
Sprawozdanie z VIII spotkania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich w dniu 
29.08.2017 roku 

Obecnych 12 osób. 

Na zebraniu pojawił się p. Tadeusz Sobieszek, autor referatu pt. „Związek T. Kościuszki z regionem 
lubelskim”, który nie będzie mógł wygłosić na sesji w dniu 16.09.2017 r. 

Po raz pierwszy pojawił się też p. Jacek Szczot, kanclerz Lubelskiego Bractwa Kurkowego. Przybył 
również p. Stanisław Dąbrowski, który pośredniczy w nawiązaniu kontaktów z harcerstwem 
lubelskim. 

Na spotkanie został zaproszony p. Witold Marcewicz z Bełżyc- rzeźbiarz, który zobowiązany został do 
wykonania orła na istniejący pomnik T. Kościuszki wystawiony w Muzeum w 1907 roku. 

Po powitaniu przybyłych, Prezes Komitetu p. M. Korbut, poinformował  zebranych o postępach w 
pracach Komitetu. 

Prezes LOK p. Andrzej Abramowicz podjął się wysyłki pisma do Zarządu Dróg i Mostów UM w Lublinie 
z informacją o zajęciu drogi w sposób specjalny w dn. 14.09.2017 r. Zawiadomienia trzeba będzie 
wysłać również do Policji i Żandarmerii, które będą ubezpieczać pochód na al. Warszawskiej i 
ewentualnie na ul. Zbożowej podczas niepogody. 

Prezes poinformował, że drużyny medyczne będą zabezpieczały imprezę w dniu 14 i 15 października. 
Ustalono to w prywatnych rozmowach. 

Należy przesłać pismo o orkiestrę wojskową. 

P. Ewa Sadowska poinformowała o potwierdzeniach patronatu honorowego. Na listy nie dali 
odpowiedzi; proboszcz x. St. Batruch, x.  Grzegorz Brudny proboszcz parafii ewangelickiej i x. 
proboszcz parafii cywilno-wojskowej. Nadal czekamy na potwierdzenie patronatu od MON, które 
dawało by uprawnienia płk. Piotrowi Chudzikowi szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i 
dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG płk. Zenonowi Brzuszko. 

Prezes poinformował o telefonie z Agencji Mienia Wojskowego, pani (nazwisko nie zapisane), która 
bardzo chce wziąć udział w obchodach 15 X. Wyraziła również deklarację wykonania wojskowej 
grochówki na 500 osób, oczywiście po dostarczeniu jej produktów. Pytanie kto to będzie 
sponsorował? Przedstawiciel dowódcy Garnizonu Lublin wz. st. chor. Mieczkowski, poinformował, że  
gdyby to miało gotować wojsko, to musiałoby przyjechać brygada z Zamościa. 

Pan Stanisław Dąbrowski poinformował zebranych o sytuacji harcerstwa w województwie lubelskim i 
mieście. Obecnie jest w chorągwi 1500 harcerzy a w mieście 500. Zatem jest to stan z 1917-18 roku. 
Zarządy nie dysponują finansami. Sprawują jedynie funkcję społeczna. Pan Stanisław postara się 
podać nam osoby, do których należy wysłać zaproszenia do udziału w obchodach. W tym samym 
czasie odbywać się będą wybory, więc będą trudności z wystawieniem sztandaru podczas mszy w 
kościele garnizonowym. Być może wezmą udział seniorzy. Sekretarz Komitetu przypomniała o roli 
harcerzy w obchodach 1917 roku (rola porządkowa i organizacyjna podczas pochodu- ustawienie). W 
obchodach mają wziąć harcerze ze SP w Jastkowie, są to raczej zuchy. 

Następnie poruszono sprawę organizacji wystawy ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie. Odbędzie się ona w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu 



Botanicznego UMSC w dniu 6 października 2017 r. o godz. 12.00. Ustalono, że wygłoszone zostaną 
wówczas dwa referaty: P. Sobieszka pt. „Związek Tadeusza Kościuszki z regionem lubelskim” oraz Ewy 
Sadowskiej pt. „Miłość i sympatie Kościuszki. Prawda czy legenda”. Pan Grzegorz Figiel poinformował 
o przygotowaniu odpowiednich zaproszeń w uzgodnieniu z Muzeum i rozesłaniu ich we własnym 
zakresie. 

Zebrani zaproponowali aby zaprosić Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na kolejne spotkanie 
Komitetu. Prezesem jest p. Tomasz Stanko tel. 691713545. Sekretarz poinformowała, że towarzystwo 
było poinformowane o spotkaniu, ale nikt nie przybył na spotkanie. Również był zaproszony na 
spotkanie  przedstawiciel krakusów. 

Następnie obecni przeszli z p. Marcewiczem, który przygotuje jedynie na obchody makietę, ponieważ 
jest bardzo mało czasu na wykonanie rzeźby orła. W chwili obecnej artysta jest zobowiązany umową 
czasową na wykonanie innej rzeźby. Dla nas może ją wykonać w przyszłym roku. Będzie to  10 orzeł w 
jego 50-letnim okresie działalności. Artysta wybrał wzór orła umieszczony na pomniku Tadeusza 
Kościuszki w Waszyngtonie. (wzór fotografia). Komisja zapoznała się z propozycjami orłów m.in. orła z 
pomnika z Iławy „Zjednoczonej młodzieży polskiej”, pomnika z Olsztyna i odlewu z mieszanki 
betonowej z Turobina (www.ogrodzenia.lublin.pl). Ten ostatni został uznany za prawdziwy gniot 
niegodny aby zainstalować go w rocznicę takich obchodów rocznicowych. Nie poruszono sprawy 
wynagrodzenia. 

Sekretarz poprosiła przedstawicielki Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych o przesłanie kilku 
propozycji obrazków wykonanych w konkursach z podobizną Naczelnika, a które można by było 
wykorzystać na pierwsza stronę zaproszeń głównych obchodów w dniu 14 i 15 października. 

Ustalono, że następne spotkanie już chyba ostatnie Komitetu powinno się odbyć w Muzeum w Hucie 
Dzierążyńskiej w dniu 19 września 2017 r. o godzinie 14.00. 

Protokołowała  

Ewa Sadowska - sekretarz 


