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Co z gazem w Bychawie?
Ruszyły prace projektowe

Przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo 
Produkcji Handlu i Usług „H-GAZ” 
M. Hliniak, W. Hliniak Sp.j. 35-303 Rzeszów 
ul. Mieszka I 48/50 w chwili obecnej pro-
wadzą rozmowy z właścicielami nierucho-
mości, przez które przebiegać będzie pro-
jektowana sieć przesyłowa gazu zasilająca 
miasto Bychawa, sieć rozdzielcza po mie-
ście oraz ewentualne indywidualne przy-
łącza gazowe do gospodarstw domowych. 
W związku z powyższym prosimy o Państwa 
przychylność i współpracę w przedmiotowej 
sprawie, bez której przyszła realizacja gazy-
fikacji będzie niemożliwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wąt-
pliwości można kontaktować się bezpośred-
nio z Biurem Projektowym pod numerami 
telefonów:
 » Barbara RZĄSA tel.  691 598 600
 » Jarosław WOŁOSZYN tel. 506 219 973
 » Artur HOŁYSZ tel. 698 931 812
 » Wojciech PLUTA tel. 797 704 660
 » Czesław SZYMAŃSKI tel. 669 771 177

Gaz w Bychawie – szczegóły techniczne 
i ekonomiczne

Źródłem gazu dla miasta i gminy 
Bychawa jest gazociąg wysokiego ciśnienia 
w Lublinie-Głusku ul. Odległa. Aby przyłą-
czyć miasto i gminę Bychawa do sieci gazo-
wej konieczne jest wybudowanie:
• stacji gazowej redukcyjno pomiarowej 

I stopnia w Lublinie-Głusku
• gazociągu średniego podwyższonego ci-

śnienia relacji Lublin-Głusk – Zadębie 
o średnicy PE DN180 mm i długości oko-
ło 22 km, który przechodził będzie przez 
tereny czterech gmin: Lublin, Głusk, 
Jabłonna i Bychawa

• stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej 
I stopnia w Zadębiu (gmina Bychawa), 
z której gaz o średnim ciśnieniu zasilał 
będzie miasto i gminę Bychawa

• sieci gazowej rozdzielczej polietyleno-
wej średniego ciśnienia o średnicach 
od DN225 do DN40 i długości około 
17 km po terenie miasta Bychawa. Z sieci 
tej zasilani będą wszyscy chętni odbiorcy 
z terenu miasta Bychawa, a w przyszło-
ści rozbudowana ona zostanie dla pozo-
stałych miejscowości gminy Bychawa. 
Średnice sieci dobrane zostaną tak, aby 
każdy chętny z budynków istniejących 
jak i projektowanych mógł być do niej 
podłączony – obecnie lub w przyszłości.

Inwestorem całego zadania jest Karpacka 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, 
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. 
Mieszkańcy miasta i gminy Bychawa, jak 
też i pozostałych gmin nie ponoszą z tytułu 
budowy żadnych kosztów.

Przyłączanie (wykonywanie przyłączy ga-
zowych) odbywać się będzie bądź to w trak-
cie budowy sieci gazowej rozdzielczej, bądź 
po jej zakończeniu – w zależności od życze-
nia odbiorcy gazu. Warunkiem wykona-
nia przyłączenia jest zawarcie z Zakładem 
Gazowniczym w Lublinie umowy o przyłą-
czeniu oraz wnie-
sienie stosownej 
opłaty za przyłą-
czenie. Opłata ta 
określona jest w ta-
ryfie opłat za gaz. 
Miejscem przyłą-
czenia dla budyn-
ku mieszkalne-
go będzie punkt 
r e du kc y jno -p o -
miarowy umiesz-
czony w ogrodze-
niu posesji, bądź w linii przyszłej budowy 
ogrodzenia. Przyłącz gazowy i wszystkie 
znajdujące się w nim urządzenia - np. re-
duktor i gazomierz wykonywane są na koszt 
Zakładu Gazowniczego w ramach opłaty 
za przyłączenie, natomiast sama obudowa 
(skrzynka) leży w gestii odbiorcy gazu i po-
zostaje jego własnością.

Prosimy osoby zainteresowane przyłącze-
niem się do sieci gazowej w pierwszym ter-
minie o zgłaszanie się do Biura Projektowego 
– zostaną do ich budynków zaprojektowane 
i wykonane przyłącza w jednym terminie 
z siecią gazową rozdzielczą.

Opis techniczny sieci gazowej średniego 
ciśnienia na terenie miasta Bychawa

Ciśnienie w sieci gazowej: sieć gazo-
wa średniego ciśnienia o ciśnieniu gazu do 
0,5 MPa (do 5,0 barów) wg Rozporządzenia 
Ministra  Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 
roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
§ 5 ust.1 pkt b.

Materiał gazociągów: rury polietyleno-
we, łączone przez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe.

Szerokość strefy kontrolowanej: wg § 9 
ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe – wynosi 
dla sieci średniego ciśnienia - 1,0 m licząc 
po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie należy: 
wznosić budynków, układać innych instala-
cji, sadzić drzew, urządzać stałych magazy-
nów i składów oraz podejmować działalność 
mogącą zagrozić trwałości gazociągu.

Inne uzbrojenie: odległość pomiędzy po-
wierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajny-
mi elementami uzbrojenia powinna wynosić 
nie mniej jak 40 cm (o ile właściciel danego 

uzbrojenia nie zażyczy sobie 
inaczej) a przy skrzyżowa-
niach i zbliżeniach nie mniej 
niż 20 cm.

Układanie gazociągu: 
w wykopie ręcznym, mecha-
nicznym lub przewiertem. 
Minimalne przykrycie ga-
zociągu: teren zabudowany 
0,8 m, teren rolniczy 1,1 m. 
Na skrzyżowaniach z dro-
gami oraz kanalizacją sani-
tarną (ewentualnie utwar-

dzonymi placami) w rurach ochronnych lub 
osłonowych zabezpieczających dodatkowo 
gazociąg.

Przekroczenia przeszkód terenowych 
takich jak drogi i cieki wodne: za pomocą 
przewiertów horyzontalnych bądź sterowa-
nych, bez naruszania powierzchni. W przy-
padku przejść pod zabrukowanymi częścia-
mi posesji możliwe jest przejście przewier-
tem sterowanym bez naruszania powierzch-
ni terenu.

Bezpieczeństwo: sieci gazowe wykona-
ne z rur polietylenowych, łączonych przez 
zgrzewanie są szczelne i odporne na dzia-
łania  atmosferyczne ich żywotność wynosi 
kilkadziesiąt lat, natomiast przed uszkodze-
niami mechanicznymi chroni je strefa kon-
trolowana opisana w punkcie 3.

Gazociąg średniego podwyższonego ci-
śnienia relacji Lublin-Głusk – Zadębie: 
sposób układania, materiał i bezpieczeń-
stwo są takie same jak dla sieci gazowej śred-
niego ciśnienia na terenie miasta Bychawa, 
z tą jednak różnicą, że szerokość strefy kon-
trolowanej wynosi 3,0+3,0 = 6,0 m.

Ze swojej strony namawiamy do uzbro-
jenia działek w sieć gazową, nawet jeże-
li obecnie nie będziecie Państwo z niej 
korzystać, ale za to w przyszłości przy-
łączenie będzie znacznie prostsze i tań-
sze, a uzbrojona działka znacznie zysku-
je na wartości.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz.U. 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 został wywieszony na okres 
21 dni wykaz części nieruchomości położonej 
w Bychawie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsud-
skiego przeznaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. 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 został wywieszony na okres 
21 dni wykaz części nieruchomości położonej 
w Bychawie przy ulicy Kajetana Koźmiana prze-
znaczonej do oddania w najem. 

Z a i n t e r e s o w a n y c h 
przyłączeniem się do 
sieci gazowej w trak-
cie budowy sieci gazo-
wej rozdzielczej prosi-
my o zgłaszanie się do 
Biura Projektowego 
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Czar jubileuszowych wspomnień

Teresa Tracz

Piątek, 23 listopada 2012 roku był 
dniem, który różnił się od innych. 
Korytarze, zwykle wypełnione gwarem 
uczniowskich głosów, teraz emanowa-
ły spokojem i atmosferą oczekiwania na 
zaproszonych gości. Ściany zdobiły fo-
tografie przedstawiające szkołę sprzed 
lat, dawnych nauczycieli uwiecznionych 
w gronie uczniów w fartuszkach z bia-
łymi kołnierzykami. Przed szkołą zaś 
formował się orszak złożony z uczniów, 
nauczycieli, pracowników oraz przyby-
łych gości, którzy w takt orkiestry dę-
tej z Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego ruszyli główną ulicą 
miasta w kierunku kościoła parafialnego.

Uroczystą Mszę Świętą z okazji Jubileuszu 
50-lecia Szkoły Podstawowej w Bychawie 
oraz w intencji nieżyjących nauczycieli i pra-
cowników odprawił Biskup Józef Wróbel. 
Nabożeństwo uświetnił chór działający 
w Bychawskim Centrum Kultury pod kie-
runkiem M. Mączki.

– Jubileusz szkoły jest okazją do wspo-
mnień, które mimo upływu lat pozostają 
w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka 
przywołuje je ponownie. Historię tworzą lu-
dzie, wydarzenia, ale też miejsca. I takim 
ważnym miejscem dla lokalnej społeczno-
ści stał się od 1962 roku budynek szkoły 
podstawowej, który dał początek nowemu 
biegowi wydarzeń zmierzających do stwo-
rzenia samodzielnej i autonomicznej pla-
cówki oświatowej. (…) Jubileusz 50-lecia to 
ważne wydarzenie, które połączyło kilka 
pokoleń: dorosłych i dzieci, uczniów i ab-
solwentów, nauczycieli i emerytów, pra-
cowników i rodziców, a także przyjaciół 
szkoły. (…) Każdy zakątek szkolnych ko-
rytarzy i sal lekcyjnych przemawia dzisiaj 
do nas językiem wspomnień, który łączy 

przeszłość z teraźniejszości – tak uroczysto-
ści jubileuszowe rozpoczęła dyr. Małgorzata 
Tudrujek, która w imieniu własnym, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczniów 
i pracowników administracji i obsługi, po-
witała wszystkich i podziękowała za przy-
jęcie zaproszeń i uświetnienie swoją obec-
nością zaplanowanej na 23 listopada 2012 
roku uroczystości.

