
Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich w 
dniu 19 września 2017 r. 

Obecnych na spotkaniu w Muzeum Wsi Lubelskiej- 9 osób na 24 zaproszone. P. J. Janoszczyk 
nieobecność usprawiedliwiona (wyjazd zagraniczny) 

 Zebranych powitał przewodniczący dyrektor M. Korbut. Szczególnie serdecznie 
powitał po raz pierwszy przybyłą p. st. insp. Małgorzatę Skrzypek z Agencji Mienia 
wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie. Pani Małgorzata Skrzypek zaoferowała 
Komitetowi organizację „wojskowej grochówki”. Podobną grochówkę na 500 osób, Agencja 
przygotowała na obchody Wojska Polskiego w tym roku. Obiecała przeanalizowanie i 
załatwienie pozytywnie tej kwestii ze swoimi przełożonymi. 

 Przewodniczący poinformował o otrzymaniu potwierdzenia patronatu honorowego z 
MON, oraz wysłaniu pisma do Zarządu Dróg i Mostów UM w Lublinie z prośbą o wyrażenie 
zgody na wykorzystanie drogi w sposób specjalny. W odpowiedzi Zarząd polecił Muzeum 
wypełnić odpowiedni wniosek z odpowiednimi załącznikami. W załącznikach mają znaleźć się 
zgoda od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (odpowiedź pozytywna) 
i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego ZP ZOZ w Lublinie (odpowiedź pozytywna). Pisma 
zostały wysłane również do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie 
( odpowiedz o nawiązanie kontaktu) i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wydział 
Ruchu Drogowego (czekamy na ustalenia). Należy ponadto uiścić kwotę 48 zł za pozwolenie 
na pochód. Kwotę powyższą osobiście przekazał p. Prezes LOK Andrzej Abramowicz. 

 Mł. chor. Erwin Mieczkowski, reprezentujący ppłk. Roberta Kasperczuka, 
poinformował zebranych, że należy wysłać pismo do Dowódcy Garnizonu Warszawa, p. 
Michała Dworczyka, aby mogła w uroczystości dnia 14 X wziąć udział orkiestra Garnizonu 
Lublin. W piśmie tym należy poprosić o asystę w mszy w kościele garnizonowym i 
przemarszu al. Racławickimi pod budynek Sztabu ul. Spadochroniarzy oraz złożenie kwiatów. 

p. Erwin Mieczkowski ofiarował się wysłać osobiście, drogą  wojskową, pismo do Warszawy. 
Należy dostarczyć mu na pocztę emeilową - odpis pisma z MON i program obchodów. Na 
obchody należałoby zaprosić osoby z wojska. Taką listę p. Erwin prześle na ręce Komitetu 
pocztą elektroniczną. 

Ustalono, że należałoby tez wysłać odpowiednie pismo do płk. Andrzeja Drozda Komendanta 
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie o zapewnienie bezpieczeństwa w organizowanej 
uroczystości patriotyczno-religijnej w dniu 14 października. Z podaniem przebiegu 
wydarzenia. 

Kolejne pismo należy wysłać do płk. Kasperczuka, dowódcy Garnizonu Lublin o wystawienie 
pocztu sztandarowego podczas mszy w kościele garnizonowym, pocztu honorowego i 
orkiestry oraz przemarszu wojska pod budynek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
odegranie hymnu i wystawienie posterunku honorowego. Należy ponadto poprosić o 



zaprezentowanie sprzętu wojskowego i ustawienie punktu informacyjnego w Muzeum w 
dniu 15 października, od godziny 14.00 do 17.00. 

 Prezes LOK p. A. Abramowicz poinformował zebranych o nałożeniu się dwóch mszy w 
dniu 14 października. Sprawę wyjaśnił z księdzem proboszczem (nasze pismo było 
wcześniejsze, o czym zapomniał administrator ) Druga msza została przeniesiona na godzinę 
14.00, tego samego dnia. 

 Ponownie poruszono sprawę nagłośnienia dla  występów zespołów w dniu 15 
października. Należy zadzwonić do p. Twardowskiego. Nasze nagłośnienie musi być 
zainstalowane w dworze z Żyrzyna dla SP Jastków – „żywy obraz”. 

