
W pierwszym spotkaniu odbytym w dniu 20 stycznia b.r. wzięło udział 15 zaproszonych osób. 
W sprawozdaniu z jego przebiegu czytamy: 

Dyrektor mgr Mirosław Korbut przywitał zebranych i krótko nakreślił powód zebrania, 
następnie oddał głos mgr Ewie Sadowskiej- kustosz Działu Etnograficznego MWL, która zapoznała 
zebranych o obchodach, które odbyły się w 2007 r. ,w 190 rocznicę śmierci wodza. Uroczystości 
zorganizowane zostały z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum dr inż. Mieczysława Kseniaka. 

Uroczystości odbywały się wieloetapowo. Szkoły (SP w Jastkowie, SP nr 12 w Lublinie i Zespół 
Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie) organizowały konkursy na wykonanie albumu o 
Kościuszce, projekty kart pocztowych i znaczka pocztowego, które zrealizowała Poczta Polska. W 
budynku Poczty, 13 X, odbyła się prezentacja prac i wręczenie nagród. Szkoły organizowały własne 
akademie okolicznościowe.  

W sobotę 14 X, odbyła się msza w Kościele Garnizonowym z udziałem pocztów szkół 
kościuszkowskich a na budynku LOK przy ul. Nałęczowskiej,  uroczystość nadania imienia T. Kościuszki 
Wojewódzkiemu Zarządowi Ligi Obrony Kraju 

W niedzielę 15 X, w dniu śmierci Naczelnika, uroczystości rozpoczęto w Ogrodzie Botanicznym 
UMCS, gdzie harcerze, wojsko i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem wodza, tak jak to miało 
miejsce 100 lat wcześniej, a potem na stopniach dworku, przedstawiciele Komitetu Kościuszkowskiego 
wygłosili okolicznościowe przemówienia, a Zespół Pieśni i Tańca UMCS wykonał wiązankę pieśni  
patriotycznych i tańców narodowych. Następnie uczestnicy przeszli z orkiestrą Zespołu Szkół 
Transportowo- Komunikacyjnych  z Lublina na teren Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie został odsłonięty 
pomnik poświęcony obchodom. 

Następnie E. Sadowska zapoznała zebranych o organizowanych obchodach odbywających się 
w Lublinie i całym kraju w 1917 roku. Na kanwie tych uroczystości zaproponowała ramowy program 
uroczystości, jakie miałyby odbyć się w Muzeum w dniu 15 października 2017 r., w rocznicę śmierci 
Kościuszki. 

Uroczystość rozpoczęłaby msza święta w kościele z Matczyna o godz. 12,00 z   modlitwą za 
Kościuszkę i pomyślność Ojczyzny. Udział pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości. 
Odpowiednia dekoracja świątyni z przyozdobionym obrazem Naczelnika.  Następnie o godz. 13, 30 
pochód, ułożony w odpowiednim szyku, ( ustawiony przez harcerzy)  przez muzealny rynek, ulicę 
Głuską i Wyżynę Lubelską, pod pomnik znajdujący się na wysokości dworu z Żyrzyna. Miasteczko i wieś 
udekorowane elementami patriotycznymi. Godz. 14,00 pod pomnikiem kościuszkowskim złożenie 
kwiatów, okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, członków Komitetu Kościuszkowego, 
ewentualnie członków Komitetu Honorowego Obchodów. O godz. 15,00 na stopniach żyrzyńskiego 
dworu młodzież szkolna odtworzy tzw. „żywy obraz” a potem przez wszystkich uczestników obchodu 
zostanie posadzona pamiątkowa lipa . Na zakończenie powrót na rynek, gdzie odbywać się będą pokazy 
dzieci, występy zespołu” Jawor” z wiązanką pieśni patriotycznych i tańców narodowych oraz występy 
orkiestry z Bychawy i orkiestry wojskowej Garnizonu Lublin. 

Po tej prezentacji dyrektor poprosił zebranych o przedstawienie swoich propozycji i wskazanie 
kogo jeszcze zaprosić do prac w Komitecie Organizacyjnym. Dyrektor SP z Jastkowa mgr inż. Ewa Depta 
zaproponowała p. Teresę Kot- wójta gminy Jastków. Również zaproponowała udział zastępu harcerzy, 
który działa w jej szkole. Pan Jerzy Jabłuszewski, przedstawiciel  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
zgłosił dwóch kandydatów:  dowódcę wielonarodowej brygady płk dypl. Zenona Brzuszko i dowódcę 
batalionu dowodzenia WB, dowódcę Garnizonu Lublin ppłk Roberta Kasperczuka ( wniosek na piśmie). 
LOK w obchodach wystawi poczet sztandarowy. Pani dyrektor Ogrodu Botanicznego dr Grażyna 
Szymczak zaproponowała  kierowniczkę dworku p. Dorotę Leposińską, natomiast p. Jadwiga Mach 