W sali gimnastycznej, udekorowanej na 
tę okazję z wielkim smakiem, przy suto za-
stawionych stołach zasiadło około 200 za-
proszonych gości. Uroczystość zaszczycili: 
Biskup Józef Wróbel, Krzysztof Babisz – 
Lubelski Kurator Oświaty, Paweł Pikula – 
Starosta Powiatu Lubelskiego, Katarzyna 
Bryda reprezentująca Urząd Marszałkowski 
w Lublinie, Anna Dudek z lubelskie-
go PODN, Janusz Urban – Burmistrz 
Bychawy, Henryk Dudziak – radny Sejmiku 
Wojewódzkiego oraz inni przedstawicie-
le władz naszej gminy, dyrektorzy i prezesi 
miejscowych instytucji lub stowarzyszeń.

Życzenia i listy gratulacyjne skierowane 
pod adresem dyrekcji, nauczycieli, 
pracowników, rodziców i uczniów składali 
także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, 
bibliotek, byli burmistrzowie oraz sponso-
rzy. Nie zawiedli też emerytowani nauczycie-
le i pracownicy administracji i obsługi oraz 
byli dyrektorzy: Bolesław Nowakowski, 
Mirosław Cieślak, Stanisław Miszczak, 
Alicja Dzwonowska, którzy swoje najpięk-
niejsze lata spędzili w naszej szkole, poświę-
cając dla dobra uczniów swoje pedagogiczne 
umiejętności, wielkie serce i energię.

Uwieńczeniem uroczystości było poświę-
cenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
Jubileusz 50-lecia z wyrytym na niej mot-
tem Przeszłość jest nauką dla przyszłości 
autorstwa greckiego mówcy, oratora i na-
uczyciela Isokratesa, ufundowanej przez 
Burmistrza Bychawy oraz radnych Rady 
Miejskiej w Bychawie.

Publiczność z wyraźnym zainteresowa-
niem, a emerytowani nauczyciele z niedają-
cym się ukryć wzruszeniem przysłuchiwali 
się historii szkoły opracowanej i przedsta-
wionej przez autorki: J. Wójtowicz, U. Pytlak, 
E. Kaźmierak, M. Kasperek oraz ilustrowa-
nej prezentacją multimedialną przygotowa-
ną przez D. Drążek.

Entuzjastycznie przyjęto też występy 
uczniów klas trzecich, którzy pod kierun-
kiem M. Rapy oraz A. Rymarz zapropono-
wali w tym szczególnym dniu zaproszonym 

gościom sentymentalną podróż do przeszło-
ści. A było co podziwiać! Jak w barwnym 
kalejdoskopie przewijały się przed naszymi 
oczyma obrazki z dawnego szkolnego ży-
cia: pierwszak z elementarzem, dziewczyn-
ka w niebieskim fartuszku z białym kołnie-
rzykiem i tarczą na rękawie, harcerze i zu-
chy z gitarami i rzewną balladą na ustach, 
znana rosyjska piosenka, pełen tempera-
mentu krakowiaczek, ogniste dyskoteko-
we rytmy brawurowo odtańczone przez ab-
solwentów, wreszcie wiązanka piosenek 
o Bychawie w wykonaniu chóru pod batutą 
K. Mendykowskiego i piękne, wzruszające, 
dziecięce życzenia.

Po wspaniałej części artystycznej nadszedł 
czas na gratulacje ze strony gości i wspól-
ne biesiadowanie przy obiedzie i smacznych 
przekąskach przygotowanych przez pra-
cowników kuchni i, jak zawsze, życzliwych 
oraz niezastąpionych rodziców. Popłynęły 
wspomnienia, serdeczne słowa, na twarzach 
pojawiły się ciepłe uśmiechy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wy-
stawy: fotograficzna - przedstawiająca ob-
razki z życia szkoły od początków jej istnie-
nia – wykonana pod kierunkiem Z. Rusinek 
oraz wystawa Czas zatrzymany na kar-
tach kronik – przygotowana z inicjatywy 
U. Pytlak. Każdy z gości otrzymał pamiątko-
wy folder opracowany przez zespół nauczy-
cieli pod kierunkiem E. Boguty.

Jubileusz 50-lecia przygotowany z takim 
zaangażowaniem przez wszystkich pracow-
ników szkoły, rodziców i uczniów na dłu-
go zostanie w pamięci tych, którzy w nim 
uczestniczyli. Przecież w murach tej szko-
ły przeżywali swoje pierwsze sukcesy, cza-
sem porażki, najpiękniejsze uniesienia i ra-
dości, łzy rozstania i szczęśliwe powroty po 
latach. Mam nadzieję, jako jedna z uczestni-
czek naszego szkolnego święta, że czas nie 
zatrze tych cennych wspomnień, bo przecież 
to właśnie wspomnienia stanowią skarbnicę 
przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach 
i pamięci ludzkiej.
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Od lewej: dyrektor B. Nowakowski i jego żona (była nauczycielka) 
L. Nowakowska. Obok dyrektor Mirosław Cieślak.

Rodzina nauczycielska: dyrektor Stanisław Miszczak, żona Janina i córka Małgorzata

Emerytowane nauczycielki. Od prawej: W. Wasilik, Wł. Jagiełło, 
I. Mączka, T. Kurzejewska z osobą towarzyszącą, B. Sękowska.

Emerytowane nauczycielki. Od lewej: W. Polska (wicedyrektor), 
Z. Warda, M. Czegus, M. Kmieć, H. Wlaszczyk, Z. Szorek.

Z gratulacjami. B. Cywińska, dyrektor biblioteki  i E. Bartnik, kierownik KRUS Bychawa

Kurator Krzysztof Babisz

Była wicedyrektor, Zofia KowalczykUczniowie klas trzecich

Autorki historii szkoły, Ewa Kaźmierak, Marzena Kasperek

Dyrektor Małgorzata Tudrujek Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Serdecznie dziękuję
Pani Dyrektor Małgorzacie Tudrujek, nauczy-
cielom, pracownikom, uczniom Szkoły Podsta-
wowej w Bychawie, rodzicom, sponsorom oraz 
całej społeczności szkolnej za wspaniałą orga-
nizację Jubileuszu 50-lecie Szkoły Podstawowej 
w Bychawie 23 listopada br. 

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
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Jubileuszowa podróż w przeszłość Szkoły Podstawowej w Bychawie
Część II 

Zbiorcza Szkoła Gminna – lata 70. i 80. XX wieku
Joanna Wójtowicz, Urszula Pytlak, 

Ewa Kaźmierak, Marzena Kasperek

Za kadencji kolejnego dyrektora – 
Sławomira Zygmunta i jego zastęp-
ców: Heleny Grzegorczyk i Kazimierza 
Banasiaka – od roku 1974/75, w wyniku 
reorganizacji sieci szkół, zmienia się na-
zwa szkoły na Zbiorcza Szkoła Gminna 
w Bychawie, która w kolejnych latach (sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych) przej-
mowała uczniów starszych klas szkół pod-
stawowych z okolicznych miejscowości. 
Związane to było z obniżeniem stopnia orga-
nizacyjnego tych szkół. Do Bychawy dowo-
żono dzieci z: Gałęzowa, Olszowca, Zdrap, 
Osowy, Kol. Gałęzów II. Szkoły w tych miej-
scowościach stały się punktami filialny-
mi Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bychawie.
Od tego czasu intensywnie doposaża-
no placówkę w najnowsze pomoce nauko-
we, np. telewizory, adaptery, projektor do 
wyświetlania filmów. Dobrze wyposażona 
szkoła, ze stale doskonalącą się i podnoszą-
cą swoje kwalifikacje kadrą nauczycielską, 
osiąga sukcesy dydaktyczne. Takim suk-
cesem w roku szkolnym 1974/75 było za-
kwalifikowanie się 15 uczniów do olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. 

Dla dzieci z trudnościami w nauce, po-
wtarzających klasę, utworzono dwa od-
działy uzawodowione o profilu ogólnome-
chanicznym na bazie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Uczniowie tych klas dwa razy 
w tygodniu uczęszczali na warsztaty do 
szkoły zawodowej, a w pozostałe dni uczyli 
się przedmiotów ogólnokształcących.

Spośród licznych organizacji uczniowskich 
wyróżniała się Spółdzielnia Uczniowska. 
W sklepiku szkolnym prowadzonym przez 
11 sklepowych sprzedawano artykuły szkol-
ne, pieczywo, podręczniki. Założono nawet 
hodowlę papug.

W roku szkolnym 1975/76 swoją długą 
kadencję rozpoczął Stanisław Miszczak. 
Funkcję dyrektora sprawował prawie szes-
naście lat, korzystając z pomocy trzech 
lub dwóch zastępców. Byli nimi: Helena 
Grzegorczyk, Bolesław Nowakowski, Zofia 
Kowalczyk, Henryk Dudziak, Tadeusz 
Milanowski, Helena Dudziak.

Na przełomie lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych nauka w szkole odbywała 
się na trzy zmiany ze względu na dużą liczbę 
uczniów, było ich ponad dziewięciuset.

Z lektury kronik szkolnych i protokołów 
Rady Pedagogicznej tego okresu wyłania 

się obraz prężnej działalności harcerstwa 
i drużyn zuchowych. W owym czasie oko-
ło 50 % ogółu uczniów działa w drużynach 
harcerskich i zuchowych tworzących Szczep 
Harcerski imienia Tadeusza Kościuszki. 
Przygotowują oni akademie szkolne, bio-
rą udział w czynach społecznych na rzecz 
szkoły i środowiska, opiekują się grobami 
żołnierskimi, zdobywają różne sprawności. 
Organizują zimowiska i letnie obozy harcer-
skie. Widać ich zwłaszcza w czwartki, któ-
re są dniami mundurowymi. Ciekawostką 
życia szkolnego jest fakt, że czwartki były 
również dniami wolnymi od prac domowych 
i dwójek, a w soboty uczniowie mogli przy-
chodzić na lekcje w kolorowych strojach, za-
miast noszonych na co dzień granatowych 
fartuszków z białymi kołnierzykami. 

Nadal działają organizacje uczniowskie 
i koła zainteresowań. W połowie lat sie-
demdziesiątych powstaje koło fotograficzne 
z pracownią na zapleczu gabinetu fizycznego 
prowadzone przez nauczycieli wychowania 
fizycznego: Jana Waca, a potem Ryszarda 
Grudnia. Uczniowie skupieni w tym kole 
utrwalali na zdjęciach ważniejsze wydarze-
nia z życia szkoły, dzięki czemu możemy 
je dzisiaj oglądać nie tylko w kronikach. 

