
Sprawozdanie z III spotkania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich. 

Spotkanie odbyło się w dniu 17 marca 2017 r. W spotkaniu udział wzięli: p. Jerzy 
Jabłuszewski, specjalista WSzW, p. Ewa Klimowicz ze SP w Jastkowie, p. Jolanta Janoszczyk radna 
dzielnicy Sławinek, p. Lucjan  Miciuk dyrektor SP nr 14, p. Artur Pawłowski  st. wiz. Kuratorium 
Oświaty, p. Jarosław Pastor dyrektor SP w Parczewie, p. Iwona Szołno dyrektor ZSTK, p. Grażyna 
Szymczak dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS, ks. Eugeniusz Zarembiński, Dorota Leposińska 
Dworek Kościuszków, por. Kopa reprezentujący Garnizon Lublin i por. Łukasz Sobieszek w z. dowódcy 
Wielonarodowej Brygady., p. Andrzej Abramowicz LOK, p. Justyna Starko- Godzała dyrektor 
Gimnazjum w Wojsławicach, p. Ireneusz Kaczorek dyrektor SP w Czemiernikach, panowie Zbigniew 
Segit i Wiesław Bodo z LOK. Usprawiedliwiona była nieobecność p. Jadwigi Mach radnej dzielnicy 
Sławin i p. dr. inż. Mieczysława Kseniaka (choroba). 

Zebranych powitał przewodniczący Komitetu M. Korbut, dyrektor Muzeum. Poprosił o 
przedstawienie się przedstawicieli wojska. Dowódcę wielonarodowej Brygady płk. Zenona Brzuszko 
reprezentuje por. Łukasz Sobieszek, natomiast ppłk Roberta Kasperczuka reprezentuje por. Kopa. Na 
spotkanie zaproszeni zostali wszyscy dyrektorzy szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, jednak ich 
przedstawiciele nie pojawili się. W pracach Komitetu uczestniczą tylko  przedstawiciele szkół 
wcześniej zaproszonych. 

Dyrektor poinformował, że jest po rozmowach z przedstawicielami miasta, którym podał 
informację o obchodach głównych w dniach 14-15 października. Poinformował zebranych, że 
będziemy wpisani na listę obchodów 700- lecia miasta, ale musimy napisać odpowiednie pismo z 
podaniem programu obchodów, który nadal jest w opracowaniu. Od Miasta  możemy starać się też o 
finanse. Na takie wsparcie możemy liczyć także od Marszałka. Tu należy również złożyć odpowiednie 
pismo. Mamy akceptację z Kuratorium. Następnie dyrektor poinformował zebranych o zbiórce 
funduszy. 

Utworzenie odrębnego konta przez Muzeum jest niemożliwe. Po rozmowach z prawnikami 
ustalił, że możemy przeprowadzać zbiórkę publiczną. Ale każdorazowo musimy mieć wtedy zgodę 
prezydenta, jeżeli to robimy na terenie miasta i starosty, gdy inne miejsca w województwie , dotyczy 
to zbiórek np. w Parczewie, Czemiernikach czy Chełmie.  

 Po rozmowie z prezesem LOK Adamowiczem ustalono, że można tu zastosować  ustawę o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) art. 19 
a, który mówi: że jednostka samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji zadania, może 
zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu realizację zadania publicznego o 
charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego warunek: 1/ dofinansowanie nie przekracza 
10.000 zł 2/ zadanie ma być realizowane nie dłużej niż 90 dni (wzór oferty). Uzyskane środki od 
Marszałka będą środkami doraźnymi. Należy przygotować wniosek np. na zakup orła na pomnik- głaz 
czy konkurs pieśni patriotycznej odbywający się w bursie.  

Wsparcie Marszałka: Muzeum jako jednostka kompetencyjna Marszałka nie może 
otrzymywać tych środków w tym trybie, aby nie było podejrzeń. Na główne obchody 14-15 X środki 
powinniśmy otrzymać od prezydenta.  



Jeżeli chodzi o skład komitetu honorowego wojska to wystąpimy do Ministerstwa Obrony 
Narodowej na odpowiednim wniosku mając nadzieję, że w jego wypełnieniu pomoże nam 
przedstawiciel wojska. Do innych członków komitetu honorowego napiszemy wnioski i zaproszenia 
sami.  

Następnie dyrektor poinformował, że na stronie Muzeum działa już podstrona utworzona w 
zakładce wydarzenia, gdzie zamieszczane są aktualne wszystkie informacje przekazywane od szkół, 
sprawozdania z posiedzeń Komitetu i wszelkie informacje mające wpływ na jego pracę. Informacje 
bieżące można również uzyskać u p. Ewy Sadowskiej telefonicznie – dotyczy to głównie osób których 
nie było wcześniej na spotkaniach. 

Dyrektor poinformował o zaproszeniach na obchody patronackie, które mają się odbyć w 
dniu 24 marca br. w Szkole Podstawowej nr 14 i Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w 
Lublinie. Członkowie Komitetu są zaproszeni na te obchody. Natomiast dyrekcja Muzeum będzie 
musiała się podzielić uczestnictwem na tych obchodach. 

LOK poinformował nas, ze rozmawiał z grupą rekonstrukcyjną,  która zadeklarowała swój 
udział i zaprezentuje uzbrojenie, a w chwili obecnej naprawiają armatę. Również LOK spotka się z 
księdzem z kościoła garnizonowego , aby wstępnie ustalić obchody w dniu 14 października. 
Należałoby zaprosić na obchody również przedstawicieli innych wyznań. Wówczas byłaby to msza 
ekumeniczna. P. Ewa Sadowska przypomniała, że w rozmowach  należy pamiętać, że LOK występuje 
również jako członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich. 