przewodnicząca Rady osiedla Sławin zaproponowała włączenie społeczeństwa i mieszkańców do 
obchodów. Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych p. mgr Iwona Szołno zgłosiła do 
udziału orkiestrę szkolną. Przedstawiciele szkół zaproponowały udział w obchodach muzealnych swoje 
poczty sztandarowe. Ewa Sadowska wskazała do prac Komitetu p. M. Kseniaka i przedstawiciela 
Lubelskiego Komitetu Kościuszkowskiego. 

P. J. Mach wyjaśniła, że obecnie praca Komitetu Kościuszkowskiego jest zawieszona do czasu 
powołania i zalegalizowania prawidłowo działalności Komitetu. 

Następnie dyrektor zaproponował utworzenie Komitetu Honorowego Obchodów. Do jego 
składu zaproponował: Prezydenta Miasta, Wojewodę, Marszałka i Arcybiskupa. Poprosił zebranych aby 
zastanowili się nad innymi osobami i wskazali je na następnym spotkaniu. 

Ewa Sadowska poinformowała o rozpoczęciu obchodów przez warszawski Komitet 
Kościuszkowski: złożeniu kwiatów pod pomnikiem Kościuszki na Zamku Królewskim i odbyciu sesji 
naukowej. Sesja naukowa była przewidziana w 2007 r., ale nie odbyła się z przyczyn finansowych i 
lokalowych. Zaproponowała, aby sesję taką zorganizować w obecnym roku. 
Przedstawiciele LOK p. Zbigniew Segit i Wiesław Bodo, zaproponowali nawiązanie współpracy z Klubem 
Rezerwy (przy Uniwersytecie Przyrodniczym) a Fundację Niepodległości o zaprezentowanie sprzętu 
wojskowego( uwagi i propozycje  złożono na piśmie). O sesji naukowej myślał również LOK. 
Zaproponował udział Klubu Oficerów Rezerwy. Miejscem miał by być Uniwersytet Przyrodniczy. 
(Ustalić koszty i zarezerwować salę wcześniej). 

P. Jadwiga Mach stwierdziła, że należy przedstawić społeczeństwu propozycje Komitetu. 
Mieszkańcy Sławina i Sławinka muszą poczuć, że uczestniczą w czymś podniosłym. Może należałoby 
zorganizować w ratuszu połączoną sesją obu dzielnic i Komitetu Organizacyjnego. Istotne będą 
informacje, ogłoszenia, reklamy w mediach, zapowiedzi i informacje rozesłane przez Kuratorium czy 
ogłoszenia na oficjalnej stronie miasta. Należałoby ciąg imprez związanych z obchodami rocznicowymi 
wpisać w obchody 700-lecia miasta. Zebrani poparli te uwagi. 

P. Grzegorz Figiel – przedstawiciel biblioteki im. Łopacińskiego poinformował, że instytucja ta 
chce włączyć się w obchody i m.in. planuje zorganizować konkursy prasowe z nagrodami dla 
mieszkańców Lublina. W posiadaniu Biblioteki są dwa listy Kościuszki z 1796 r., litografie i  fotografie, 
które można zaprezentować w siedzibie Biblioteki. Przewodnik mógłby prezentować zbiory i 
opowiadać o Kościuszce. 

Pani dyrektor Ogrodu Botanicznego Grażyna Szymczak, zaproponowała zwiedzanie dworku i 
parku oraz organizację wieczorów literackich, muzycznych z prezentacją pieśni patriotycznych. Tutaj 
można by było ogłosić finalistów konkursów ogłoszonych przez Bibliotekę i szkoły. P. Zofia Jakóbczak, 
reprezentująca SP nr 12, zaproponowała aby przed dworkiem występował wspaniały chór  z jej szkoły. 
Tu mógłby zaprezentować się również chór Sławianiacy. Dyrektor Korbut zaproponował udział w  
wieczorach literackich,  poetę p. Bogdana Sprawkę. 

P. Jerzy Surma st. wiz. Kuratorium zaproponował ogłoszenie konkursu wiedzy o Kościuszce. 
Trzeba ustalić dokładny temat, ogłosić regulamin. Konkurs należy przeprowadzić na różnych 
poziomach. Finał i nagrody mogły by odbyć się w Muzeum  15 X. Kuratorium daje wsparcie wszelkim 
inicjatywom zgłoszonym przez szkoły i podejmuje się ich pilotowania. 