Z dużą liczbą uczniów, w tym dojeżdżają-
cych, wiązała się konieczność zapewnienia 
im opieki w świetlicy i posiłków w stołówce 
szkolnej, np. w roku szkolnym 1979/80 opie-
ką świetlicową objętych było 450 uczniów. 
Kuchnia i stołówka na czele z szefem Janem 
Surą pracują pełną parą. Stale rośnie liczba 
wydawanych posiłków i w pewnym okresie 
korzysta z nich aż 643 osoby. Przejawem go-
spodarności było prowadzenie przy stołów-
ce małego gospodarstwa, w którym hodowa-
no tuczniki na własne potrzeby, co znacznie 
poprawiało jakość wyżywienia.

W trosce o zdrowie i higienę uczniów 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bychawie 
w roku szkolnym 1975/76 oprócz stoma-
tologa i pielęgniarki zatrudniono leka-
rza szkolnego w nowo otwartym gabine-
cie, w którym na małych pacjentów czeka-
ła zawsze uśmiechnięta stomatolog Zofia 
Barańska-Grudzień.-

Szkoła w swojej historii współpracowa-
ła z różnymi instytucjami. Od 16 grudnia 
1978 roku formalnie została objęta patrona-
tem Jednostki Wojsk Ochrony Wewnętrznej 
Ziemi Lubelskiej im. por. Jana Sławińskiego, 
co wiązało się z udziałem żołnierzy w im-
prezach szkolnych, ciekawymi opowieścia-
mi o historii i misjach pokojowych, ale także 

z grą orkiestry wojskowej na zabawach cho-
inkowych. Z kolei delegacje uczniów i na-
uczycieli odwiedzały jednostkę wojskową 
z okazji święta Wojska Polskiego czy innych 
uroczystości państwowych. Drugim zakła-
dem opiekuńczym było Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bychawie. 

W protokołach zebrań Rady Pedagogicznej 
z początku lat osiemdziesiątych pojawia-
ją się wzmianki o planie rozbudowy szkoły, 
która stała się koniecznością ze względu na 
dużą liczbę uczniów i wynikającą z niej cia-
snotę. Realizacja projektu nastąpiła pod ko-
niec lat osiemdziesiątych, kiedy oddano do 
użytku dobudowaną część, gdzie znalazły 
się sale lekcyjne, a na parterze nowe szatnie 
dla wszystkich uczniów.

We wrześniu 1990 roku wprowadzono 
do szkoły religię. Obecność księdza ma po-
zytywny wpływ na zachowanie i postawy 
uczniów – stwierdził dyrektor Miszczak.

Innym zabiegiem wychowawczym realizo-
wanym w tym okresie była idea wychowania 
przez pracę. Przejawiało się to m.in. porząd-
kowaniem sal lekcyjnych przez uczniów na 
godzinach wychowawczych.

Koniec kadencji dyrektorskiej Stanisława 
Miszczaka zbiega się z narzuceniem szkole 
programu oszczędnościowego, co skutkowa-
ło likwidacją czterech oddziałów i zajęć po-
zalekcyjnych oraz zniesieniem podziału na 
grupy. To spowodowało, zdaniem nauczy-
cieli,  dezorganizację pracy szkoły. W tym 
trudnym okresie kierowania szkołą podej-
muje się Alicja Dzwonowska i jej zastęp-
czynie: Zofia Kowalczyk, Helena Dudziak, 
Małgorzata Tudrujek i Alina Rechul.

CDN

Przekazanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski, 20 XI 1969 r.

Z p. Stanisławą Mudą

Od lewej w górnym rzędzie: St. Muda, W. Sprawka, L. Makuch, M. Kmieć, M. Szewczyk,  
M. Czegus, T. Rogala, H. Wlaszczyk, J. Kamińska, K. Jankowska, W. Wasilik, Z. Salasa, 
L. Nowakowska, Wł. Wrona, Chemperek, A. Molenda, W. Nawrocki, H. Dudziak, 
P. Milanowski. W drugim rzędzie od lewej: A. Kośka, Z. Grudzień (stomatolog), 
H. Nawrocka, H. Wałachowska, M. Cieślak (dyrektor), W. Polska, K. Banasiak 
(wicedyrektor), Z. Warda, S. Rakowska, A. Milanowska.

Z p. H. Wlaszczykową

Z p. W. Wasilikową

Z p. Salasą

Chór szkolny, 1969 r.
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szkołę żałobnych obchodów. Pochlebiło mi 
takie wyróżnienie. Opisałem więc co czu-
liśmy wszyscy po stracie Marszałka, uwy-
puklając jego wielką postać. Opracowanie 
to zostało umieszczone na szkolnej gazetce 
ściennej. Wszystkim się ono podobało. Moi 
rodzice się o tym dowiedzieli i byli dumni 
z syna.

Nie pamiętam już, czy to było w czwar-
tej czy piątej klasie, gdy klasa powiększy-
ła się o uczniów narodowości żydowskiej. 
Było kilka dziewczynek i kilku chłopców. 
Początkowo byli wstrzemięźliwi w stosun-
kach z nami. Z biegiem czasu wzajemna at-
mosfera ociepliła się, zwłaszcza, że wśród 
nich byli naprawdę zdolni uczniowie.

Powiedzieli nam, że w młodszych latach 
chłopcy uczyli się w chederze czyli począt-
kowej szkole wyznaniowej, gdzie pobierali 
również naukę języka polskiego. Dziewczęta 
uczyły się polskiego domowym sposobem. 
Tak czy inaczej, świetnie tym językiem 
władali.

I pomyśleć, że te miłe i zdolne osoby za 
kilka lat staną się niewinnymi ofiarami 
hitlerowców…

Okruchy bychawskich wspomnień Mieczysława Kuny
Druga część wspomnień 
urodzonego w Bychawie 
M. Kuny. Szkoda, że nie zostały 
dokończone – Autor zmarł 
w październiku 2012 r.  Artykuł 
został zilustrowany fotografiami 
ze zbiorów rodzinnych, 
udostępnionymi przez p. 
Małgorzatę Wyrwicz z Warszawy. 
W styczniowym numerze ostatni 
odcinek wspomnień – wzruszający 
pamiętnik z lat II wojny światowej.

Lata szkoLne
Wreszcie po osiągnięciu siedmiu 

lat w 1929 roku poszedłem do Szkoły 
Powszechnej w Bychawie. Mieściła się ona 
od kilku lat w pięknym piętrowym budynku. 
Gmach ten został wybudowany z inicjatywy 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego, wielce zasłu-
żonego dla Bychawy społecznika – kapłana.

Właśnie do takiego gmachu wchodziłem 
z dużymi emocjami. W gronie pierwszoklasi-
stów spotkałem jednak koleżanki i kolegów 
z ochronki i poczułem się raźniej.

Nauka, mimo początkowych obaw, poszła 
dużo łatwiej niż myślałem, bo przecież dzię-
ki tacie umiałem już czytać i pisać. A i z ra-
chunkami nie było źle.

Obawiałem się, że w wyższych klasach 
nie pójdzie mi już tak gładko, jak w pierw-
szej i drugiej klasie. Ale mile się zdziwiłem. 
Nauka szła mi jak po maśle. Czułem i było 
mi miło, że te dobre wyniki cieszą nie tylko 
mnie, ale także znajdują uznanie i sympa-
tię wśród moich nauczycieli. Często stawiali 
mnie wobec innych uczniów w klasie za wzór 
dobrego ucznia. Chciałbym w tym miejscu 
gorąco prosić czytelników tych wspomnień, 
aby powyższych moich słów nie traktowali 
jako czcze samochwalstwo.

Przyznam się, że myślałem, iż te pochwały 
niemile zostaną przyjęte ze strony kolegów, 
co znajdzie wyraz w jakichś złośliwościach. 
A tu nic z tych rzeczy. Poza drobnymi uszczy-
pliwościami, spotkałem się z sympatią z ich 
strony. Może dlatego, że byłem ogólnie lu-
biany, jako koleżeński i życzliwy dla innych, 
zwłaszcza słabszych kolegów, którym chęt-
nie w miarę możliwości pomagałem.

Gdy byłem w drugiej klasie, ksiądz pre-
fekt na lekcji religii zaczął nas przygoto-
wywać do ceremonii Pierwszej Komunii 
Świętej. Uroczyste nabożeństwo na którym 
to nastąpiło, przeżywałem głęboko z całego 

dziecięcego serca. Po zakończeniu nabożeń-
stwa przeszliśmy wszyscy wraz z naszymi 
nauczycielami do pięknego ogrodu należą-
cego do plebanii i tam zrobiono nam ogólne 
zdjęcie.

Wręczono nam przy tym okolicznościowe 
medaliki. Swój medalik z dumą pokazałem 
swoim rodzicom. Byli oni oczywiście na tym 
nabożeństwie. Widać było, że przeżywali ten 
mój dziecięcy akt religijny.

Oprócz nauki pochłaniałem już nałogo-
wo książki historyczne, z mitologii greckiej 
i rzymskiej, oraz inne arcydzieła literatury, 
które zalecał mi przesympatyczny kierow-
nik biblioteki miejskiej p. Zemszał.

Gdy byłem w wyższych klasach zapisałem 
się do szkolnej męskiej drużyny harcerskiej, 
gdzie początkowo byłem tylko druhem. Były 
tam nie tylko systematyczne zbiórki, na 
których były pogadanki na różne tematy, 

zwłaszcza historyczne oraz śpiewano me-
lodyjne piosenki harcerskie, gry i podcho-
dy, a także uczestniczenie w mundurach 
w różnych uroczystościach i okolicznościo-
wych akademiach. Opiekunem drużyny 
był p. Iwanek, nauczyciel w naszej szkole. 
Miał on wiele pomysłów. Urządzaliśmy np. 
widowiska teatralne, nawiązujące do ja-
kichś ważniejszych rocznic z narodowej 
historii. Odbywały się one w miejscowym 
Domu Ludowym, powstałym również dzię-
ki staraniom ks. Antoniego Kwiatkowskiego. 
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
miejscowego społeczeństwa.

Oprócz męskiej drużyny harcerskiej dzia-
łała również w naszej szkole harcerska 
drużyna żeńska, której opiekunką była 
p. Radlińska, nauczycielka od rysunków. 
Obydwie drużyny żywo współpracowały ze 
sobą. Brały na przykład udział we wspól-
nym podchodach, z których wieczorem wra-
caliśmy do miasta z zapalonymi kolorowymi 
lampionami. Piękny był to widok.

