezes OSP Bychawka Druga przecięli sym-
boliczną wstęgę. W uroczystościach wzięły 
udział cztery delegacje OSP ze sztandara-
mi: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 
Gałęzów i Olszowiec. Budynek po remoncie 
poświęcił ks. Stanisław Góra, proboszcz pa-
rafii Bychawka, a o oprawę muzyczną im-
prezy zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Henryczki” z Bychawy.

Imprezie towarzyszyła prezentacja mul-
timedialna o możliwościach finansowania 
projektów z LGD (z komentarzem starosty, 
prezesa tego stowarzyszenia) oraz bardzo 
ładna wystawa rękodzieła przygotowana 
przez mieszkanki Bychawki, m.in. p. Anetę 
Krzyżak.

Centrum Kultury Wiejskiej w Bychawce 
Drugiej to tylko jeden z kilku projektów re-
alizowanych w gminie Bychawa ze środków 
PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” uzyskanych 
za pośrednictwem LGD. Do tej pory udało 
się: wyremontować filię biblioteki publicz-
nej w Starej Wsi Pierwszej, zbudować pla-
ce zabaw w Zaraszowie i przy Bychawskim 
Centrum Kultury, zorganizować 100-lecie 
obchodów OSP Olszowiec. Projekt budowy 
Centrum Kultury Wiejskiej w Gałęzowie jest 
w trakcie realizacji, zaś dwa kolejne wnioski 
(z zakresu promocji gminy) są weryfikowane 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 

Zima piękna, 
ale niebezpieczna

Delfina Grossmann-Głowacka

Trudniejsze warunki 
atmosferyczne, jakie czekają 
nas w najbliższych miesiącach 
mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia, i życia osób 
bezdomnych, w podeszłym 
wieku czy samotnych

Dlatego też wzorem lat ubiegłych, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
apeluje do sołtysów poszczególnych wsi 
z terenu gminy Bychawa, radnych Rady 
Miejskiej w Bychawie, instytucji rządo-
wych i pozarządowych oraz wszystkich 
mieszkańców gminy o szczególne zainte-
resowanie się losem drugiego człowieka 
w okresie zimy.

W sytuacji zaobserwowania lub podej-
rzewania zagrożenia zdrowia lub życia 
osób bezdomnych, złych warunków życia, 
braku zaopatrzenia w opał na zimę, bra-
ku zainteresowania ze strony najbliższych 
osób losem starszych, niepełnosprawnych, 
niezaradnych życiowo oraz nieprawidłowo 

wypełniających swoje funkcje opiekuńcze 
rodziców i opiekunów prawnych w stosun-
ku do dzieci należy powiadomić tutejszy 
Ośrodek nr tel. 815660127, 815669113, 
815661265 (fax).

Pracownicy socjalni na każde zgłosze-
nie dokonają rozeznania sytuacji w try-
bie natychmiastowym, rozpatrując każ-
dy przypadek indywidualnie. Zasadność 
udzielania wsparcia ze środków pomocy 
społecznej musi jasno wynikać i mieć od-
zwierciedlenie w warunkach określonych 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej.

Informacje

987 – bezpłatna infolinia funkcjonu-
jąca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
w ramach której osoby bezdomne uzyska-
ją informacje na temat placówek udziela-
jących pomocy w formie schronienia, go-
rącego posiłku, pomocy rzeczowej.

www.lublin.uw.gov.pl/wps adres zawie-
rający aktualną bazę danych o działają-
cych w tym zakresie placówkach, znajdu-
jący się na stronie internetowej Wydziału 
Polityki Społecznej LUW.

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?
23 listopada br. w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie odbyło się 
spotkanie radnych i sołtysów 
poświęcone mechanizmom 
konstruowania przyszłorocznego 
budżetu gminy Bychawa oraz 
nowego modelu gospodarki 
odpadami komunalnymi

Wzięła w niej udział przebywająca tym 
okresie w Bychawie delegacja z partner-
skiego miasta Korzec (Ukraina). Głównym 
punktem spotkania była multimedial-
na prezentacja dotycząca przewidywa-
nej struktury dochodów i wydatków gmi-
ny Bychawa w 2013 r., która w szczegóło-
wy sposób została omówiona przez skarb-
nik gminy, Elżbietę Dworak. W sposób jasny 
p. Skarbnik wyjaśniła skąd się biorą pienią-
dze w gminnej kasie i na co idą; dlaczego 
powinno być jak najwięcej uczniów w szko-
łach i mieszkańców w gminie, i dlaczego tak 
ważne dla budżetu całej Bychawy są na-
sze dochody. Bardzo przejrzyście wyjaśni-
ła również na czym polega tzw. nadwyżka 

operacyjna, dzięki której gmina może zacią-
gać kredyt, a więc inwestować.

Prezentacja okazała się bardzo interesu-
jąca. Późnej głos zabrał Borys Dystsak, sta-
rosta korecki, który opowiedział o budżecie, 
którym „zawiaduje” czyli o finansach powia-
tu koreckiego. Budżet tego powiatu (w prze-
liczeniu na złotówki) jest jedynie dwukrot-
nie wyższy od budżetu naszej gminy. Radni 
z sołtysami zmierzyli się z nowymi wyzwa-
niami w zakresie gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w naszej gminie. Zostały 

przedłożone rozwiązania w zakresie regu-
laminu utrzymania, czystości i porządku 
w naszej gminie, propozycje stawek opłat, 
zasady odbierania odpadów komunalnych. 
Przewodniczący rady zaproponował przyję-
cie stanowiska w sprawie gospodarki odpa-
dami w gminie po nowelizacji ustawy, które 
uzyskało wstępną akceptację zebranych.

Prezentację „Tworzenie budżetu na przy-
kładzie Gminy Bychawa” można obejrzeć na 
stronie www.bychawa.pl. Zapraszamy! 
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kupić (poza dwoma wyjątkami) we wszyst-
kich sklepach spożywczych i w Carrefourze. 

Z OSM współpracują stale: GS Samopomoc 
Chłopska w Bychawie, p. W. Sagan (sklep 
sieci „Minutka”), p. M. Jaworska (sklep na 
ul. Pięknej), p. S. Szwajkowski (sieć sklepów 
„Jagoda”) i inni.

W sklepie firmowym przy 
ul. Piłsudskiego 71 spółdzielnia sprzeda-
je 9,1 % wartości wszystkich swoich wyro-
bów. To bardzo dużo. Sklep firmowy sprze-
daje nabiał swojej marki na około 100 tys. zł 
miesięcznie. Wprowadzono więc udogodnie-
nia dla bychawskich klientów – zwiększono 
obsadę, wydłużono godziny pracy, zrobiono 
wygodny parking dla klientów (na osiem sa-
mochodów). Sklep od poniedziałku do piąt-
ku czynny jest od 6.00 do 18.00, w soboty od 
6.00 do 13.00.

- Planujemy budowę nowego sklepu, bo 
obecny jest za mały i nie przystaje już do 

dzisiejszych realiów. Jesteśmy w trakcie 
opracowywania planów, poszukujemy też 
środków finansowych na ten cel.

Jak wygląda więc kondycja finansowa by-
chawskiej spółdzielni?

- Jest stabilna, choć mogłaby być lepsza, 
a to ze względu na mniejszy skup i wzrost 
kosztów produkcji, głównie opakowań. 
Spadek skupu jest podyktowany zwiększo-
nymi wymogami inspekcji weterynaryjnej, 
która sprawuje nadzór nad każdą oborą i ci 
którzy nie spełnili wymogów musieli zaprze-
stać produkcji mleka. Obecnie producenci są 
w dobrej sytuacji. Mimo, że występuje za-
grożenie przekroczenia kwoty mlecznej, bra-
kuje mleka. Dlatego główną uwagę skupia-
my obecnie na handlu, zwiększamy obsadę, 

przesuwając z innych działów, by docierać 
bezpośrednio do klienta, organizujemy pro-
mocję. Nie musimy produkować wiele, grunt 
to sprzedać jak najkorzystniej. Smutne jest, 
że niektórzy mieszkańcy w ogóle nie kupują 
naszych produktów, i to nie dlatego, że im nie 
smakują, ale często z przyzwyczajenia. Po 
prostu robią zakupy odruchowo, biorą pro-
dukty bardziej popularnych marek. Gdzie 
ten lokalny patriotyzm? – ubolewa prezes.

Masło z Bychawy docenione 
w Warszawie
Do tej pory pokazywali się głównie na 

imprezach lokalnych, m.in. na dożynkach 
gminnych, powiatowych w Radawcu. W tym 
roku również na targach w Rzeszowie i im-
prezach regionalnych w Lublinie (Święto 
Chleba, Festyn Międzypokoleniowy). 
W dniach 15-17 listopada wystawili się po 
raz pierwszy na targach „Mleko – Expo 
2012” w Pałacu Kultury w Warszawie. Do 
oceny zgłosili dwa produkty (masło i twa-
róg) i zdobyli wyróżnienie za jakość masła 
extra. A konkurowali z takimi potentata-
mi na rynku mleczarskim jak: Krasnystaw, 
Mlekovita, Piątnica.

- Wcześniej jeździliśmy na targi tylko jako 
widzowie, by podpatrzeć jakie produkty 
i opakowania mają inne spółdzielnie i jak 
się reklamują. Po raz pierwszy wzięliśmy 
udział jako wystawcy. I porównanie do in-
nych spółdzielni wcale nie wypadło źle. Na 
stoisko promocyjne zrobiliśmy piękne twaro-
gi w kształcie serca – taki „rodzinny” klinek 
– mieliśmy pierogi z kaszy gryczanej, serniki 
z naszego sera, był pyszny twarożek. Było 
trochę hurtowników z terenu Warszawy za-
interesowanych zakupem naszych produk-
tów – mówi Zofia Popławska.

Jaki jest cel takich targów? To porównanie 
ofert i zdobycie nowych rynków. To również 
kontakty z innymi spółdzielniami i oka-
zja, by podzielić się swoimi doświadczenia-
mi. Choć, jak mówi prezes, obecnie branża 
mleczarska trzyma się luźniej, bo jest spora 
konkurencja na rynku i każdy w swoją stro-
nę ciągnie. 

Gdzie powstaje EKSTRA masło
Monika Głazik

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie ma długą historię, 
bo w przyszłym roku skończy 85 
lat. Jej oferta od lat skierowana jest 
do klientów dbających o zdrowie 
oraz poszukujących tradycyjnego 
smaku. Mleko pozyskiwane 
jest z pozbawionych wielkiego 
przemysłu terenów, a więc jest 
ekologicznie czyste. Wszystkie 
produkty charakteryzują się 
naturalnym aromatem, ponieważ 
nie ma w nich jakichkolwiek 
środków konserwujących 
oraz sztucznych barwników. 
Sztandarowymi produktami tej 
mleczarni są „bychawskie” masło 
extra oraz twarogi

Oglądając się wstecz czy 
stawiając na nowoczesność?
W stosunku do krajowych producentów 

nabiału, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie nie jest zakładem dużym. W la-
tach 90. XX w. skupowała nawet po 90-120 
tys. litrów mleka dziennie i miała 6000 do-
stawców. Teraz skupuje około 25 tysięcy 
litrów i ma tylko 250 dostawców - dużych 
producentów - od których spółdzielnia sku-
puje mleko bezpośrednio; resztę odbiera się 
z punktów zbiorczych schładzania, takich 
spółdzielnia ma obecnie już tylko sześć.

Mleczarnia jest nieduża, to jednak speł-
niając wszelkie normy już od 2006 roku po-
siada status zakładu unijnego. Mimo to, nie 
jest tak zmechanizowana jak niektóre. Choć 
na rynku istnieją urządzenia automatyzują-
ce produkcję np. twarogu, wiele czynności 
wykonywanych jest tu nadal ręcznie.

- W Bychawie twaróg produkowany jest 
nadal tradycyjnie. Tzw. skrzep wylewamy 
do prasy, prasujemy i ręcznie wycinamy 
kostki, kostki wychładzamy, układamy do 
formy, próżnujemy. Tak samo przy produk-
cji masła: łopatą do formierki, z formierki do 
kartonów i chłodni  (jak widzimy  na okład-
ce, przyp. M.G.). A przecież są na rynku au-
tomaty do produkcji masła, gdzie tylko wle-
wa się śmietanę i wychodzi wstęga masła, 

która idzie do pakowania, a automat kostki 
zbiera. Pytanie, czy taka mechanizacja jest 
dobra dla małych, lokalnych spółdzielni, 
w których wielu ludzi ma pracę? – zastana-
wia się prezes mgr inż. Zofia Popławska. 

Dzięki tradycyjnym metodom bychaw-
ska mleczarnia zatrudnia 74 pracowników 
i jest jednym z naj-
większych zakła-
dów pracy na te-
renie Bychawy 
(obok Zakładów 
konstrukcji stalo-
wych PW „Fami”). 
Członkami spół-
dzielni, których 
jest ponad 300, są 
wszyscy pracowni-
cy mleczarni oraz 
dostawcy mleka.

Oferta bychawskiej mleczarni
Dużym atutem bychawskiej mleczarni jest 

szeroki asortyment: prawdziwe masło „by-
chawskie” (ekstra 82 %), żółty ser, twarogi 
chude, półtłuste, tłuste i śmietankowe, mle-
ko w woreczku i butelce z krótkimi termina-
mi ważności (co obecnie jest na topie), ma-
ślanka, kefir, śmietana o różnych zawarto-
ściach tłuszczu i w różnych opakowaniach 
(kubek, wiadro) – razem 34 produkty.

Kolejnym – korzystna cena produktów, po-
równywalna z cenami produktów w dużych 
sklepach sieciowych. Najtaniej jest oczywi-
ście w sklepie firmowym w Bychawie. Ale 
produkty OSM sprzedają się prawie na całej 
Lubelszczyźnie: w Lublinie (Leclerc, Tesco), 

w Świdniku, Piaskach, Łęcznej. Na terenie 
lubelskiego znajduje się aż 125 punktów de-
talicznych, do których rozwożony jest towar 
bychawskiej mleczarni. Wg zapewnień kie-
rownictwa, bardzo dobrze układa się współ-
praca OSM z Gminnymi Spółdzielniami 
– Bychawą, Niedrzwicą, Strzyżewicami, 

Żółkiewką.
- Rynek detaliczny jest dla 

nas o wiele korzystniejszy, 
gdyż możemy sprzedawać 
w lepszej cenie - ponosząc 
mniejsze koszty transportu. 
Dobrze więc, że aż połowa 
naszej produkcji jest sprze-
dawana w detalu. Drugą 
sprzedajemy do sześciu 
ogólnopolskich hurtowni, i to 
one organizują sprzedaż. 
Sprzedaż hurtowa opłaca 
się mniej, bo koszty trans-

portu są bardzo wysokie. Np. transport do 
Krakowa to 12 % wartości sprzedaży, gdy po 
lubelskim 3-4 %. Pocieszające jest to, że na 
rynkach detalicznych mamy w tej chwili dy-
namikę 108 % czyli porównując ze styczniem 
sprzedajemy o 8% więcej. To dzięki temu, że 
od lipca pozyskaliśmy 14 nowych punktów 
odbioru. Część mleka spożywczego i masła 
sprzedajemy też dla spółdzielni w Piaskach, 
a twarogi do Radzynia Podlaskiego – opo-
wiada prezes Popławska.

Gdzie i za ile ser i masełko 
„bychawskie” w Bychawie?
W Bychawie, oprócz sklepu firmowego, 

produkty bychawskiej mleczarni można 

Zofia Popławska, 
prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie

Wiele wieków temu jeden z najwybit-
niejszych prekursorów współczesnej me-
dycyny – grecki lekarz Hipokrates stwier-
dził, że mleko jest najdoskonalszym po-
karmem jaki stworzyła natura. Uważam, 
że słowa mędrca pozostały aktualne 
do naszych czasów. Mleko i przetwory 
mleczne są naturalnym, zdrowym i po-
żywnym pokarmem, zawierającym nie-
zbędne składniki do funkcjonowania 
organizmu, a także wapń niezbędny do 
prawidłowego rozwoju kości. Mleko i jego 
przetwory bogate są w witaminy oraz 
tzw. biopierwiastki. Spożywanie mleka 
wzmacnia również układ odpornościowy, 
zarówno dzięki składnikom samego mle-
ka, jak i zawartym w napojach fermento-
wanych (kefir, zsiadłe mleko, maślanka) 
szczepom bakterii. Jedna szklanka mle-
ka zapewnia 28 % dziennej dawki wap-
nia. Mleko jest także źródłem tryptofanu 
(kluczowego aminiokwasu poprawiające-
go jakośc snu). 

Oprócz wspaniałego smaku i aromatu 
w tłuszczu mlecznym jest obecny bardzo 
ważny kwas rutenowy, który wpływa bar-
dzo korzystnie na nasze zdrowie: prze-
ciwmiażdżycowo, przeciwnowotworowo 
i przeciwalergicznie. Również lecytyna 
zawarta w maśle wpływa pozytywnie na 
zdolność zapamiętywania i koncentrację.