Dyrektor jeszcze raz przypomniał o deklaracji udziału, pomocy i pilotowania konkursów 
prowadzonych prze szkoły przez Kuratorium. P. Edyta Głębocka poinformowała, że kilka szkól zgłosiło 
się już na jej prośbę i przesłało program obchodów i regulaminy konkursów. Jeszcze czekają na inne 
szkoły. Pani Edyta poinformowała, że ma problem z ujednoliceniem form i tematów konkursów, 
ponieważ każdy jest inny. Ustalono, że p. Artur Pawłowski z Kuratorium wypracuje ze szkołami 
najbardziej odpowiedni plan działań, aby te konkursy mogły się odbyć pod patronatem Kuratorium. 
Ustalono, że każda szkoła ma kontaktować się osobiście z kuratorium. Konkursy mają być 
rozstrzygane etapowo i dopiero konkurs wojewódzki rozstrzygnie, kto jest głównym  zwycięzcą. 
Nagrody mają być wręczone  w Lublinie w dn. 15 X. 

Z panem Zdzisławem Niedbałą, pełnomocnikiem Prezydenta m. Lublina pan dyrektor ustalił, 
że dopilnują aby pozostał ślad wydarzeń  kościuszkowskich przy okazji 15 VIII i 11 IX informacje takie 
należy umieścić na odezwach, plakatach i wszelkich informacjach. 

P. Ewa Sadowska poinformowała, o różnej formie zaproszeń o przyjęcie patronatu nad 
naszymi obchodami. Jedni wymagają złożenia bardzo rozbudowanego wniosku według wzoru 
zamieszczonego na stronie uczelni czy instytucji, a inni nie zamieszczają na ten temat żadnej 
informacji. P. Jerzy Janiczewski z WSzW, obiecał pomoc w wypełnieniu wniosku do MON i 
sprawdzenie w jakiej formie ostatecznie ma on być wysłany. 

P. Ewa Sadowska poinformowała, że istnieje możliwość uzyskania nagród w postaci folderów, 
książek o Lublinie i innych materiałów z Biura Promocji Miasta, które można by było przeznaczyć na 
nagrody w szkolnych konkursach. Również jest tzw. Komisja Nagród  i też z tej formy można się 
ubiegać o przyznanie gratyfikacji.  



Następnie p. E. Sadowska poinformowała, że prezes Warszawskiej Fundacji Kościuszkowskiej, 
poprosił, aby sesje naukową zorganizować wcześniej, już we wrześniu, ponieważ duże miasta takie 
jak Kraków, Warszawa, Poznań w dniach 14-15 X organizują wielkie obchody kościuszkowskie u siebie  
i wówczas nikt nie pojawi się w Lublinie. Zatem sesję należy zorganizować w dniu 16 września 
(sobota) w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim. Komisja naukowa Komitetu 
przeprowadziła kilka rozmów i ustaliła, że jako prelegenci wystąpią m.in.: Prezes  Warszawskiej 
Fundacji Kościuszkowskiej  p. dr Marek Krześniak, p. Zbigniew Nestorowicz, p. dr Ewa Letkiewicz, p. 
Grzegorz Figiel, dr. inż. Mieczysław Kseniak, p. Ewa Chadrian, p. Tadeusz Sobieszek, p. Ewa Sadowska. 
Rozmowy trwają z p. dr. Ewą Ziółek  i prof. Marianem Drozdowskim. Należy wystąpić o salę. 

. P. Ewa Sadowska poprosiła o portret Kościuszki, aby można było jego kopię umieścić w 
kościele z Matczyna podczas naszej uroczystości i zawiesić kopie na budynku ratusza i domu 
burmistrza w Miasteczku. Portret Kościuszki był ustawiony w kościele garnizonowym podczas 190.  
rocznicy. Przedstawiciele LOK zadeklarowali pomoc w tej sprawie, również poproszono o pomoc 
Szkołę Podstawową nr 14, która posiada piękną podobiznę Wodza. 

Następnie p. Ewa Sadowska poruszyła sprawę występów i spotkań literacko- muzycznych w 
Ogrodzie Botanicznym. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 21 maja, gdzie wystąpią dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 14. Pan Kseniak i p. Sadowska zadeklarowali wystąpienia z referatami odpowiednio 
na temat: założeń ogrodowych wykonanych przez samego Kościuszkę w Sosnowicy i w ogrodzie stryja 
na Sławinku oraz Romansu Kościuszki z Ludwiką Sosnowską. P. Sadowska poinformowała, że padła 
propozycja przywiezienia i zaprezentowania wystawy urządzonej na planszach przez Warszawską 
Fundację Kościuszkowską, w Ogrodzie Botanicznym. Strony mają się same porozumieć, kontakty 
zostały przekazane. Wystawę również zaproponował ZSTK. Wieczór literacki można by połączyć z 
występami orkiestry ZSTK. Tą sprawę ustali p. dyrektor Muzeum. Ogród i SP 14 porozmawiają też z 
zespołem Sławianiacy, do którego mają kontakt telefoniczny. 

Na kolejne spotkanie  Komitet Organizacyjny został zaproszony przez p. dyrektora Lucjana 
Miciuka do Szkoły Podstawowej w Lublinie ul. Sławinkowska 50 w dniu 21 Kwietnia 2017 r. o godzinie 
11.00. 