Już w starszej klasie chodziliśmy na wy-
cieczki krajoznawcze. Pan od przyrody (za-
pomniałem jego nazwiska – przykro mi) po-
kazywał wtedy rzadkie okazy roślin, owo-
ców i ptaków, na które trafialiśmy w czasie 
takich wycieczek.

W dniu 12 maja 1935 r. umarł Marszałek 
Józef Piłsudski. Nasza szkoła czynnie 
uczestniczyła w żałobnych uroczystościach 
związanych z tym smutnym wydarzeniem.

Braliśmy więc udział w żałobnym nabo-
żeństwie, a następnie na boisku szkolnym 
cała szkoła w komplecie wzięła udział w ża-
łobnej akademii. Głównym mówcą był kie-
rownik szkoły p. Władysław Rząśnicki, były 
legionista. Przemówienie jego było wzrusza-
jące. Mieliśmy oczy pełne łez.

A potem obie drużyny harcerskie posta-
wiły specjalne stoisko z dużym portretem 
Marszałka Piłsudskiego i pełniły w tym 
miejscu wspólną wartę honorową.

Pan kierownik Rząśnicki poprosił mnie 
o opisanie wrażeń z przeprowadzonych przez 

Szkolny zespół mandolinistów

Mandoliniści na wyjeździe

W następnym odcinku:

(…) 19 IX 40 r. czwartek 
Dziś przed południem 

z braku benzyny wylądował 
w naszej okolicy samolot. 
Ludzie spoglądali na tego 
stalowego ptaka z nadzieją, 
że to nie niemiecki. (...)

27 X 40 r. niedziela 
Dzisiaj w Bychawie spadł 
pierwszy śnieg. I już zima. 
Nie lubię zimy. Kochałbym 
ją gdybym miał się w co 
ubrać i co jeść. A tak co? 
W zimie o wszystko trudno.
(...)

Klasa IV na wycieczce szkolnej, ok.1932 r.

Zabawa w szkole

Zdjęcie z Komunii Świętej. Mieczysław Kuna w dolnym rzędzie, pośrodku, w ciemnym ubranku. Bychawa ok. 1930 r.

Warta honorowa w Szkole Powszechnej, obecnie 
Zespół Szkół im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
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Konkurs plastyczny na kartkę pocztową

Malowane Boże Narodzenie
Do XIII edycji konkursu plastyczne-

go na projekt świątecznej kartki pocztowej 
Gminy Bychawa wpłynęło aż 261 projektów 
kart pocztowych. W konkursie wzięli udział 
uczniowie z: Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie, Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Poziomkowa” w Bychawie, 
Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, Zespołu Szkół Zawodowych 
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

Komisja postanowiła przyznać Grand Prix 
konkursu Julii Choińskiej z kl. II b Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. 

Ponadto wyróżniła:
• Grupę „Krasnale” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
• Grupę „Żabki” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
• Oliwię Jabłońską z grupy „Smerfy” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie

• Marię Mitułę z grupy „Smerfy” 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie

• Amelię Cieślak z gr. „Zerówka” 
z Przedszkola Niepublicznego „Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie

• Kingę Mróz z kl. II Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej

• Weronikę Kasperek z kl. II Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej

• Damiana Pietrzaka z kl. II Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

• Aleksandrę Rubaj z kl. II Szkoły 
Podstawowej w Bychawce

• Konrada Kłapcia z kl. II b Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Julię Moroniak z kl. II b Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Michała Wójcickiego z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Natalię Czerwonkę z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Amelię Kryk z kl. II c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie

• Julię Szacoń z kl. II c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie

• Nikolę Grabarską z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Natalię  Grabowską z kl. II c ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Damiana Sprawkę z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Gabrielę Dziurdę z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Bartłomieja Chemperka z kl. II c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Nadię Niedźwiadek z kl. II d Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Jagodę Korbę z kl. III c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Agatę Zielińską z kl. III Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

• Karolinę Porębską z kl. III Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie 

• Łukasza Drobka z kl. III Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie

• Łucję Rybak z kl. III Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie

• Paulę Pawlak z kl. IV ze Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie

• Kamila Surdygę z kl. V d Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

• Natalię Mróz z kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej

• Annę Stanicką z kl. I a Gimnazjum nr 1 
w Bychawie

• Izabelę Sujkę z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie

• Karolinę Kawalec z kl. I LO Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

• Izabelę Krzyżanek z kl. I LO Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie
Podczas oceny komisja w dużym stopniu 

wzięła pod uwagę własnoręczność wykona-
nia prac. Technika wykonania niektórych 
wskazywała, że były zrobione nie przez dzie-
ci, lecz przez osobę dorosłą lub przy dużej 
jej pomocy. Przy ocenie wzięto również pod 
uwagę kreatywność, pomysłowość i staran-
ność wykonania pracy.

Burmistrz Bychawy bardzo serdecznie 
dziękuje wszystkim za udział, zwłaszcza 
nauczycielom za popularyzację konkursu 
w szkołach i przedszkolach.

Agata Zielińska

Łukasz DrobekKlaudia Migryt gr. ŻabkiPaula Pawlak

Oliwia JabłońskaNikola GrabarskaNatalia Mróz

Natalia GrabowskaNatalia CzerwonkaNadia Niedźwiadek 

Weronika KasperekMarcelinka GrabczyńskaKonrad KłapećKarolina Kawalec

Kamil SurdygaJustynka FedorczukJulia MoroniakIzabela SujkaIzabela Krzyżanek

Filip ToruńDamian PietrzakBasia Lipka gr. KrasnaleAnna StanickaZuzia Marcinek z gr. Żabki

Michał Wójcicki Michał Podgórniak gr. Krasnale Maria Mituła Kinga Mróz 

Karolina Porębska Kamilka Lenart  gr. Żabki Julia Szacoń  Jagoda Korba 

Gabriela DziurdaDorotka Sulowska gr. Żabki Damian Sprawka Bartłomiej Chemperek 

Amelia Kryk Amelia CieślakAlicja KorbaAleksandra Rubaj

Julia Choińska
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Młodzież z „Hubala” pomaga

Dary serca

Jak co roku, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie przyłączył się do akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. 6 i 7 grudnia w szkole została przeprowadzona 
zbiórka darów na rzecz potrzebujących uczniów z naszej szkoły pod 
hasłem „I ty możesz zostać świętym Mikołajem!”. Uczniowie, którzy 
w tym dniu przynieśli produkty spożywcze byli zwolnieni z odpo-
wiedzi. Jako, że w naszej szkole są same dobre dzieci, św. Mikołaj 
wszystkich częstował cukierkami.

Uzupełnieniem tych działań była akcja oddawania krwi „Podaruj 
radość innym”, która miała miejsce 10 grudnia. Akcję zorganizo-
wał Samorząd Uczniowski we współpracy z Wojskowym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Ponad 10 li-
trów pełnej krwi oddało około 30 osób. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się najpraw-
dopodobniej 7 lutego 2013 roku. Zostanie ona przeprowadzona 
w ramach tradycyjnych Walentynek pod hasłem „Zakochani tak 
kochają, że walentynkowo krew oddają”. Zapraszamy!

Akcja charytatywna była kontynuowana przez następne dwa dni 
przez Szkolne Koło „CARITAS”. Członkowie tego koła zbierali dary 
w bychawskich supermarketach „Biedronka” i „Carrefour Express”.

W naszej szkole można poczuć klimat świąteczny już od początku 
grudnia. Wtedy to wspólnymi siłami – uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice rozpoczęli wykonywanie ozdób świątecznych przeznaczonych 
na kiermasz w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy”. Celem takich 
działań jest uwrażliwienie młodzieży i społeczeństwa na potrzeby 
innych ludzi i pomoc potrzebującym.

Cieszy nas fakt, że znaleźli się chętni, którzy odważnie i bezintere-
sownie chcą nieść pomoc innym. Ten cenny dar z pewnością wzbudzi 
wiarę i radość u niejednego potrzebującego. Wszystkim darczyńcom 
za pośrednictwem gazety składamy serdeczne podziękowania.

ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

12 grudnia również uczniowie z „Kwiatka” 
oddawali honorowo krew

Krew dla wszystkich!
Akcje krwiodawstwa cieszą się bardzo dużą popularnością wśród 

pełnoletnich uczniów tej szkoły. 12 grudnia do oddania krwi za-
pisało się ponad trzydziestu trzecioklasistów. Fakt ten zarejestro-
wała obecna tego dnia w Bychawie ekipa „Panoramy Lubelskiej” 
TVP Lublin. 

 Od początku działalności młodzież zrzeszona w Klubie 
Honorowych Dawców Krwi przy ZS oddała już 513 775 ml krwi, 
a uczyniło to w ostatniej dekadzie 1 478 osób!
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COMENIUS “Building Bridges using five senses”

Budujemy mosty wykorzystując 
nasze zmysły

Grzegorz Kowalski

Zespół Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego bierze 
udział, wraz ze szkołami z czterech 
innych państw europejskich, 
w programie Partnerskie Projekty 
Szkół.

Szkoła wraz ze szkołami z Malty, Francji, 
Włoch i Bułgarii realizuje wspólny projekt 
edukacyjny pod nazwą „Building Bridges 
using five senses” (Budujemy mosty wy-
korzystując nasze zmysły). Projekt będzie 
trwał dwa lata – do czerwca 2014 – i obej-
mie szereg zadań wykonywanych przez 
uczniów w szkole oraz podczas wyjazdów 
międzynarodowych.

Projekt daje uczniom szansę poznania 
kultury i tradycji państw biorących udział 
w projekcie, ale jednocześnie zachęca 
uczniów do poznania bogatego dziedzictwa 
kulturowego naszego ojczystego kraju.

Zaangażowani uczniowie wezmą udział 
w różnorodnych zadaniach, które pomo-
gą w uświadomieniu sobie co to znaczy być 
obywatelem Europy. Wykorzystując zmy-
sły człowieka, wzrok, słuch, smak, do-
tyk i zapach, zapoznają się z dziedzictwem 

kulturowym różnych krajów i będą mieli 
okazję zobaczyć jak inni Europejczycy wi-
dzą ich własny kraj. Zobaczą znane miej-
sca w Polsce, które funkcjonują jako ikony 
i symbole naszego kraju, a których wcze-
śniej nie mieli szansy odwiedzić.