Duże sieci handlowe wymuszają na 
producentach wyrób artykułów pod ich 
własną marką, o długich terminach przy-
datności i oczywiście po niskich cenach. 
Aby sprostać tym wymaganiom i obni-
żyć koszty, zakłady stosują różne dodat-
ki i konserwanty w celu wydłużenia ter-
minów przydatności do spożycia. Nasza 
spółdzielnia produkowała i nadal produ-
kuje wyroby tradycyjnymi metodami bez 
dodatkowych „załączników” i środków 
konserwujących. Dlatego nasze produkty 
nie mają tak długich terminów przydat-
ności, ale są świeże i zdrowe.

„Oglądając różne 
programy kulinar-

ne, tak ostatnio często 
pokazywane w telewi-
zji, warto zwrócić uwa-
gę, iż do przyrządzania 
potraw używa się tylko 
masła

Produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie                ceny w sklepie firmowym

3,50 zł

2,10 zł
1,90 zł 1,30 zł

1,30 zł 17,50 zł/kgser żółty ser twarogowy chudy

ser twarogowy półtłusty

ser twarogowy tłusty

śmietana 18%
śmietana 18%

śmietana 24%
maślanka ser mielony

10,30 zł/kg

10,80 zł/kg
10,80 zł/kg

1,80 zł
5,80 zł

2,20 zł
1,50 zł 4,20 zł/op.

KONTAKT

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bychawie 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 71
23-100 Bychawa 
tel. 81 56 60 011

www.osmbychawa.pl 
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Cmentarze wojenne AD 2012
Marek Kuna

Na początek parę banałów! 
Że jesień, listopad, że przemijanie i odcho-

dzenie, że pamięć i historia…
O, tu warto poświęcić chwilę uwagi. 

Właśnie w listopadzie skończyła się pierw-
sza wojna światowa, która Polsce przyniosła 
niepodległość. Do pełnej – setnej rocznicy 
tego podniosłego wydarzenia jeszcze trochę, 
ale inne – początek tej wojny już niedługo, 
bo za niespełna dwa lata.

Że front przetoczył się przez nasze zie-
mie trzykrotnie, to też możemy przeczytać 
w podręczniku historii i innych, bardziej 
szczegółowych opracowaniach. Że wojna 
pozostawiła tysiące zabitych i dziesiątki, 
a nawet setki cmentarzy – łatwo się domy-
ślić lub dowiedzieć choćby z prostej obser-
wacji na wycieczce. Ale nie każdemu wia-
domo, że okolice Bychawy były strefą walk 
szczególnie zajadłych; na przełomie sierp-
nia i września 1914, a potem w lipcu 1915 r. 
Zamieszony w „Głosie Regionalistów” arty-
kuł (GZB 6/2012) opisuje tylko krótki epizod 
walk o Bychawę w 1914 r., ale daje obraz gro-
zy wojny. Pozostałością tragicznych zmagań  
są na terenie naszej gminy trzy cmentarze 
polowe: „Biała Góra” k. Bychawy, Bychawka 
– Pawłów oraz Kolonia Zaraszów, a także 
kwatera wojenna na bychawskim cmenta-
rzu. Oprócz tego istnieje mały cmentarzyk 
w lesie pomiędzy Starą Wsią a Majdanem 
Starowiejskim, w Gałęzowie – na skarpie 
powyżej stawów i szereg pojedynczych mogił 
porozrzucanych po lasach.

Jakiś czas temu podjęliśmy się przedsta-
wienia na łamach „Głosu Regionalistów” opi-
su cmentarzy wojennych położonych w na-
szej gminie. Ukazały się artykuły o kwate-
rze wojennej w Bychawie i cmentarzu polo-
wym w Bychawce – Pawłowie.

Jeżeli nie dokończyliśmy dzieła, to nie tyl-
ko z lenistwa i braku systematyczności oraz 
niedostatku wiedzy głównego autora, czyli 
mojej. Sama materia stawiała opór. No, bo 
po zwiedzeniu okolicy stwierdziliśmy, że u 
nas „najgorzej z całej klasy”. Zapomniane 
cmentarze tonęły w dzikich chaszczach, 
niektóre były dodatkowo wysypiskiem śmie-
ci. I jak tu pisać? Dobrze nie można, źle nie 
wypada!

Dziś jest całkiem inaczej. Objechaliśmy 
wszystkie cmentarze stwierdzając że: zaro-
śla wycięto, zielsko wykoszono, mogiły upo-
rządkowano, a zapadnięte nadsypano zie-
mią (na Bychawce). Usunięto część drzew 
pozostawiając najdorodniejsze, tworzące 
architekturę cmentarzy. Uprzątnięto śmie-
ci. Teraz tylko czekać na bardziej urodziwą 
porę roku, by cmentarze – pomniki ukaza-
ły się w pełnej krasie. W bieli śniegu, ziele-
ni wiosny. Co ważne, uczyniono to poszano-
waniem pierwotnego założenia budowli. Do 
stanu świetności – czyli wyglądu z lat 20-
30. XX w. – brakuje tylko elementów małej 
architektury, nowych krzyży, bramek, ogro-
dzeń. Trudno byłoby oczekiwać usunięcia 
nowych grobów z terenu kwatery wojennej 
na cmentarzu w Bychawie. Ważne, żeby nie 

powstawały nowe. Kwatera została też wy-
sprzątana, trawa wykoszona, krzyże usta-
wiono prosto. No i jeszcze dowody pamięci, 
na mogiłach palą się znicze pozostawione 
przez odwiedzających. 

Któż sprawcą tej czarodziejskiej 
przemiany? 

Jeszcze w czasie poprzednich wakacji pro-
wadziłem zajęcia z międzynarodową grupą 
młodzieży – mówi mgr Janusz Szwałek, 
nauczyciel historii. Byli młodzi Rosjanie, 
Ukraińcy, Niemcy, Węgrzy, Austriacy, sło-
wem młodzież z krajów uczestniczących 
w Wielkiej Wojnie. Najpierw były zajęcia ka-
meralne w Gimnazjum nr 1, wykład i prezen-
tacja zbiorów izby tradycji. Potem wyruszy-
liśmy w teren. Na Białą Górę nas nie wpusz-
czono, bo zboże było jeszcze na polach, 
więc udaliśmy się do Pawłowa. Z duszą na 
ramieniu uzbroiliśmy uczestników zdarze-
nia w siekiery, łopaty, maczety, motyki etc. 
Obawialiśmy się, żeby mieszczuchy nieobyte 
z pracami polowymi i leśnymi nie zrobiły so-
bie krzywdy. Ale skończyło się szczęśliwie. 
Efekt tych amatorskich zmagań nie był może 
wielki, ale liczyła się idea. No i to że w miarę 
postępu prac z chaosu zaczęło wyłaniać się 
niebanalne dzieło sztuki. Pamiętam, że gru-
pą kierował oprócz mnie pan Janusz Urban – 
obecny burmistrz, również nauczyciel histo-
rii. Poznawanie historii i wymierne działania 
na rzecz wspólnej pamięci młodzież przyjęła 
entuzjastycznie.

W tym roku Urząd Wojewódzki wsparł 
nas kwotą 3 tys. złotych przeznaczoną 
na „dofinansowanie utrzymania grobow-
nictwa wojennego”. Środki te wydaliśmy 
na rekonstrukcje cmentarza wojennego 
Pawłów - Bychawka – mówi p. mgr inż. 
Agnieszka Grabarska, podinspektor ds. 
ochrony środowiska w UM w Bychawie. 
Prace ziemne wykonała firma „Marek Pijas 
Usługi ogólno-budowlane”, znana z solid-
nego podejścia do przyjmowanych zleceń. 
Natomiast większość prac porządkowych: 
wycinkę drzew, wywóz śmieci i inne zrobi-
ło Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 
Efekt można zobaczyć na miejscu lub zdję-
ciach. Wystąpiliśmy do wojewody o przy-
znanie w przyszłym roku 8 tys. złotych na 
prace związane z utrzymaniem cmentarzy. 
Chcielibyśmy m.in. poprawić rowy i nasypy 
wokół cmentarzy, wykonać nowe krzyże. Na 
więcej nie wystarczy. Ile z tego dostaniemy, 
nie wiadomo. Własnych funduszy na ten cel 
samorząd przeznaczyć nie może. 

Czy praca przy cmentarzy w Pawłowie była 
ot taką zwyczajną robotą, czy też budziła ja-
kies emocje? – pytam p. Marka Pijasa, wy-
konawcę zlecenia.

No cóż, przystępując do pracy trzeba 
przede wszystkim rozwiązać problemy tech-
niczne. A było ich, wbrew pozorom trochę. 
Przede wszystkim ze względu na wielkość 
prac, należało użyć ciężkiego sprzętu – ko-
parek, ciężarówek. Ziemię na nasypy trzeba 

Cmentarz wojenny w Bychawce - 
Pawłowie, widok od strony południowej

Cmentarz w Zaraszowie Kolonii

było wozić z daleka. Z braku bezpośrednie-
go wjazdu na cmentarz trzeba było jeździć 
przez sąsiednią działkę, użytkowaną rol-
niczo, a negocjacje z jej właścicielem były 
trudne. Wszyscy myślą, że na takie przed-
sięwzięcie idzie Bóg wie jaka kasa. Ale do-
szliśmy do porozumienia. Pracom towarzy-
szyło zainteresowanie sąsiadów – miesz-
kańców Pawłowa. Pośród nich była pani 
mająca dużą wiedzę historyczną o tam-
tych czasach i zdarzeniach. Opowiadała 
o stosach ciał zwożonych z pól furman-
kami i układanych na kurhanie i w mogi-
łach. Muszę powiedzieć, że robi to wraże-
nie i daje do myślenia. Ale cóż, robota musi 
być wykonana. Staraliśmy się nie uszko-
dzić mogił, sprzętu używaliśmy ostrożnie. 
Czy potrzebna dbałość o stare cmentarze? 
Myślę, że tak.

Bychawskie Towarzystwo Regionalne 
zwracało się onegdaj do burmistrza o wy-
znaczenie dojazdu koniecznego do cmenta-
rzy na Białej Górze i w Kolonii Zaraszów. 
Ponieważ odpowiedzi nie otrzymaliśmy, 
zapytałem o to w Urzędzie. Odpowiedzi 
nie ma, bo nie było decyzji w tej spra-
wie – wyjaśnia naczelnik wydziału go-
spodarki przestrzennej i komunalnej UM, 
mgr inż. Jolanta Puła-Dzieciątkowska. 
Idea wydaje się być słuszną, ale realiza-
cja nie jest prosta. Cmentarze otoczone są 
ze wszystkich stron działkami prywatny-
mi użytkowanymi rolniczo. Aby wyznaczyć 
drogę należy wszcząć procedury wywłasz-
czeniowe, a to rzecz kosztowna i czaso-
chłonna. Tymczasem w gminie mamy setki 
kilometrów dróg do remontu, dróg publicz-
nych nieutwardzonych, dróg gruntowych 
o znaczeniu komunikacyjnym nieskomuna-
lizowanych etc. W tej sytuacji zajmowanie 
się drogami cmentarnymi to niekonieczny 
luksus. Trzeba póki co korzystać z nieofi-
cjalnego dojścia miedzą.

A szkoda, bo obydwa cmentarze leżą 
w pobliżu ważnych i uczęszczanych dróg 
i przy odpowiedniej infrastrukturze cieszy-
łyby się uwagą zwiedzających.

No cóż, ja tam mogę miedzą lub ścierni-
skiem. Ale turysta z daleka raczej zrezy-
gnuje ze zwiedzania. Ale bądźmy dobrej 
nadziei, kropla drąży skałę. I tak w porów-
naniu ze stanem sprzed lat kilku osiągnię-
to wiele.

Widok od strony Pawłowa
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Z działalności szkoły w Zaraszowie 

Dlaczego jesteśmy szkołą 
ekologiczną?

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic

„Chroniąc środowisko – 
chronimy siebie” to nie tylko 
nazwa realizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Zaraszów i Okolic projektu 
ekologicznego, ale również motto 
naszych obecnych działań

Z początkiem września Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie rozpoczęła bardzo prężnie 
swoją działalność. Stowarzyszenie, któ-
re obecnie prowadzi szkołę, jeszcze w ub. 
roku szkolnym opracowało i zgłosiło pro-
jekt do WFOŚiGW w Lublinie na realiza-
cję zadań z zakresu edukacji ekologicz-
nej. Projekt skierowany został nie tylko do 
uczniów SP w Zaraszowie, lokalnej spo-
łeczności, ale również do uczniów innych 
szkół podstawowych w gminie Bychawa. 
Ucieszyliśmy się, gdy projekt uzyskał 
akceptację Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dzięki czemu otrzymaliśmy dotację na re-
alizację zaplanowanych przedsięwzięć. 
Udział w tego typu projektach wymaga od 
wnioskodawcy co najmniej 50 % własne-
go wkładu finansowego. Z uwagi na to, że 
z własnym wkładem finansowym mamy 
duży problem (stowarzyszenie nie prowa-
dzi działalności komercyjnej), zwróciliśmy 
się z prośbą o dofinansowanie do Gminy 
Bychawa. Otrzymaliśmy obietnicę dofinan-
sowania zadania ekologicznego w wysoko-
ści tysiąca złotych. W październiku obietni-
ca Pana Burmistrza została zrealizowana, 
dzięki czemu mogliśmy zakupić część na-
gród dla zwycięzców w konkursach ekolo-
gicznych, za co dziękujemy serdecznie na 
łamach niniejszego pisma. Dzięki świetnej 
współpracy z nauczycielami i rodzicami 
udało nam się zabezpieczyć pozostałe bra-
kujące środki.

Dzięki temu w ramach zajęć dodatkowych 
uczniowie szkoły mają możliwość uczestni-
czyć w wielu interesujących zajęciach: 

I. W ramach jednego z zadań uczniowie 
klas 4-6 wybrali się do Bychawy w celu 
zwiedzenia rezerwatu „Podzamcze”. Już 
nasi przodkowie mieli świadomość, że „cu-
dze chwalicie swego nie znacie”. Rezerwat 
warto poznać. Przede wszystkim to uro-
cze miejsce na wzgórzu, z którego można 
podziwiać cudowne widoki, rozległą pano-
ramę i przeglądać się w tafli zalewu. Dla 
wnikliwego obserwatora i pasjonata przy-
rody to teren, na którym występuje osobli-
wa roślinność stepowa [step w Bychawie!]. 
Można tu spotkać wiśnię karłowatą, jabłoń 
dziką, suchorośl, kserofity. Nasza wyciecz-
ka odbyła się na pożegnanie lata i powita-
nie jesieni. 

II. W październiku nasi uczniowie wzię-
li udział w atrakcyjnej cenowo (dofi-
nansowanej z dotacji) wycieczce w Góry 
Świętokrzyskie. Pierwszym punktem było 
zwiedzanie Muzeum Zabawek, największego 
i najstarszego muzeum zabawek w Polsce. 
Było to kilkanaście wystaw, m.in. lalki z ca-
łego świata, zabawki historyczne i ludowe, 
modele samochodów, samolotów, statków, 
kolejki elektryczne. Kolejnym punktem było 
niesamowite Egzotarium w Kielcach. Dolina 
gadów jest największą w regionie ekspozycją 
żywych gadów. Największą jednak atrakcją 
było zwiedzanie Jaskini Raj, nazwanej prze-
piękną galerią sztuki, pierwszą świątynią, 
bezpieczną kryjówką, ostatnim miejscem 
nietkniętym ludzką stopą. Niewątpliwą 
atrakcją są naturalnej wielkości postacie 
myśliwych z epoki lodowcowej oraz zjawi-
ska krasowe, które widzieliśmy przed wej-
ściem do jaskini. Po przejściu przez sztol-
nieę zbudowaną, aby chronić podziemny 
mikroklimat jaskini, znaleźliśmy się w ob-
szernej Komorze Wstępnej, łączącej koryta-
rze w ogromny labirynt. Przechodząc przez 
komnaty oglądaliśmy setki stalaktytów, 
które rosną jeden centymetr przez 100 lat, 
stalagmitów rosnących jeszcze dłużej, oraz 
stalagnatów, czyli połączonych stalakty-
tów i stalagmitów. Za pomocą naszej wy-
obraźni ujrzeliśmy niesamowite postacie 
np. Owieczkę czy Szczurka na miotle, czy 
też św. Mikołaja. Zwiedzanie Jaskini Raj to 
niezwykłe przeżycie, niezapomniane wraże-
nia, wielki raj dla oczu i duszy. Wycieczka 
była bardzo udana, sprzyjała nam również 
pogoda.  

III. Aktualnie trwają dodatkowe (pozalek-
cyjne) zajęcia z edukacji ekologicznej „Eko – 
szkiełko i oko”. Podsumowaniem tych zajęć 
będzie szkolny konkurs wiedzy ekologicznej.

IV. Czekamy na rozstrzygnię-
cie  Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 
I JA TEŻ MOGĘ CHRONIĆ PRZYRODĘ skie-
rowanego do dzieci klas I-VI ze szkół podsta-
wowych z terenu gminy Bychawa. Na kon-
kurs napłynęło już wiele ciekawych prac. 
Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie i wtedy za-
prosimy Laureatów na wręczenie nagród do 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.  konkur-
su, a również o kolejnych zrealizowanych 
działaniach. 

