
Sprawozdanie z VI spotkania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich 
 
 Spotkanie odbyło się w Muzeum Wsi Lubelskiej, w dniu 27 czerwca 2017 r. Obecnych 
było 7 członków Komitetu (lista w załączeniu). 

Zebranie rozpoczął przewodniczący p. M. Korbut. Poinformował zebranych o postępach 
w organizacji obchodów. Stwierdził, że należy we IX br. wysłać pismo do zarządu Dróg w Lublinie 
o przemarszu pochodu w dn. 14.X.2017 r. Alejami Racławickimi i ul. Spadochroniarzy. Również 
takie pismo powinno być napisane do Komendanta Policji o zapewnieniu nadzoru odpowiednich 
służb nad pochodem. 
 Pismo należy również przesłać do p. Zdzisława Kuleszy dyrektora Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie z prośbą o zapewnienia opieki medycznej w dn. 15 
października, w ramach tzw. „białej niedzieli”. 
 W sierpniu należy przesłać pismo do wojska w sprawie posiłku w dn. 15. X. 
 Przewodniczący zgłosił  do komitetu honorowego p. Krzysztofa Hetmana, Posła do 
Parlamentu europejskiego. Należy do niego wysłać odpowiedni wniosek. 
 Sekretarz Ewa Sadowska poinformowała, że Komitet otrzymał potwierdzenia od 
rektorów lubelskich uczelni, arcybiskupa, ks. Abla, marszałka i wojewody w sprawie udziału w 
komitecie honorowym obchodów. Czekamy na przyjęcia patronatu od Prezydenta miasta, parafii 
Greckokatolickiej i Ewangelickiej. Jeżeli chodzi o Wojsko, to Komitet otrzymał meila w dn. 9 VI. 
Od płk. Wojciecha Łąckiego ze Sztabu Generalnego z prośbą o podanie informacji:  
-kto obejmuje patronat honorowy nad obchodami 
-kto wchodzi w skład Komitetu honorowego 
-kto wchodzi w skład Komitetu organizacyjnego. 

P. Tomasz Chmurski, członek zespołu Jawor poprosił o pomoc w nagłośnieniu występów 
zespołu w Muzeum oraz przywozie zespołu z ul. Langiewicza do Muzeum w dniu 15 października. 
Przewodniczący poinformował, że porozmawia na ten temat z p. Twardowskim z UMCS o 
wypożyczeniu odpowiedniego sprzętu. 

Sekretarz poinformowała, że w okresie wakacyjnym należy rozpocząć współpracę z PP 
Pocztą Polską z panem Arturem Janczarkiem w sprawie wydania datownika okolicznościowego 
wg wzoru i druku kart CD kart I dnia obiegu z naszych obchodów. 

P. Korbut poinformował, że ze względu na sprawy służbowe, nie będzie mógł 
uczestniczyć w sesji naukowej, i wygłosić swojego referatu. 

Ustalono, ze na kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego należy zaprosić 
przedstawicieli szkół i przedstawiciela Kuratorium. Również Komendanta Chorągwi Lubelskiej p. 
Tomasza Sycha (dokładne informacje do ustalenia z p. St. Dabrowskim). 

Sekretarz zaproponowała aby w obchodach  14 i 15 października wzięło udział Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Lublinie- należy ustalić kontakt. 

Należy już wykonać projekt zaproszeń i program sesji naukowej i rozesłać je do 
prelegentów i gości. Również należy wykonać projekt zaproszeń na obchody w dniach 14 i 15 X 
uwzględniając logo członków Komitetu honorowego, wg ustalonych przez nich wzorów. 

Ustalono, że następne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w dniu 29 
sierpnia o godz. 11.00 w Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Protokołowała: Ewa Sadowska 