Wśród wielu zadań przewidzianych do re-
alizacji w projekcie są między innymi:

- opracowanie i stworzenie hasła oraz logo 
reprezentującego projekt,

- stworzenie albumu ze zdjęciami pod ty-
tułem: „Nasz kraj w naszych oczach”, uka-
zującego kraj rodzinny widziany z różnych 
perspektyw,

- opracowanie książki z przepisami kuli-
narnymi, w której każde z państw biorących 
udział w projekcie umieści przepisy na lo-
kalne tradycyjne potrawy,

- przygotowanie i wystawienie spektaklu 
z okazji Światowego Dnia Różnorodności 

Kulturowej, celem jest promocja kultury, 
różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa 
kulturowego – zarówno materialnego, jak 
i niematerialnego.

Wspólnym językiem projektu jest język 
angielski, uczniowie biorący w nim udział 
nabiorą wprawy w praktycznym posługiwa-
niu się tym językiem, zarówno w mowie jak 
i piśmie. 

Projekty partnerskie to współpraca dwóch 
lub więcej szkół z różnych krajów UE, któ-
ra skutkuje przede wszystkim wymianą do-
świadczeń i uczeniem się od siebie nawza-
jem. Akcja ma na celu wzmacnianie europej-
skiego wymiaru edukacji, poprzez promo-
wanie współpracy międzynarodowej, w któ-
rej uczestniczą uczniowie i kadra nauczy-
cielska z różnych państw członkowskich.

Ale to ciekawe….

„Akademia Poziomkowa” 

O skuteczności wychowawczej innowacji 
w zajęciach wspomagających – słów kilka

Leon Gąsiorowski

Efekty wychowawcze w przedszkolu, jak 
wykazuje praktyka, można uzyskać tym ła-
twiej, im trafniej będą rozpoznawane oraz 
pobudzane i wykorzystywane aktywność 
a także indywidualne predyspozycje dzieci.

Szczególne znaczenie mają tu zajęcia cza-
su wolnego. Należą one bowiem do tych 
czynników osobotwórczych, które emanują 
ogromną siłą odziaływania.

Jak się okazuje, zajęcia czasu wolnego, 
odpowiednio organizowane i prowadzone, 
oddziałują wychowawczo częstokroć silniej 
niż typowe zajęcia typu lekcyjnego.

W niniejszym rozważaniu skupię się 
na zajęciach, których teren nie ogranicza 
się do fizycznego obszaru placówki (ofer-
ta innych zajęć dodatkowych w „Akademii 
Poziomkowej” została opisana przez Panią 
Elżbietę Sobaszek w artykule Dzień po dniu 
w „Akademii Poziomkowej”, vide: wydanie 
grudniowe „Gazety Bychawskiej”  z bieżące-
go roku).

Podróże kształcą – stąd w planowych przed-
sięwzięciach edukacyjnych Przedszkola 

Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie poczesne miejsce zajmuje wspo-
maganie rozwoju dzieci poprzez praktyczne 
poznawanie przez nie różnych środowisk. 
Są to środowiska takie, jak: geograficz-
no–biologiczne (poznawanie nieożywionych  
i ożywionych czynników działających na 
organizmy żywe), chemiczno–fizyczne  
(poznawanie czynników stwarzających okre-
ślone warunki i wpływających na zachodzące  
w nich reakcje, zjawiska) ale również środo-
wiska pozostające w sferze zainteresowania  
i badań nauk socjologicznych, na przykład 
miejskie i wiejskie, artystyczne i naukowe.

Nasi „akademicy” poznają więc świat nie 
tylko będąc nasycani wiedzą książkową, ale 
doświadczają go niejako organoleptycznie. 
Uczestniczą w spotkaniach z przedstawicie-
lami różnych zawodów – policjantami, stra-
żakami, ludźmi kultury i sztuki. Odwiedzają 
miejsca historyczne i atrakcyjne turystycz-
nie. Często poszerzają swoją wiedzę  bawiąc 
się na obiektach symulacyjnych, jak to było 
na przykład w Parku Edukacji i Rozrywki 
„Farma Iluzji” położonym we wsi Mościska.

I jeszcze jedno, chcemy, aby nasi wy-
chowankowie wyrastali na światłych oby-
wateli świata, ale jednocześnie zachowali 
emocje tożsame ze swoją prywatną „małą 
Ojczyzną” – Ziemią Bychawską. Jest to 
bowiem ich przestrzeń społeczna o okre-
ślonym znaczeniu, dająca poczucie dumy 
i godności osobistej. Dlatego prioryteto-
wym założeniem programowym „Akademii 
Poziomkowej” na rok szkolny 2012/2013 
jest poznawanie tej Ziemi Rodzinnej  
z jej elementami kultury o bardzo różnorod-
nych pierwiastkach.
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A nasza wspaniała przygoda dalej trwa!
Dorota Drążek i członkowie 

„Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter” 
kl. II „c” SP w Bychawie

Hurra! Taki okrzyk wydali ucznio-
wie klasy II „c” Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, gdy dowiedzieli się, że tak-
że w bieżącym roku szkolnym będą mo-
gli poznawać wspaniałości literatury 
dziecięcej w SWOIM „Świerszczykowym 
Klubie Pożeraczy Liter”.

Od samego początku września zabrali-
śmy się do pracy, bo p. Barbara Cywińska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie zaprosiła nas do udziału 
w X edycji „Mola” czyli w imprezie literacko-
-kulinarnej z cyklu „Danie dla Mola” (cho-
dzi oczywiście o Mola książkowego, tego 
który uwielbia czytać). Ponieważ 5 lute-
go 2012 r., jeszcze w ubiegłym roku szkol-
nym, w trakcie takiego konkursowego spo-
tkania zdobyliśmy nagrodę główną i tytuł 
„Deseru dla Mola”, jako laureaci mieliśmy 
przyjemny „obowiązek” wystąpić po raz 
drugi – wraz z innymi laureatami poprzed-
nich konkursów – na Jubileuszowej 10. edy-
cji „Mola”. Tematyką tego spotkania miała 
być uczta. Tak więc zaczęliśmy rozważać, 
co moglibyśmy przygotować i... nasza pani 
napisała sztukę o tym, jak Kubuś Puchatek 
i jego Przyjaciele uczą zachowania się przy 
stole. Na spotkaniach Klubu wykonywa-
liśmy wszystkie potrzebne rekwizyty, zaś 
„Pożeraczowi aktorzy” – uczyli się swoich 
ról.

29 września 2012 r. wystąpiliśmy w ba-
rze „U Saszy” nad zalewem Podzamcze na 
„Uczcie dla Mola”. Było mnóstwo ludzi! Byli 
też redaktorzy m.in. z Radia Lublin, z „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”. Było super! Wszyscy 
bili nam głośne brawa. Na zakończenie wy-
stępu częstowaliśmy wszystkich naszy-
mi Pierniczkami Kubusia Puchatka, które 
chętnie upiekli nam koledzy: Igor Szumiło 
ze swoją mamą i Jakub Małocha z babcią, 
a słodkimi pisakami ozdabialiśmy je sami – 
oczywiście polskimi literami – jak przystało 
na „Pożeraczy Liter”.

Nasze przedstawienie zaprezentowaliśmy 
także koleżankom i kolegom z naszej szkoły 
oraz dzieciom z Niepublicznego Przedszkola 
„Akademia Poziomkowa” w Bychawie. 
Ponadto każdy przedszkolak otrzymał od 
nas upominek, który samodzielnie wyko-
naliśmy na spotkaniach Klubu – była to 
miniksiążeczka do kolorowania o Kubusiu 
Puchatku oraz nasze pierniczki. Nasz wy-
stęp został nagrodzony słodkim upomin-
kiem i gromkimi brawami.

Na kolejnym spotkaniu naszego Klubu – 
na początku października – urządziliśmy 
imprezę urodzinową dla naszego kochanego 
„Pożeracza Liter”, ponieważ skończył już je-
den rok! Wykonaliśmy wspaniały urodzino-
wy literowy tort, były prezenty, narysowa-
liśmy i wypisaliśmy kartki z urodzinowymi 
życzeniami i oczywiście odśpiewaliśmy gło-
śne „Sto lat” przy wizerunku „Pożeracza li-
ter” (tego, którego wykonaliśmy w ubiegłym 
roku). Impreza była niepowtarzalna!

Na następnym spotkaniu 
Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter 
zastanawialiśmy się Co by było gdyby od-
wiedził nas kosmita... i słuchaliśmy opowia-
dania G. Kasdepke pt.: Zielone na czerwo-
nym. Uczyliśmy się odróżniać w opowiada-
niach wątki realne od fantastycznych, sytu-
acje humorystyczne od ważnych informacji. 
Każdy klubowicz wykonał swojego kosmicz-
nego kolegę.

Spotkania pod koniec października 
były zainspirowane zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych, ale po kolei. Gdy prze-
glądaliśmy gazetę „Głos Ziemi Bychawskiej” 
nr 8 (237) 2012 i oglądaliśmy nasze fotogra-
fie z występu na „Molu” (fot. Marek Matysek), 
natknęliśmy się na artykuł p. Moniki Głazik 
i Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego 
pt. Pamiętajmy o cmentarzach. Zaciekawiło 
nas, co to znaczy, że cmentarz w Bychawie 
to nekropolia wpisana do rejestru zabytków. 
Nasza pani przyniosła na spotkanie klubu 
folder o Bychawie pt.: Zawsze po drodze... 
Bychawa, odczytała nam jego odpowied-
nie fragmenty. Po wysłuchaniu i opowia-
daniu pani dowiedzieliśmy się co znaczyło 
wcześniej napisane zdanie i postanowiliśmy 
dołączyć się do tej wspaniałej akcji zorga-
nizowanej przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne – sprzątanie cmentarza para-
fialnego w Bychawie, a wraz z nami dołą-
czyli się koledzy i koleżanki z klasy III „b” ze 
swoją wychowawczynią p. Małgorzatą Rapa. 
Z wielkim zaangażowaniem oczyściliśmy (za 
pomocą plastikowych noży, zmiotek i szufe-
lek) nagrobki z mchu, kurzu i opadających 
z drzew liści, usunęliśmy chwasty. Praca 
przy grobach uświadomiła nam konieczność 
kultywowania tradycji i szacunku dla prze-
szłości, a wykonywana wspólnie z koleżan-
kami, kolegami i wychowawczyniami okaza-
ła się być - bardzo przyjemna i pożyteczna!

Teraz przed nami bardzo pracowity czas. 
Przygotowujemy dla naszych rodziców jaseł-
ka pod hasłem „Narodziła się nam nadzie-
ja i miłość”, które zaprezentujemy podczas 
wspólnej klasowej wigilii i na Przeglądzie ja-
sełek w Bychawskim Centrum Kultury.