Z ekologicznymi pozdrowieniami
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Z wizytą u poetów
Młodzi dziennikarze z opiekunem 

Sławomirą Wrzesińską

Na zaproszenie Aleksandra 
Nawrockiego, redaktora naczelnego 
dwumiesięcznika literackiego „Poezja 
Dzisiaj”, uczniowie klas piątych (jed-
nocześnie członkowie koła dziennikar-
skiego) Szkoły Podstawowej w Bychawie 
uczestniczyli w inauguracji V Festiwalu 
Poezji Słowiańskiej w Warszawie.

Uroczystość odbyła się 13 listopa-
da br. w Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie w kameralnej 
sali, wypełnionej imponującym księgozbio-
rem Juliana Tuwima. Oglądaliśmy orygi-
nalne meble z biblioteki pisarza np.: biurko 
i fotel. Gospodarz festiwalu p. Aleksander 
Nawrocki przyjął nas bardzo ciepło i ser-
decznie i włączył naszą bychawską grupę 
w przebieg imprezy, począwszy od usytu-
owania nas bezpośrednio w międzynarodo-
wym gronie poetów, aż po przydzielenie spe-
cjalnych funkcji do spełnienia (np. wręcza-
nie poetom pozycji książkowych). Spotkanie 
skierowane było głównie do poetów, ale nie 
nudziliśmy nawet przez chwilę, ponieważ 
było prowadzone lekko, pełne humoru i ro-
dzinnej atmosfery. Dało nam możliwość po-
znania wielu wspaniałych ludzi – poetów 
w tym gościa honorowego, tatarską księż-
niczkę, poetkę – Liliję Gazizovą. Mieliśmy 
możliwość słuchania poezji w świetnym 
wykonaniu aktora Dariusza Bereski. 

Wydarzenie okraszone 
było niezwykłymi śpie-
wami młodzieżowego 
chóru Teatru Wielkiego 
w Warszawie, a także 
utworami wykonywanymi 
przez śpiewaków polskich 
i zagranicznych. Mieliśmy 
też swoje specjalne chwile 
w trakcie festiwalu, kiedy 
wręczaliśmy własne nie-
spodzianki przygotowa-
ne dla grupy sześćdzie-
sięciu poetów, a były to słodkie bychawskie 
babeczki przystrojone rajskimi ptakami 
– symbolizującymi poetyckie natchnienia. 
Jeden z nas – Piotr Dworak stał się prawą 
ręką Pana Nawrockiego i świetnie pomagał 
gospodarzowi, kiedy wymagała tego sytu-
acja. Jednak najmilszą niespodziankę spra-
wił uczestnikom imprezy – Oskar Mituła 
- wielokrotny laureat konkursów recyta-
torskich. Zachwycił gości doskonałą recy-
tacją utworu L. J. Kerna. A, że był to do-
skonały występ dowiedzieliśmy się, uczest-
nicząc w literackim obiedzie. Tu mogliśmy 
„poszaleć” z poetami. Tak bliski kontakt 
z niezwykłymi ludźmi sprawił, że nieważne 
były ziemniaczki, kotleciki, suróweczki, tyl-
ko „łowienie autografów”, rozmowy, wspólne 
zdjęcia.

Przy okazji chcemy przedstawić oso-
bę Pana Aleksandra Nawrockiego inicja-
tora Festiwali Poezji w Polsce. Aleksander 

Nawrocki jest polskim poetą, prozaikiem 
i eseistą, krytykiem, wydawcą, tłumaczem. 
Mieszka i pracuje w Warszawie. We wstępie 
do 94. numeru „Poezji Dzisiaj”, Aleksander 
Nawrocki pisze Mamy już wielu fanów na-
szych Festiwali. W tym roku obiecała przy-
jechać klasa V uczniów Szkoły Podstawowej 
z Bychawy k. Lublina, która 2 lata temu od-
kryła nasze literackie imprezy. Wierzymy, że 
spotkanie uczniów z żywymi twórcami bę-
dzie niezapomnianą przygodą dla obydwu 
stron. Witamy i zapraszamy. Teraz, po po-
wrocie z Festiwalu stwierdzamy, że była to 
zaskakująca i wyjątkowa przygoda i z pew-
nością niezapomniana! Panu Aleksandrowi 
dziękujemy i gratulujemy umiejętności do-
strzegania i ciekawego pochylenia się nad 
młodym człowiekiem.

Gimnazjum nr 1 świętuje po raz trzeci

Wierni patronom
Bożena Toporowska

Trzy lata temu mieliśmy 
przyjemność uczestniczyć 
w niezwykłej uroczystości – 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
otrzymało imię „Obrońców 
Ojczyzny” oraz sztandar. Do tego 
wydarzenia szkoła powraca co roku 
organizując Święto Szkoły. W tym 
roku odbyło się 9 listopada. 

Niezwykłym wydarzeniem tegoroczne-
go święta było przyznanie Gimnazjum nr 1 
w Bychawie aż trzech medali „PRO PATRIA. 
Medalem przyznawanym przez Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
w Warszawie za szczególne zasługi i dorobek 
w kultywowaniu pamięci w walce o niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej, udekoro-
wany zostanie sztandar szkoły oraz otrzy-
ma go dyrektor Gimnazjum nr 1 – Bożena 
Toporowska oraz opiekun Szkolnej Izby 
Pamięci – Janusz Szwałek. Jako, że me-
dal ten może wręczyć jedynie sam minister, 
który z ważnych nie przybył na tę uroczy-
stość, zostaną one wręczone przy jego wi-
zycie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Dyrektor podziękowała Zarządowi 
Głównemu Stowarzyszenia Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich w Lublinie, w szcze-
gólności p. Romanie Baran za uzasadnienie 
wniosku.

Uroczystość Święta Szkoły rozpoczęła 
się Mszą św. w kościele parafialnym. Ks. 
Konrad Szlachta skierował do całej społecz-
ności szkolnej wymowne słowa nawiązujące 
do patronów szkoły.

Po Mszy św. wszyscy zebrali się w hali 
sportowej. Dyrektor Bożena Toporowska 
w powitalnym przemówieniu wspomniała 
zmarłych Przyjaciół Szkoły, którzy jeszcze 
tak niedawno uczestniczyli w życiu gimna-
zjum, co uczczono symboliczną minutą ci-
szy. Nawiązała do trzeciej rocznicy nada-
nia szkole imienia, o zobowiązaniu, któ-
rego podjęła się cała społeczność szkolna, 
by pod otrzymanym sztandarem, nauką 

i pracą dobrze służyć Polsce i naszej małej 
Ojczyźnie – Bychawie. Przekazała o konse-
kwentnie realizowanych zadaniach związa-
nych z naszymi bohaterami. Powiedziała, 
że dzięki obecności kombatantów, dzieci 
i krewnych bohaterów, bychawska młodzież 
może poznawać historię w mniej typowy 
sposób. 

W tegorocznym „Święcie Szkoły” wzięli 
udział wyjątkowi goście: starosta lubelski 
Paweł Pikula, radny Sejmiku Województwa 
Lubelskiego i dyrektor Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Henryk 
Dudziak, burmistrz Bychawy Janusz 
Urban, wiceburmistrz Marta Wołoszyn, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie 
Grzegorz Szacoń, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bychawie Alicja Dzwonowska, 
radny i dyrektor Poradni Pedagogiczno 
- Psychologicznej w Bychawie Seweryn 
Gąbka, skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta 
Dworak, naczelnik Wydz. OSSO Urzędu 
Miejskiego w Bychawie Agnieszka Szacoń, 
inspektor Wydz. OSSO Urzędu Miejskiego 
w Bychawie Iwona Płaza.

Obecni byli liczni kombatanci i członkowie 
ich rodzin: wiceprezes Zarządu Głównego  
Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich Oddział Lublin pułkownik 
Władysław Rokicki, porucznik Jan Kusz 
i porucznik Henryk Sady, prezes Zarządu 
Koła Żołnierzy Armii Krajowej Zbigniew 
Frączek i członkowie: Tadeusz Łukasik, 
Krzysztof Ziętek i Aleksander Łyś oraz kom-
batant Wojska Polskiego Zdzisław Gomułka.

Przybyli także: Janusz Sowa – syn le-
gendarnego „Spartanina” wraz z wnuczką, 

Andrzej Zapolski-Kusy syn żołnierza 
Oddziału „Nerwy” – twórca strony inter-
netowej dotyczącej oddziału partyzanckie-
go „Nerwy” Wojciecha Rokickiego, Wojciech 
Goliński – bratanek Krzysztofa Golińskiego 
poległego w Bychawie, wraz z córką Maria 

Wójcicka z Łęcznej – żona uczestnika walk 
o niepodległą Polskę.

Wśród gości byli również: regionalist-
ka Maria Dębowczyk, dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Bychawie Małgorzata 
Tudrujek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawce Henryka Taube, dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w Bychawie 
Anna Pietrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej Mirosław Stoczkowski, 
dyrektor Państwowego Domu Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej Wiesław Mazurek, ks. 
Konrad Szlachta oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców gimnazjum, nauczyciele emeryci 
i absolwenci szkoły.

Dopełnieniem uroczystości była wzrusza-
jąca część artystyczna w wykonaniu gimna-
zjalistów, przygotowana pod kierunkiem na-
uczycieli – Magdaleny Miszczak i Krzysztofa 
Mendykowskiego.

Wszystkim obecnym z całego serca dzię-
kujemy i zapraszamy za rok!

Podziękowania
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie skła-
dają serdeczne podziękowania p. Katarzynie 
i Mariuszowi Grodzińskim oraz p. Agnieszce 
i Andrzejowi Rapom za dofinansowanie do za-
kupionego nagłośnienia oraz zakup bezprze-
wodowych mikrofonów.
Dziekują również nauczycielom i uczniom za 
przygotowanie Święta Szkoły, a w szczególny 
sposób rodzicom: p. Katarzynie Grodzińskiej, 
p. Małgorzacie Lech - Kwiecińskiej, p. Irenie 
Maj, p. Jolancie Olesińskiej, p. Sylwii Lipińskiej, 
p. Ewie Piętko, p. Iwonie Szafran, p. Jowicie Ka-
zmirowskiej  za wszelką pomoc.

Dyrektor gimnazjum Bożena Toporowska i pułkownik 
Władysław Rokicki
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Piersi po przeglądzie
Monika Głazik

Mammobus znów odwiedził 
powiat lubelski. W dniach 
16-17 listopada stacjonował 
w Bychawie. Mieszkanki naszej 
gminy w wieku 50-69 lat mogły 
więc nieodpłatnie wykonać 
badanie mammograficzne. Ile pań 
skorzystało z takiej okazji?

Wg informacji uzyskanych od Centrum 
Usług Medycznych FADO, które wykonywa-
ło badania profilaktyczne, w ciągu dwóch 
dni przebadało się 115 pań. Uprawnionych 
z naszej gminy do bezpłatnego badania jest 
około 1400.  Mimo, że firma wykonująca ba-
dania ocenia akcję za udaną, bo w wielu na-
wet dużo większych miastach frekwencja 
jest gorsza, to naszym zdaniem z okazji sko-
rzystało jeszcze zbyt mało kobiet.

- Dziennie jesteśmy w stanie przebadać 
około 90-100 pań, w związku z tym poten-
cjał nie został do końca wykorzystany. Jeśli 
chodzi o Bychawę, to do tej pory przebadało 
się trochę ponad 50 % pań, do których skie-
rowany jest Populacyjny Program Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi (grupa wiekowa 50 

- 69 lat) – informuje Agata Jabłonowska 
z FADO.

Kobiety które znajdują się poza tą gru-
pą wiekową (w wieku 35-49) mogły wyko-
nać mammografię odpłatnie, po okazaniu 
skierowania na badania, za kwotę 80 zł. Dla 
młodszych kobiet odpowiednim badaniem 
piersi jest ultrasonografia i tę wykonuje się 
w gabinecie ginekologicznym.

Personel mammobusu, który przez dwa 
dni stacjonował przy bychawskim szpitalu, 
był w stanie wykonać prawie dwa razy wię-
cej badań. Bychawianki nie wykorzystały 
więc do końca danej szansy. Dlaczego tak 
się dzieje? 

Niestety, wciąż w społeczeństwie pokutuje 
zgubne przekonanie, że profilaktyka nic nie 
pomoże, bo raka leku nie ma.
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Jubileuszowa podróż w przeszłość Szkoły Podstawowej w Bychawie
Część I 

„Tysiąclatka”

Joanna Wójtowicz, Urszula Pytlak, 
Ewa Kaźmierak, Marzena Kasperek

Szkoła Podstawowa w Bychawie w listo-
padzie 2012 r. świętuje Jubileusz 50-le-
cia swojego istnienia. W związku z tym 
pragniemy przedstawić naszej lokalnej 
społeczności krótki rys historyczny by-
chawskiej szkoły podstawowej ilustro-
wany ciekawymi zdjęciami archiwalny-
mi. Wszystkie informacje i fotografie za-
czerpnięto z dokumentów urzędowych, 
do których zdołano dotrzeć, z protoko-
łów zebrań Rady Pedagogicznej od roku 
szkolnego 1964/65 do czasów obecnych, 
a także z kronik szkolnych i przekazów 
ustnych.

16 listopada 1958 roku przedstawicie-
le zakładów pracy z Bychawy i powiatu by-
chawskiego utworzyli Powiatowy Społeczny 
Komitet Budowy Szkół i zobowiązali się co 
miesiąc przekazywać na ten cel 1 % swoje-
go wynagrodzenia. Godny podkreślenia jest 
fakt, że owa inicjatywa wyprzedziła oficjal-
ne hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, któ-
re znalazło odzwierciedlenie w nazwie pla-
cówki widniejącej na tablicy wmurowanej 
w holu szkoły: „Szkoła – Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego – rok 1962”. Na począt-
ku stycznia 1959 roku powstał w Bychawie 
Powiatowy Komitet Koordynacyjny 
Społecznego Funduszu Budowy Szkół i za-
jął się gromadzeniem funduszy. Świadczyło 
całe społeczeństwo. Pod koniec 1962 roku 
zebrano ponad 4 mln 400 tys. zł, co 

z materiałami i robocizną oraz dotacjami 
Wojewódzkiego Komitetu Koordynacyjnego 
SFBS w Lublinie dało niebagatelną kwotę 
8 mln 300 tys. zł.

1 września 1960 roku uroczyście wmu-
rowano kamień węgielny ze sformułowa-
nym uprzednio aktem erekcyjnym, a całość 
uświetniły występy artystyczne uczniów. 
Wszystkie prace budowlane wykonało 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego pod kierownictwem Jana Klimka. 

Ukończenie budowy nastąpiło w 1962 r., o 
czym świadczy tablica wmurowana w holu 
szkoły. Tak długo oczekiwana „Tysiąclatka” 
jest wreszcie gotowa na przyjęcie uczniów, 
choć oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 
8 marca 1963 roku, zaś pierwszy szkolny 

dzwonek radośnie zabrzmiał w nowym bu-
dynku dopiero 1 września tego samego 
roku. Do tego czasu szkoła podstawowa mie-
ściła się wraz z liceum ogólnokształcącym 
w gmachu obecnego Zespołu Szkół imienia 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Formalny 
podział szkół na dwie odrębne placówki na-
stąpił dopiero w roku szkolnym 1964/65.

Do końca listopada 1963 roku szkołą pod-
stawową kierował Jan Sykuła – zastęp-
ca dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego. Od 1 grudnia funk-
cję tę objął Bolesław Nowakowski, który 
od momentu rozdzielenia szkół 1 września 
1964 roku został kierownikiem placówki. 
Był nim do końca 1972 roku. Podczas jego 
kadencji funkcje zastępców pełnili kolej-
no: Stanisław Chemperek, Maria Wójcik 
i Wiesława Polska. 

W nowym budynku znajdowało się 15 sal 
lekcyjnych, sala gimnastyczna oraz gabine-
ty: fizyko - chemiczny, zajęć praktyczno - 
technicznych i biologiczny. Urządzony został 

również gabinet dentystyczny. Część 
pomieszczeń szkolnych zajmowały 
gościnnie: Państwowe Przedszkole, 
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, 
Zarząd Powiatowy ZNP i Szkoła 
Przysposobienia Rolniczego. 

W roku szkolnym 1963/64 
w szkole podstawowej uczyło się 706 
uczniów w 18 oddziałach liczących 
nawet po 45 osób. Kadrę nauczy-
cielską stanowiło 17 osób. W kolej-
nych latach rosła liczba uczniów, 
oddziałów i nauczycieli, i pod ko-
niec kadencji pana Nowakowskiego 
wynosiła: 806 uczniów, 24 oddziały 
i 33 nauczycieli. 

W wyniku reformy szkolnictwa 
w roku szkolnym 1966/67 podsta-
wówka  z siedmioklasowej stała się 
szkołą ośmioklasową. W tym okre-
sie Szkoła Podstawowa w Bychawie 
pełniła rolę „szkoły wiodącej”, co 
wiązało się m.in. z podnoszeniem 
kwalifikacji przez nauczycieli, sto-
sowaniem nowoczesnych metod 
nauczania oraz dzieleniem się wie-
dzą i doświadczeniem z innymi 
nauczycielami.

Ważnym wydarzeniem było nada-
nie szkole sztandaru, ufundowa-
nego przez Komitet Rodzicielski. 
Uroczystość ta odbyła się 20 listo-
pada 1969 roku. Dlaczego więc na 
sztandarze szkoły umieszczono rok 
1968? Okazuje się, że zaplanowaną 
wcześniej uroczystość trzeba było 
przesunąć ze względu na problemy 
z wykonaniem drzewca i orła, gdy 
sztandar był już gotowy. 