Przedstawiciele LOK zgłosili propozycję uroczystej odprawy i złożenia kwiatów przed tablicą 
umieszczoną na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Tablica stwierdza fakt bycia 
dowódcą Garnizonu Lubelskiego w 1790 roku przez generała- majora T. Kościuszkę. O tej formie 
obchodu należy rozmawiać ze Sztabem. 



Poruszono również sprawę zakupu orła na pomnik w Muzeum Wsi Lubelskiej. Orzeł taki miał 
być umocowany na kamieniu w czasie obchodów 190. rocznicy. Niestety zabrakło wtedy odpowiednich 
funduszy. Był on wykonany przez rzeźbiarza p. Mariana Pudełko z Nałęczowa. Należałoby sprawdzić 
czy jest możliwy zakup orła w chwili obecnej- ustalić jego koszt. Może należałoby ogłosić zbiórkę 
publiczną. Informacje na ten temat na kolejnym spotkaniu. Również na kolejnym zebraniu należy 
ustalić skład Komitetu, grupy i podgrupy. Ustalić zakres ich pracy. Zastanowić się kogo jeszcze zaprosić 
do udziału w pracach Komitetu, np. Straż Pożarną, Pogotowie, Policję. 

Na zakończenie zebrani wybrali przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 
Kościuszkowskich. Został nim przez aklamację dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej – mgr Mirosław Korbut. 
W spotkaniu wzięli udział: 

1. Zespół Szkół nr 12- przedstawicielka Zofia Jakóbczak 
2. SP im. T. Kościuszki w Jastkowie- dyrektor mgr Ewa Depta 
3. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie- dyrektor mgr Iwona Szołno 
4. SP z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie nr 1- przedstawicielka Małgorzata Łańcucka- Flis 
5. SP w  Leśniowicach dyrektor mgr Małgorzata Romańczuk 
6. Publiczna SP w Janowie Lubelskim- przedstawiciel Sylwia Placha 
7. Ks. Eugeniusz Zarębiński proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie 
8. Wojewódzki Sztab Wojskowy- przedstawiciel  mgr Jerzy Jabłuszewski 
9. dr Grażyna Szymczak dyrektor Ogrodu Botanicznego w Lublinie 
10. Jadwiga Mach- przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin 
11. Kuratorium Oświaty w Lublinie- przedstawiciel st.wiz. Jerzy Surma 
12. Liga Obrony Kraju – przedstawiciele Zbigniew Segit i Wiesław Bodo 
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego- Grzegorz Figiel 
14. Agata Ścibok 
15. mgr Ewa Sadowska kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej 
16. mgr Mirosław Korbut- dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej 
 
Do Muzeum wpłynęło pismo od dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Łukowa p. Grzegorza 

Rzymowskiego, który podziękował za zaproszenie go do prac w Komitecie Organizacyjnym Obchodów 
Kościuszkowskich. W załączeniu przesłał naszemu Komitetowi wykaz planowanych działań i 
przedsięwzięć związanych z obchodami w powiecie łukowskim, których Szkoła jest głównym 
organizatorem. Propozycje to można wykorzystać przez  szkoły w całym województwie. A są to: 

1. otwarcie wystawy, wywieszenie banerów informacyjnych- 10 stycznia 2017 r. 
2. uroczysty apel z okazji Dnia Patrona- 7 lutego 
3. konkurs historyczny o Tadeuszu Kościuszce dla uczniów szkoły- marzec 
4. konkurs „Inżynier Kościuszko” z matematyki i fizyki dla gimnazjów powiatu łukowskiego- 

kwiecień 
5. gra miejska o Tadeuszu Kościuszce- adresowana do mieszkańców Łukowa w  czasie obchodów 

Dni Łukowa- 26-28 maja 
6. konkurs plastyczny „Nasz patron- nasz autorytet”- czerwiec 
7. konkurs literacki na najciekawszą formę publicystyczną, interpretującą słowa   T. Kościuszki: 

„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”- wrzesień 
8. konkurs na najciekawszą grę planszową, karcianą lub interakcyjną, poświęconą postaci T. 

Kościuszki i czasom, w których żył- wrzesień 
9. warsztaty historyczne  dla uczniów „Tadeusz Kościuszko a epoka oświecenia”- wrzesień 
10. objazd historyczny „Racławice- Szczekociny- Maciejowice”- październik 
11. wieczór patriotyczny z Tadeuszem Kościuszką- listopad 
12. uroczysta Sesja podsumowująca Rok Tadeusza Kościuszki w auli szkoły- grudzień 

 