Tak więc sami rozumiecie, jak wiele cieka-
wych rzeczy dzieje się w trakcie spotkań na-
szego „Świerszczykowego Klubu Pożeraczy 
Liter”, i – mamy nadzieję – że rozumiecie 
dlaczego ucieszyliśmy się z tego, że możemy 
w Klubie działać razem kolejny rok.

 Hmm, ciekawe, co jeszcze przeczytamy, 
zobaczymy, poznamy? Już wkrótce opowie-
my Wam o tym! 

„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter” 
to ogólnopolski projekt organizowany przez 
Wydawnictwo Nowa Era, promujący czytel-
nictwo książek i czasopism wśród uczniów 
klas 0., 1., 2. szkół podstawowych, a firmo-
wany przez najbardziej szacowny polski ma-
gazyn dla dzieci „Świerszczyk”. Szczegółowy 
opis projektu na stronie:  http://www.nowa-
era.pl/klub-pozeraczy/strona-glowna-klu-
bu.htmlI ja mogę chronić przyrodę!

Teresa Fijołek

29 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie odbyło się podsumowanie wy-
ników konkursu plastycznego „I ty możesz 
chronić przyrodę”. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Bychawa. Jego głównym cel to rozwi-
janie świadomości zagrożeń występujących 
w przyrodzie we współczesnym świecie, 
wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania 
z zasobów środowiska naturalnego, budze-
nie szacunku do przyrody, uwrażliwienie na 
piękno najbliższej okolicy. Sponsorami na-
gród w konkursie był WFOŚiGW w Lublinie, 
Gmina Bychawa i Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Cieszy nas 
to, że do udziału w konkursie przystąpiły 
wszystkie szkoły, za co składamy podzię-
kowania na ręce dyrekcji placówek i na-
uczycieli motywujących uczniów do ekspre-
sji plastycznej. A wziąć udział warto było. 
Nagrody wybrane zostały tak, by miło i ak-
tywnie spędzić jesienne wieczory z dala od 
komputera, za to w gronie rodziny. Zarówno 
laureatom jak i nauczycielom składamy ser-
deczne gratulacje. Pora na przedstawienie 
zwycięzców:

W kategorii klas I-III

I miejsce
• Gabriela Dziurda kl. 2 SP Bychawa
• Weronika Krasucka kl. 2 SP Bychawka
• Julia Sękowska kl. 2 SP Stara Wieś
• Hubert Nowakowski kl. 3 SP Wola 

Gałęzowska
• Anita Rekiel i Adrianna Mazurek kl. 2 SP 

Zaraszów

II miejsce
• Kaja Szewczyk kl. 3 SP Bychawa
• Emilia Tanikowska kl. 3 SP Bychawka
• Kinga Tworek kl. 1 SP Stara Wieś
• Wiktoria Wiśniewska kl. 3 SP Wola 

Gałęzowska
• Łucja Rybak kl. 3 SP Zaraszów
III miejsce
• Julia Syroka i Michał Podolski kl. 1 

SP Bychawa
• Kinga Kłos kl. 3 SP Bychawka
• Kinga Mróz kl. 2 SP Stara Wieś
• Julia Pietrzak kl. 2 SP Wola Gałęzowska
• Kacper Basaj kl. 1 SP Zaraszów

W kategorii klas IV-VI

I miejsce
• Barbara Flis kl. 6 SP Bychawka
• Anna Pastucha kl. 6 SP Stara Wieś
• Aleksandra Żak kl. 5 SP Wola 

Gałęzowska
• Gabriela Omiotek kl. 6 SP Zaraszów
II miejsce
• Milena Żmudziak kl. 6 SP Bychawka
• Aleksandra Smolińska kl. 6 SP Stara 

Wieś
• Justyna Wilczek kl. 4 SP Wola 

Gałęzowska
• Natalia Rachwał kl. 6 SP Zaraszów
III miejsce
• Łucja Marczak kl. 4 SP Bychawka 
• Anna Sadło kl. 5 SP Stara Wieś
• Wiktoria Flis kl. 5 SP Wola Gałęzowska
• Martyna Poniewozik kl. 5 SP Zaraszów

Uczniowie klas drugich SP w Zaraszowie 
powitali gości specjalną piosenką Zostawcie 
nam czysty świat, będącą apelem o dbanie 
o środowisko, w którym żyjemy.

Pani dyrektor Bożena Koziej wraz z panią 
Teresą Fijołek – koordynatorem projektu eko-
logicznego Chroniąc środowisko – chronimy 
siebie wręczyły laureatom piękne nagrody. 
Była też niespodzianka: występ „Szkolnego 
Teatrzyku – jak się patrzy”, który w humo-
rystyczny sposób przypomniał scenki z ży-
cia szkoły. Następnie Pani Dyrektor zaprosi-
ła gości – laureatów konkursu wraz z opie-
kunami na słodkie co nieco. Pyszne słod-
kości przygotowały mamy naszych uczniów.

Konkurs został zrealizowany dzięki współ-
finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, Gminie Bychawa 
i Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic.

Konkurs wiedzy ekologicznej w Zaraszowie

Lubimy zdrową rywalizację
Bożena Koziej

Konkurs wiedzy ph. Różnorodność 
biologiczna i formy ochrony 
przyrody w Polsce został 
przeprowadzony wśród uczniów 
SP w Zaraszowie. Skierowany 
był do dwóch grup wiekowych: 
uczniów kl. II-III i uczniów klas IV–VI

W wyniku eliminacji komisja wyłoniła 
zwycięzców, którzy wykazali się najrozleglej-
szą wiedzą dotyczącą różnych form ochro-
ny przyrody. Wśród uczniów klasy II i III ry-
walizację wygrali: I miejsce – Maria Wiater 
i Mikołaj Trzciński, II miejsce – Bartłomiej 
Kata, Adrianna Mazurek i Krzysztof Łyś, 
III miejsce – Karolina Porębska i Mateusz 
Furgał.

W kategorii  uczniów klas IV – VI naj-
wyższe laury zdobyli: I miejsce – Martyna 
Poniewozik, II miejsce – Jan Kolasiński, 
III miejsce – Wiktoria Wojtowicz. 

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia 
następującym uczniom: Filip Trzciński, 
Natalia Rachwał, Konrad Winiarczyk, Julia 
Mróz, Patryk Ciężak.

Laureaci konkursu w dniu 6 grudnia 
otrzymali atrakcyjne nagrody, których fun-
datorem nie był św. Mikołaj tylko WFOŚiGW 
w Lublinie, Gmina Bychawa i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. 
Za współfinansowanie konkursów i innych 

działań realizowanych w ramach projek-
tu „Chroniąc środowisko-chronimy siebie” 
składamy Partnerom Projektu gorące po-
dziękowania. Wyrazy uznania należą się 
również pani Teresie Fijołek - koordynato-
rowi projektu. Dziękując za zaangażowanie 
i wspaniałą organizację wszystkich działań 
ekologicznych podjętych w ramach ww. pro-
jektu i życzę wielu sukcesów.

Próba generalna  przed występem na „Molu”

W „Akademii Poziomkowej”

Tort dla Pożeracza Liter

1. urodziny Pożeracza
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Twórcze spotkania
Magdalena Rugała

Mija kolejny rok naszej współpracy. 
Małych kroków robionych w stronę 
ważnych spraw. Odwiedzamy się 
i coraz lepiej poznajemy. Nie bez 
wysiłku.

W październiku w Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej odbyło się spotkanie 
z pracownikami Środowiskowego Domu 
Samopomocy na temat chorób psychicz-
nych i osób nimi dotknię-
tych. Starsze klasy zebra-
ły się w jednej sali, by o tym 
posłuchać, może podysku-
tować. Jednak milczeli, chy-
ba przybici ciężarem fak-
tów. Zachorować może każdy. 
A wtedy wszystko się zmienia. 
Zostaje cierpienie i samot-
ność. I reakcja nas – zdrowych.

Następnie klasa szósta 
z wychowawczynią została za-
proszona na warsztaty pla-
styczne. Pojechali. Zwiedzali, 
grali w ping-ponga, jedli szar-
lotkę. Lepili z gipsu, malowa-
li farbami, robili ramki. Wrócili zachwyce-
ni miejscem i ludźmi. Opowiadali ze śmie-
chem, przekrzykując się pod wpływem wra-
żeń. Do dziś wspominają Pawła, który nie 
opuszczał ich na krok. Nie widzą między 
sobą różnicy.

W listopadzie podopieczni ŚDS-u wystę-
pują u nas, na szkolnych obchodach Święta 
Niepodległości. Kiedy wychodzą przed pu-
bliczność po piosenkach i recytacji uczniów, 
czekamy zaciekawieni. Kilka lat temu był sa-
modzielnie napisany wiersz, teraz rozlegają 

się takty żołnierskich, patriotycznych pie-
śni. Można się zasłuchać, zadziwić talen-
tem. Śpiewają pięknie, z prostotą i dumą, 
którą przez chwilę czujemy wszyscy.

I jeśli ktoś zastanawia się czytając: cze-
mu to służy? Odpowiem: nie tylko prostym 
wzruszeniom.

W świecie nachalnego kultu młodości i fi-
zycznego piękna, pozbawionym cierpienia 
i refleksji – spotykamy ich. Z chorobą psy-
chiczną, z upośledzeniem umysłowym, ze 
złamanym życiem. Mogą nas wiele nauczyć. 
Patrzeć uważniej, patrzeć sercem. To dla 

nas cenna lekcja.
Chcemy, by dzieci 

uczyły się wrażliwości 
na czyjąś krzywdę, 
ludzkiego odruchu 
współczucia i niesie-
nia pomocy w zwy-
kłych, codziennych 
sytuacjach. A także 
cywilnej odwagi, gdy 
trzeba przeciwstawić 
się złu, bo właśnie 
kogoś wyśmiewają na 
ulicy, kogoś biją w au-
tobusie, kogoś z nas. 
To temat na inną oka-

zję, o którym niewiele się mówi. Naglący.
Wartości są dziś traktowane jak stary ze-

psuty zegar. Wiemy, że jest cenny i nawet 
czujemy do niego sentyment, ale nikt nie ma 
czasu wziąć się za jego naprawę.

A przecież potrzebujemy wartości. 
Wszyscy.

• Uczymy się od siebie trudnej sztuki 
tolerancji. 

• Szacunku i sympatii dla drugiej 
osoby.

• Prawdy o sobie.