 Już w latach sześćdziesiątych 
szkoła współpracowała ze środo-
wiskiem lokalnym. W wyniku tego 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie objęła naszą placówkę 
opieką, która polegała na pomocy 
materialnej udzielanej szkole, a tak-
że na dostarczaniu mleka w okre-
sie zimowym w ramach dożywiania 
uczniów. Obowiązkiem wychowaw-
ców w czasie długiej przerwy było 
pobranie gorącego mleka w kon-
wiach ze stołówki szkolnej i rozlanie 
dzieciom do kubków.

Od początku istnienia w szko-
le funkcjonowały liczne koła 

zainteresowań, uczniowie działa-
li też w wielu organizacjach. Były 
to: Samorząd Uczniowski, Związek 
Harcerstwa Polskiego i druży-
ny zuchowe, Szkolne Koło PCK, 
Liga Obrony Kraju, Liga Ochrony 
Przyrody, Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko - Radzieckiej, Szkolna 
Kasa Oszczędności, Spółdzielnia 
Uczniowska „Jutrzenka”, Szkolne 
Koło Turystyczno - Krajoznawcze. 
Działalność ówczesnego samorzą-
du przejawiała się w wielu akcjach: 
prowadzeniu punktu „zagubiono-
-znaleziono”, organizowaniu dyżu-
rów uczniów w stołówce i na kory-
tarzach, zbiórce złomu i makulatu-
ry (część pieniędzy przeznaczono na 
budowę Centrum Zdrowia Dziecka), 
dbałości o wystrój szkoły, redago-
waniu gazetek szkolnych oraz ga-
zety „Żaczek”, pomocy w organi-
zowaniu uroczystości szkolnych. 
Jednym z pierwszych i wieloletnim 
opiekunem samorządu był polonista 
Zygmunt Salasa.

Liczne uroczystości szkolne i rocz-
nicowe uświetniały występy chóru 
uczniowskiego i zespołu muzyczne-
go prowadzone od roku 1967 przez 
Wacława Nawrockiego oraz ze-
społu tanecznego pod kierunkiem 
Wiesławy Polskiej.

Pracę szkoły wspierała od roku 
1967/68 świetlica z dożywianiem, 
czyli stołówką, która korzystała 
m.in. z warzyw uprawianych przez 
uczniów w ogródkach szkolnych. 
Pierwszym kierownikiem świetlicy 
była Halina Wałachowska, a po niej 
przez długie lata tę funkcję sprawo-
wała Emilia Bartoszek.

Od stycznia 1973 do sierpnia 
1974 roku funkcję dyrektora szkoły 
pełnił Mirosław Cieślak, wspoma-
gany przez zastępców – Wiesławę 
Polską i Kazimierza Banasiaka. 
Wtedy po raz ostatni na dokumen-
tach szkolnych pojawia się piecząt-
ka z napisem: „Szkoła Podstawowa 
– Pomnik 1000-lecia  w Bychawie”.

Od lewego górnego rogu: S. Troć, Z. Strąk, L. Makuch, E. Chrząszcz, Z. Salasa, K. Jankowska, 
Wł. Jagiełło, J. Mączka, L. Nowakowska, B. Nowakowski, J. Sprawka, R. Grabarska, J. Kamińska

Z Panią Romisławą Grabarską

Z Panią Leokadią Nowakowską

Z Panią Eweliną Chrząszcz

Z Panią Kazimierą Jankowską

Z Panią Janiną Kamińską
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Okruchy bychawskich wspomnień Mieczysława Kuny
Część I

RozgRzewka zamiast 
wstępu

W mojej pamięci powoli wszystko się 
zaciera.

To chyba naturalne, że pamięć z dawnych 
lat przestaje być ciągła, zaczyna składać się 
głównie z oderwanych obrazów, które naj-
bardziej w niej utkwiły. Są wśród nich takie 
wspomnienia, które na ekranie pamięci cią-
gle świecą jasnym blaskiem i wabią, by jed-
nak zająć się nimi.

Czyż nie wzruszające są takie oto słowa 
przedwojennej piosenki?

Jak drogie są wspomnienia dawnych dni,
wspomnienia dawnych lat.
Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi
i dawny, piękny świat.
Przychodzą kiedy tęskno nam, gdy łza się w oku szkli 
i wiodą nas w krainę cudnych snów,
w te jasne, złote dni.

Od dłuższego czasu nosiłem się z zamia-
rem, by wziąć za pióro i opisać te jaśniej-
sze wspomnienia. Jednak zamiary swoje, 
a bezowocny czas swoje. Chodziłem z nimi 
jak z jajkiem, a tu ciągle coś przeszkadza-
ło. Wciąż więc odkładałem przystąpienie do 
akcji. 

A to jakieś pilne sprawy rodzinne, a to cho-
roby, a nawet, wstyd przyznać, jakieś błahe 
sprawy. I w rezultacie nic nie wychodziło.

Wreszcie jednak zdałem sobie sprawę 
z tego, że w wieku 90 lat naprawdę jest już 
najwyższy czas na decyzje, no bo jeśli nie 
teraz to kiedy?

Ma rację rzymski poeta, Wergiliusz, twier-
dząc, że odwlekanie decyzji nie ma sensu, 
bo tymczasem czas na okazje bezpowrotnie 
ucieka fugit interea, fugit irreparabile tempu.

A więc już dość tej rozgrzewki. Odwagi, 
mój staruszku, nie łam się, weź się w garść! 
Spróbuj! No to jak? Zgoda? Tak! A więc do 
roboty!

No i tak to się zaczęło.

Nieco o moim Rodowodzie
Nazywam się Mieczysław Kuna. Urodziłem 

się w Bychawie 22 listopada 1922 roku 
w biednej rodzinie.

Ojciec, Jan Kuna, urodzony w 1874 r., wró-
cił w 1919 roku z kilkunastoletniej emigracji 
do Ameryki, dokąd wyjechał przed I wojną 
światową dla zarobku. Z powodu wojny nie 
miał z krajem kontaktu. Gdy tylko powstała 
wolna Polska wrócił do kraju.

Okazało się, że jest wdowcem.
Jego małżonka jeszcze na początku woj-

ny zmarła na jakąś zakaźną chorobę i po-
zostało troje kilkunastoletnich dzieci, któ-
rymi, wobec braku jakiejkolwiek wiadomo-
ści od ojca, zaopiekowali się krewni zmar-
łej. W tej sytuacji, przywiezione z Ameryki 
zarobione oszczędności (w sumie około kil-
kuset dolarów) w znacznej części rozdzielił 
między pełnoletnie już dzieci, a sobie zatrzy-
mał znikomą część tej sumy. Uznał bowiem, 

że tak powinien postąpić, by przynajmniej 
częściowo wynagrodzić dzieciom ich cier-
pienie i sierocą poniewierkę. Swoją niedużą 
kwotę wymienił w Banku Polskim na obo-
wiązujące wówczas marki polskie według 
jeszcze przyzwoitego kursu. Swój kapitalik 
wydawał na bieżące potrzeby. Gdy pozosta-
ła już mała jego część wszystko 
pochłonęła gwałtowna inflacja. 

Jak mi opowiadano (w tym 
również moja matka) był wów-
czas przystojnym, postawnym, 
wysokim mężczyzną, szatynem 
z sumiastymi wąsami. Mógł się 
podobać kobietom.

Z kolei moja matka Agnieszka 
Kuna z Luterków, I voto Osman 
była również wdową z trojgiem 
dorosłych dzieci.

Matka urodzona w 1883 roku, 
niskiego wzrostu z puszystymi 
czarnymi włosami i pięknymi 
wyrazistymi ciemnoniebieskimi 
oczami, o zgrabnej figurze, była 
pociągającą kobietą.

Los tak chciał, że się spotkali i po krótkiej 
znajomości w 1921 roku zawarli ślub.

Matka miała wówczas 38, a ojciec 47 lat.
Ojciec nie miał żadnego majątku, wyja-

śniłem wyżej dlaczego, był wówczas wyrob-
nikiem. Matka była szwaczką i miała dwie 
morgi gruntu, jakie jej przypadły w spadku 
po rodzicach. Na tym polu sadziliśmy ziem-
niaki, siali żyto i pszenicę oraz modne wów-
czas w okolicy proso (jak ja uwielbiam kaszę 
jaglaną!).

W czasie wojny nie tylko zmarł jej pierw-
szy mąż, ale również w wyniku działań wo-
jennych spalił się jej dom rodzinny. W 1915 
roku w okolicy Bychawy i w samej Bychawie 
była wielka bitwa armii rosyjskiej i austriac-
kiej z wieloma poległymi żołnierzami.

Mama została sama z dziećmi bez męża 
i domu.

Z wielkim trudem, przy pomocy rodzi-
ny i komitetu dla pogorzelców, udało się jej 
zbudować nowy, drewniany dom. Zaznała 
jednak z dziećmi kilku lat gorzkiej doli 
pogorzelców.

Ja urodziłem się już w nowym domu. Przy 
połogu matką i noworodkiem opiekowała 
się akuszerka. Ze szpitala w tamtych cza-
sach przy porodach nie korzystano, chyba, 
że w razie potrzeby.

Tak to w skrócie przedstawiał się mój 
rodowód.

słodkie lata dziecięce
W psychologii obowiązuje prawo optymi-

stycznej tendencji pamięci. W moim życiu 
prawo to się potwierdza. Lata dziecięce na-
bierają w mej pamięci najjaśniejszych kolo-
rów i coraz bardziej się uwypuklają. Patrząc 
na nie przez pryzmat czasu są dla mnie 
pięknym bajkowym widziadłem.

Chciałoby się za poetą Kazimierzem 
Przerwą-Tetmajerem z pełnym wzruszeniem 
powiedzieć:

Pamiętam ciche, złote jasne dnie,
Co mi się dzisiaj cudnym zdają snem,

Bo był otwarty raj także i mnie,
Bo był otwarty w dzieciństwie mem
I czasem myślę, żem ja tylko spał,
że całe życie moje było snem,
Zbudzę się raj ten odnajdę, com miał,
Com miał w dzieciństwie mem

Od maleńkości dobrze czu-
łem się z  rodzicami.

Oboje kochali mnie każ-
de na swój sposób. Z natury 
rzeczy mama była przy mnie 
stale w okresie niemowlęctwa. 
Instynktownie chyba czułem 
jej obecność, bo była na każ-
de moje głośniejsze zawodze-
nie. Przychodziła wtedy na-
chylała się nade mną i postę-
powała w miarę potrzeby, a to 
nakarmiła, a to zmieniła pie-
luszki, a to tylko czule mnie 
do siebie tuliła. 

Gdy trochę podrosłem opo-
wiadała mi bajki, jakie słysza-

ła od swojej matki i babki.
Pamiętam, jak dość melodyjnym głosem 

zawodziła różne ludowe piosenki, jak na 
przykład:

Zieluno zasiołam, niebiesko mi wzeszło,
Nie wi moja mama, nie wi moja mama,
Do kogo mi tęskno,
Tęskno mi ach tęskno do Jasieńka mego,
Bym dróżkę poznała, bym dróżkę poznała,
Poszłabym do niego

Ojciec też interesował się mną. Rzadziej 
jednak miał na to warunki, bo ciągle mu-
siał dorywczo pracować. Jednak i do niego 
byłem też przywiązany, bo czułem, że mogę 
na niego liczyć.

Gdy trochę podrosłem początkowo zaczął 
opowiadać, z jakim trudem dostał się do 
Ameryki i co tam przeżywał wśród obcych, 
bez znajomości języka angielskiego, zmu-
szony do ciężkiej pracy.

Ojciec był  samoukiem, ale nieźle opano-
wał język polski. W wolnych chwilach od 
pracy zarobkowej dużo czytał, korzystał 
z miejskiej biblioteki. Dlatego jeszcze przed 
moim pójściem do szkoły nauczył mnie czy-
tać i trochę pisać, a także rachować. Nieźle 
mi z tym poszło. Stopniowo od Taty zarazi-
łem się manią czytania książek, co stało się, 
na szczęście jedynym moim „nałogiem”.

Od trzeciego roku życia zacząłem uczęsz-
czać do ochronki (tak się wówczas nazywało 
przedszkole). Mało z tego okresu pamiętam. 
Jak przez mgłę przypominam sobie, że pani 
wychowawczyni organizowała wspólne gry 
i zabawy dziecięce i piosenki np. o Dorotce, 
tej malusiej, o Ojcu Wergiliuszu, który ko-
chał dzieci swoje, o myszce, żeby uciekała 
do dziury przed kotem itp. Ogólne wrażenie 
z pobytu w ochronce było bardzo przyjemne.

CDN.
W następnym numerze drugi odcinek 

wspomnień Mieczysława Kuny.

XV Spotkania Regionalne odbędą się 12 grudnia w BCK
zabawy i zabawki dziecięce 
w dawnej polsce jako 
składnik kultury bycia 
i RozRywki

Pod takim hasłem będą przebiegały 
XV Spotkania Regionalne organizowane 
przez Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego dla uczniów szkół w gminie 
Bychawa oraz dla mieszkańców, sympaty-
ków i członków BTR. Zapraszamy 12 grud-
nia (środa). Rozpoczęcie godz. 12.00.

W programie Spotkań m.in.:
 » Prelekcja tematyczna dr Anny Pachockiej
 » Zabawy dziecięce odtworzone przez wy-
konawców grupowych i indywidualnych

 » Prezentacja wyliczanek, wierszyków, 
śpiewanek, które poprzedzały właściwą 
zabawę

 » Prezentacja zabawek sprzed lat kilku-
dziesięciu, (wózki, lalki szmacianki, ko-
guciki, konie na biegunach i inne)

 » Pokaz i opis (nazwanie części ubioru 
w dawnym brzmieniu) wykonanej przez 
siebie lalki np. w stroju ludowym, wesel-
nym, ziemiańskim, żydowskim i innym, 
według własnego pomysłu

 » Miniteatrzyki lalkowe prezentujące 
wybrane scenki z historii bychawian 
w wykonaniu grup szkolnych z wy-
korzystaniem pacynek własnoręcznie 
wykonanych

 » Opowieści, nagrania lub przekaz bez-
pośredni na temat Jak nasze prababcie 
i pradziadkowie spędzali wolny czas, jak 
się bawili? (mile widziani starsi muzyku-
jący wykonawcy)
Liczymy na twórcze uczestnictwo wyko-

nawców oraz  zaangażowanie dyrektorów 
szkół, nauczycieli, opiekunów grup. Gorąco 
zapraszamy do udziału, na wykonawców 
czekają sympatyczne nagrody.

O udanej akcji sprzątania bychawskiego cmentarza 

W trosce o pamięć!
Monika Głazik

Po naszym apelu w ostatnim numerze 
„GZB” i okolicznościowej okładce, przeko-
naliśmy się o istnieniu wielu osób, którym 
troska o stan bychawskiego cmentarza leży 
na sercu; o bezinteresowności bychawskiej 
młodzieży; o wielkiej energii dzieci; o wraż-
liwości wielu nauczycieli i wychowawców 
na sprawy społeczne. W akcji sprzątania 
starych opuszczonych grobów na bychaw-
skim cmentarzu wzięły udział trzy szkoły, 
dwa stowarzyszenia oraz wiele osób pry-
watnych, którym w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy. Zachęcamy również do obejrze-
nia filmu z tej październikowej akcji (w ga-
lerii zdjęć i filmów na stronie Bychawa.pl). 
Warto wspomnieć, że w tym czasie mówiło 
o nas także Radio Lublin, podając Bychawę 
jako przykład pięknej postawy społecz-
nej. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, 
Zarząd BTR serdecznie dziękuje.

Do wzięcia udziału w sprzątaniu nie trze-
ba było namawiać uczniów z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. „Hubala” w Bychawie. Oni 
jako pierwsi do zgłosili się akcji. W sprząta-
niu uczestniczyli uczniowie kl. I Tps (technik 
pojazdów samochodowych) z wychowawcą 
p. Januszem Saganem i nauczycielką religii 
p. Anną Mazurek, samorząd szkolny wspól-
nie z opiekunem p. Robertem Jarzyną. 
Wyposażeni w nieodzowny sprzęt i chęć do 
pracy wzięli się za porządki. Młodzież gra-
biła liście, wyrywała chwasty i oczyszczała 

nagrobne płyty. Po dwóch godzinach ich 
pracy nagrobki zmieniły zupełnie swój wi-
zerunek. „Hubalczycy” posprzątali dziesięć 
starych i prawie zapomnianych nagrobków. 
Zwróćmy uwagę na przepięknie uporządko-
waną przez nich kwaterę Kowerskich.

Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna 
z Bychawskiego Centrum Kultury też nas nie 
zawiodła. Tym razem w akcji wzięli udział 
nowi członkowie stowarzyszenia: Karolina 
Szafran, Karolina Murak, Roksana Bork, 
Karolina Łobodzińska, Klaudia Stańko, 
Monika Duda, Patrycja Sawicka, Jakub 
Rolek, Karolina Grodzińska, Weronika 
Zonik. Jako ostatni bastion) uporządkowali 
ostatnie nieposprzątane groby przy wejściu, 
głównie stare nagrobki księży, wygrabili też 
liście na starych opuszczonych mogiłach 
w pobliżu głównej alejki.

