
W dniu 17 lutego 2017 r. w Muzeum odbyło się drugie spotkanie Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów Kościuszkowskich. Na to spotkanie zostały zaproszone ponownie osoby, które nie przybyły 
na poprzednie spotkanie oraz osoby nowe zgłoszone na I spotkaniu. Obecnych było 20 osób. Panią 
Teresę Kot wójta gminy Jastków reprezentowała p. Barbara Czubak, natomiast z panią dyrektor Ewą 
Deptą  (SP Jastków) przybyły panie Ewa Klimowicz i Katarzyna Wszelaka. 

Zebranych przywitał przewodniczący zebrani p. dyrektor mgr Mirosław Korbut. Poprosił o 
przedstawienie się osób, które dołączyły do zespołu i złożenie przez nie akcesu w pracach Komitetu 
Obchodu. Wszyscy zaproszenie przyjęli. 

Dyrektor Korbut poprosił u ustalenie członków Komitetu Honorowego Obchodu. Ustalono 
wspólnie, że w jego skład wejdą: Prezydent miasta, Wojewoda Lubelski, Marszałek województwa, 
Arcybiskup. Zaproponowano Kuratora Oświaty, rektorów lubelskich uczelni oraz płk. dypl. Piotra 
Chudzika, ppłk. Roberta Kasperczuka dowódcę Garnizonu Lublin i płk. dypl. Zenona Brzuszko dowódcę 
Wielonarodowej Brygady. 

P. Jerzy Jabłuszewski, przedstawiciel sztabu oświadczył, że zaproszenie pułkowników i wojska z 
orkiestrą do komitetu honorowego ich udziału w uroczystościach, musi uzyskać zgodę Ministra Obrony 
Narodowej. Mówi o tym decyzja nr 105/MON z 10. VII. 2012 r. Zgłoszenie należy przedłożyć na 60 dni 
przed planowaną uroczystością. 

Dr Kseniak zaproponował do udziału w Komitecie Honorowym- ambasadora USA w Polsce. 

Następnie p. Korbut ogłosił, że wszyscy zaproszeni do uczestniczenia w zebraniach są członkami 
Komitetu Organizacyjnego. Zebrani ponownie poparli kandydaturę dyrektora Korbuta na 
przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący zaproponował utworzenie odpowiednich sekcji. 

Powstała sekcja szkolna w skład, której weszli: dyrektorzy szkół i ich przedstawiciele oraz 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie p. Artur Pawłowski. 

Kolejna sekcja to sekcja do organizacji sesji naukowej z udziałem: dr inż. M. Kseniaka, mgr Ewy 
Sadowskiej, mgr Grzegorza Figla wicedyrektora Biblioteki H. Łopacińskiego w Lublinie. Do tej sekcji 
należałoby zaprosić przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego, UMSC, KUL, Politechniki Lubelskiej. 
Ewa Sadowska została sekretarzem Komitetu. 

Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z prezesem „Kuriera Lubelskiego” p. Kotlarzem, który 
zgodził się objąć patronat medialny. Należałoby porozmawiać z innymi gazetami m.in. Gazetą 
Wyborczą, Dziennikiem, Moje miasto, Gość niedzielny oraz TVP3 Lublin, Lubelskim Serwisem 
Informacyjnym, Polskim Radiem Lublin, Radio Centrum. 

Przewodniczący następnie odniósł się do utworzenia konta na pieniądze ze zbiórki publicznej. 
Muzeum Wsi Lubelskiej nie ma możliwości prowadzenia takiego konta. Po rozmowach z LOK ustalono, 
że sprawdzą czy jest to możliwe u nich, ale wcześniej muszą uzyskać pozwolenie od Starosty. 

Pan Zdzisław Niedbała, pełnomocnik Prezydenta m. Lublina poparł wcześniejszy projekt p. J. Mach 
o wpisanie uroczystości na listę obchodów 700-lecia miasta oraz zaproponował aby Komitet wystąpił z 
wnioskiem do miasta o przyznanie dotacji celowej w wysokości 10 tys. złotych na zakup min. orła i 



organizacji samej imprezy. Potrzebny jest program ramowy imprezy. Wniosek ten poparła p. J. Mach i 
inni zebrani. 

Pan Z. Niedbała zaproponował również aby obchody odbywały się w różnych dniach, a ich 
kulminacja nastąpiła w dniach 14-15 października 2017 r. i tę datę należy podać do kancelarii 
obchodów. 

14 X odbyły by się: msza w kościele garnizonowym oraz apel pod tablicą zamontowaną na gmachu 
Sztabu Wojewódzkiego. Do uroczystości należałoby zaprosić kombatantów i harcerzy. Dokładną listę z 
adresami otrzymamy od p. Niedbały niebawem. 15 X zaś odbyły by się uroczystości w Muzeum. 
Przedstawiciel Prezydenta poinformował , że 22 III w ratuszu odbędzie się sesja. Dobrze byłoby zgrać 
nasze obchody z obchodami Konstytucji 3-go Maja. 

Następnie zabrali głos przedstawiciele szkół. Na zebraniu nie był obecny niestety przedstawiciel 
kuratorium p. Artur Pawłowski (inne zadania zgłoszone na piśmie). Pani dyrektor p. Iwona Szołno 
zaprosiła obecnych na obchody rocznicowe w swojej szkole, które odbyć się mają 24 III. Dokładny 
program obchodów prześle na pocztę Muzeum. 

Ustalono, że szkoły mają w swoim gronie podzielić się zadaniami. Ustalić regulaminy konkursów, 
które roześlą do szkół w zależności od poziomu. Również wypracują inne formy uczczenia rocznicy. 
Całość mają konsultować z p. Arturem Pawłowskim (Kuratorium), który już wcześniej zadeklarował 
pomoc. Wszelkie ustalenia mają trafić na stronę skansenu, gdzie zostaną zamieszczone na 
odpowiedniej podstronie. 

Przewodniczący ponownie poprosił zebranych o przesłanie wszelkich adresów e-mail i telefonów, 
aby informacje zamieścić na podstronie Muzeum. 

W trakcie rozmów wynikło, że nie zostały zaproszone do udziału w pracach Komitetu dwie szkoły 
kościuszkowskie: w Bełżycach i Kol. Wojsławicach. Zaproszenia takie zostaną wysłane  na kolejne 
spotkanie, które ustalono na dzień 17 marca 2017 r. o godz. 11,00. P. Sadowska sprawdzi jeszcze raz 
wykaz szkół kościuszkowskich i aktualny wykaz prześle do Szkoły Transportowo-Komunikacyjnej  i 
zamieści na podstronie Muzeum. 

Wspomniano o grupie rekonstrukcyjnej Krakusów na Sławinku. Należałoby nawiązać z nimi 
współpracę i znaleźć ich adres. 

Na zakończenie przewodniczący p. Korbut poprosił zebranych o przygotowanie na następne 
spotkanie gotowych propozycji konkursów, dat ich spotkań. 