Wartości są dziś trak-
towane jak stary ze-
psuty zegar. Wiemy, 
że jest cenny i nawet 
czujemy do niego 
sentyment, ale nikt 
nie ma czasu wziąć 
się za jego naprawę.

Akademia III Wieku dla Seniora 

Najlepsza szkoła jak pokonać starość!
Justyna Siek-Jacak, Renata Krusińska

Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” 
od maja do grudnia bieżącego roku prowa-
dziło cykliczne spotkania dla seniorów z te-
renu Bychawy i Podzamcza w ramach pro-
gramu pt. „Akademia III Wieku dla Seniora”.

Spotkania odbywały się raz w miesią-
cu w budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie. Beneficjenci 
programu mieli możliwość uczestniczenia 
w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach 
edukacyjnych oraz relaksacyjnych. Oprócz 
tego organizowano także spotkania o cha-
rakterze integracyjno-rekreacyjnym, tj. ogni-
sko, andrzejki czy wycieczka do Kozłówki. 
Dodatkowo, mając na uwadze, że rok 2012 jest 
„Rokiem Solidarności Międzypokoleniowej” 
Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” za-
dbało o integrację także z przedstawicie-
lami najmłodszego pokolenia. Inicjatywa 
taka możliwa była dzięki m.in. uprzejmo-
ści dyrekcji SP w Bychawie. Dzieci z klasy 

III „a” i III „b” pod opieką wychowawców 
p. M. Rapy i p. A. Rymarz, zaprezentowa-
ły Sentymentalną podróż w przeszłość. 
Osobom starszym sprawiło to dużo radości, 
a tym samym przysporzyło wiele wzruszeń. 
Dla naszych Seniorów była to także świetna 
okazja to miłego spędzenia czasu we wza-
jemnym towarzystwie, przy poczęstunku 
i wspomnieniach sprzed lat – a tym samym 
najlepsza szkoła jak pokonać starość!

Program był współfinansowany ze 
środków Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Lublinie w ramach Promocji 
inicjatyw służących aktywizacji i integracji 
społecznej osób starszych. W ramach reali-
zacji zadania podjęto następujące działania: 
wskazanie alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego, promocja zdrowego stylu ży-
cia, aktywizacja seniorów oraz działania 
promujące edukację osób starszych – ce-
lem wypracowania postaw aktywnego spo-
sobu spędzania czasu wolnego, zwiększenia 

motywacji do zaangażowania się w różne 
formy integracji. 

Zakładamy, że realizacja programu przy-
czyniła się w pewnym stopniu do wzmoc-
nienia poczucia własnej wartości osób star-
szych i ich znaczenia w społeczności lokal-
nej oraz wypracowania umiejętności radze-
nia sobie z chorobą, samotnością i innymi 
problemami poprzez pozytywne przewarto-
ściowanie i wykreowanie pozytywnego obra-
zu starości. Mamy nadzieję, że tym samym 
zmniejszył się problem wykluczenia tych 
osób na terenie Bychawy.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Postawy wobec osób chorujących 
psychicznie wśród dzieci i młodzieży

Justyna Siek-Jacak, Renata Krusińska

Osoby chorujące psychicznie czują ucie-
kający od nich wzrok, znają milczenie któ-
re ich otacza. Wyczuwają strach ludzi sty-
kających się z nimi. Z czasem przyzwyczają 
się do wyobcowania, wynikającego jedynie 
z faktu, że cierpią na chorobę psychiczną, 
która jest  przecież taką samą chorobą jak 
każda inna i może spotkać każdego w do-
wolnym momencie życia.

Zgodnie z zapowiedzią z poprzednie-
go artykułu, w tym wydaniu „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” publikujemy wyniki ankiet prze-
prowadzonych w szkołach w ramach spotkań 
informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży dotyczących tematyki zdrowia psychicz-
nego, realizowanych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie. Celem spotkań było 
dostarczenie wiedzy na temat choroby i zabu-
rzeń psychicznych oraz wykreowanie postaw 
zrozumienia i tolerancji wobec osób chorują-
cych psychicznie.

Badaniem objęto ponad 240 dzieci i mło-
dzieży ze szkół z terenu gminy Bychawa w wie-
ku od czwartych klas szkoły podstawowej po 
młodzież licealną. Ankiety wypełniane były po 
przeprowadzonych zajęciach i miały na celu 
weryfikację przekazanej wiedzy i postaw wśród 
najmłodszego pokolenia mieszkańców naszej 
gminy, jako że problem zdrowia psychiczne-
go zaczyna dotykać coraz większy procent po-
pulacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
właśnie dzisiaj spotkałeś osobę chorującą lub 
cierpiącą na zaburzenia psychiczne, w parku, 
na ulicy, w busie, albo w szkole – ale nawet 
o tym nie wiesz. Czy zauważyłeś jakąś różni-
cę między tą osobą, a sobą samym? Być może 
nie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, kogo mi-
jasz? Czy zachowałbyś się neutralnie, tak jak 
zwykle, czy może odwróciłbyś wzrok, przeszedł 
na drugą stronę jezdni?

Badania potwierdzają, że im starsi ankieto-
wani, tym więcej osób spotkało osobę chorują-
cą psychicznie, o ile w szkołach podstawowych 
jest to powyżej 20 % dzieci, tak już w szkole 
średniej powyżej 50 % badanej młodzieży.

Najczęstsze określenia kojarzące się z osobą 
chorującą psychicznie są zazwyczaj negatyw-
ne i jak wynika z ankiet, zmienia się to wraz 
z wiekiem. Prawdopodobnie zwiększa się rozu-
mienie problemu, bo dominują wśród młodzie-
ży licealnej wypowiedzi typu: „osoba mająca 
problemy z sytuacją życiową”, „człowiek dziw-
nie postrzegający świat”, „osoba normalna tyl-
ko chora”, „potrzebujący pomocy, któremu trze-
ba poświęcić więcej czasu”, chociaż w dalszym 
ciągu mimo podejmowanych kampanii spo-
łecznych – osoba z problemami zdrowia psy-
chicznego kojarzona jest z zagrożeniem, agre-
sją, nadpobudliwością, brakiem opanowania. 
Stąd też zrodził się w Środowiskowym Domu 
Samopomocy pomysł wczesnej edukacji – już 
od najmłodszych lat - a więc spotkań informa-
cyjno – edukacyjnych, które miały miejsce. Jedno 
spotkanie lekcyjne to co prawda nie wiele, ale 

staraliśmy się bynajmniej nakreślić problem 
zdrowia psychicznego, oswoić z tematem cho-
roby  psychicznej oraz funkcjonowaniem osób 
dotkniętych chorobą i  zaburzeniami. Bo jak 
wiemy negatywne postawy powstają z niewie-
dzy, a ten zaś budzi lęk. Boimy się tego co nie 
znane, bo nie mamy gotowych schematów re-
agowania w nowej sytuacji. Dlatego też z cho-
robą psychiczną kojarzą się same negatywne 
rzeczy. Spectrum zaburzeń psychicznych jest 
dosyć obszerne, także są różne postacie i fazy 
choroby. Niekiedy objawia się tym, że ktoś 
przez doznania wewnętrzne, których doświad-
cza, po prostu sobie nie radzi w codziennym 
funkcjonowaniu bądź ma problemy z wchodze-
niem w relacje interpersonalne i pewnie nie-
kiedy zwraca uwagę innych swoim „dziwnym” 
zachowaniem. Brak fachowej pomocy i lecze-
nia farmakologicznego powodują zaostrzenie 
objawów. Niekiedy faktycznie może to dopro-
wadzić do sytuacji, że chory zaczyna zagrażać 
innym czy tez sobie, chociażby poprzez zanie-
dbanie i niezaspokajanie podstawowych po-
trzeb ale nie należy tutaj generalizować i ko-
jarzyć tak każdej osoby z problemem zdrowia 
psychicznego. 

Jeśli więc chodzi o poziom wiedzy na ten te-
mat to ponad połowa ankietowanych określa 
go jako średni, przy czym najstarsza młodzież 
zainteresowana jest dalszą edukacją jeśli cho-
dzi o objawy i przyczyny problemów psychicz-
nych jak również formy wsparcia. Zdania dzie-
ci szkół podstawowych i gimnazjum były w tej 
kwestii podzielone. Wśród młodzieży licealnej 
padały natomiast wypowiedzi, aby po prostu 
jak najwięcej dowiedzieć się o chorych oso-
bach. Jest to postawa godna pochwały wśród 
młodego pokolenia ponieważ problem zdrowia 
psychicznego zaczyna być coraz bardziej ro-
snącym problemem i zaczyna w coraz więk-
szym stopniu dotykać także młode osoby.

W związku z tym Środowiskowy Dom jest 
otwarty na dalszą współpracę z placówka-
mi oświaty w formie edukacji bądź różne-
go rodzaju warsztatów i spotkań integracyj-
nych, a ponieważ najbardziej do społeczeństwa 
przemawia twórczość osób chorujących –zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
naszej gminy, na wystawy, konferencje i impre-
zy okolicznościowe – które mają właśnie na celu 
przełamanie negatywnych stereotypów. 

Badana młodzież w ponad 60 % określa swo-
ją postawę w stosunku do osób chorujących 
psychicznie jako pozytywną. Większość ba-
danych mając w swoim otoczeniu taką osobę 
zareagowałaby powiadamiając odpowiednią 
instytucję (mieliśmy tu na myśli OPS, ŚDS, 
PZP, Szkołę) bądź poinformowałaby o tym inną 
osobę (np. rodzica, wychowawcę) zauważając, 
że ze znaną im osobą dzieje się coś dziwne-
go. Spotkania te miały bowiem na celu tak-
że uwrażliwienie dzieci i młodzież jak należy 
się zachować i zareagować. Ważne jest aby nie 
uciekać od problemu, nie unikać osoby chorej ale 
okazać pomoc, czasami przez inną  osobę bądź in-
stytucję. Człowiek borykający  się z problemem 

zdrowia psychicznego już przez sam fakt  cho-
roby boryka się z wieloma trudnościami, tj. sa-
motność, izolacja, niezrozumienie, cierpienie 
psychiczne, poczucie inności, lęku. Zdany tyl-
ko na siebie, nie poradzi sobie, bez podjęcia le-
czenia i fachowej pomocy, a także np. zwykłej 
życzliwości, zrozumienia, wsparcia.