Nasi bychawscy gimnazjaliści znakomi-
cie wypełniają misję szkoły, której patro-
nem są „Obrońcy Ojczyzny” i to oni dba-
ją o groby partyzantów na bychawskim 
cmentarzu. Ponadto pod kierunkiem p. 
Ewy Wieczorkiewicz uporządkowali zabyt-
kowy metalowy nagrobek w starszej czę-
ści, co, uwierzcie, było bardzo poważnym 
wyzwaniem.

Okazało się, że to dzieci mają najwięcej 
sił i bezinteresownego zapału. Kilka klas 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie za-
sypało (dosłownie) cmentarz. Dzieci pra-
cowały pod opieką nauczycieli: T. Tracz, 
D. Drążek, K. Kuny, E. Małeckiej, M. Rapy, 
J. Wójtowicz, D. Piskorskiej i J. Mączki. Oto 

jak wyglądał jeden z nagrobków przed i po 
„inwazji” dzieciaków.

Nie możemy jednak spocząć na laurach. 
Zarząd BTR opracowuje obecnie szkic by-
chawskiego cmentarza, na którym umieści 
wszystkie stare nagrobki, które wymagają 
naszej stałej troski. Bo na jesiennym sprzą-
taniu grobów nie może się skończyć! Należy 
otoczyć je opieką już od pierwszych dni wio-
sny, zimę zaś wykorzystać strategicznie, 
planując działania o szerszym i trwalszym 
zasięgu. Np. należy wzorem innych gmin 
spotkać się (samorząd, parafia, szkoły, re-
gionaliści, społeczność), podzielić cmentarz 
na sekcje, i opiekę nad nimi powierzyć po-
szczególnym grupom. Najwyższy również 
czas, by pomyśleć o renowacji najstarszych 
i najbardziej zniszczonych nagrobków, tych 
z piaskowca, które rozpadają się na naszych 
oczach.
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Szkoła Podstawowa w Bychawce od lat opiekuje się miejscowym cmentarzem

Pamiętamy...
Rada Pedagogiczna Szkoły

Nikt dokładnie nie pamięta od kie-
dy uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce porządkują groby na miej-
scowym cmentarzu. Już tydzień przed 
dniem Wszystkich Świętych sale na lek-
cjach plastyki i techniki wypełniają świe-
że gałęzie igliwia i kolorowe chryzante-
my, które już jako wiązanki zanosimy na 
groby.

Zadanie to jest mocno wpisane w pra-
cę wychowawczą szkoły. Dzieci, pełne za-
pału, rozumieją potrzebę robienia porząd-
ków na grobach: patrona szkoły Kajetana 
Koźmiana, Grobie Nieznanego Żołnierza, 
Bolesława Plantera i jego matki – budow-
niczego i kierownika szkoły, aresztowane-
go w czasie II wojny światowej i zamordo-
wanego w obozie koncentracyjnym w Gross 
Rosen, na pomniku upamiętniającym po-
ległych mieszkańców Bychawki w czasie 
wojny, na grobie Józefa Poniatowskiego – 
pułkownika i ziemianina, który w połowie 
XIX wieku utworzył fundusz na budowę 

szkoły elementarnej w Bychawce, na gro-
bie rodziny Hubickich, Gintowta, zmar-
łych księży naszej parafii oraz nierzadko na 
tych grobach, o których nikt już nie pamię-
ta. Jeszcze nie tak dawno opiekowaliśmy 
się Kwaterą Rodziny Rolandów, ale odkąd 
Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli w 2010 
roku przyjęła imię Rodziny Rolandów, to 
również objęła opieką ten grobowiec.

Zatrzymując się przy grobach dzieci chęt-
niej słuchają opowiadań o tych, którzy ode-
szli oraz co po sobie zostawili. Poznają więc 
nie tylko miejsca pamięci, ale doświadcza-
ją prawdziwej historii związanej z ich regio-
nem. Pięknym świadectwem uczniów jest 
to, iż w dniu Wszystkich Świętych rodzin-
nie zapalają znicze na grobach, którymi się 
opiekują. 

Groby te odwiedzamy również przy innych 
okazjach takich jak: rozpoczęcie roku szkol-
nego, Święto Szkoły, porządkujemy przed 
odpustem.

Wiele starych pomników, nagrobków jest 
zniszczonych, wymagających odnowy. Jest 
to trudne zadanie, ale staramy się pamię-
tać o tym.

Trzy lata temu z inicjatywy emerytowane-
go nauczyciela, p. Andrzeja Mendykowskiego 
zostały sprowadzone symboliczne prochy 
Bolesława Plantera z obozu w Gross Rosen 
i złożone w grobie jego matki, zaś społecz-
ność szkolna, straż pożarna mieszkańcy 
Bychawki ufundowali granitowy pomnik. 
W miejscu rozpadającego się grobowca 
ks. Makowskiego także została zamontowa-
na nowa płyta, ufundowana przez miejsco-
wą ludność.
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Wyjątkowy projekt dla naszych strażaków 
W dniach 1.10 – 31.12.2012 r. Gmina Bychawa w partnerstwie z OSP w Woli Dużej realizuje w ramach programu 
POKL projekt „OSP - Szkoła dla życia”. W ramach projektu 36 strażaków ochotników z terenu gminy Bychawa 
zostanie przeszkolonych w kierunku ratownik medyczny i uzyska prawo udziału w akcjach ratowniczych

Kurs skierowany jest do członków OSP 
z gminy Bychawa. Jest to kurs kwalifiko-
wany pierwszej pomocy zakończony egza-
minem końcowym. Na realizację projektu 
partnerzy uzyskali 100 % dofinansowania 
w kwocie ponad 41 tys. zł. Program kursu 
obejmuje 66 godzin dydaktycznych - 41 teo-
rii, 25 praktyki. Projekt skierowany do OSP 
w Gałęzowie, Woli Dużej, Bychawki Drugiej 
i Starej Wsi Drugiej. Zajęcia realizowane 
są w systemie zjazdów weekendowych od 
19 października do 16 grudnia. 

Dlaczego szkolenie jest tak 
ważne?
Wypadki rolnicze, pożary, wypadki drogo-

we to zdarzenia losowe w których życie ludz-
kie zależy od szybkości i umiejętności reak-
cji sąsiadów. Na terenie gminy Bychawa jest 
wiele instytucji czuwających nad bezpie-
czeństwem, ale skoncentrowanych w mie-
ście. Teren gminy jest rozległy, a umiejęt-
ności mieszkańców w zakresie chociażby 
udzielania pierwszej pomocy niewielkie. 
Jest za to 15 jednostek OSP, ale tylko jedna 
- Stara Wieś Druga jest w KSRG (Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy), którego ce-
lem jest ujednolicenie działań o charakte-
rze ratowniczym podejmowanych w sytu-
acjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska. Kolejne dwie jednostki aspirują 

do znalezienia się w KSRG: OSP Bychawka 
Druga (36 ochotników, w tym 12 kobiet, 4 
samochody, duża strażnica) i OSP Gałęzów 
- (duża strażnica, 2 samochody, 24 ludzi).

W gminie Bychawa w 2010 r. odnotowano 
96 zdarzeń z udziałem OSP (18 pożarów, 78 
innych - głównie wypadki). 

Realizator - OSP Wola Duża
To OSP w Woli Dużej w partnerstwie 

z gminą Bychawa. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Woli Dużej wykonuje zada-
nia o charakterze użyteczności publicz-
nej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

wspiera różnorodne formy pracy kultural-
no-oświatowej, popularyzuje dorobek histo-
ryczny ruchu strażackiego, rozwija działal-
ność artystyczną i sportową. Związek dzia-
ła na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie prze-
ciwpożarowej oraz własnego statutu. Celem 
Związku jest w szczególności działanie na 
rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed 
pożarami, klęskami żywiołowymi i zagroże-
niami ekologicznymi lub innymi miejscowy-
mi zagrożeniami. 

W trakcie szkolenia ar
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O wizycie uczniów z „Hubala” w Hiszpanii

Otworzyć się, aby poznać 
innych

Agnieszka Siek

Od września 2011 r. nasza szkoła 
realizuje projekt Comenius 
finansowany przez Komisję 
Europejską „Otworzyć się, aby 
poznać innych”. Uczniowie 
i nauczyciele współpracują ze 
szkołami partnerskimi z czterech 
krajów europejskich. Pierwsze 
spotkanie odbyło się w listopadzie 
2011 r. w Polsce, kolejne miały 
miejsce we Francji, Rumunii 
i Hiszpanii (w październiku 2012 r.). 
Ponieważ ostatni wyjazd wzbudził 
najwięcej emocji, pragniemy 
podzielić się wrażeniami z jego 
przebiegu.

Nasza podróż do Hiszpanii rozpoczęła się 
lotem z Krakowa do Malagi. Z okien samo-
lotu podziwialiśmy niesamowite widoki wy-
brzeża Costa del Sol, a lazurowy kolor Morza 
Śródziemnego na długo pozostanie w naszej 
pamięci.

Pierwszy dzień pobytu w tym wymarzo-
nym miejscu przywitał nas wspaniałą po-
godą, dzięki czemu tuż po zakwaterowaniu 
udaliśmy się na plażę, a wieczorem space-
rowaliśmy pasażem wśród palm. Wyjątkowe 
ukształtowanie terenu, widok od gór aż 
po morze, wywarło na nas niezapomniane 
wrażenia.

Następnego dnia, w niedzielę, zwiedzali-
śmy słoneczną Malagę. Udaliśmy się do por-
tu, zachwycaliśmy się dziełami sztuki w ka-
tedrze, a ścieżki historii zaprowadziły nas do 
murów obronnych fortecy Alcazaby. Ucztą 
dla duszy okazała się wizyta w Picasso 
Museum.

W poniedziałek rano pojechaliśmy do na-
szej partnerskiej szkoły położonej w górach 
w Perianie. Po oficjalnym powitaniu gospo-
darze zabrali nas na długi spacer w góry. 
Pomimo że był on wyczerpujący nie odczu-
waliśmy zmęczenia, bo widoki były pięk-
ne, a atmosfera fantastyczna. Niesamowite 
wrażenie zrobiła na nas egzotyczna roślin-
ność: olbrzymie owocujące kaktusy, palmy, 
juki, rosnące na wyciągniecie ręki manda-
rynki, granaty i olbrzymie plantacje drzew 
oliwnych. W trakcie wędrówki nawiązali-
śmy pierwsze znajomości, a rozmowy roz-
brzmiewały w języku francuskim, włoskim, 
polskim, rumuńskim i hiszpańskim. Po 
powrocie do szkoły, na Festiwalu Smaków 
Hiszpańskich, mogliśmy delektować się tra-
dycyjnymi potrawami, które przygotowa-
li rodzice. Następnie uczniowie udali się do 
rodzin, które bardzo życzliwie ich przyjęły.

Trzeci dzień naszego pobytu w Hiszpanii 
upłynął nam na zajęciach warsztatowych. 
Efektem pracy było stworzenie plakatów 
charakteryzujących kraje biorące udział 
w projekcie. Po zakończeniu zajęć rozegrali-
śmy mecz w piłkę nożną w mieszanych dru-
żynach polsko - hiszpańskich, a wieczorem 
wróciliśmy do swoich hiszpańskich rodzin.

Kolejny dzień naszej podróży życia rozpo-
częliśmy spotkaniem w ratuszu z przedsta-
wicielką władz miasta Torre del Mar, a po 
jego zakończeniu udaliśmy się na wyciecz-
kę do Nerja – urokliwej miejscowości w któ-
rej znajduję się platforma widokowa zwana 
Balkonem Europy. Tu zwiedziliśmy jaskinie 
(Cueva de Nerja), w których znajdują się sta-
laktyty, stalagmity oraz prastare malowidła 
skalne. Wspaniałe chwile przeżyliśmy także 
na plaży w Nerja. Słońce, temperatura po-
wietrza 28◦C, kąpiel w słonym morzu i gra 
w siatkówkę plażową sprawiły, że poczuli-
śmy się jak na wakacjach i aż żal było zo-
stawiać to miejsce. Wracając, pełni wrażeń,  
wspominaliśmy ten wyjątkowy dzień a opo-
wieściom nie było końca. Dzięki temu do-
skonaliliśmy język angielski, francuski, ru-
muński i hiszpański.

W czwartek wybraliśmy się na wyciecz-
kę do słynnej Grenady, nazywanej per-
łą Andaluzji. Miasto to znane jest przede 
wszystkim jako ostatni bastion przebywa-
jących na terenie Hiszpanii Maurów. Tutaj 
zwiedziliśmy zabytek arabskiego budow-
nictwa, jakim jest Alhambra – warowny ze-
spół pałacowy składający się z pałacu z kil-
koma dziedzińcami i dekorowanymi sala-
mi, Alkazaby, Generalife – letniej rezydencji 
z ogrodami.

A oto, jak ostatni dzień pobytu w Hiszpanii 
zapisał się w pamięci naszego ucznia 
Przemka:

W ostatnim dniu zwiedziliśmy Perianę, a tu 
fabrykę produkcji oliwy z oliwek, kościół, ra-
tusz oraz wiele innych miejsc. Po spacerze 
w towarzystwie międzynarodowych przyja-
ciół udaliśmy się na uroczyste pożegnanie. 
Pogoda już nie dopisywała, podobnie jak 
nasze nastroje. Niebo nad Hiszpanią płaka-
ło... na pewno z nami i za nami. Zbliżał się 
koniec naszej przygody. Trudno było poże-
gnać ludzi, z którymi przeżyliśmy tu wiele 
wspaniałych chwil. Po obejrzeniu filmu, któ-
ry był relacją z naszej wizyty w tym cudow-
nym miejscu nadszedł czas na wręczenie 
upominków, pamiątkowe zdjęcia i poczęstu-
nek. A potem… wspólne uściski, łzy smutku, 
ale także radości, że mogliśmy uczestniczyć 
w takim wydarzeniu, jakim był Comenius... 
Ach, cóż to była za podróż!

Projekt okazał się pasjonującą przygodą 
dla naszych uczniów. Młodzież uświadomiła 
sobie, że nauka języków obcych we współ-
czesnym świecie jest konieczna, a wartość 
wynikająca z ich poznawania wzbogaca in-
telekt. Udział w międzynarodowym projek-
cie edukacyjnym to dla uczniów ciekawe do-
świadczenie i nieoceniona lekcja umożliwia-
jąca poznanie w sposób bardziej atrakcyjny, 
tego co na zajęciach w szkole jest niemożliwe 
lub nudne. Korzyścią wyniesioną z udzia-
łu w projekcie Comenius jest zadowolenie 
uczniów wynikające z ich słów: Ja też to po-
trafię! Podobało mi się! Jak tu pięknie! Ja tu 
wrócę! Oby to ostatnie zdanie miało szansę 
urzeczywistnienia się.

Kolejna przygoda życia czeka nas jesz-
cze w kwietniu 2013 roku, gdy wyjedzie-
my na tydzień do Fiumicino we Włoszech, 
gdzie znajduje się nasza partnerska szkoła. 
Wspaniale, że będziemy mieć znowu moż-
liwość zwiedzenia miejsc tak ważnych dla 
kultury europejskiej.
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Walczymy o tytuł „Szkoły Globalnej 2012”
Elżbieta Sobaszek

Język polski, matematyka, 
przyroda i wiele innych 
przedmiotów mieszczących się 
w ramowych planach nauczania 
są znane wszystkim uczniom 
uczęszczającym do szkoły 
podstawowej. Mając świadomość, 
jak chłonne nowych wiadomości 
są młode umysły, postanowiliśmy 
w Szkole Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej poszerzać zainteresowania 
uczniów o nowe obszary

Dlatego we wrześniu przystąpiliśmy 
do projektu „Edukacja globalna w szkol-
nych projektach edukacyjnych” – kontynu-
acja realizowanego w ramach projektu nr 
694/2012 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
(ORE), a współfinansowanego w ramach 
programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ 
RP 2012. Jego celem jest realizacja tematyki 
edukacji globalnej podczas zajęć dodatko-
wych, a także podczas realizacji podstawy 
programowej. Projekt realizowany jest od 24 
IX 2012 r. do 29 XI 2012r. Składa się z pię-
ciu części: czterech modułów tematycznych 
i projektu edukacyjnego z zakresu edukacji 
globalnej, przygotowanego przez szkołę, któ-
ry mógłby zostać zrealizowany w Tygodniu 
Edukacji Globalnej. Nauczyciel, prowadzący 
zajęcia z edukacji globalnej, jest kształcony 
w trakcie trwania projektu poprzez uczest-
nictwo w kursie: „Globalizacja a edukacja 
globalna w szkole” metodą blended lear-
ningu. Po zakończeniu działań związanych 
z tym przedsięwzięciem, wszystkie przygo-
towane projekty edukacyjne biorą udział 
w konkursie. Spośród zgłoszonych prac zo-
staną wyłonione trzy, a placówki, z których 

będą pochodziły zwycięskie projekty, otrzy-
mają tytuł „Szkoły Globalnej 2012”.

