
Sprawozdanie z V spotkania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja 2017 r. w Dworku Kościuszków znajdującym się w Ogrodzie 
Botanicznym, ul. Sławinkowska 3.  

Zebranych (11 osób wg listy obecności) powitał przewodniczący Komisji Mirosław Korbut, dziękując  
za gościnę p. Grażynie Szymczak dyrektorce Ogrodu i p. Dorocie Liposińskiej opiekunce dworku. 

Na początku przewodniczący poinformował o trudnościach spowodowanych brakiem środków od 
prezydenta- wszystko pochłonęły obchody 700-lecia miasta. Prowadzone były rozmowy z p. Krystyną 
Czuchrytą, która poinformowała ,że nie możemy uzyskać środków w ramach art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ponieważ wymaga to zgody odpowiedniego 
Ministerstwa, a nie zgody prezydenta, czy starosty w powiatach, jak to było do tej pory. 

 Były również prowadzone rozmowy z p. Anną Pajdosz o uzyskanie środków  w ramach promocji. 
Razem z p. prezesem LOK podali, że w środkach tych znalazłyby się: zakup orła na pomnik, nagrody, 
przywóz orkiestr, druki, plakaty, zaproszenia.  

Możemy liczyć na ewentualne środki od Marszałka np. na druk plakatów. 

Przewodniczący poinformował, że jest po rozmowach z dyrektorem wydziału Dróg i Mostów. Należy 
do nich napisać pismo o zajęciu pasa drogowego w dn. 14 października, w jakich godzinach i na jakim 
odcinku: kościół garnizonowy – budynek Wojewódzkiego Sztabu  Wojskowego. Mamy również 
potwierdzenie, że w pracach porządkowych może wziąć udział żandarmeria wojskowa w pełnej gali. 

O uroczystościach 15 października zostało poinformowane Pogotowie Ratunkowa. Należy napisać   
pismo do dyr. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie z prośbą o wystawienie 
punktu medycznego i pokazy ratownictwa- wówczas opieka pogotowia będzie bezpłatna w ramach 
tzw. białej niedzieli. 

Należy również poinformować pismem o obchodach V Komisariat ul. Żelazowej Woli w Lublinie. 

Prezes rozmawiał z p. Zbigniewem Romanowiczem, prezesem zespołu „Jawor”, który wyraził akces w 
obchodach w dn. 15 X i zaprezentowanie publiczności tańców narodowych i pieśni kościuszkowskich. 

Następnie prezes poinformował, o zaprezentowaniu przez garnizon lubelski sprzętu wojskowego. 
Gdyby nie doszło do tego, to sprzęt wystawić będzie mógł batalion z Dęblina- mogą przyjechać na 
festyn w dn. 15 X. 

Kuchnia polowa- w tym zakresie należy wysłać pismo do SP w Leśniowicach, czy panie podtrzymują 
deklarację dostarczenia grochu, ziemniaków i jarzyn potrzebnych do ugotowania grochówki na 
festyn. Zakup mięsa wziął na siebie LOK, które zostanie zakupione u Cioczka. Pieczywo ma dostarczyć 
Jurecki z Bychawy- w rozmowie z prezesem, zapytał się ile potrzeba bochenków 20-30-50, bez 
problemu dostarczy każdą ilość. Ustalono, ze kuchnia wyda 500 porcji o gramaturze 300 g (ok. 2 
chochli). Wodę , kawę, herbatę , cukier zapewni Muzeum. 



Prezes przypomniał, że zakup np. orła powyżej 3 tys. zł jest już środkiem trwałym i nastręcza to wiele 
trudności zaksięgowania takiego przedmiotu. Zorganizowanie zbiórki publicznej nie wchodzi w 
rachubę jak już wcześniej rozmawialiśmy. Na ewentualne środki w formie darów, konta użycza LOK. 

Pozostaje kwestia przewiezienia dzieci i młodzieży na obchody w dn. 14 i 15 X: orkiestry. Orkiestra z 
Bychawy poradzi sobie sama. Dzieci ze SP w Jastkowie przywiezie omnibus szkolny, koszty pokryje UG 
w Jastkowie (potwierdzenie p. wójt i przedstawiciela p. Andrzeja Deca). Orkiestrę z ZSTK w Lublinie 
przywiezie autobus z MPK. Należy pismo wysłać do Zakładu Transportu Miejskiego w Lublinie z 
prośbą o wypożyczenie. 

W trakcie spotkania padła propozycja, aby spółki miejskie m.in. MPWiK zasponsorowały częściowo 
zakup orła, trzeba udać się na rozmowy. 

P. Katarzyna Stanek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej potwierdziła udział biblioteki w obchodach i 
przygotowanie wystawy w swoje siedzibie, na której będą zaprezentowane oryginalne listy 
Kościuszki, litografie i inne dokumenty z epoki. Biblioteka przeprowadzi również dwa wykłady i 
zapewni stałą opiekę przewodnika. 

Dr inż. M. Kseniak poinformował zebranych o postępach w przygotowaniu sesji naukowej mającej się 
odbyć w Muzeum Lubelskim w dn. 19 września. Referaty wygłoszą wówczas: Tadeusz Sobieszek, 
Związki T. Kościuszki z regionem Lubelskim; Ewa Hadrian, T. Kościuszko bohaterem literatury dla 
młodego czytelnika na przełomie XIX i XX w., Mieczysław Korbut, Pieśni kościuszkowskie: Krakowiak 
Kościuszki, Polonez Kościuszki i inne; Ewa Sadowska, Jak w regionie lubelskim 100 lat temu 
obchodzono jubileusz śmierci T. Kościuszki. 

Na koniec spotkania dr. Kseniak zaproponował  wykonanie orła na drukarce w technice 3D, może 
będzie to taniej. Dyrektor Korbut poinformował, że opracowanie projektu i wykonanie takiej rzeźby 
wcale nie jest tanie i podejrzewa, że kosztowałby więcej niż 5 tysięcy zł. 

Kolejne spotkanie Komitetu ustalono na dzień 27 VI (wtorek) o godz. 11,00 w Skansenie, ponieważ 
w dn. 23 VI jest zakończenie roku szkolnego. 