Wychodząc z założenia, które przyświecało 
podjętej inicjatywie, że na edukację nigdy nie 
jest za wcześnie, można tez dodać, że nigdy nie 
jest za późno. Obserwuje się bowiem, że tak-
że większość osób dorosłych mylnie utożsa-
mia ze sobą pojęcia: choroby psychicznej, za-
burzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe. 
Korzystając więc z treści artykułu chcielibyśmy 
krótko wyjaśnić różnicę. Zaburzenia psychicz-
ne to pojęcie bardzo szerokie, najszersze, „obej-
mujące wszystkie zakłócenia czynności psy-
chicznych uważane zgodnie z wiedzą medycz-
ną za nieprawidłowe. Zgodnie z art.3 Ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 (Dz.U. 
z 1994r. Nr 111, poz.535), zaburzenia psychicz-
ne dzielimy w Polsce na:
• choroby psychiczne – to choroby w zasadni-

czy sposób zakłócające, przynajmniej okre-
sowo, postrzeganie świata oraz „kontakt 
z rzeczywistością” poprzez występowanie do-
znań psychotycznych (tj. urojeń, omamów).

• upośledzenie umysłowe – zaburzenie roz-
wojowe polegające na znacznym obniżeniu 
ogólnego poziomu funkcjonowania intelek-
tualnego, któremu towarzyszy deficyt w za-
kresie zachowań adaptacyjnych.

• inne zakłócenia czynności psychicznych – 
nie są ani upośledzeniem, ani chorobą psy-
chiczną, lecz powodują przemijające zabu-
rzenia czynności psychicznych, zwłaszcza 
sfery intelektualnej i emocjonalnej
Na podsumowanie jeszcze pewna ciekawost-

ka, płynąca także z ankiet - iż ponad 1/3  bada-
nych dzieci i młodzieży (tj. ponad 30 %) twier-
dzi, że zdarza się im mieć wrażenie, że róż-
nią się od swoich rówieśników najczęściej za-
chowaniem, bądź wyglądem, ale też uczucia-
mi bądź relacjami z innymi. Fakt ten wynika 
pewnie z samej specyfiki okresu dorastania, 
ale też apel do rodziców aby poświęcali sowim 
dzieciom możliwie jak najwięcej czasu i umie-
li wspólnie rozmawiać, nie bagatelizując nawet 
najdrobniejszych rzeczy w zachowaniu, które 
zaczynają zwracać uwagę, bądź z którymi sobie 
dziecko nie radzi. Bo te często błahe w oczach do-
rosłych rzeczy, w oczach dziecka urastają do 
ogromnych problemów, które przekładają się 
na funkcjonowanie psychiczne. 

Do wszystkich czytelników tego artykułu 
także apel aby nie wstydzić się i nie bać korzy-
stać z fachowej pomocy psychiatry, psycholo-
ga czy po prostu instytucji bo ukrywanie i za-
przeczanie temu problemowi wyrządza z cza-
sem dużo więcej szkody niż zwykła ludzka opi-
nia. Zamiast więc odepchnąć temat od siebie 
mówiąc że mnie nie dotyczy, należałoby sobie 
uświadomić że choroba może spotkać także 
i mnie bądź bliską mi osobę w dowolnym mo-
mencie życia.
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USC informuje
w okresie od 30.11.2012 r. do 19.12.2012 r.

zarejestrowano: 

Akty małżeństw

1. Konefał Tomasz i Jakubaszek Aneta
2. Kałużny Paweł i Grzywa Monika
3. Łokaj Jaromir i Migryt Monika

Akty zgonów

1. ikuła Helena Osmolice Pierwsze lat 79
2. Baran Janina Kiełczewice Pierwsze lat 73
3. Dyś Janina Lewandowszczyzna lat 86
4. Jurzyńska Stanisława Bystrzyca Nowa lat 78
5. Dziadosz Genowefa Słupeczno lat 85
6. Marcinkowska Edwarda Chmiel Drugi lat 69
7. Gieroś Bronisława Zakrzew lat 84
8. Jóśko Genowefa Dębina lat 83
9. Krawczyk Mieczysław Wola Gałęzowska-Kolonia lat 81
10. Łukomska Leokadia Kowersk lat 87
11. Szubartowicz Czesława Janów Lubelski lat 89

Opracowała Regina Skoczylas – kierownik USC w Bychawie

www.zapulawy.pl
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Krzczonów tel. 81 566 40 28

Błażek tel. 15 874 58 42 
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Zapraszamy do naszych punktów 

Oferujemy: 
• nawozy
• środki ochrony roślin
• cement 
• wapno budowlane 
• węgiel

Prowadzimy skup zbóż, zapewniamy 
dobre ceny i transport do klienta.

Spokojnych 
i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego 
Nowego Roku

życzą właściciele 
i pracownicy

firmy Pro-Agro

Tradycyjnie, jak co roku
sypią się życzenia wokół
większość życzy świąt obfitych
i prezentów znakomitych,
a my życzymy Wam mili
byście święta te spędzili
tak jak każdy sobie marzy.
Może cicho, bez hałasu,
idąc na spacer gdzieś do lasu,
może w gronie swoich bliskich
jedząc karpia z jednej miski
zadumali się radośnie.
Więc niech pełnia tej radości
zawsze w sercach Waszych gości.
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej chwały, Bożej łaski
a blask Gwiazdy Betlejemskiej
świeci wśród wędrówki ziemskiej.

życzy
dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie

Pod choinką w bibliotece
Tuż przed świętami w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie pojawił się nowy sprzęt komputerowy, z którego  
mogą korzystać i czytelnicy, i bibliotekarze. Zapraszamy!

Koniec świata!
Zmiany we władzach...
Bychawskiej straży pożarnej

1 grudnia br. dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Bychawie p. Ryszard Flis od-
szedł na zasłużoną emeryturę. Pełnił 
obowiązki dowódcy jednostki przez 
ponad 20 lat. Na stanowisku zastą-
pił go jego dotychczasowy zastępca, 
Ryszard Krzyszczak.

„Koniarzy”
Z funkcji prezesa Polskiego 

Stowarzyszenia Użytkowników Koni 
Roboczych i Kuców Oddział Bychawa 
(www.konie.bychawa.pl) po sied-
miu latach społecznej pracy na tym 
stanowisku zrezygnował p. Andrzej 
Frączek z Bychawy. Teraz władzę 
w stowarzyszeniu sprawują naj-
wyżsi rangą w zarządzie: zastępca 

prezesa p. Leszek Gumienniak i se-
kretarz p. Dagmara Berlin. Czy będą 
wybory uzupełniające do Zarządu 
Stowarzyszenia? Tego jeszcze nie 
wiadomo.

Wędkarzy
Nowym prezesem Koła PZW 

Bychawa został w listopadzie 
p. Wiesław Pilipczuk. Zastąpił na 
stanowisku p. Adama Biadunia. 

~~~~~~~~~~~~
Za lata ciężkiej pracy, często niedo-

cenianej, i zaangażowanie na rzecz 
lokalnej społeczności, ustępującemu 
Dowódcy i Prezesom stowarzyszeń, 
w imieniu mieszkańców serdecznie 
dziękuję! Nowym Szefom życzę dużo 
zdrowia, wytrwałości i  powodzenia!

Janusz Urban

Drodzy Mieszkańcy 

Proszę przyjąć z głębi serca płynące życzenia pełnych 
miłości, nadziei, radosnych wzruszeń i ciepła rodzinnego 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech wigilijny opłatek pojedna nas wszystkich i połączy 
w aktywności na rzecz rozwoju naszego regionu.

W Nowym 2013 Roku życzę Państwu spełnienia marzeń 
oraz realizacji planów zawodowych i osobistych.

Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego
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„Bychawa na weekend” to krótki przewodnik dla turystów 
podpowiadający, co można zobaczyć w Bychawie, jak aktywnie 
i ciekawie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. 
Dla mieszkańców Bychawy i gminy to podstawowy elementarz wiedzy 
o mieście i jego historii, zasobach kulturowych, przyrodniczych 
i turystycznych. Ma przekonać mieszkańców Lubelszczyzny, że warto tu 
zamieszkać, Bychawy – że warto tu pozostać.

Informator turystyczny po bychawskiej ziemi pt. „Bychawa na weekend” 
ukazał się w połowie grudnia. Publikacja w języku polskim była 
długo oczekiwana, bo najpierw, w ramach prowadzonej przez nasze 
miasto współpracy międzynarodowej, pojawiła się w wersji językowej 
francuskiej i ukraińskiej.

Pozycja liczy 24 strony i zawiera cztery rozdziały tematyczne: Weekend 
z historią, Weekend z rozrywką, Weekend aktywnie, Nie tylko na 
weekend oraz praktyczny informator teleadresowy. Zawiera piękne 
reportażowe fotografie autorstwa Marka Matyska (ze zbiorów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie) i Tomasza Hanaja, wzbogacone o archiwalne 
zdjęcia lotnicze. W przewodniku znajdziemy informacje historyczne, 
podpowiedzi co koniecznie należy zobaczyć, kiedy przyjechać, 
i ciekawostki, które pozwolą poczuć przedsmak miejscowej atmosfery.

Publikację wydało Bychawskie Towarzystwo Regionalne przy wsparciu 
finansowym Gminy Bychawa.

Monika Głazik

Czy w nieopodal 
leżących Zdrapach 
odkryto istnienie 
wczesnośredniowiecznej 
osady?

Kto i kiedy podpisał 
dokument nadający 
Bychawie prawa 
miejskie?

w księgarni „Lumer”, 
wypożyczalni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, 
redakcji „GZB”. Wkrótce 
informator będzie 
można kupić również 
przez Internet (Allegro, 
sprzedający BTR_Bychawa) 
oraz w kioskach 
i salonikach prasowych 
w Bychawie. Dla turystów 
z Polski i zagranicy 
przebywających 
na Lubelszczyźnie 
będzie dostępny m.in. 
w Lubelskim Ośrodku 
Informacji Turystycznej 
(Lublin, ul. Jezuicka 1/3).

Elementarz wiedzy 
o Bychawie

i? ? ?

Czy kiedyś w miejscu 
ruin pałacu 
w Podzamczu 
znajdował się zamek 
obronny?

Czy to prawda, 
że targ w Bychawie 
odbywa się do dziś 
zgodnie z królewskim 
zarządzeniem?

Lubelska, 
Modliborzycka, 
Turobińska? Tak kiedyś 
nazywały się główne 
ulice Bychawy?

Czy w Bychawie mogą 
się odbyć Mistrzostwa 
Polski w motocrossie?

1
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Przewodnik można 
nabyć:
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