W Szkole Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej zajęcia w ramach projektu są reali-
zowane w klasie IV. Pierwsze spotkanie, do-
tyczące zagadnień z edukacji globalnej, no-
siło tytuł „Świat w koszyku”. Po zapoznaniu 
dzieci czym zajmuje się edukacja globalna, 
próbowaliśmy ustalić skąd pochodzą spo-
żywane przez nas produkty, czy wyłącznie 
z Polski? Z jakich jeszcze krajów? Wspólnie 
z uczniami zastanawialiśmy się, dlaczego 
importujemy niektóre ze spożywanych przez 
nas produktów czy wykorzystywanych rze-
czy. Próbowaliśmy także wskazać na mapie 
wybrane kontynenty czy państwa, z których 
przywożone są produkty, znajdujące się 
w naszych koszykach. Czwartoklasiści do-
stali do domu karty pracy, na których mieli 
wypisać pochodzenie produktów, które ro-
dzice kupują do domu. 

Drugi moduł zajęć poświęcony był pro-
blematyce migracji (emigracji, imigracji) 
i uchodźstwa. Dzieci zostały zaznajomione 
z wyżej wymienionymi pojęciami, a następ-
nie, podczas zabawy w „Zgadnij, o co chodzi” 
i „Przekaż ruch dalej”, próbowały zrozumieć, 
co czuje osoba, która nie zna sposobu ko-
munikowania się i przyjętych zasad w okre-
ślonej kulturze oraz jak ich znajomość może 
ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Ostatnia z dotychczas zrealizowanych lekcji 
nosiła tytuł „Ile wody jest w mojej kanap-
ce?”. Układając „mini układankę”, ucznio-
wie próbowali odgadnąć, ile trzeba wody, 
aby powstał jeden hamburger czy wyrósł 
kilogram pomarańczy. Następnie wspólnie 
zastanawialiśmy się, czy marnowanie żyw-
ności wiąże się tylko z jednym produktem, 
który w danej chwili wyrzucamy, czy jest 
to marnotrawienie także energii, pracy in-
nych? Każde z dotychczas przeprowadzo-
nych zajęć, cieszyły się wśród uczniów zain-
teresowaniem i myślę, że zawierały niezna-
ne im do tej pory informacje. 

Za nami trzy moduły warsztatowe. Przed 
nami do zrealizowania jeszcze ostatni mo-
duł zajęć, Tydzień Edukacji Globalnej 
i opracowanie projektu edukacyjnego, 
na który mamy już interesujący pomysł. 
Chcielibyśmy włączyć w jego realizację 
również przedstawicieli innych szkół z na-
szej gminy, aby poruszany przez nas pro-
blem z zakresu edukacji globalnej był znany 
uczniom ze społeczności lokalnej. Mamy na-
dzieję, że znajdziemy w naszej gminie szkoły 
chętne do współpracy przy realizacji zapla-
nowanego przez nas projektu edukacyjne-
go. A jeśli okaże się, że nasz projekt zostanie 
pozytywnie oceniony w konkursie, będzie to 
dla nas dodatkowa radość.

nowych doświadczeń, wiadomości i umie-
jętności. Mali adepci wychowania przed-
szkolnego uczestniczą codziennie w zaję-
ciach obowiązkowych, odbywających się 
w trzech grupach wiekowych - „Biedronki”, 
„Pszczółki” i tak zwana Zerówka. Prowadzą 
je nauczyciele wychowawcy, realizując pro-
gram „Kolorowa tęcza” zgodnie z podstawą 
programową, na której została oparta jego 
koncepcja. Wszystkie z dzieci uczęszczają 
także na zorganizowane od tego roku za-
jęcia religii. Każde dziecko ma możliwość 
korzystania z bogatej oferty zajęć dodatko-
wych, planowanych na cały tydzień.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zaję-
cia grafomotoryczne i artykulacyjne, pod-
czas których usprawniana jest motory-
ka duża i mała, ćwiczony aparat artyku-
lacyjny oraz korygowane są wady wymowy 
i utrwalany prawidłowy wzorzec wypowie-
dzi. Spotkania z różnorodnymi tekstami 

literackimi rozwijają kompetencję języko-
wą i wzbogacają zasób słownictwa biernego 
i czynnego dzieci. Rytmika, odbywająca się 
z taką samą częstotliwością, zapoznaje dzie-
ci z podstawowymi pojęciami z dziedziny 
muzyki i wzbogaca dziecięcy repertuar oraz 
przygotowuje do różnorodnych występów. 

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z języ-
ka angielskiego, wzbogacające najmłodszych 
o nowe słownictwo i pomagające poznać bli-
żej jeden z języków obcych. Predyspozycje 
artystyczne rozwijają koła - taneczne, te-
atralne i plastyczne. Kształtowanie poczucia 
rytmu i nauka nowych kroków tanecznych 
to domena pierwszego z nich. Zapoznawanie 
się z rekwizytami charakterystycznymi dla 
teatru to zadanie przypisane drugiemu 
kołu. Wytwory artystyczne z wykorzysta-
niem różnorodnych technik plastycznych 
charakteryzuje koło trzecie. 

Na tym jednak nie kończy się oferta zajęć 
dodatkowych. Raz w tygodniu, grupa naj-
starsza – zerówka – uczestniczy w spotka-
niach Klubu Małego Chemika, na których 
dzieciaki zapoznają się ze zjawiskami ota-
czającego nas świata.

Jak widać, każdy dzień w „Akademii 
Poziomkowej” upływa na nauce poprzez za-
bawę. Członkowie Akademii znajdą czas na 
wszystko, z wyjątkiem nudy. Bogata oferta 
zajęć pozwala im na pełny rozwój i dobry 
start w życie uczniowskie.

Nie tylko jednak zajęcia obowiązkowe i do-
datkowe poszerzają horyzonty wiedzy na-
szych przedszkolaków. Stałymi działania-
mi dydaktyczno – wychowawczymi są spo-
tkania z ciekawymi ludźmi oraz podróże 
w miejsca bliskie i dalekie, znane i niezna-
ne. Ale o przedszkolnych wojażach następ-
nym razem.

Zdrowie psychiczne – na edukację nigdy 
za wcześnie

Renata Krusińska, Justyna Siek-Jacak

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie podejmuje różne 
formy działań edukacyjnych na 
rzecz zdrowia psychicznego dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców 
naszej Gminy

Każdego roku w miesiącu paździer-
niku obchodzony jest Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego. W związku z tym 
Środowiskowy Dom Samopomocy 16 paź-
dziernika 2012 r. zorganizował obcho-
dy Dnia Zdrowia Psychicznego otwarte 
dla mieszkańców gminy Bychawa i oko-
lic. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć 
film pt: Moja głowa mnie zawiodła oraz po-
słuchać wystąpienia dr A. Kochańskiego – 
psychiatry z Kliniki Psychiatrii w Lublinie. 
Obecni na obchodach mieli także okazję 
obejrzeć przedstawienie edukacyjne pt: Sąd 
nad papierosem w wykonaniu grupy teatral-
nej z ŚDS. Można było o tym przeczytać 
w ostatnim numerze „GZB”.

Inną formą edukacji dotyczącej tematyki 
choroby oraz zaburzeń psychicznych były 
spotkania informacyjno - edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 
takich jak: Szkoła Podstawowa w Bychawie, 
Szkoła Podstawowa w Bychawce im. K. 
Koźmiana, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 
Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej, 
Gimnazjum Nr 1 w Bychawie, Gimnazjum 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
Zespół Szkól im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie. Zajęcia prowadzili pracowni-
cy Środowiskowego Domu Samopomocy: wi-
cedyrektor/terapeuta p. Renata Krusińska, 
pielęgniarka p. Zuzanna Majdan, psycholog 
p. Justyna Siek-Jacak. Ich celem było do-
starczenie wiedzy nt. choroby psychicznej, 

funkcjonowania osób chorujących oraz 
przełamania negatywnych stereotypów pa-
nujących w społeczeństwie poprzez wykre-
owanie wśród dzieci i młodzieży postaw to-
lerancji i akceptacji. Mino trudnej proble-
matyki, dodatkowo biorąc pod uwagę młody 
wiek słuchaczy (od czwartych klas szkoły 
podstawowej po młodzież licealną) widoczne 
było zainteresowanie podczas spotkań.

Po zakończonych spotkaniach w placów-
kach oświatowych na terenie naszej gminy 
rozdano także ankiety dla dzieci i młodzie-
ży dotyczące wyżej wymienionej tematyki 
– o wynikach napiszemy w następnym ar-
tykule pt. Postawy wobec osób chorujących 
psychicznie, wśród dzieci i młodzieży.

W ramach tak podjętej współpracy mło-
dzież dodatkowo uczestniczyła w inte-
gracyjnych warsztatach plastyczno - rę-
kodzielniczych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie. Zajęcia były oka-
zją do zapoznania się z rolą i funkcjono-
waniem dziennego ośrodka wsparcia dla 
osób chorujących psychicznie oraz wza-
jemnej integracji z uczestnikami Domu. 
Uwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu 
były własnoręcznie wykonane prace pla-
styczne i rękodzielnicze, które przyniosły 
dużo radości i satysfakcji. Warsztaty zakoń-
czyły się wspólnym słodkim poczęstunkiem.

Dziękujemy Dyrektorom i Nauczycielom 
za otwartość na wyżej wymienioną proble-
matykę i włączenie się do wspólnej inicjaty-
wy na rzecz edukacji i zwiększania świado-
mości wśród młodego pokolenia. Tak podjęta 
współpraca okazała się dosyć owocna, być 
może będzie w dalszym ciągu kontynuowa-
na i zaprocentuje jeszcze bardziej w przy-
szłości. Mimo istniejących w dalszym ciągu 
w społeczeństwie negatywnych stereotypów 
związanych z chorobą psychiczną mamy na-
dzieję, że osoby te będą z czasem otaczane 
taką samą postawą otwartości i tolerancji 
jak wszyscy inni chorzy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy sta-
ra się nieustannie podejmować działania 
w tym kierunku, jak również w kierunku 
promocji zdrowia psychicznego. Wyżej wy-
mienione formy działań są jednocześnie 
realizacją Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Wszystkich zaś za-
interesowanych tematyką zdrowia psychicz-
nego, bądź borykających się z problemem 
choroby zapraszamy do Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Pileckiego 20. 
Nasze drzwi są zawsze otwarte dla osób cho-
rujących i ich rodzin potrzebujących wspar-
cia i pomocy.

Dzień po dniu w „Akademii Poziomkowej”
Elżbieta Sobaszek 

„W przedszkolu jest miło, tu czas szyb-
ko płynie, zabawki mrugają, dzieci zapra-
szają”. Od takich słów zaczyna się jed-
na z przedszkolnych piosenek, której treści 
można użyć do opisania codziennych zajęć 
w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie.

Cytatem tym posłużę się jednak tylko na 
początku, bo w naszym przedszkolu nie 
tylko zabawki zapraszają milusińskich do 
wspólnych działań, ale, przede wszystkim, 
pełna pomysłów i inwencji twórczej kadra 
pedagogiczna.

Nowy rok szkolny, który w „Akademii 
Poziomkowej” rozpoczęła grupa 58 dzieci, 
w wieku od 2,5 do 6 lat, to czas zdobywania 
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Jestem pracownikiem socjalnym...
Jestem pracownikiem socjalnym, tym, 

który wierzy Ci na słowo, że jest Ci ciężko 
i któremu się wydaje, że jeśli razem się za 
coś weźmiemy, to na pewno się uda. Tym, 
który szczerze wierzy, że przychodzisz do 
niego, bo zmusiła Cię do tego sytuacja i na-
prawdę chcesz ją zmienić. I tym samym, 
który jest rozczarowany, kiedy odrzucasz 
kolejną propozycję pracy, szkolenia, pomocy 
ze strony innych instytucji. Albo kiedy jesteś 
pijany, gdy Cię odwiedzam, mimo tego, że 
wiedziałeś, że przyjdę, bo tak się wcześniej 
umawialiśmy. Albo otrzymuję zaświadcze-
nie od Twojego pracodawcy, że nadal pra-
cujesz i otrzymujesz wynagrodzenie, a nie 
– jak mnie zapewniałeś – że jest ono wstrzy-
mane, lub że utraciłeś pracę. Albo Twój ku-
rator mówi mi, że nie zawsze byłeś ze mną 
szczery. 

Jestem po to, żeby Ci pomóc. Nie rozwiążę 
natychmiast wszystkich Twoich problemów, 
nie sprawię, że nagle staniesz się w pełni 
zdrowy, młodszy, znajdziesz świetną pracę. 
Jestem po to, żeby Ci pomóc, ale nie zrobię 
niczego za Ciebie.

Mów mi, kiedy dzieje Ci się krzywda, 
wiem, gdzie możesz uzyskać pomoc. Mów, 
kiedy Twoje dziecko nie je w szkole obia-
dów, bo Cię nie stać, by je opłacić. Mów, jeśli 
nie radzisz sobie z wychowywaniem dzieci, 
czasami niewiele potrzeba, aby się tego na-
uczyć. Rozmawiaj ze mną o tym, czego ocze-
kujesz, czego się boisz; razem łatwiej znaj-
dziemy rozwiązanie, ustalimy cele i sposób 
ich osiągnięcia.

Nie obrażaj się, kiedy proponuję Ci usługi 
opiekuńcze czy przyznanie obiadów. Robię 
to, bo widzę, że masz problemy z robieniem 
zakupów, gotowaniem i chcę odciążyć Twój 
budżet.

Nie obrażaj się, kiedy Ci proponuję spo-
tkanie z psychologiem, nie znaczy to, że po-
strzegam Cię jako „wariata”, ale jako osobę, 
która znalazła się w trudnej sytuacji, z któ-
rą sobie sama nie poradzi i potrzebuje profe-
sjonalnego wsparcia.

Pamiętaj, że moje działania wyznacza-
ją przepisy, działam w oparciu o Ustawę 
o pomocy społecznej, niektórych dokumen-
tów muszę wymagać. Muszę przeprowa-
dzić wywiad środowiskowy w Twoim domu, 

wiedzieć, z czego się utrzymujesz, czy masz 
problemy ze zdrowiem, uzależnieniem, czy 
możesz liczyć na wsparcie ze strony swoich 
bliskich. 

Mam na swoim terenie około dwóch tysię-
cy osób. Nie zawsze jestem w stanie zauwa-
żyć, że akurat teraz coś złego się u Ciebie 
wydarzyło, zwłaszcza, jeżeli jestem skon-
centrowana na innej sprawie, a Ty zawsze 
twierdziłeś, że u Ciebie jest „wszystko w po-
rządku”. Wierz mi, że znam rodziny, których 
sytuacja jest i lepsza i gorsza niż Twoja. To 
dlatego dostajecie zasiłki w różnej wyso-
kości albo w różnej formie. Czasami wiem, 
że to, co dla Ciebie planuję nie zawsze jest 
wystarczające, ale wiem także, że jeśli da-
łabym Tobie wszystko, czego potrzebujesz, 
to musiałabym odmówić pomocy kilku in-
nym osobom, którym jest ona potrzebna. 
Dysponuję bowiem ograniczonymi środ-
kami. Dlatego czasem proponuję Ci po-
moc w formie rzeczowej – Ośrodek zapłaci 
za to z innej puli, a Ty i tak dostaniesz to, 
co kupiłbyś za udzieloną pomoc finansową. 
Czasami muszę dokonywać trudnych wy-
borów. Zazwyczaj wcześniej informuję Cię 
o tym, że będzie ciężko i proszę, żebyś choć 
trochę zabezpieczył się na taką ewentual-
ność. Nie nazywaj mnie złodziejem, bo ktoś 
inny dostał więcej od Ciebie - ja nie biorę 
tych pieniędzy dla siebie, widzę tylko przy-
znaną Ci kwotę na decyzji.

Wiedz też, że czasami dzwonię w Twojej 
sprawie do kilku instytucji i zdarza się, 
że nie mogę nic załatwić. Ale nawet w takich 
sytuacjach nadal poświęcam Twojej spra-
wie wiele czasu i wysiłku, nie poddaję się, 
dzwonię do skutku. Jestem tylko człowie-
kiem, czasami popełniam błędy. Czasami 
czuję się bezradna, czasami czuję się znie-
chęcona, zwłaszcza wtedy, kiedy widzę, że 
na Twojej sprawie bardziej zależy mnie niż 
Tobie. Współpracuj ze mną. Zależy mi na 
Tobie.

I wiedz, że myślę o Tobie nie tylko od 7.15 
do 15.15.

MN, pracownik socjalny 
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 

Z życzeniami dla pracownika 
socjalnego
Dawaj to, co masz, czym jesteś. 
Dawaj przedmioty, ale nade wszystko dawaj 
siebie,  
swoją opiekę, swoją pomoc, swoje współczu-
cie.  
Dawaj póki czas, póki masz co dawać,  
póki masz rzeczy, póki masz siły,  
póki stać Cię na serdeczną troskę,  
na współczucie, na uśmiech i radość.  
Dawaj swoją pomoc, dawaj siebie samego  
póki Cię jeszcze trochę jest.” 