 Pani Leposińska i p. Figiel zaprosili zebranych na wystawę organizowaną w Ogrodzie 
Botanicznym w dniu 6 października . Są już wydrukowane plakaty, które należałoby rozwiesić  
w odpowiednich miejscach. P. Sekretarz poprosi p. Janoszczyk, aby zajęła się tą sprawą. 
Również poprosi ją o załatwienie odpowiedniej wiązanki, którą Komitet Organizacyjny złoży 
u stóp pomnika w Ogrodzie Botanicznym razem z harcerzami. 

 P. Stanisław Dąbrowski przekazał Komitetowi list jaki wysłał do władz ZHP. Komitet 
ustalił, że harcerze o godz. 11.30 w dniu 6 X 2017 r. pojawią się w Ogrodzie przy pomniku T. 
Kościuszki i złożą kwiaty, a o godz. 12.00 nastąpi otwarcie wystawy w dworze . Otwarciu 
towarzyszyć będą dwa wykłady: p. Sobieszka i E. Sadowskiej 

Sekretarz E. Sadowska podsumowała sesje naukową, która odbyła się w Muzeum 
Lubelskim w dniu 16 października. Z przykrością poinformowała, że oprócz p. Kseniaka, który 
przewodniczył sesji, referentów: P. G. Figla i E, Sadowskiej oraz p. J. Machowej, p. sekretarza 
Miasta p. Niedbały i ks. Zarembińskiego, nie byli obecni członkowie Komitetu 
Organizacyjnego i większość zaproszonych. 

Następnie p. sekretarz poprosiła p. Leposińską o wypożyczenie ze zbiorów dworu 
kościuszkowskiego, na dzień 15 X, stolika i fotela, potrzebnych do inscenizacji w 
przedstawieniu SP z Jastkowa. Ustalono, że sprzęty zostaną przewiezione samochodem 
Muzeum w piątek. 

P. Edyta Głębocka z ZSTK poinformowała o trudnościach związanych z wystąpieniem 
orkiestry szkolnej, na festynie w dniu 15. X. aby mogła ona uczestniczyć w uroczystości, 
brakuje w jej składzie muzyków (5 uczniów nie może wziąć udziału, a 5 zakończyło naukę w 
szkole). Szkoła nie ma funduszy  (400 zł)na zatrudnienie innych muzyków. Przewodniczący 
był zdumiony, ponieważ w poprzednim roku szkolnym, wiedziano o odejściu absolwentów i 
członków zespołu. Zastanawiano się nad tą sprawą, ale nic pozytywnego nie ustalono. 
Przewodniczący Komitetu i Prezes LOK, postanowili spotkać się z nową panią dyrektor ZSTK 
p. Anną Wawruch-Lis i zaprosić ja do pracy w Komitecie Organizacyjnym Obchodów i omówić 
powyższą kwestię. Spotkanie umówiono na dzień 22 IX. godz. 13.00. 



Przewodniczący poinformował, że w festynie nie weźmie udział orkiestra z Bychawy. 

Sekretarz poinformowała, że przed zebraniem odbyło się potkanie z dyrektorką szkoły 
z Jastkowa p. Ewa Deptą i nauczycielką p. Ewą Klimowicz. Na spotkaniu omówiono udział 
dzieci w „żywym obrazie” na stopniach dworu z Żyrzyna, nagłośnieniu oraz występów na 
festynie (ma być powtórka przedstawienia historycznego zaprezentowanego w obchodach w 
Ogrodzie Botanicznym w VI br. oraz śpiewy i tance narodowe) w godzinach 15.00 do 15.45. 
Następnie ma wystąpić orkiestra ZSTK- ok. 20 min. Potem ma być wręczenie nagród w 
konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Szkoła Podstawowa z Jastkowa 
(artyści, poczet sztandarowy i zastęp harcerzy) podwozi do Muzeum, UG Jastków gimbusem 
szkolnym. Przy pomniku-głazie mają zagrać werble ewentualnie trąbka sygnałówka. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała sekretarz E. Sadowska 

  