(ks. Mieczysław Maliński )

Służy pomocą, gdy rodzina jest na życiowym 
zakręcie, gdy rosną długi i nie wiadomo gdzie 
się zwrócić o pomoc, dba o lepszy byt dla osób, 
którym się nie powiodło z różnych względów. 
Kto taki? Pracownik socjalny.
Przypadający 21 listopada Dzień Pracowni-
ka Socjalnego, to szczególna sposobność do 
przekazania wyrazów uznania i podziękowania 
za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego 
człowieka. 
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszyst-
kim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie za profesjonalizm, zdolność rozu-
mienia drugiego człowieka, głęboką życzliwość 
i wrażliwość, budzenie zaufania, tolerancyjność, 
umiejętność poszanowania godności każdego 
człowieka oraz solidaryzowanie się z ludźmi po-
trzebującymi i cierpiącymi.
Trudno doszukiwać się w Waszej pracy feno-
menalnych sukcesów. Sukcesem jest każda 
możliwość udzielenia pomocy podopiecznym, 
niezależnie od jej formy, aby zacierać granicę 
między tymi bardziej potrzebującymi, a pozo-
stałym społeczeństwem.
Nie jest łatwo być pracownikiem socjalnym, 
tym bardziej, że oczekiwania wobec Was cią-
gle rosną i często przerastają możliwości. Czę-
ściej mówi się o Was gdy coś się nie uda, niż gdy 
swoją codzienną, mało efektowną i trudną pra-
cą przyczyniacie się do zmniejszenia poczucia 
bezradności i łatwiejszego pokonania przeciw-
ności losu. 
Jak trudno sprostać tym wszystkim wymaga-
niom i oczekiwaniom dobrze wie każdy pracow-
nik socjalny. Jak ogromną satysfakcję przynosi 
wykonywanie tego zawodu może wiedzieć tyl-
ko pracownik socjalny.
Przyjmijcie zatem te życzenia jak ziemia ciepły 
deszcz, niech zakwitną bukiety Waszych serc. 
Niech Wasz trud włożony w pracę zostanie do-
ceniony, a wszelkie starania zaowocują szczę-
ściem innych, bo któż z nas nie wie, że człowiek 
w szczęściu drugiego swoje szczęście znajduje.
Wdzięczność drugiego człowieka jest najwięk-
szą nagrodą. I takiej satysfakcji z wykonywanej 
pracy życzę Wam – pracownikom socjalnym – 
najbardziej.

Bychawa, dnia 21 listopada 2012 r. 
kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bychawie 
mgr Teresa Szopa

Przyjaźń nie zna granic
Monika Kot

W dniach 19-21 października 
2012 r. w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego 
z oficjalną wizytą przebywała 
20-osobowa delegacja nauczycieli 
i uczniów z Korca (Ukraina). 

Była to kolejna forma realizacji podpi-
sanej w lipcu 2012r. umowy partnerskiej 
o współpracy pomiędzy tutejszym liceum 
a dwoma, 1. i 2., Liceum Ogólnokształcącym 
w Korcu. Wcześniej w dniach 5–7 paździer-
nika 2012 r. delegacja nauczycieli z dyrek-
torem Henrykiem Dudziakiem i towarzyszą-
cą grupa muzyczną uczestniczyła w Korcu 
w powiatowych obchodach dnia nauczyciela

Te dwa spotkania, oprócz wielu atrakcji 
turystycznych, oficjalnych rozmów i części 
towarzyskich, pozwoliły na doprecyzowa-
nie planów na najbliższy rok kalendarzo-
wy i najbliższą przyszłość. Ustalono m.in., 
że w grudniu w Korcu na Ukrainie odbędzie 

się turniej piłki siatkowej o puchar Starosty 
Powiatu Korzec. W tych zawodach uczest-
niczyć będzie 15-osobowa grupa siatkarzy 
z naszej szkoły. Zaś na przełomie stycznia 
i lutego 2013r. w naszym Zespole Szkół po 
raz pierwszy odbędzie się międzynarodowy 
turniej piłki halowej w dwóch kategoriach: 
gimnazjum i liceum, o puchar Starosty 
Lubelskiego pana Pawła Pikuli i dyrektora 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
pana Henryka Dudziaka. Ponadto od 
2 do 6 stycznia uczniowie działający 
w Samorządzie Uczniowskim wyjadą na ty-
godniową wycieczkę do Korca, natomiast 
w czasie ferii zimowych 2013 w Bychawie 
wypoczywać będzie 35-osobowa grupa mło-
dzieży z zaprzyjaźnionych szkół z Ukrainy.

Systematycznie prowadzone są rozmo-
wy i czynione przygotowania do utworzenia 
w nowym roku szkolnym 2013/2014 klasy 
międzynarodowej (europejskiej) z udziałem 
młodzieży z Ukrainy. Pozwoli to na jeszcze 
bliższą współpracę i rozszerzenie oferty ję-
zykowej o język ukraiński (szkoła nasza re-
alizuje nauczanie języka angielskiego, ję-
zyka niemieckiego, języka hiszpańskiego 

i języka włoskiego). Wart odnotowania jest 
fakt, iż w obydwu zaprzyjaźnionych szko-
łach już jest realizowane nauczanie języka 
polskiego. 

Nasza szkoła nawiązała tez kontakt z pro-
boszczem polskiej parafii rzymsko-katolic-
kiej ks. Waldemarem Szlachtą, który pra-
cuje w niezwykle trudnych warunkach, ale 
o tym niebawem sam opowie podczas wizyty 
w Bychawie.

Współpracy towarzyszy bardzo serdecz-
na atmosfera wzajemnego szacunku i troski 
o wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, 
prawdziwej, niezakłamanej przyjaźni i do-
brze pojętego współczesnego patriotyzmu.

Spotkanie z mistrzem olimpijskim
30 października młodzież z ZS 

im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie mia-
ła okazję spotkać samego mistrza olim-
pijskiego, złotego medalistę z Moskwy – 
Władysława Kozakiewicza. Przypomnijmy, 
że 30 lipca 1980 r. Kozakiewicz zdobył ty-
tuł mistrza olimpijskiego w skoku o tycz-
ce w Moskwie z wynikiem 5,78 m – jedno-
cześnie ustanawiając nowy rekord świata. 
Pamiętany z powodu gestu, który dwukrot-
nie wykonał w stronę gwiżdżących kibiców 
radzieckich.

Podczas pobytu w Bychawie Władysław 
Kozakiewcz spotkał się z mieszkańcami 
50+, by popularyzować ideę aktywności ży-
ciowej poprzez ćwiczenia ruchowe i aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym. Mistrzowi 
towarzyszyli marszałek Krzysztof Hetman 
i wicestarosta lubelski Dariusz Gajo.

11 listopada 2012 roku

To nie była zwykła niedziela!
Monika Głazik

Narodowe Święto Niepodległości obcho-
dzone jest co roku 11 listopada dla upa-
miętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu pań-
stwowego. Ustanowione w ostatnich la-
tach II RP, przywrócone w roku 1989.

W Bychawie oficjalne obchody z udzia-
łem władz miasta odbyły się przed po-
łudniem. A rozpoczęły się przemarszem 
z Młodzieżową Orkiestra Dętą główną ulicą 

miasta – Marszałka Piłsudskiego 
do kościoła. Mszę świętą koncele-
browaną w intencji Ojczyzny od-
prawili ks. Konrad Szlachta i ks. 
Tomasz Skałecki. Przed Mszą mie-
liśmy przyjemność wysłuchać pół-
godzinnej wzruszającej części ar-
tystycznej o Niepodległej przygo-
towanej przez młodzież z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. mjr. H. 
Dobrzańskiego „Hubala”. Po mszy 
przemaszerowaliśmy pod pomnik 

Władysław Kozakiewicz odwiedził Bychawę

Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie od-
były się dalsze obchody. Było bardzo uro-
czyście: wciągnięcie flagi na maszt, prze-
mówienie okolicznościowe Burmistrza 
Bychawy, złożenie wieńców. Wysłuchaliśmy 
też koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
W listopadowych uroczystościach wzięło 
udział większość delegacji sztandarowych 
z terenu Bychawy: Związek AK, Związek 
Kombatantów RP, Szkoła Podstawowa 
w Bychawie, Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, Zespół Szkół im. 
mjr. H. Dobrzańskiego, Zespół Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego, Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Sztandary prezentowały również 
OSP Olszowiec i OSP Gałęzów.

Wieńce pod pomnikiem złożyła delegacja 
władz Bychawy z burmistrzem Januszem 
Urbanem, zastępcą burmistrza Martą 
Wołoszyn i przewodniczącym Rady Miejskiej, 
Grzegorzem Szaconiem. Wieńce złoży-
li również przedstawiciele służb munduro-
wych (Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Bychawie), zakładów pracy (Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, 
Bychawskiego Centrum Kultury) oraz or-
ganizacji społecznych (Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego i Stowarzyszenia 
Uwłaszczeniowego). Wszystkim za udział 
bardzo gorąco dziękujemy! W szczególności 
bychawskiej policji – za zabezpieczenie prze-
marszu główną ulicą miasta.
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Zagrali o „Bychawską Podkowę”
Jarosław Pawłowski

10 listopada br. z inicjatywy miłośników 
piłki siatkowej odbył się kolejny turniej piłki 
siatkowej mężczyzn o „Bychawską Podkowę” 
z udziałem trzech bychawskich drużyn oraz 
gości z Lublina. Imprezę sportową objął pa-
tronatem Burmistrz Bychawy

Turniej za zgodą dyrektora Henryka 
Dudziaka odbył się w hali sportowej Zespołu 
Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego. Zawodnicy 
z Bychawy podzielili się umownie na trzy 
wyrównane drużyny, co okazało się szczę-
śliwym posunięciem – ale dla gości! Po za-
ciętych rozgrywkach trwających prawie sie-
dem godzin pierwsze miejsce zajęła druży-
na „KURSOR” z Lublina, drugie przypadło 
doświadczonej drużynie „OLDBOY GRANIT” 
Bychawa, trzecie bardzo odmłodzonej 
drużynie „GRANIT” Bychawa. Czwarte 

przypadło najmłodszym adeptom tej dys-
cypliny sportowej – drużynie Zespołu Szkół 
im. A. Kwiatkowskiego. 

Impreza okazała się bardzo udana pod 
względem sportowym, jak i towarzyskim. 
Zebrane doświadczenia pozwolą pod-
nieś poziom sportowy naszym drużynom. 
Jednocześnie chce podziękować Ryszardowi 
Adamczykowi za sędziowanie wszystkich 

spotkań oraz Waldemarowi Włodarczykowi 
za pomoc w organizacji turnieju. Oddzielne 
podziękowanie należą się p. Damianowi 
Sulowskiemu ze Starej Wsi Trzeciej 
(Kowalstwo Artystyczne) za wykonanie pięk-
nych podków dla wszystkich występujących 
drużyn.

str. 21str. 20 2012/12/03

Konkurs Recytatorski

Młodzi o Ojczyźnie
Monika Głazik

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Bychawie nosi imię majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Patron – bohater narodowy 
i patriota zobowiązuje, dlatego też 
szkoła realizuje przeróżne projekty 
historyczne mające na celu 
utrwalenie poczucia tożsamości 
narodowej wśród uczniów 
i ich edukacji obywatelskiej. 
Jednym z takich działań jest 
organizowany przez szkołę od 
2010 roku Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji Patriotycznej.

Przesłuchania tegorocznej edycji odbyły 
się w 19 listopada. Wzięło w nich udział 40 
recytatorów z ośmiu szkół ponadpodstawo-
wych z terenu powiatu lubelskiego: Zespołu 
Szkół Ponadgminazjalnych w Niemcach, 
Gimnazjum w Wysokiem, Gimnazjum 
w Tarnawce, Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Zespołu 
Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa 
w Piotrowicach, Zespołu Szkół w Niedrzwicy 
Dużej, Zespołu Szkół im. M. Kopernika 
w Bełżycach, Zespołu Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki w Bełżycach oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie. W jury 
pracowały: Jadwiga Grzesiak (emeryt. po-
lonistka ZSZ nr 1), Barbara Cywińska (dyr. 
MBP w Bychawie) i Monika Głazik (UM 
w Bychawie, red. „GZB”). Konkurs poprowa-
dziła p. Jolanta Szpytma, która była organi-
zatorką konkursu i jego główną popularyza-
torką, nagrody i dyplomy wręczył dyrektor 

J. Sprawka. Organizatorem konkursu była 
również p. Anna Prajsnar.

Poziom tegorocznego konkursu okazał się 
bardzo wysoki. Wielu recytatorów mogło 
pochwalić się bardzo dobrymi warunkami 
technicznymi (dobra dykcja, dźwięczny głos, 
obycie ze sceną) i doborem odpowiedniego 
repertuaru. Ale, pamiętajmy, najważniejsza 
jest zawsze interpretacja – czy recytator ro-
zumie i „czuje” to o czym mówi, czy zostanie 
zapamiętany przez słuchaczy na dłużej, czy 
jego słowa pozostaną w ich sercach.

Co usłyszeliśmy? W tym roku był mniej 
znany repertuar, m.in. Jonasz Kofta, Iwona 
Krzepkowska-Bułat, Karol Łepkowski, 
Seweryn Goszczyński, Józef Relidzyński. 
W bardzo dobrej interpretacji usłyszeli-
śmy też teksty piosenek, co zazwyczaj jest 
bardzo trudne: „Taki kraj” Jana Pietrzaka, 
„Ojczyzna” Marka Grechuty, „Nie pytaj 
o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego.

Nie zabrakło naszych wieszczów narodo-
wych – Mickiewicza, Słowackiego, Norwida 
oraz najbardziej znanych twórców poezji 

patriotycznej: Szymborskiej, Konopnickiej, 
Baczyńskiego, Tuwima. „Gawęda o miłości 
ziemi ojczystej” Szymborskiej pobiła rekord 
popularności – trzy wykonania na scenie! 
Wybór tego pięknego, ale bardzo popularne-
go wśród młodzieży wiersza jest zawsze ry-
zykiem: że nie będziemy tymi jedynymi, któ-
rzy go na scenie wykonają.

I tak, decyzją jury pierwsze miejsce przy-
padło Paulinie Wójtowicz z Zespołu Szkół 
im. M. Kopernika w Bełżycach za wzrusza-
jące wykonanie wiersza J. Kofty „W moim 
domu”, drugie – Katerynie Verpuchynskiej 
za wiersz M. Konopnickiej „Ojczyzna”, trze-
cie – bychawiance, Karolinie Grodzińskiej 
(Gimnazjum nr 1 w Bychawie) za wykona-
nie tekstu A. Słonimskiego „Alarm”. Komisja 
przyznała również trzy wyróżnienia, które 
tym razem przypadły panom – Krzysztofowi 
Stasiakowi (ZS w Niemcach), Mateuszowi 
Drozdzie (ZS w Niedrzwicy Dużej) oraz 
Konradowi Małkowi (ZSZ nr 1 w Bychawie). 
Gratulujemy!

Wyjątkowy 
dzień

Agnieszka Sobaszek

„Wszyscy pięknie dziś ubrani, 
uśmiechnięci, uczesani; dzień 
ten w sercach nam zostanie, 
bo dziś będzie pasowanie!” 
Takie oto słowa wypowiedziały 
przedszkolaki 8 października br. 
w Samorządowym Przedszkolu 
nr 1 w Bychawie

Dzień ten rzeczywiście był wyjątkowy, 
bowiem tego dnia każdy przedszkolak ze 
starszej grupy został oficjalnie pasowany 
na starszaka. Uroczystość rozpoczęły dzie-
ci, które zaprezentowały wszystkim przyby-
łym wychowawcom, rodzicom, koleżankom 
i kolegom krótką część artystyczną. Głośno 
odśpiewały wybrane utwory muzyczne 
i pięknie wyrecytowały wiersze, z których 
wszyscy zgromadzeni mogli dowiedzieć się, 
że zostać starszakiem to nie taka prosta 
sprawa, gdyż wtedy trzeba wszystko wie-
dzieć, pięknie bajkę opowiedzieć, naryso-
wać, tańczyć, śpiewać, na nikogo się nie 
gniewać; znać zasady wychowania, pięknie 
uczyć się czytania. Te słowa wypowiedzia-
ne przez dzieci świadczą o tym, iż świet-
nie zdają sobie one sprawę z tego, że bycie 
starszakiem to nie tylko przywilej, ale tak-
że obowiązek. Następnie po krótkiej części 
artystycznej Pani Dyrektor Anna Pietrzak 
pasowała indywidualnie każdego starsze-
go przedszkolaka na starszaka oraz skła-
dała każdemu przedszkolakowi gratulacje. 
Starszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy 
wręczone przez wychowawców grup. Po za-
kończonej uroczystości każda grupa wyko-
nała pamiątkową fotografię i udała się do 
swojej sali. W salach dzieci otrzymały drob-
ne upominki ufundowane przez rodziców.

Muzyczny gość

Agnieszka Sobaszek

O tym, że muzyka umila nam życie wszy-
scy dobrze wiemy. Ostatnio przekona-
ły się o tym także przedszkolaki z grupy 
„Motylki” (oddział w szkole) Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie, które przez 
cały tydzień nauki i zabawy w przedszko-
lu pogłębiały swoją wiedzę z zakresu muzy-
ki. Dzieci poznawały różne gatunki muzy-
ki i instrumenty muzyczne. Ponadto same 
wykonywały wybrane instrumenty, śpiewa-
ły, tańczyły – mówiąc krótko muzykowały. 
Dodatkowo ich wiedzę muzyczną wzbogaciło 
spotkanie z zaproszonym gościem. W pew-
ne październikowe przedpołudnie do gru-
py „Motylki” przybył wokalista i gitarzysta 
zespołu „Unikalni” – p. Łukasz Sobaszek. 
Opowiedział on dzieciom o swojej muzycznej 
pasji, o nauce gry na gitarze, a także zapre-
zentował instrument muzyczny – gitarę aku-
styczną, na której gra od początku swojej 

przygody z muzyką. Przedszkolaki z zainte-
resowaniem słuchały tego, o czym opowia-
dał przybyły gość. Ponadto Pan Łukasz wy-
konał dla dzieci różne utwory muzyczne m. 
in. Pieski małe dwa, nauczył dzieci kilku za-
baw i piosenek. Przedszkolaki bardzo chęt-
nie bawiły się i śpiewały. Na zakończenie 
spotkania każde dziecko miało możliwość 
zagrania kilku dźwięków na gitarze przy-
niesionej przez gościa. Przedszkolaki w do-
wód wdzięczności za przybycie przygotowały 
dla Pana Łukasza muzyczny prezent – od-
śpiewały jesienną piosenkę Kolorowe listki. 
Dzieci po spotkaniu z muzycznym gościem 
tak zafascynowały się grą na gitarze, że za-
deklarowały, iż w przyszłości z chęcią będą 
na niej grać. Ja osobiście mocno w to wierzę 
i trzymam kciuki za moich przedszkolaków. 
Jednocześnie z całego serca życzę im, aby 
wyrosły z nich wielkie muzyczne gwiazdy!

Nowa lokalna 
strona www 

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej 
gminy do redakcji 

e-mail: gazeta@bychawa.pl

www.przedszkole.bychawa.pl

Bychawski 
słownik 
poprawnej 
polszczyzny 
Odcinek VI

mg

• Przewitanie, przewitać czyli przywita-
nie, przywitać

• Psowi, kotowi czyli psu, kotu
• Kordła czyli kołdra
• uniwerstytet czyli uniwersytet
• cofnąć się do tyłu czyli cofnąć się
• A gdzie tam czyli nie, nie zgadzam się
• Czostku czyli czosnku
• Domyśleć się czyli domyślić
• Nienawidzieć czyli nienawidzić

Cdn
Prosimy o zgłaszanie do naszego słow-

nika kolejnych bychawskich słów (gaze-
ta@bychawa.pl). 
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Newsletter BCK
Tomasz Hanaj

 Projekt  „Bychawskie Foto-motywacje”
Z radością informujemy, że Komisja 

Ekspertów Programu „Równać Szanse 
2012” przyznała dotację na realizację pro-
jektu Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej 
„Bychawskie Foto-motywacje!” w ramach 
Programu „Równać Szanse 2012 – Regionalny 
Konkurs Grantowy”. Wśród 117 wnio-
sków (na 513 złożonych) z całej Polski zna-
lazł się projekt pomysłu MŁODZIEŻOWEJ 
INICJATYWY KULTURALNEJ!

Celem prowadzonego od 2001 roku pro-
gramu jest wspieranie inicjatyw społecz-
nych służących wyrównywaniu szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży z te-
renów wiejskich i małych miast (do 20 tysię-
cy mieszkańców) poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umiejętności społecz-
nych, takich jak praca w zespole, zdolność 
pozyskiwania wsparcia dla realizacji wyty-
czonych celów, czy umiejętność planowania 
swoich działań”

Projekt skierowany jest dla młodzie-
ży w wieku 13-17 lat. Będzie się składał 
z warsztatów fotograficznych, filmowych 
oraz po raz pierwszy warsztatów motywacyj-
nych dla młodzieży. Efektem całości projek-
tu będzie powstanie wystawy fotograficznej 
oraz filmu związanego z historią Bychawy. 
Dzięki inicjatywie młodych osób działają-
cych przy Bychawskim Centrum Kultury 

młodzież będzie miała możliwość udziału 
w warsztatach wychodzących poza ramy 
standardowej oferty edukacyjnej szkół. Już 
teraz zapraszamy młodzież do udziału! Ilość 
miejsc ograniczona! Niedługo więcej szcze-
gółów! Śledźcie profil MIK’u na http://
www.facebook.com/MIKbck oraz na 
blogu www.mikbck.blogspot.com.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Bychawskie Centrum Kultury zapra-

sza na koncert charytatywny Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę 9 grudnia 
2012 o godz. 14.00. Podczas koncer-
tu wystąpią formacje taneczne z BCK, 
ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego, 
zagra zespół UNIKALNI oraz inne gru-
py instrumentalno-wokalne. Muzyka 
dla wszystkich! Wstępem na koncert 
będą dary rzeczowe tj. cukier, mąka, 
kasza, makaron, słodycze, konserwy, 
herbata, środki czystości, artykuły 
szkolne. Serdecznie zapraszamy!

 MIK’ołaje na zawołanie
Jak co roku 6 grudnia do grzecz-

nych dzieci przybędzie Mikołaj w towa-
rzystwie niezastąpionych śnieżynek! 
Organizator – Młodzieżowa Inicjatywa 
Kulturalna działająca przy BCK zachę-
ca rodziców do wzięcia udziału w akcji 
„MIK’ołaje na zawołanie” Jeśli chcesz 

zrobić niespodziankę Twojemu dziecku zgłoś 
się do pomocników MIKołaja pod numer te-
lefonu: 726-932-981. Dowiesz się o realiza-
cji zamówienia.

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, ale nie kursuje w wigilię i sylwestra
L – kursuje również w soboty, niedziele i święta oprócz świąt Bożego Narodzenia (pierwszy i drugi dzień), 
Nowego Roku, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Ciała 
S – kursuje w dni nauki szkolnej  
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USC informuje
w okresie od 12.09.2012 r. do 16.10.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty małżeństw

1. Konefał Wojciech i Rozdzialik Magdalena
2. Rymarz Grzegorz i Gorgol Angelika
3. Frączek Mariusz i Majewska Edyta
4. Tudrujek Kamil i Mierzwa Agata
5. Woźniak Krzysztof  i Stec Karolina
6. Wyka Damian i Łukomska Beata
7. Wit Mariusz i Trzcińska Magdalena
8. Sławiński Marcin i Mańkowska Anna

Konefał Tomasz i Jakubaszek AnetaAkty zgonów

1. Flis Janina Chmiel Pierwszy lat 85
2. Tatara  Daniela Czerniejów lat 82
3. Sałek  Irena Piotrków Drugi lat 81
4. Zyśko Jan Urszulin lat 84
5. Pawelec  Kazimiera Osowa - Kolonia lat 77
6. Rusin  Marianna Lublin lat 66
7. Klecha  Antoni Tarnawka Druga lat 93
8. Skwarzyński  Franciszek Piotrkówek lat 87
9. Jurak  Wiesław Łęczyca lat 45
10. Klimek  Józef Wincentówek lat 61
11. Ziętek  Marian Jabłonna Druga lat 59
12. Szafranek  Czesława Krzczonów lat 90
13. Gągoł  Lucyna Łuszczów Pierwszy lat 82
14. Przygodzińska  Jadwiga Kraśnik lat 55
15. Stępniak   Kazimiera Wola Gałęzowska lat 85
16. Flor  Bogdan Sobieska Wola Pierwsza lat 67
17. Ostapiuk  Stanisław Bychawa lat 71
18. Mazur  Stanisława Osmolice Pierwsze lat 91
19. Jędruch  Bolesław Sobieska Wola Druga lat 82
20. Poniewozik  Emilia Zakrzew lat 88
21. Kubicki  Henryk Krzczonów lat 84
22. Kuśmierz  Teodora Maciejów Nowy lat 90
23. Głębocka  Stanisława Osmolice Drugie lat 91
24. Niedźwiadek  Wiesława Jabłonna Majątek lat 64
25. Pawelec  Stefania Jabłonna Pierwsza lat 70
26. Omiotek  Henryka Stara Wieś Pierwsza lat 81
27. Jędruch  Feliksa Sobieska Wola Pierwsza lat 86
28. Sulowski  Janusz Pawłów lat 57
29. Mazurek  Józef Stara Wieś Pierwsza lat 87
30. Wójcik  Zofia Gierniak lat 85
31. Bąk Marianna Kolonia Kiełczewice Dolne lat 66
32. Lipiec Czesława Wola Gałęzowska lat 84

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Treść ogłoszenia można wysłać 
elektronicznie. 

www.bychawa.pl > lokalna gazeta > dodaj 
ogłoszenie
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ELECTROMIX  ul. Piłsudskiego 
34, Najtańsze telefony w mieście 
Serwis komputerowy, NAWIGACJE 
MAPY SIMLOCK. Naprawa telefonów. 
ATRAKCYJNE CENY

Studentka filologii angielskiej chęt-
nie udzieli w weekendy korepetycji 
z angielskiego u siebie bądź z dojaz-
dem do domu ucznia. Tel. 722 097 
805 Przystępna cena

Nowy skup złomu „ZŁOMKING” - 
stali, metali kolorowych, makulatury. 
W Pawłowie przy lesie (piekiełko), pn-
-pt 8-16, sob 8-13, tel: 790 661 320

Naprawa telewizorów w Bychawie 
naprzeciwko dworca PKS środa 8-16, 
czwartek 8-16. Tel. 602-642-166

Prace maturalne z j. polskiego, 
doradztwo, pomoc przy pisaniu, 
Tel. 787 360 839

Sklep Firaneczka firany, zasłony, 
obrusy, bieżniki, serwetki, karnisze, 
rolety, duży wybór, firany już od 5,90 
zł/mb. Sklep w budynku Hurtowni 
Elektrycznej

Hurtownia Elektryczna LENART 
karnisze, rolety, lustra łazienkowe, 
żyrandole i oprawy oświetleniowe, 
napędy do bram, TV przemysłowa. 
www.hurtownia-lenart.com.pl

Kolektory słoneczne renomowa-
nych Polskich firm, instalacje CO 
i CWU. TERMES Jurij Jelcow Zaraszów 
50, 23-100 Bychawa www.termes.pl 
biuro@termes.pl

Wysłodki buraczane mokre cu-
krownia Krasnystaw kampania 2012 
transport tel. 721133532 cena do uzg 
Woj. lubelskie,małopolskie,Świętokrz
yskie,zamojskie,mazowieckie

Audyt energetyczny - świadectwa 
dla budynków nowych i rozbudowy-
wanych - tel 791740076

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści gruntowej, w części leśnej, w części użytki zielone, 
położonej w miejscowości Bychawka Druga Kolonia 
gmina Bychawa przeznaczonej do sprzedaży.

Biuro doradztwa  
obywatelskiego

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańcom gminy By-
chawa, Urząd Miejski w Bychawie 
informuje, że rozpoczyna działal-
ność funkcjonowanie biura do-
radztwa obywatelskiego i praw-
nego, prowadzonego przez p. 
Bożenę Bakalarz – aplikanta rad-
cowskiego. Spotkania odbywają 
się w każdą środę w godz. 14.30-
17.00 na sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Bychawie, przy ul. 
Marsz. Piłsudskiego 22.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (DzU z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej w Bychawie przy ulicy Batalionów 
Chłopskich przeznaczonej do oddania w najem. 

Szczere wyrazy współczucia
Panu 

Andrzejowi 
Pietrzakowi

radnemu Rady Miejskiej 
w Bychawie 

z powodu śmierci

BRATA
składają

burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy

Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

Śmieszna wpadka z ostatniego numeru
W artykule „Plac zabaw w Bychawce dzięki lokalnym 

bohaterom” s. 5 było Klikali, klikali i plac wyklinali za-
miast Klikali, klikali i plac wyklikali.

SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY!

Jesteśmy pod wrażeniem 
Państwa konsekwencji, gdyż 
już po raz czwarty przeka-
zaliście 1% podatku na po-
moc dla naszego syna, Jasia 
Barszcza.

Na wsparcie zdrowotne dla 
Jasia (1% za 2011 r.) wpły-
nęło 27646,90 zł. Dzięki 
Państwu (38% wpłat po-
chodzi z Drugiego Urzędu 
Skarbowego) nadal może-
my kontynuować kosztowne 
działania (ok. 3200 zł/mie-
sięcznie), mające na celu dal-
szą poprawę zdrowia Jasia. 
Powyższą kwotę przeznaczy-
my w pierwszej kolejności na 
leczenie trzustki, kontynu-
ację terapii słuchu oraz fi-
nansowanie diety (bezglute-
nowa, bezmleczna i z ogra-
niczeniem cukrów). Państwa 
ustawiczna pomoc umożliwia 
konsekwentny rozwój nasze-
go syna: ostatnio szczególnie 
cieszymy się z tego, że Jaś stał 
się uczniem pierwszej klasy 
masowej szkoły podstawo-
wej. Jeszcze raz, serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na  
www.jasiobarszcz.pl.

Agnieszka i Piotr Barszcz

Rozkład jazdy BUS
Bychawa – Lublin przez Bychawkę

poniedziałek - piątek
5.10 5.25 5.40 5.51 6.05 6.15 6.30 6.40 6.50 
7.00 7.10 7.20 7.45 8.00 8.14 8.30 8.45 9.00 
9.15 9.30 9.45 10.00 10.15 10.45 11.00 11.15 
11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.48 13.08 
13.27 13.45 14.00 14.15 15.25 14.41 14.55 
15.08 15.22 15.38 15.50 16.05 16.20 16.40 
17.00 17.15 17.30 17.45 18.06 18.20 18.40 
19.00 19.25

sobota
5.40 6.15 6.40 6.50 7.10 7.30 8.00 8.30 9.06 
9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.15 12.48 
13.08 13.45 14.15 14.55 15.08 15.38 15.50 
16.05 16.20 17.00 17.45 18.20 19.00 19.25

niedziela
6.15 7.10 8.00 9.06 10.00 11.00 12.15 12.48 
13.45 14.15 14.55 15.38 16.20 17.00 17.45 
18.20 19.00 19.25  

UWAGA! NOWY ROZKŁAD JAZDY

Bychawa – Lublin przez Pszczelą Wolę
5.50 F, 6.10 F, 6.55 F, 7.10 S, 7.35 F, 7.55 
S, 8,55 F, 9.40 F, 10.35 F, 11.30 S, 12.25 L, 
12.50 S, 13.25 F, 14.40 F, 15.20 F, 16.00 F, 
16.45 F, 17.35 S

Bychawa – Lublin przez Osmolice 
Pierwsze 
5.35 F, 6.35 S, 12.05 F, 14.05 S

Bychawa – Wysokie przez Spławy
poniedziałek – piątek 7.25, 8.00, 9.25, 10.00, 
11.05, 12.25, 14.05, 15.15, 16.25 
niedziela 8.05, 10.00, 12.25

Bychawa – Wysokie – Dragany – Biskupie
poniedziałek – piątek 11.05

Bychawa – Giełczew – Kajetanów 
– Kajetanów – Giełczew
poniedziałek – piątek 14.05

Bychawa – Krzczonów przez Kosarzew
6.10S T, 7.10 F, 8.20 F, 9.40 F, 10.40 F, 11.40 
S, 12.40 F, 13.25 S, 14.50 F, 15.50 S, 14.50 
F, 15.50 S
T – kursuje przez Teklin 

Bychawa – Zakrzew przez Wolę 
Gałęzowską i Starą Wieś 
7.35 F, 10.15 F, 13.40 S, 14.40 F, 16.10 F

Bychawa – Ponikwy – Targowisko przez 
Wolę Gałęzowską, Starą Wieś i Zakrzew
7.35 F, 10.15 F, 14.40 F

Bychawa – Boża Wola przez Wolę 
Gałęzowską i Majdan Starowiejski  
7.35 F, 11.20 F, 13.50 S, 15.40 F

Bychawa – Stara Wieś Pierwsza przez 
Wolę Gałęzowską i Stara Wieś Drugą 
13.40 S, 14.40 F

Bychawa – Józwów przez Gałęzów
11.20 F, 13.50 F, 15.40 F

Bychawa – Szklarnia – Nikodemów przez 
Gałęzów, Starą Wieś Drugą i Trzecią
10.20 F, 16.10 F

Bychawa – Żółkiewka przez Spławy 
i Wysokie
poniedziałek – piątek 7.20, 10.00, 11.10, 
12.25, 16.00
niedziela 10.00, 12.25

Bychawa – Wysokie przez Spławy
poniedziałek – piątek 8.00, 9.25, 11.10, 
14.10, 15.15

Bychawa – Zakrzew przez Gałęzów, 
Szklarnię, Nikodemów, Baraki
poniedziałek – piątek 9.15, 12.10, 13.45, 
14.35, 15.20, 16.20, 17.10

Bychawa – Zakrzew przez Gałęzów, Wole 
Gałęzowską, Tarnawkę
poniedziałek – piątek 6.55, 8.05, 11.00

Informacje z tablic przy przystankach BUS w Bychawie. Aktualne na dzień 3 grudnia 2012 
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http://www.facebook.com/MIKbck
http://www.facebook.com/MIKbck
http://www.mikbck.blogspot.com/


WIELKI KONCERT
9 grudnia 2012

Bychawskie Centrum Kultury

20. EDYCJA

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ 
MAŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

WWW.PDPZ.PL
WWW.EBCK.PL Bychawskie Centrum Kultury

Gmina Bychawa
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